
 

 

 رـتـزعـال

عية الطبياألعشاب سيد  .وهوالمهمة  من النباتات الفطريةيعتبر الزعتر  

عطرية قصيره دائمة  معمرةصغيرة  شجيرةوزينة المائدة. وشجرة الزعتر 

لون معة بنية الوكثيفة شبكية، بذورها صغيرة وال رفيعةالخضره، جذورها 

 أوراقهابوصة تقريبا.  12ومستديرة، هذه الشجيرة كثيرة الفروع علوها 

 تزهر في منتصف فصل الصيف.تنبت من الساق أزهارها الوردية  صغيرة

رائحة عطرية قوية وطعمه حار مر قليال. منه نوعان هما النوع للزعتر  

مكان مشمس وفى أرض خفيفة وقلوية  فيالبري والنوع المزروع، يزرع 

وجيدة الصرف، يستخدم كثيرا في الطبخ كتوابل لألطعمة إلكسابها طعما 

ومنه ما هو طويل الورق، أو مستدير، أو دقيق. يزرع على  ورائحة رائعة

و الزعتر عادة يحتاج إلى األسمدة العضوية وقليل من األسمدة  شكل اشتال

  .وبالنسبة للماء احتياجاته قليلة بحيث له القدرة على تحمل الجفاف.الكيماوية 

 

وهو عبارة عن  لهجينالزعتراعدة أنواع وأصناف مهمة منها وللزعتر 
 كوكتيل من زعتر الليمون وزعتر البرتقال وزعتر الليمون الحامض

يستخدم كعشب للطهي ويُفرش في األرضية  حيث زعتر الكراوياكذلك و.
عشبًا  ليس وهو الزعتر الصوفيوايضا القوية. الكراويارائحة وتظهر فيه 

هو و الزعتر البري الى ضافةالألرضية. للطهي ولكنه يُستخدم كغطاء 
تعد جميع أنواع و. لنحل العسلمهم  مصدر رحيقنبات يحتوي على 

)المشهور بالزعتر أو  ثيمس فيلجاريسوكذلك الزعتر مصادر رحيق، 
الزعتر اإلنجليزي أو زعتر الصيف أو زعتر الشتاء أو الزعتر الفرنسي 

على نطاق واسع. وهو له  كـعشب للطهيأو زعتر الحدائق( المستخدم 
ر البحالزعتر الشهير هو النبات المعمر في وأيًضا استخدامات طبية 

 وهو األنسب للتربة الخصبة الجيدة والمشمسة تماًما. األبيض المتوسط
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للزعتر العديد من الفوائد واالستخدامات حيث يستخدم في المطبخ كما أن 
وفاتح للشهية ومحسن للطعم وفي الحلويات والسلطات واللحوم كتوابل 

تجاتها وكذلك األسماك والخضراوات وعمل والشوربة ويستخدم ومن
. إضافة الى استخدامه في العطور ومستحضرات أيضا في حفظ األغذية 

ومعاجين  والحلوىالصناعات الغذائية وكذلك يستخدم في التجميل 
 األسنان والصابون

 جساملألومقو ومنشط  مهدئ للزعتر أيضا استخدامات طبية حيث يعتبرو
. طارد للغازات ومطهر معويووفاتح للشهية و مضاد للميكروبات 

الروماتيزمية، مزيل  ومهدئ لآلالممضاد للتقلصات  إضافة الى أنه
 ويستخدم في عالج -للرائحة ويستخدم كغسول للفم والتهاب البلعوم 

 .األمراض الجلدية )الصدفية، وتقرح اليدين والقدمين وحب الشباب،( 
وعالج التهابات الحلق لى عالج السعال والربو والبلغم كما انه يعمل ع

ا وهو ايضيساعد على عالج التهابات المسالك البولية والمثانة وايضا 
 والكثير منمفيد جدا في تقوية الذاكرة وفي تفتت حصوات الكلى 

 االستخدامات الطبية االخرى.

يجود في جميع أنواع األراضي  بالبذرة أو بالعقلة وهو الزعتريتكاثرو 
 -ويفضل الرملية والصفراء جيدة التهوية ويتحمل الحموضة العالية 

  يتحمل الحرارة والجفاف ودرجات الحرارة المنخفضة

يعتبر شهر أكتوبر هو أفضل مواعيد الزراعة ويمكن زراعته في شهر و 
 أيضا . مارس )الصيف(

 

 مع تحيات

 ادارة االرشاد الزراعي

 


