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ﻣﺎﻱ

•إسم النبتة العلمي Thymus satureioides L :
•إسم النبتة بالعربية  :الﺰعيﱰة
•إسم النبتة باﻷمازيغية  :تازوكنﺖ

الﻮﺻﻒ الﻨﺒاﺗﻲ لﻠزعيترة

.1

تنتمي الزعيرتة إﱃ عاﺋلة الﺸفويات وصنف الصعرتيات وهي شجرية مرتفعة
نسبيا ،ﻤﻳكن أن يصل ارتفاعها إﱃ  60ﺳنتمرتا ويوجد بها عدة تفرعات .يتميز
 Thymus satureioidesبﺄوراق عﲆ شكل ملعقة ،وبﺄزهار عﲆ شكل كبيبات
صغرية وتويج وردي أو وردي فاتﺢ.
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ﺗﻮﺯﻳﻊ الزعيترة ﻓﻲ المﻐرﺏ
.2

يتﻀمن صنف الصعرتيات  300نوع  ،يوجد
منها  21نوع يف املغرب ،حيث أن  12نوع
منها أصلية املوطن من بينها الزعيرتة .تنمو
الزعيرتة يف الغابات بﻦﻴ األشجار ،ويف أحراش
و أدﻏال الجبال املنخفﻀة واملتوﺳطة
اإلرتفاع حتﻰ علو  2200مرت ،يف تربة
كلسية ﺳيليسية أو تربة صخرية ،طينية
بعﺾ الﴚء.

.3

تنمو الزعيرتة يف املغرب ،يف األطلس الكبري
واألطلس الصغري يف األماكن التي يسود فيها
املناخ القاري أو الﺸبﻪ ﻗاري أو الﺸبﻪ الرطﺐ.

.4

يتم التوالد عند الزعيرتة بواﺳطة البذور و بواﺳطة الﺸتاﺋل .أهم أﺳاليﺐ انتﺸار الزعيرتة
هي :الجاذبية ،املاء ،الرياح واإلنسان.

.5

يجﺐ التمييز بﻦﻴ Thymus satureioides
و  Thymus pallidusالذي يتميز بﺄزهار
بيﻀاء وأوراق صغرية.

Thymus pallidus
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استﻌماﻻت الزعيترة
.6

تستعمل الزعيرتة يف الطﺐ التقليدي املغرﻲﺑ عﲆ شكل نقيع أو مغﲆ ملعالجة السعال
الديﻲﻜ ،إلتهاب القصبات الهواﺋية ،الروماتيزم و التﺸنجات العﻀلية.

.7

يعترب الزيﺖ األﺳاﳼ للزعيرتة مﻀاد حيوي للعديد من البكترييا و مﻀاد للطفيليات ومنﻈم
ملناعة الجسم .كﺎﻤ يعترب منﺸﻂ عام للجسم وللنﺸاط العقﲇ والجنﴘ.

ﺃﺟزاﺀ الزعيترة المحصﻮدة

.8

أوراق الزعيرتة هي جزء النبتة الذي يتم
اﺳتغﻼلﻪ.

.9

يقطع الجزء العلوي من شجرية الزعيرتة
فقﻂ وﻤﻳنع اﻗتﻼعها.
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ﻓترة ﺣصاد ﻧﺒتﺔ الزعيترة
.10

تحصد نبتة الزعيرتة بﻦﻴ شهري أبريل
ويوليوز.

.11

إذا كان الغرض من ﻗطع نبتة الزعيرتة
هو التقطري إلنتاج الزيوت األﺳاﺳية أو
مركبات أﺧرى ،فيجﺐ حصادها عند
نهاية اإلزهار.

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣصاد الزعيترة :
.12

يجﺐ التقيد بالتناوب املحدد يف تصميم التهيئة املنصوص عليﻪ يف عقد اﻻﺳتغﻼل والذي
ينﺺ عﲆ حصاد الزعيرتة مرة واحدة كل ﺳنتﻦﻴ يف كل موﻗع.

.13

ﻗبل بدء موﺳم حصاد الزعيرتة  ،يجﺐ عﲆ كل تعاونية أو مجموعة أن تتوفر عﲆ ترﺧيﺺ
ﺳاري املفعول تصدره السلطة الحكومية املسﺆولة عن إدارة املوارد الطبيعية.
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.14

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.

.15

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.

.16

ﻻ يجﺐ حصاد الزعيرتة من موﻗع بعينﻪ اﻻ مرة واحدة يف السنة.
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ﺃدﻭات ﺣصاد الزعيترة:
 .17ينبغي ﻗطع الزعيرتة مبنجل أو مبقﺺ تﺸذيﺐ زراعي حاد.
.18

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

ﻃرﻳﻘﺔ ﺣصاد الزعيترة :
.19
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يجﺐ الحفاظ عﲆ احتياطي من نبتة الزعيرتة املرﺧﺺ بحصادها يناهز  30٪من املساحة
املستغلة وذلﻚ لتﺄمﻦﻴ التوالد والتجديد الطبيعي.

.20

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

.21

يجﺐ عدم ﻗطع كل األﻏصان ،حتﻰ
يسمﺢ للنحل باﻻﺳتفادة من رحيﻖ
أزهار الزعيرتة إلنتاج العسل مع تلقيﺢ
النبتة.

.22

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

.23

تﺸذيﺐ التجديد يجﺐ أن يتم عﲆ علو
 10ﺳنتمرت من الرتبة ،بواﺳطة مقﺺ
تﺸذيﺐ حاد.
9

ﻣﻌالجﺔ ﻣا ﺑﻌد الحصاد ،التﻌﺒﺌﺔ ،التﻠﻔيﻒ،
التﺨزﻳﻦ،الﻨﻘل ﻭالتﻮﺛيﻖ
أنﻈر الدليل اإلرشادي لحصاد النباتات العطرية والطبية باملغرب.

الﻄرﻕ الجيدة لحصاد  Thymus pallidusﻭ
Thymus commutatis
باﺳتﺜناء الفقرات الﺜﻼث اﻵوﱃ تتعلﻖ بالوصف النباﻲﺗ وتوزيع  �ymus satureioidesواﺳعﺎﻤﻻت
الصنف فﺈن باﻗي الفقرات التي تهم املﺎﻤرﺳات الجيدة لحصاد  �ymus satureioidesصالحة
أيﻀا ل �ymus pallidusو . �ymus commutatis
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دليل الممارسات الجيدة لحصاد الزعيترة
Thymus satureioides L
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 - HA / 2013/5مكتب 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 :

