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دراسة حالة تدهور نبات الزعتر Thymus vulgarisفي منطقة الدبه (غيليزان)
بالجزائر وفصل بعض المركبات الحيوية منه.
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الملخص /
تقع منطقة الدبة (غليزان) على خط طول ) (E42'19°وخط عرض ( )N34'50°إلى ( ،)N53°وهي منطقة جبلية يبلغ
مترا عن سطح البحر ،وغنية بالنباتات الطبية ،وتُعرف باسم " ."phytothérapieوتبين أن المطر له تأثير
ارتفاعها ً 024
مباشر على كثافة هذه النباتات خالل الفترة ( ،)2405-2445حيث سجلت معدل سقوط أمطار بالمنطقة 552ملم/سنة  ،مقارنة
بـ 262ملم في السنوات ( .)2442-0120وفقا للبيانات المسجلة ،وتحتاج الزراعة في تلك المنطقة إلى 644-344ملم/سنة.
 39درجة مئوية  TMxو  4درجة مئوية  . TMNهذا الفرق ( 02-04درجة مئوية) يعد أمر مهم للنشاط الفسيولوجي الذي
يحتاج إلى ( 25-22درجة مئوية) .والمياه هي العنصر الكيميائي األساسي في نمو النبات ،فطبقًا ل Emberger indic
يشير إلى  ، Q = 37.5و  Lang indicيشير إلى  ،F = 12.47والمنطقة جافة جدًا ،توضح النتائج حدوث إنخفاظ في كثافة
النباتات الطبية بسبب إجهاد الجفاف والحرارة ،وكان لهذا تأثير مباشر على كثافة النباتات الطبية .كانت بمعدل ( )3-الى (-
 )1نباتات ، m2/وكان لعوامل المناخ تأثير سلبي على كثافة النبات في المنطقة ،وبتحليل السلوك الكروماتوجرافي لطور EA
و  MECلنبات  Thymus vulgarisعلى طبق) polyamide (DC6في المذيبات (تولوين  /ميثانول  /إيثانول) ()5/0/5
) (95/5/5) ، )water/ methanol / acetic acidوفقًا لجميع المعايير السابقة  ،تم تعريف بعض المكونات الفعالة وهي
، "Kampférol 3OR ',' Lutéoline 7OR ',' Quercetin 3OR ',' Chrysine 7OR ',' Apigénine 5OR ',
وهذه المواد الفعالة لها تأثير طبي معنوي في عالج كثير من األمراض ،ويعد هذا النبات مثال رائع للنباتات الطبية ذات
االهمية الصيدالنية واالقتصادية ،ويجب الحفاظ عليها ألنها تمثل رابط مهم في النظام البيئي واالقتصادي والصحي في حوض
البحر المتوسط الغني بهذا النوع من النباتات.
الكلمات الدالة ،Thymus vulgaris :الهطول ،المكونات ذات الفعالية الحيوية ،االجهاد المائي ،الدبة.
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بما يعرف بالطب البديل .هذه الدراسة تشمل معرفة تأثير
مياه األمطار على الكتلة النباتية الطبية وتوزعها في النظام

المقدمة /

البيئي لما تكتسيه من أهمية كبيرة ،حيث استهدفت منطقة

إن العالم اليوم يشهد عودة قوية الستخدام األعشاب الطبية

الدبة (والية غيليزان) بالجزائر كمثال على هذا

لما تحققه من نجاحات كبيرة على المستوى الطبي في

النوع من النباتات حيث أنها غنية بنبات الزعتر

الوقت الذي عرف الطب الحديث عجزا واضحا في

 .Thymus vulgarisشكل ( .)0تقع منطقة الدبة Deba

معالجة أمراضا مستعصية أو على األقل شهدت

في والية غيليزان ضمن اإلحداثيات ( )(35°34′50″ N

استخدامات العقاقير الكيميائية آثارا ً جانبية مضرة على

 (″42°′19 Eوهي منطقة جبلية على إرتفاع  024م ,

صحة اإلنسان و بالمقابل عرفة استخدامات األعشاب

غنية باألعشاب الطبية ومعروفة بـ phytothérapie

الطبية رواجا اقتصاديا كبيرا في الدول األسيوية

شكل (.)9

والغربية والعالم بشكل عام بل وأنشئت جامعات خاصة

شكل ( .)0نبات الزعتر.

شكل( .)9منطقة الدراسة الدبة  -والية غيليزان.

طرائق ومواد البحث /

 الدراسة المناخية :وفق النتائج المتحصل عليها

 النبات المدروس :الـزعتـــر  Thymواسمه العلمي

من محطة اإلرصاد الجوية المتواجدة في منطقة

) (Thymys vulgarisوهو نبـات برى زهري

غليزان فإنه يحسب

مؤشر أمبرجى (.)0

يتـبع الفصيلـة الشـفويـة عشبي معمر طوله -2

الذى يحسب وفق العالقة الرياضية

54سم سيقانـه مربعـة رمادية خشبية كثيرة التفرع

] Q=2000×P/[M²-m²حيث أن  Qهو معامل

أو تـميل لالحمرار ،األوراق صـغيـرة جـدا تتـخلـلها

الجفاف( .مؤشر أمبرجى) P ،هو معدل األمطار

سـويقـات قصيـرة جـدا لـونها أخـضـر مـلمـسها

السنوي /ملم M ،هو معدل الحد األقصى للحرارة في

مخملي والـقماقم قرمزية مزهرة في أعلى الغـصن،

أدفئ شهور السنة  m .هو معدل الحد األقصى

الزهور تكاد تـكون ورديـة أو بيـضاء تـقريـبا .

للحرارة في ابرد شهور السنة .ووفق م ِؤشر الجفاف

 الدراسة الخضرية :تعتمد على اإلحصاء عن طريق
المربعات 0م ²من خالل طول 344متر على طول

لدمترون (.)9

)(Ia

التالية :

Indice d’aridité

) P/(T+10حيث  Pمتوسط كمية األمطار خالل

منطقة الدراسة.
2
المجلة الليبية لوقاية النبات؛ العدد (9102 )9

http://www.ljpp.org.ly

بن جياللي ،أحمد

السنة (ملم) .و  :Tمتوسط درجة الحرارة خالل

وصفها مجموعة من الباحثين ( .)3حيث يتألف الدعم

السنةم .°

الميكروبي من البكتيريا  ، E. coliوالمكورات

العنقودية الذهبية ، Staphylococcus aureus

 الدراسة التحليلية :التحليل اللوني التحليلي على

.Enterobacter spp

طبقة رقيقة يتم تحضير ألواح البولي اميد ()DC6
عن طريق خلط  04غرام من مسحوق البولي أميد

النتائج /

في  34مل من اإليثانول .المرحلة المتنقلة هي مزيج

تبين النتائج جدول( )0وجود تذبذب في القيمة الخضرية

من المذيبات العضوية التي تعطي أفضل فصل .مع

من حيث العدد والطول ونقص في النمو مما يدل على

إستخدام أشعة الكشف الفوق بنفسجية  UVذات

تأثير عوامل خارجية على النباتات خاصة بالموقع

الطول nm365 - nm254

.

اإلحيائي .Biotope

 الدراسة المكروبيولوجية :أجري إختبار القابليــة
للحساسيـة وفـــقا ً لطريقة نشــر األقــراص التـي

الجدول ( .)0نتائج النمو الخضري لنبات الزعتر في منطقة الدبة – والية غيليزان .2442
رقم المربع

العدد
الطول
األفرع

m21
5
25-5
4

m22
4
17-23
5

m23
3
21-12
5

m24
─
─
_

m25
4
3-15
5

m26
6
13-6
3

m27
3
7
3

m28
3
5-11
4

m29
3
5-15
4

m210
7
7-15
5

بإستخدام الطريقة التقليدية للمربعات Le mètre carré

هذه المنطقة المدروسة .ويعود ذلك لمنسوب كمية األمطار

( ،)m2ومن خالل العشابين ( Herbotistesمعرفة و

 Précipitationsالذي أثر مباشرة على كثافة هذه

إحصاء) تحصلنا على النتائج بأن معدل تواجد هذا النبات

النباتات .وسجلت هذه المنطقة خالل الفترة (-2445

ال يقل عن  02نبتة/م ²خالل السنوات (،)0194-0133

 )2405معدل امطار  522ملم/سنويا ،مقارنة بنسبة 262

وخالل السنوات ( )2444-0194بدأت هذه النسبة في

ملم/سنويا خالل الفترة ( )2442 -0120و 520

التذبذب والنتائج الموضحة تبين بشكل واضح التقهقر

ملم/سنويا خالل الفترة الزمنية المحصورة بين (-0131

الحاصل في النمو الخضري بشكل عام Croissance

.)4( )2440

 végétativeوهذا يفسر قلة كثافة النباتات  Densitéفي
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التبخر (ملم)
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متوسط درجة الحرارة (م)°
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شهور السنة

الشكل( .)3منحنى تغير كمية التبخر -ومتوسط درجة الحرارة خالل فترة 2006 - 1990
حسب الفالحين تحتاج الزراعة الى 044ملم/شهر بمعدل

في مصادر جامعية( .)5أما الخصائص الكيميائية فيعتبر

0244ملم/سنة ويالحظ وجود عجز كبير .يقابله حرارة

الماء مذيب جيد لمختلف المركبات العضوية والمعدنية

قصوى ( 51 )Tmxد.م ،°والدنيا ( 0 )Tmnد.م ،°هذا

فهو يحتوى على 2غ/م 5من األمالح و024غ/م5

الفارق  02- 04د.م °وهو فارق كبير يؤثر على النشاط

و53444غ/م 5لكل نوع على التوالي و  pHمحصور بين

الفيزيولوجي الذى يحتاج إلى درجة مثلى بين 25-22

 3 ≤ 2.4للماء النقي .أما نسبة الماء في الجذور هي (-20

د.م .°وتؤكد هذه النتائج مؤشر آمبرجى ( Q= 37.50

044/)%95غ ،وزن رطب وفي السيقان (,)%923-64

 (Indice Climatique ’Embergerوم ِؤشر الجفاف

وفي

البيئي

(Ia=12.47 )Indice d’Aridité de matrone

 Ecosystèmeمهدد بسبب زوال الغطاء النباتي

فالوسط شبه جاف .تعيش المنطقة صيف طويل حار

باستمرار ومعدالت العجز المائي ، Invalidité d’eau

وجاف تصل فترته إلى  6أشهر (مايو إلى أكتوبر) يقابله

وفي النظام البيئي يعد اختفاء نوع واحد من النباتات وما

تبخر كبير وضياع مائي كبيران شكل( )3وتباعد بين

يحمله من التراكيب الجينية يمثل اختفاء لجميع المعلومات

منحن األمطار والحرارة بين شهري  04-0يدل أن

والوظائف الحيوية المناطة بالجينات الوراثية  ,لذلك

المنطقة تقع ضمن المناطق الشديدة الجفاف شكل( ،)4إذ

فاختفاء نوع من النبات يمثل اختفاء نهائي لكتاب أو

يقع خط المطر الى أسفل خط الحرارة ويتقاطع معه في

موسوعة تحمل جميع المعلومات والوظائف المترتبة على

منطقتين صغيرتين .وهذا يؤثر سلبا على النبات .ويعتبر

ذلك النبات ( .)6وحسب مفهوم العجز المائي (التوازن

الماء العنصر الكيميائي األساسي في نمو النبات والحيوان

المائي) ووفق لعالقة األمطار بالنسبة للتبخر تقدر نسبة

وحلقة أساسية في النظام البيئي المتميز .الماء بخصائصه

االحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية حوالي ()64%

له

من كمية الري ،والقدرة اإلروائية ( La capacité

( )s/m10⁻⁶×5.5في الماء المقطر ،أما ماء الشرب

 )d’irrigationللهكتار الواحد (02444م/5سنة) .

( ،)s/m4.443-4.23وماء البحر (،)s/m3والحرارة

ووفق النتائج فإن النباتات في منطقة الدبة تشهد إجهاد

النوعية ( )0094ك.جول/كلغ/د.م .°في حين أن زيت

مائي  stress hydriqueوإجهاد حراري stress

الزيتون  0130جول/كلغ./د.م.°أما حرارة التبخر (2232

.thermique

الفيزيائية

التالية:

والتوصيل

الكهربائي

األوراق

(10-22

.)%

فالنظام

ك.جول /كلغ) واإلثانول (900ك.جول/كلغ) حسب ما جاء
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شكل ( .)4منحنى تغير درجات الحرارة  -كميات األمطار خالل الفترة 3002-3002

شكل ( .)5الفصل الكروماتوجرافي لمستخلص نبات الزعتر باستعمال المذيبات العضوية.

أما الدراسة التحليلية باستعمال طور إيثيل أسيتات )(EA

) )water/ methanol / acetic acidووفقًا لجميع

يسمح باستخالص الفالفونويد بإشراك األجليوكنات

المعايير السابقة ،تم التعرف على المواد الفعالة التالية

 aglyconeوباستعمال ميثيل إيثيل كيتون  (MEC).تم

،Lutéoline 7OR',

' Keampférol 3OR

،Quercetin

',

،Chrysine

عمل تحليل كروماتوجرافي على طبقة رقيقة باستخدام

'3OR

نظامين من المذيبات القطبية .تحت ضوء األشعة فوق

' ،Apigénine 5ORوهذه المواد الفعالة ذات تأثير طبي

البنفسجية  uvفي  nm 563تم كشف وتحليل السلوك

مهم لكثير من األمراض .وكمية الفالفونيدات من

الكروماتوجرافي من طور  EAو MECمن التوتة الشائع

المستخلصات اإليثانولي كمكافئ كيرسيتين ( )EQهي

على صفيحة البولي اميد ( ،)DC6في المذيب )(3/4/3

 4.440 ± 9.36ملغ/غرام .وبالمقابل تم تحديد  022مادة

((95/5/5

صيدالنية مهمة تستعمل كمركب صيدالني في الواليات

()ethanol/methanol/toluene

و

7OR

المتحدة األمريكية وهي في االصل مشتقات نباتية (.)7
5
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وبالمقابل  64مركب صيدالني تستخدم في أوروبا و تعد

األعشاب لمشاكل هضمية و %53لمشاكل تنفسية %2

إما بطريقة مباشرة او غير مباشرة هي من أصل نباتي

يستخدمون األعشاب لمشاكل جنسية .وأن إستخدام هذه

( .)8كما أكده الباحثان باكر و بالدة ( .)2الفعل المضاد

الوسيلة العالجية يعود بنسبة  %32ألسباب اقتصادية كما

للبكتيريا للمواد المعزولة من نبات الزعتر الشائع من ما

إن االستهالك التقليدي غير العلمي والرعي الجائر هي

zones

عوامل أدت إلى تقهقر أعداد النباتات الطبية .ومع التقدم

 inhibitionلبكتيريا  E. coliالتي تبدو حساسة

الصناعي الهائل يالحظ تقهقر في المساكن الطبيعية

للفالفونويدات المختبرة والتي تتراوح بين ( )09-9ملم،

والتنوع الحيوي ،ووفق معطيات سنة  2444فإن عدد

و ( )03-04ملم لبكتريا  Staphylococcusعلى

النباتات الزهرية في حدود  23944إلى  10444نوع

افترض أن مركبات الفالفونويدات التي ال تحتوي على

منها  23444نوع معرض لالنقراض ( .)05وفي الوقت

المجاميع الهيدروكسيلية الحرة لها نشاط مضاد

الحالي تعد التغيرات المناخية هي التي سارعت في تقهقر

للميكروبات أكثر مقارنة بمركبات الفالفونويدات المحتوية

وزوال األنظمة البيئية وزيادة وتيرتها ( ،)06وهكذا

عليها ( .)01مما يؤدي إلى زيادة في تقاربها الكيميائي

ستختفي  %24من مغلفات البذور خالل نهاية القرن

مع الدهون الغشائية .كما أظهرت النتائج وجود نشاط ضد

العشرين ومنصف القرن الواحد والعشرين وسجل اختفاء

البكتيريا المضادة للميكروبات خاصة ضد البكتيريا

نوع نباتي واحد كل  22سنة (.)07

تكشفه نتائج أقطار دوائر مناطق

التثبيط

) (Gram+و )̶  (Gramلوجود الثيمول ( .)00وكذلك
عزل المواد الضرورية لنمو البكتيريا ( .)09وحسب مجلة
 Traficلسنة  2442كان من الصعب توثيق حجم السـوق
العالميـة لألعـشاب الطبـيـة لعدم وجود أي نظام يقيـس
اإلنـتاج العالمي والمحلي لألعشاب البرية الطبية (.)03
ويعتقـد أن  2344نبـات طبـى وعطري يتم تداولها في
األسـواق العالميـة ( .)04ومن خالل البحوث الميدانية
توصلنا الى أنه  294نوع من األعشاب الطبية مستعملة
في المغرب العربي ككل ،وأن  044منها متواجدة بشكل
كبير في السوق التجارية وحسب استبيان تم اجراءه
ألهالي المنطقة تبين أن األعشاب الطبية تستعمل في
أغراض مختلفة عالجية وغذائية وتجميلية إما بشكل
أعشاب مجففة أو غضة أو على شكل توابل ،وأن التزويد
باألعشاب الطبية يتم في الغالب بنسبة  %26.3من قبل
العشابين (أهل الجبال) و  % 06.0من العطارين

الخاتمة  /يتبين من خالل هذه الدراسة أن نبات الزعتر
يمثل أحد انواع األعشاب الطبية الهامة وأن هذا النبات في
المنطقة المدروسة هو نبات بري ،و يتعرض للتقهقر
نتيجة الظروف المناخية الصعبة ،وهو يحتوي على مواد
فعالة ذات أهمية صيدالنية معروفة ضد أمراض كثيرة
بكتيرية و فيروسية ،إال أن استخدامها بطريقة غير علمية
جعلها تتأثر وبشكل سلبي مما أثر على النظام البيئي
خاصة في الموقع اإلحيائي ( )Biotpoeوبالمقابل فإن
العالم الغربي يشهد اهتمام كبير بهذا النوع لما عرف له
من تأثيرات كبيرة بيولوجية وصحية واقتصادية وبيئية
لهذا البد أن يتركز إهتمام البحاث واألكاديميين على منطقة
شمال أفريقيا بأولوية كبيرة وذلك لما تحتويه منطقة البحر
المتوسط من هذه النباتات التي تعد مصدر طبي
وصيدالني واقتصادي مهم.

(الدكاكين) و  %2.0من الصيادلة (التابعة للقطاع

كلمة شكر /أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ الدكتور موالي

الحكومي) .كما تبين أن  % 94 – 24من الجزائريين

بالخوجة رئيس قسم فيزيولوجيا النبات بجامعة وهران

يستخدمون األعشاب الطبية إما بطريقة مباشرة (أكالً) أو

على مساعدته و توجيهاته واألستاذة الدكتورة إيمان

غير مباشرة (غليا أو تنقيعاً) % 65 ،منهم يستخدمون

العشراوي من مصر على نصائحها في إنجاز هذا البحث.
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Abstract \

Case Study about The Decline of Thyme (Thymus vulgaris) in
Deba region (Relizane) Algerie, and Extraction Some Theirs
bioactive ingredients.
Ahmed BENDJILALI
Plant eco-physiology lab /department natural Sciences dept / ahmed Benbella 1 university .
Oran- Algeria

Abstract \
The Deba region (Relizane)is located N 35 ° 34'50 "(42'19 ° 0" E), a mountainous area 420 m, rich
in medicinal plants, known as phytothérapie. Effect of rain has a direct impact on the density of
these plants. During the period (2003-2013), the area recorded the rate of rainfall 332 mm/year,
compared to 267 mm/year (71-2002)). According to farmers, agriculture needs 500-600
mm/year.The TMx 39 ° C and TMn 4 ° C (Tmn).This difference (10-17 ° C). It is great for the
physiological activity that needs (22-23 ° C).Water is the basic chemical element in the growth of
plant, According Emberger indic Q = 37.5 ,and Lang indic F = 12.47, the area is very dry, These
results illustrate the low density of medical plants, with stress hydrique and stress thermique. This
was a direct effect on the density of medicinal plants. The results were (-5) –(- 9)plants/m2, Climate
factors had a negative impact on plant density in the region ,the analysis of the chromatographic
behavior of the EA and MEC phase of thymus vulgaris on the plate of polyamide (DC6) was
detected in the solvent (toluene / methanol / ethanol) (3/4/3) acetic / methanol / acid / water )
,(95/5/5) In accordance with all the previous criteria, the active ingredients have been identified as
"Kampférol 3OR ',' Lutéoline 7OR ',' Quercetin 3OR ',' Chrysine 7OR ',' Apigénine 5OR ', and
these active substances have significant medical effect in many diseases. This plant is an example
of medicinal plants of medical, pharmaceutical and economic interest and should be retained
because it is an important link in the ecosystem, economic and health in the Mediterranean basin
rich in this type of plant.
Keywords / Thymus vulgaris, Rainfall, Bioactive ingredients, Water stress, Deba
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