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•إسم•النبتة•العلمي••Origanum Compactum•:
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الﻮﺻﻒ الﻨﺒاﺗﻲ لﻠزعتر
.1

ينتمي الزعرت إﱃ عاﺋلة الﺸفويات و صنف
أوريجانوم وهي نبتة معمرة ذات أﻏصان
مكسوة بزﻏﺐ ،ذات أوراق بيﻀوية الﺸكل
مكسوة بزﻏﺐ .يتميز كﺄس الزهرة الداﺧﲇ
بخمسة أﺳنان وحاشية مهدبة .تنتﻈم
األزهار عﲆ شكل ﺳنابل أرجوانية ،كﺜيفة
وﻗصرية.

.2

يتم التوالد عند الزعرت بواﺳطة البذور
وبواﺳطة الﺸتاﺋل .أهم أﺳاليﺐ انتﺸار
الزعرت هي :الجاذبية ،املاء ،الرياح
واإلنسان.
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ﺗﻮﺯﻳﻊ الزعتر ﻓﻲ المﻐرﺏ
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.3

املوطن األصﲇ للزعرت هو حوض البحر األبيﺾ املتوﺳﻂ ونجده فقﻂ يف جنوب اﺳبانيا
ويف شﺎﻤل املغرب .ينمو الزعرت يف الغابات واألحراش واألدﻏال ويفﻀل الرتبة املسامية.

.4

ينمو الزعرت يف شﺎﻤل املغرب يف مناخ شبﻪ ﻗاري ورطﺐ ،حار أو بارد يف ارتفاع يقل عن
 1000مرت.

.5

ﺧارج وﻗﺖ اإلزهار يصعﺐ التمييز بﻦﻴ Origanum compactum ،Origanum grosii
و .Origanum elongatum

.6

يتميز  Origanum elongatumبﺄوراق
ذات لون أﺧﴬ باهﺖ .تنتﻈم األزهار
يف شكل عنقود طولﻪ حواﱄ  40ميليمرتا
وعرﺿﻪ  3مليمرتات ،و يتكون من
ﺳنابل كﺜيفة .هو نوع أصﲇ املوطن،
ينمو يف ارتفاع يفوق  1000مرت ،يف
مناخ متوﺳطي معتدل أو متوﺳطي حار
ويفﻀل الرتبة السيلسية .ﻻ ينمو يف
الﻈهر الكلﴘ للريف ،كﺎﻤ أنﻪ نادر يف
األطلس املتوﺳﻂ الرشﻗي الكلﴘ.

.7

يتميز  Origanum grosiiبﺄوراق مخﴬة
ذات زﻏﺐ رﻗيﻖ .تنتﻈم األزهار عﲆ
شكل ﺳنابل صغرية يصل طولها 30
ميليمرت وعرﺿها  5ميليمرت .هو نوع
أصﲇ املوطن ،ينمو يف ارتفاع يفوق
 1000مرت ،يف تربة كلسية يف الﻈهر
الكلﴘ للريف الرشﻗي فقﻂ.

Origanum elongatum

Origanum grosii

ﺇستﻌماﻻت الزعتر
.8

تستعمل األوراق اليابسة للزعرت كﺄدوية وكمنكهات ﻏذاﺋية وكمواد التعقيم .كﺎﻤ أن نقيع
الزعرت يعالج الزكام والتهاب الﺸعﺐ الهواﺋية وآﻻم املفاصل ،كﺎﻤ أنﻪ فعال ﺿد اإلﺳهال
واإلﺿطرابات املعوية ويعترب مسهﻼ جيدا لعملية الهﻀم.

.9

الزيﺖ األﺳاﳼ للزعرت مﻀاد للعديد من البكترييا والفريوﺳات والفطريات ومنﺸﻂ للجهاز
املناعي كﺎﻤ أنﻪ ﻤﻳنﺢ الجسم الحيوية ويحفز النﺸاط الجنﴘ والعقﲇ.

ﺃﺟزاﺀ الزعتر المحصﻮدة
.10

أوراق الزعرت هي الجزء الذي يتم جنيﻪ.

.11

يقطع الجزء العلوي من النبتة فقﻂ وﻤﻳنع اﻗتﻼعها.
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ﻓترة ﺣصاد ﻧﺒتﺔ الزعتر
.12

تحصد نبتة الزعرت بﻦﻴ منتصف يونيو
ونهاية يوليوز.

.13

إذا كان الغرض من حصاد نبتة الزعرت
هو التقطري إلنتاج الزيوت األﺳاﺳية
أو مركبات أﺧرى  ،فيجﺐ حصادها
عنداإلزهار الكامل.
إذا كان الغرض من ﻗطع نبتة الزعرت
هو إنتاج أوراق الزعرت اليابسة ،فيجﺐ
أن يتم الحصاد يف بداية اإلزهار.

.14

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣصاد الزعتر
.15

6

ﻗبل بدء موﺳم حصاد الزعرت ،يجﺐ عﲆ كل تعاونية أو مقاولة أن تتوفر عﲆ ترﺧيﺺ
ﺳاري املفعول ،تصدره السلطة الحكومية املسﺆولة عن إدارة املوارد الطبيعية.

.16

تحدد اإلدارة املختصة منطقة الحصاد وفقاً لتصميم تهيئة موارد النباتات الطبية
والعطرية املنصوص عليﻪ وذلﻚ حتﻰ ﻤﺗتﺜل العملية لرشوط اﻻﺳتغﻼل ،ﺧصوصا ما يتعلﻖ
بتحديد املنطقة املرﺧﺺ بها كل ﺳنة.

.17

يجﺐ التقيد بكمية النباتات املرﺧﺺ بحصادها ﺳنويا  ،واملذكورة يف عقد اﻻﺳتغﻼل.

.18

يجﺐ عدم حصاد النباتات التي توجد يف املناطﻖ املحمية ويف املنجرفات واألماكن
املعرﺿة للتعرية.

.19

ﻻ يجﺐ حصاد الزعرت من نفس املكان اكﺮﺜ من مرة واحدة يف السنة.
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ﺃدﻭات ﺣصاد الزعتر
.20

ينبغي ﻗطع الزعرت مبنجل أو مبقﺺ تﺸذيﺐ زراعي حاد.

.21

يجﺐ أن تكون أدوات الحصاد نﻈيفة وبحالة جيدة وﺧالية من أي تلوث.

.22

ﻤﻳنع كليا اﺳتعﺎﻤل املعول أو الفﺄس لحصاد الزعرت.

ﻃرﻳﻘﺔ ﺣصاد الزعتر
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.23

يجﺐ ﻗطع نبتة الزعرت عﲆ علو
 10ﺳنتمرت.

.24

يجﺐ اإلعتناء بﺄجزاء النبتة املحصودة،
للحفاظ عﲆ جودتها.

.25

يجﺐ الحفاظ عﲆ احتياطي من نبتة الزعرت املرﺧﺺ بحصادها يناهز  30٪من املساحة
املستغلة وذلﻚ لتﺄمﻦﻴ التوالد والتجديد.

.26

يجﺐ تجنﺐ ﺧلﻂ أنواع الزعرت فيﺎﻤ بينها أو مع أنواع أﺧرى من النباتات.
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ﻣﻌالجﺔ ﻣا ﺑﻌد الحصاد ،التﻌﺒﺌﺔ،
التﻠﻔيﻒ،التﺨزﻳﻦ،الﻨﻘل ﻭالتﻮﺛيﻖ
أنﻈر الدليل اإلرشادي لحصاد النباتات العطرية والطبية باملغرب.

الﻄرﻕ الجيدة لحصاد
 Origanum grosiiﻭ Origanum elongatum
باﺳتﺜناء الفقرات الﺜﻼث األوﱃ التي تتعلﻖ بالوصف النباﻲﺗ وتوزيع Origanum
 compactumواﺳتعﺎﻤﻻت هذا الصنف فﺈن باﻗي الفقرات التي تهم املﺎﻤرﺳات الجيدة
للحصاد صالحة أيﻀا ل  Origanum elongatumو .Origanum grosii
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دليل الممارسات الجيدة لحصاد الزعتر
Origanum Compatctum
أنجز هذا الدليل من طرف :

وحدة تدبري مرشوع النباتات الطبية والعطرية :
•عيل الشافعي علوي
•إدريس الخميس
•أحمد بوكيل
•عبد النارص كرمال
•محمد بشار
العايف عبد الرحامن  :مركز البحث الغابوي ،املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة
التصحر ،الرباط

يف إطار :

•مرشوع إدماج التنوع البيولوجي يف سالسل القيم للنباتات العطرية والطبية يف املغرب
•صفقه رقم  - DREFLCD - RIF / 2013/19مكتب الدراسات TTOBA

مبساهمة مالية من    :
•املندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر
•برنامج األمم املتحدة للتنمية
•صندوق البيئة العاملي ()FEM
•التعاون األملاين للتنمية ()GIZ
جميع الحقوق الطبع والنسخ محفوظة

املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
شــارع عــمر بــــن الخــــطـاب ،ص .ب ،763 .اكــدال ،الربـــاط
الهــاتـف  05 37 67 41 57 :الفاكـس  05 37 67 58 16 :الربيد اإللكرتوين pamprojet@gmail.com :

