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ﻣﺎﻱ

•إسم النبتة العلميRosmarinus officinalis L :
•إسم النبتة بالعربية :إكليل الﺠبل-أزير
•إسم النبتة باﻷمازيغية :يازير

الﻮﺻﻒ النﺒاﺗي ﻷزير
.1

ينتمي أزير إﱃ عاﺋلة الﺸفويات
وصنف  Rosmarinusو هي شجرية
داﻤﺋة اﻻﺧﴬار علوها ما بﻦﻴ نصف
املرت و مرتان .الساق الرﺋيﴘ مكسو
بقرشة رمادية ،وينقسم إﱃ ﺳيقان
متقابلة ذات أوراق صلبة ومتقابلة
ملفوفة يف األطراف .أزهار أزير زرقاء
بنفسجية تﻈهر من يناير إﱃ ماي،
تتجمع يف شكل عنقود يف الطرف
العلوي للسيقان .بذرة أزير لها شكل
بيﻀوي ،مغطاة بكﺄس أﺳمر متﻦﻴ.
تنتﻈم األزهار يف شكل ﺳنابل قصرية
والوريقات التي توجد يف أﺳفل
الزهرة طولها يرتاوح بﻦﻴ ميليمرت
ومليمرتين.

.2

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

ينمو أزير يف الغابات و األحراش
واألدﻏال يف تربة كلسية ﺳهلة
التﴫيف .وينترش يف الريف الرشقي،
األطلس املتوﺳﻂ الرشقي ،األطلس
الكبري الرشقي والنجود العليا الرشقية.
ينمو يف مناخ قاري ويف مناخ شبﻪ
رطﺐ .تعترب نبتة أزير مقاومة للجفاف
بواﺳطة أوراقها الصغرية.

.4

يجﺐ التمييز بﻦﻴ  Rosmarinus officinalisو  Rosmarinus Tournefortiiالذي هو
أقل طوﻻ .كﺎﻤ أن أزهاره تنتﻈم يف أعﲆ السيقان يف شكل ﺳنابل طويلة ذات زﻏﺐ قصري.
طول الوريقات التي توجد يف أﺳفل الزهرة ترتاوح بﻦﻴ  3و  4ميليمرتات.

ﺇسﺘﻌماﻻت أزير
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.5

تعترب نبتة أزير نبتة طبية ،عطرية ومزينة.

.6

تستعمل أوراق أزير كتوابل كﺎﻤ تدﺧل يف تركيﺐ بعﺾ الﺸايات.

.7

تدﺧل أوراق أزير وزيﺖ أزير يف صناعة مستحﴬات التجميل بالخصوص (العطور،
الصابون ،املراهم ،مقويات الﺸعر ،الﺸامبوان و مستحﴬات أﺧرى).

.8

يستعمل أزير يف اﺳتخﻼص مﻀادات األكسدة ،التي لها اﺳتعﺎﻤﻻت متعددة يف الصناعة
الغذاﺋية وصناعة مواد التجميل وصناعة األدوية.

أﺟﺰاﺀ أزير المﺤﺼﻮدة
.9

أوراق أزيرهو الجزء الذي يتم جنيﻪ

.10

يقطع الجزء العلوي فقﻂ مع عدم
اقتﻼع الﺸجرية كلها

ﻓﺘرة ﺣﺼاد ﻧﺒﺘﺔ أزير
.11

تحصد نبتة أزير بﻦﻴ بداية شهر ماي
ونهاية شهر نونرب؛

.12

إذا كان الغرض من قطع نبتة أزير هو
التقطري إلنتاج الزيوت األﺳاﺳية أو
مركبات أﺧرى ،فيجﺐ حصادها عند
اإلزهار؛

.13

يجﺐ عدم قطع كل األﻏصان،حتﻰ يسمﺢ
للنحل باﻻﺳتفادة من رحيﻖ أزهار أزير
إلنتاج العسل وتلقيﺢ النبتة؛

.14

يجﺐ اﻻلتزام بفرتة راحة ﻤﺗتد من
منتصف يوليوز إﱃ نهاية ﻏﺸﺖ.
5

ﻛيﻔيﺔ ﺣﺼاد ﻧﺒﺘﺔ أزير
.15

ينبغي قطع أزير مبنجل أو مبقﺺ تﺸذيﺐ زراعي حاد ؛

.16

ﻤﻳنع كليا اﺳتعﺎﻤل املعول أو الفﺄس ؛

.17

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

ﻣنﻄﻘﺔ ﺣﺼاد أزير
.18

6

قبل بدء أي موﺳم لحصاد أزير ،يجﺐ عﲆ كل تعاونية أو مجموعة أن تتوفر عﲆ
ترﺧيﺺ ﺳاري املفعول ،تصدره السلطة الحكومية املسﺆولة عن إدارة املوارد الطبيعية.

.19

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.

.20

يجﺐ التقيد بكمية النباتات املرﺧﺺ بحصادها ﺳنويا ،واملذكورة يف عقد اﻻﺳتغﻼل ،مع
التﺄكيد عﲆ عدم حصاد النباتات التي توجد يف منجرفات أو أماكن معرﺿة للتعرية.

.21

يجﺐ اﻻلتزام بالتناوب الﺜﻼﻲﺛ  :تصميم تهيئة مروج أزير ﻤﺗتد عﲆ  3ﺳنوات ،والحصة
التي تستغلها كل تعاونية أو مقاولة تقسم إﱃ تﻼث قطع وكل ﺳنة يجﺐ اﺳتغﻼل قطعة
واحدة فقﻂ.

ﺳنة 3

ﺳنة 2

ﺳنة 1
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أدﻭات ﺣﺼاد ﻧﺒﺘﺔ أزير
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.22

يسمﺢ بقطع النصف العلوي فقﻂ من نبتة
أزير (.)50%

.23

يجﺐ اﻻعتناء بﺄجزاء النباتات املحصودة
للحفاظ عﲆ جودة املادة النباتية.

.24

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

 .25عندما يتعلﻖ األمر بنبتة بها أجزاء
متخﺸبة ،يجﺐ تﺸذيبها لتﺄمﻦﻴ التجديد.

.26

تﺸذيﺐ التجديد يجﺐ أن يتم عﲆ علو
 10ﺳنتمرت من الرتبة ،بواﺳطة مقﺺ
تﺸذيﺐ حاد.

.27

يجﺐ إعداد أحواض حول نبتة األزير
لتجميع مياه األمطار وتامﻦﻴ تجديد
النبات.
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ﻣﻌالجﺔ ﻣا ﺑﻌد الﺤﺼاد ،الﺘﻌﺒﺌﺔ ،الﺘﻠﻔيﻒ،
الﺘﺨﺰيﻦ ،النﻘل ﻭالﺘﻮﺛيﻖ
أنﻈر الدليل اإلرشادي لحصاد النباتات العطرية والطبية باملغرب.

الﻄرﻕ الجيدة لﺤﺼاد
Rosmarinus tournefortii
باﺳتﺜناء الفقرات األوﱃ والﺜانية والﺜالﺜة اللذين يفصلون الوصف النباﻲﺗ ،توزيع واﺳتعﺎﻤﻻت
 Rosmarinus officinalisفﺈن باقي الفقرات التي تهم املﺎﻤرﺳات الجيدة لحصاد
 Rosmarinus officinalisصالحة أيﻀا ل Rosmarinus tournefortii

10

دليل الممارسات الجيدة لجني أزير
.Rosmarinus officinalis L
أنجز هذا ادليل 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

مبساهمة مالية من :

•املندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر
•برنامج األمم املتحدة للتنمية
•صندوق البيئة العاملي ()FEM
•وكالة الجهة الرشقية

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 :

