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الجلسة االولى :التعرف على أنواع وأصناف الزعتر
•
•
•

•

االنواع
االصناف
اطياف تركيب الزيوت الطيارة واالستعماالت
المختلفة
التعرف على النباتات في الحقل

تعريف الزعتر

زعتر او صعتر او سعتر اسماء تعطى في لبنان ومنطقة شرق المتوسط
الشفوية:
لنباتات من أربعة أجناس من العائلة
ّ
•  ،Satureja ،Thymbra ، OriganumوThymus

زعتر يعطى ايضا الستعماالت وخلطات تحضر من هذه النباتات نضرة او
مجففة
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الجنس

النوع

اجناس وانواع الزعتر
االسم الشائع
زوباع
زعتر مناقيش
زويبعة
زعيترة
زعتر لبنان

O. syriacum
Origanum

O. ehrenbergii
O. libanoticum

Thymbra

Satureja

O. syriacum
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ّبري
ّبري

T. spicata

زعتر دقة
زعتر رفيع

ّبري
مزروع

S. thymbra
S. hortensis

زعتر الجحاش
زعيتيرة
زعتر مزروع

ّبري
مزروع

T. capitatus

زعتر رفيع

T. syriacus

زعتر رفيع
حاشا

ّبري

Thymus

النوع

االنتشار
ّبري
مزروع

االسم الشائع
زوباع
زعتر مناقيش

ّبري

اجناس وانواع الزعتر
زيت طيار%
<7%

O. ehrenbergii

زويبعة
زعيترة

<4%

O. libanoticum

زعتر لبنان

<0.4%

T. spicata

زعتر دقة
زعتر رفيع

<5%

S. thymbra

زعتر الجحاش
زعيتيرة

<4%

S. hortensis

زعتر مزروع

<1.5%

T. capitatus

زعتر رفيع

<3%

T. syriacus

زعتر رفيع
حاشا

<2.5%

طيف الزيت

كرفاكرول ،تيمول،
تربينين ،سيمين ،الخ
كرفاكرول ،تيمول،
تربينين ،سيمين،
تيموكينون ،الخ
بينين ،ميرسين،
كاريوفيلين ،فيالندرين
كرفاكرول ،تيمول،
تربينين ،سيمين ،الخ
كرفاكرول ،تيمول،
تربينين ،سيمين ،الخ
كرفاكرول ،تيمول،
تربينين ،سيمين ،الخ
كرفاكرول ،تيمول،
تربينين ،سيمين ،الخ
كرفاكرول ،تيمول،
تربينين ،سيمين ،الخ

االنتشار
شرق البحر المتوسط
لبنان
لبنان
شرق البحر المتوسط
جنوب اورروبا

شرق البحر المتوسط
جنوب اورروبا
شرق البحر المتوسط
شرق البحر المتوسط
جنوب اورروبا
شرق البحر المتوسط
(لبنان ،سوريا ،العراق)

الغذائية
االستعماالت
ّ
جاف (مناقيش)  /أخضر
ّ
مضاد ميكروبات  /فطريات
جاف (مناقيش)
ّ
مضاد ميكروبات  /فطريات
ال يستعمل
جاف (مناقيش)  /شنكليش
ّ
أخضر  /كبيس
جاف (مناقيش)
ّ
مضاد ميكروبات  /فطريات
أخضر  /كبيس
مضاد ميكروبات  /فطريات
جاف  /أخضر  /كبيس
ّ
مضاد ميكروبات
جاف  /زهورات
ّ
مضاد ميكروبات  /فطريات

Origanum syriacum
زعتر عريض الورق (زوبع او زوباع في عكار)

واسع االنتشار ومعروف في لبنان وشرق المتوسط بري ومزروع

زعتر عريض الورق O. ehrenbergii
زعتر ارنبرغ او زويبعة او زعيترة
مستوطن  endemicفي لبنان على االراضي الرملية
قليل االستعمال ومحصور في مناطق تواجده
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زعتر عريض الورق O. Libanoticum
زعتر لبنان
مستوطن  endemicفي لبنان على الجبال العالية
غير مستعمل كنبتة عطرية ،مستقبله كنبتة زينة

زعتر عريض الورق
O. ehrenbergii versus O. syriacum

مقارنة السنابل الزهرية:
O. syriacum
O. ehrenbergii
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11
2019

زعتر عريض الورق
O. ehrenbergii versus O. syriacum
مقارنة الطرود الغضة

O. syriacum

O. ehrenbergii

12
2019

زعتر رفيع الورق
زعتر دقة ،زعتر رفيع  Thymbra spicataبري على
االراضي الكلسية ومزروع بشكل اقل من زعتر المناقيش
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زعتر رفيع الورق
زعتر رفيع ،حاشا Thymus syriacus
بري وغير مزروع في لبنان واسع االنتشار في بلدان اخرى

14
2019

زعتر رفيع الورق:

زعتر الجحاش او زعيتيرةSatureia thymbra

بري غير مزروع في لبنان
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ذذ

زعتر رفيع الورق :مقارنة االزهار

Thymbra vs Satureja vs Thymus

16
2019

زعتر رفيع الورق:

)Thymus capitatus (Coridothymus capitatus

زعتر رفيع
بري ،توزعه محصور جدا غير مزروع في لبنان
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تمايز اطياف الزيوت الطيارة
قد نقول كل االطياف متشابهة.
• هذه هي بعض المركبات الرئيسية التي تكون اكثر من 70
الى  % 90من المركبات بينما يوجد في الزيوت الطيارة
العشرات من المركبات بكميات اقل بكثير ولكنها مسؤولة
عن النكهة والتمايز بين الزيوت.
• كل مركبات الزيوت الطيارة موجودة على غدد خارجية
على االوراق ،االزهار واالغصان

صورة وبر وغدد زيوت طيارة على المردكوش Origanum
 majoranaتصويرمجهري عبر المسح االكتروني scanning
electron micrograph (SEM) : x700
• الزيوت الطيارة غنية بالسابينيل وتربينيل تعطيه الطعم الحلو
المستساغ في االكل والزهورات
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Lavandula officinalis غدد زيوت طيارة على الخزام
(stems, leaves, Flowers)

scanning تصويرمجهري عبر المسح االكتروني
electron micrograph

Origanum vulgare L. غدد زيوت طيارة على الزعتر
scanning electron تصويرمجهري عبر المسح االكتروني
micrograph
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وبر غددي ووبر غير غددي على الزعتر الكوبي Coleus
amboinicus

تصويرمجهري عبر المسح االكتروني scanning electron
micrograph

وبر وغدد زيتية على الزعتر الرفيع Thymus
تصويرمجهري عبر المسح االكتروني scanning electron
micrograph
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اجناس وانواع زعتر
غير موجودة في الطبيعة اللبنانية

2021
24

زعتر عريض الورق:
Origanum vulgare Oregano, Origan

غير موجود في لبنان يستعمل في اوروبا على البيتزا ...
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زعتر رفيع الورق:

Thymus vulgaris thym, Thyme

غير موجود في لبنان شائع االستعمال في اوروبا

زعتر عريض الورق:
Lippia graveolens Mexican Oregano

بعيد عن كل االنواع الباقية
غير موجود في لبنان معروف في زراعة االحواض على نطاق محدود
يتواجد في المكسيك واميركا الوسطى
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27

Coleus amboinicus, زعتر كوبي
Syn. Plectranthus amboinicus, Lamiaceae
Mexican mint, Cuban oregano
) الخ، جنوب افريقيا/يزرع في المناطق المدارية (هند

20/2021
28

Hedeoma patens زعتر صغير
(Spanish common name, orégano chiquito,
'small oregano') family Lamiaceae.
يتواجد في المكسيك
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خلطات الزعتر في المنطقة

30

مكونات خلطات الزعتر في لبنان
• زعتر عريض ( )Origanum syriacumاساسي
• زعتر رفيع ()Thymbra spicata
• سماق
• سمسم محمص
• ملح
اضافات:
• كمون
• حمص محمص (قضامي)
• يانسون
• كعك
• دبس رمان
• فستق
• حامض الليمون
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مكونات خلطات الزعتر في سوريا (زعتر حلبي)
• زعتر رفيع ( )Thymus syriacusاساسي
• زعتر عريض ()Origanum syriacum؟؟؟
• سماق
• كزبرة
• سمسم محمص
• كمون
• حمص محمص (قضامي)
• يانسون (شومر)
• حامض الليمون
•فستق (فول سوداني)
• ملح
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مكونات خلطات الزعتر في االردن (زعتر اردني)
•
•
•
•
•
•
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زعتر رفيع ( )Thymus syriacusاساسي
زعتر عريض ()Origanum syriacum
سمسم
سماق
قمح محمص
بهارات

االسم العلمي
نموذج النبات
ارتفاع النبات
مسافة الزرع
الجني
فترة َ
اإلنتاج
االستهالك

السماق
تعريف
ّ

Rhus coriaria
معمرة
شجيرة ّ

 ٤ – ١متر
 ٣ – ٢,٥متر
منتصف آب  -منتصف أيلول

حوالى  ١٠٠كلغ/الدونم
نصف اإلنتاج من العناقيد صالح لالستهالك والباقي بذور وخشب

االستعماالت في عاداتنا الغذائية
مكون أساسي في خلطات زعتر المناقيش
• هو ّ

• يستعمل في الفتوش ،القلقاس ،الكباب ،الفطائر...
العجة...
• يستعمل مع البابا غنوج ،البطاطاّ ،

• يستعمل طبيا للحد من اإلسهال نظ ار إلى ّأنه غني بالعفص
• له استعماالت طبية أخرى نظ ار لمفعوله ضد البكتيريا والفطريات
سماق
• استعمل قديما في دباغة الجلود ،ولهذا السبب يسمى في المراجع ّ
الدباغين
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تعريف السمسم

االسم العلمي

SESAMUM INDICUM

نموذج النبات

نبات عشبي حولي
ّ

ارتفاع النبات

 ١,٥متر

مسافة الزرع

 ٦٠ – ٥٠سم

الجني
فترة َ
اإلنتاج
االستهالك
المصدر

في الصيف

حوالى  ١٠٠ - ٧٥كلغ/الدونم
(يمكن مضاعفة اإلنتاج في حال الر ّي)
يؤكل نيئا أو محمصا أو مطبوخا ،ويوضع في خلطة
الزعتر ،والحالوة والمعجنات والمخبوزات

 يزرع في جنوب لبنان ،ولكن معظمه مستورد من الهندوالسودان.
 -غني بالزيوت ( )٪٥٠-٤٠والبروتين ()٪٢٥

شكرا الصغائكم
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