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 قسٌ اىْباتاث اىطبٞت ٗاىعطشٝت

2015-1الالذقية ت –الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية   



تعد سورية من البلدان الغنية بتنوعها  النبا ت   
والساايم  النب تاا ط الطبيااة ك  وولااك يعااود لتنااوع 

وتعاااااد المنط اااااة .البيئااااا ط والطبواراييااااا  ييهااااا 
الس حلية ك من المن طق الثرية بتنوعه  النب ت  
كوهاااوا يعاااود لطبيعاااة المنااا ف ييهااا  ب   ااا ية 
لطبواراييتهااا  ا مااار الاااوي  اااهل حم ياااة لهاااو  

ل اااد ه ناااط النب تااا ط الطبياااة .الثااارول ال ومياااة 
وم زالااط محااط عن يااة واهتماا م ا نساا ن وولااك 
 .لف ئدته  العالجية ب    ية لفوائده  الغوائية 



وقااد بااده االهتماا م ب لنب تاا ط الطبيااة منااو مهااد 
الح ااا راط ا نسااا نية كومااا زال هاااوا االهتمااا م 
مستمر وينعهس ولك ي  المب لغ الط ئلاة التا  
تنف هاا   ااره ط ا دويااة علااا الفاارق البحثيااة ك 
الت  تستهدف البحث عن نب ت ط جديدل يمهان  
هن  يهون له  قيمة تطبي ية ك هو حتاا البحاث 
ي  النب تا ط المعروياة كعان ي ئادل لام تهت اف 

 .بعد



ٍِ اىْباتاث اىطبٞــت اىٖاٍت ٗاىتٜ تيقٚ سٗاجاً 

هم  مبٞشاً فٜ  أّحاء  ســ٘سٝت  ّباث اىصعتشأٗ
زعتر ااعتر ي  بعض المص در هو الااايسما الس

ٗاىصعتش ٍصطيح ٝشتَو  عيٚ  بلس ن الع مة

 :ّ٘عِٞ تابعِٞ ىجْسِٞ ٍختيفِٞ
 Thymus syriacus Boiss 

 Origanum syriacum L. 



Thymus syriacus 

 Thymus sipyleus 

 Thymus cilicicus  

 Thymus alfredae 

 Thymus hirsutus 

 Thymus kotschyanus 

 :  Thymusأنواع جنس  



 

 Origanum syriacum 

 Origanum libanoticum 

   Origanum ehrenbergii 

 :Origanumهم  هنواع جنس 



يتداول الجميع هوا النب ط 
 تحط مسما الزعتر البري

جنبة صغيرل تعلو من 
سم ا يرع  30-50

منتصبة متخ بة بدرج ط 
متف وتة وا وراق  الطئة 

يزهر –ح دل ال مة –خطية 
النب ط من حزيران إلا 

 1ط



يسما الزعتر الخليل  هو 
 المردقوش هو الزوب ع

نب ط معمر دائم الخ رل 
هثيف النمو يتراوح ارتف ع 

سم ا وراق 60-30النب ط 
عري ة وموبرل خ راء إلا 

 .رم دية



 .:                             يوائاااد الصاااعتر
يااااتم تبخيااااار المجماااااوع الخ اااااري الجااااا ف  -1

الساااتعم لم همطهااار حياااث هن الزياااط العطاااري 
 .لدياام خصاا ئص م اا دل للفيروساا ط والفطااور

يستخدم هملين وم  ع يا  عاالا الساع ل  -2
 .الجاااا ف والتهاااا ا ال ااااعا التنفسااااية والربااااو 

 .هزهااوراط لعااالا هوجاا ع المعدلو سااه ل  -3
 



 اسااتخدام الصااعتر بنوعياام مفيااد هخاا يض  -4
 .لمستوى السهر ي  الدم ولعالا  اغط الادم  
يعاا ل ياا  عااالا اللثااة الملتهبااة وا ا ااية  -5

 .المخ طيااااااااة المبطنااااااااة ل نااااااااف والحنجاااااااارل
 ااااا ي الصاااااعتر مفياااااد لعاااااالا الته بااااا ط  -6

 .المس لك البولية والمث نة



 .:                      االساااااااااتخدام ط ا خااااااااارى 
 .يسااااتخدم ياااا  تح اااايرالمن قيش والسااااندويش -1
 يسااااتعمل هخ اااار ياااا  تح ااااير الساااالطة هماااا   -2

 .ي ااااااااااااااااااااااااااااا ف هنههاااااااااااااااااااااااااااااة للبيتااااااااااااااااااااااااااااازا
تساااااااتخدم زيوتااااااام العطرياااااااة يااااااا  صااااااان عة  -3

مستح اااااااراط التجميااااااال والصااااااايدالنية لمع لجاااااااة 
 .الروم تيزم والت نج



 :اىَادة اىفعاىت 
علا  Thymus syriacusيحتوي نب ط  

 %  1.7-1.3زيط عطري تتراوح نسبتم 
 من ههم المرهب ط المهونة ل وام الزيط 

thymol 30 %وcarvacrol 26% 
 %.p-cymene 13 و



  Origanum syriacumفيٜ ييِٞ أُ ّبياث 
ماااان ههاااام المرهباااا ط %  5-2يحتااااوي علااااا 

 thymolالمهوناااااااة للزياااااااط العطاااااااري 
% 75حيااث ي ااهالن م نساابتم  carvacrolو

من قوام الزيط وهوا يختلف ويتنوع تبعً  للبيئة 
 .التااااا  ينماااااو بهااااا  النبااااا ط ومرحلاااااة الجماااااع

 



 .:                 الواقااااع الااااراهن لنباااا ط الصااااعتر 
ل ااد  ااهد نمااو وانت اا ر نباا ط الصااعتر تاادهورًا حاا دًا 
ووصل ي  بعض المن طق حاد االن اراض وولاك يعاود 
إلاااا تراجاااع وانحسااا ر منااا طق نماااو وانت ااا ر النبااا ط 
ب   ااا ية إلاااا تااادهور النبااا ط  ااامن منااا طق نماااو  
 الح ليااااااااااااااة وهااااااااااااااوا يعااااااااااااااود لجملااااااااااااااة ماااااااااااااان

 .ا سب ا 



يعود تراجع من طق النمو البرية للنب ت ط ب هل  -1
ع م إلا توسع الزراعة هي يً  وعموديً  ب   ااا ية إلا 
الزحااف العمران  المتساااااا رع  والسيم  ي  المنط ة 

 .الس حلية
ا سلوا الجديد المتبع ي  التعدي علا الحراا  -2

هو الحرق ومن ثم االستصالح والوي ي    علا 
 .هي يرصة لنج ل هي من النب ت ط المعمرل



الجمااع الجاا ئر واياار الماانظم حيااث يااتم الجمااع  -3
بهاادف جمااع ههباار هميااة دون التفهياار ياا  عمليااة 
الجمااع المسااتدامة ك الجميااع يتغنااا بتهميااة التنااوع 
الحيااااوي والحفاااا ظ علياااام ولهاااان ماااان دون تطبيااااق 
 .والساااااااااااااااايم  ياااااااااااااااا  عملياااااااااااااااا ط الجمااااااااااااااااع

ي  الح لة البرية ينت ر النب ط ب اهل رئيسا   -4 
يااا  ا مااا هن المحجااارل والهلساااية وب لتااا ل  جاااوور  
سطحية وتتتوى ب هل هبير عند الجمع لاولك يجاا 

 .  االنتب   لولك عند الجمع حف ظً  علا النب ط



وب لت ل  عند جمع النب ط يجا هن نجمع مان 
سااام  ماااع اساااتعم ل هدواط  8-4علاااا ارتفااا ع 

ح دل وتجنا  الحش ب ساتعم ل الياد  ن ولاك 
 يؤدي القتالع الجوور وب لت ل  تدهور النب ط

 مع  رورل الترهيز هن يتم
 الجمع لمرل واحدل من من طق 
 .مراط 3نمو  البرية هم  المزروع  



اّخفيياأ أعيييذاد ّباتيياث اىصيييعتش ٗ سيييَٞا   -5

اىتٜ تصو إىٚ ٍشيييت ّجي   Thymus جْس

اىبيييزٗس بافةيييافت ىنيييُ٘ بيييزٗس اىْبييياث تَتييياص 

بحٞ٘ٝيييت ٍتذّٞيييت ميييو رىيييل أدٙ ىتفييياقٌ اىيييْق  

اىحاصيو فييٜ يجييٌ اّتشياس اىْبيياث ٗ سييَٞا فييٜ 

 .اىَْطقت اى٘سطٚ



 . :               زراعاااااااااااة نبااااااااااا ط الصاااااااااااعتر
نظااارًا  همياااة نبااا ط الزعتااار الطبيااااااااااااة وماااع تراجاااع 
 وتااادهور منااا طق نماااو  وانت ااا ر  كا مرالاااوي يجعااال

ماان زراعااة النباا ط هماار ياا  ا يااة ا هميااااااة وولااك  
 .:                              ل ساااااااب ا الت لياااااااة

إن التوجم نحوزراعاة هناواع نبا ط الصاعتر يعاود  -1
 .ب لدرجة ا ولا للحف ظ علا المص درالطبيعية للنب ط

تااااويير النباااا ط للمسااااتهلهين وبتسااااع ر من ساااابة  -2
 .مم يمنع وي لل من عملي ط الغش



زراعة الزعتر تؤمن ثب تً  ي  ا نتا ا بعهاس -3
 الجناااا  ماااان الطبيعااااة ك حيااااث ال يمهاااان  اااابط

الوقااط المن سااا للجمااع والااوي هااو ياا  ا يااة  
 همااا  هن تاااوير النبااا ط الطبااا   الباااري.ا همياااة 

يتعلاااق ب اااهل هبيااار بهميااا ط الهطاااول المطاااري  
وب لتااا ل  يااا ن حجااام ا نتااا ا يتوباااوا مااان عااا م 

 ..                                      آلخاااار 
 

 



ٍييِ اىَٖييٌ جييذاً إعييادة صساعييت اىْبيياث فييٜ  -4

اىَحَٞاث اىتٜ تْتشش ٗتتي٘ص  فيٜ أٍيامِ َّي٘ 

 ٗاّتشيياس اىْبيياث ٍييع ةييشٗسة إكييشاك اىسييناُ 

 اىَحيٞييِٞ فييٜ اىحفيياا عيييٚ اىْبيياث ٗاسييت َاسٓ

عبش ّشيش اىي٘عٜ بمَٕٞتئ اىبٞ ٞيت ٍيع ت٘ةيٞح 

 .اىطشٝقت األفجو ىجَعٔ



 :زراعة نب ط الصعتر
يزرع النب ط إم خ ريً  ب ستخدام الع ل ي  بداية 

هو ب ستخدام البوور بين ه نون (Thymus)الربيع 
 . (Origanum) الث ن  و ب ط

مع الترهيز ي  ح لة ا هث ر الخ ري ي  الم  تل 
علا  رورل هن يهون هن ك ههثر من مصدر للع ل 
حتا اليؤدي إهث ر النب ط إلا خس رل التنوع لوراث  

 .للنب ط وهوا همر ي  ا ية ا همية 



ٝعذ اىضعتش ثشٗة بٞ ٞت ٗطبٞيت يٞيي َٝنيِ أُ َْٝي٘ 

ٗٝيييضس  فيييٜ اىَْييياطل اىجافيييت ىنيييُ٘ اىْبييياث ىيييٞس 

إىٚ سٛ بطشٝقت ٍت٘اصيت،فَٞنِ اقتصاس �بحاجت 

اىشٛ عيٚ ٍا ٝتٞسش ٍِ اىَٞآ خاله فصو اىصيٞ،، 

ٗفييييٜ اىَْيييياطل ٗاىبٞ يييياث راث اىٖطيييي٘ه اىَطييييشٛ 

اىغضٝشفطبٞعييت َّيي٘ اىضعتييش تجعييو ٍْيئ ٍييِ ٍ بتيياث 

 .اىتشبت



أٍييا مييُ٘ اىْبيياث ثييشٗة طبٞييت ٗىيحصيي٘ه عيييٚ ٕييزٓ 

اىفائذة اىَشج٘ة ٍيِ اسيتخذاً اىْبياث ٝجيت اىتشمٞيض 

عييييٚ تسيييَٞذ اىضعتشعجييي٘ٝاً عْيييذ صساعتييئ ، ٍيييع 

اىتشمٞض عيٚ جَع اىْبياث فيٜ ٍشيييت افصٕياس يٞيي 

تنييُ٘ ّسييبت اىَييادة اىفعاىييت  فييٜ أٗجٖييا ، ٗأخٞييشاً 

 .ا ٕتَاً أم ش بَعاٍالث ٍابعذ اىجَع


