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 الملخص / 

 بلغي، وهي منطقة جبلية (53N°إلى ) (50N'34°وخط عرض ) )19E'42°( على خط طول )غليزان( منطقة الدبةتقع 

المطر له تأثير وتبين أن ". phytothérapieوتُعرف باسم " الطبية،، وغنية بالنباتات عن سطح البحر متًرا 024 ارتفاعها

ملم/سنة ، مقارنة 552المنطقة معدل سقوط أمطار بسجلت حيث ، (2405-2445) مباشر على كثافة هذه النباتات خالل الفترة

ملم/سنة. 644-344إلى  في تلك المنطقة تحتاج الزراعةو، للبيانات المسجلة(. وفقا 2442-0120) السنواتملم في  262بـ

للنشاط الفسيولوجي الذي  مهمأمر  ( يعددرجة مئوية 02-04. هذا الفرق ) TMN مئويةدرجة  4و  TMxدرجة مئوية  39

 Emberger indic  مو النبات، فطبقًا لالمياه هي العنصر الكيميائي األساسي في نودرجة مئوية(.  25-22) إلىيحتاج 

حدوث إنخفاظ في كثافة  المنطقة جافة جدًا، توضح النتائجو، F = 12.47يشير إلى  Lang indic، و  Q = 37.5يشير إلى 

 -) ( الى3-دل )بمعهذا تأثير مباشر على كثافة النباتات الطبية. كانت لكان ، ووالحرارة الجفافإجهاد  بسبب الطبية النباتات

 EAر تحليل السلوك الكروماتوجرافي لطوبعوامل المناخ تأثير سلبي على كثافة النبات في المنطقة، ووكان ل،  2m( نباتات/1

 (5/0/5)تولوين / ميثانول / إيثانول( ) اتفي المذيب  polyamide (DC6) على طبق  Thymus vulgarisلنبات  MECو 

water/ methanol / acetic acid)) ،  (95/5/5)المكونات الفعالة وهي بعض تعريف  وفقًا لجميع المعايير السابقة ، تم

"Kampférol 3OR ',' Lutéoline 7OR ',' Quercetin 3OR ',' Chrysine 7OR ',' Apigénine 5OR ',   ،

ات ذللنباتات الطبية رائع مثال  النباتهذا يعد كثير من األمراض، و في عالج معنويوهذه المواد الفعالة لها تأثير طبي 

ض في النظام البيئي واالقتصادي والصحي في حو تمثل رابط مهمألنها  ، ويجب الحفاظ عليهاالصيدالنية واالقتصادية االهمية

 الغني بهذا النوع من النباتات.البحر المتوسط 

   الدبة.االجهاد المائي، ، الفعالية الحيويةالمكونات ذات  الهطول، ،Thymus vulgaris الكلمات الدالة:
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  مقدمة /ال

ة األعشاب الطبي الستخدام قويةإن العالم اليوم يشهد عودة 

في  لما تحققه من نجاحات كبيرة على المستوى الطبي

الوقت الذي عرف الطب الحديث عجزا واضحا في 

معالجة أمراضا مستعصية أو على األقل شهدت 

لى ضرة عجانبية م ميائية آثاراً يالعقاقير الك استخدامات

األعشاب  استخدامات ةعرفصحة اإلنسان و بالمقابل 

            الدول األسيوية  فيكبيرا  اقتصادياالطبية رواجا 

أنشئت جامعات خاصة والغربية والعالم بشكل عام  بل و

أثير تمعرفة الدراسة تشمل  ههذ البديل.بما يعرف بالطب 

لنظام ا وتوزعها فيمياه األمطار على الكتلة النباتية الطبية 

نطقة م يث استهدفتح كبيرة،البيئي لما تكتسيه من أهمية 

              )والية غيليزان( بالجزائر كمثال على هذا  الدبة

غنية بنبات الزعتر حيث أنها  النوع من النباتات

Thymus vulgaris. ( 0شكل.)   الدبة تقع منطقةDeba 

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

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

  phytothérapieمعروفة بـ  و غنية باألعشاب الطبية

 (.9شكل )

     

 .والية غيليزان - منطقة الدراسة الدبة (.9شكل)                                 .نبات الزعتر (.0شكل )  

 

 /  طرائق ومواد البحث

 رالـزعتـــدروس: مالنبات ال Thym  واسمه العلمي 

(Thymys vulgaris)  زهرينبـات برى وهو 

 -2معمر  طوله  عشبييتـبع الفصيلـة الشـفويـة 

سم  سيقانـه مربعـة رمادية   خشبية  كثيرة  التفرع 54

األوراق صـغيـرة جـدا تتـخلـلها  ،لالحمرارأو تـميل 

سـويقـات قصيـرة جـدا لـونها أخـضـر مـلمـسها 

  ،أعلى الغـصن في ةمزهر قرمزيةقم االـقمو  مخملي

  . تـكون ورديـة أو بيـضاء تـقريـبا الزهور تكاد

  على اإلحصاء عن طريق  تعتمدالخضرية: الدراسة

متر على طول 344خالل طول من    ²م0المربعات 

                                 منطقة الدراسة.

 عليها  حصلتالم النتائج وفق :الدراسة المناخية         

 منطقة في  الجوية المتواجدة  اإلرصاد  من محطة

 .              (0) أمبرجى مؤشر  فإنه يحسب غليزان

 : التالية   الرياضية  الذى يحسب وفق العالقة

Q=2000×P/[M²-m²] حيث أن Q  معامل   هو

معدل األمطار هو   P (،أمبرجى الجفاف. )مؤشر

معدل الحد األقصى للحرارة في  هو  Mملم،السنوي/ 

قصى معدل الحد األ  هو  m شهور السنة . أدفئ

 فالجفا  ِؤشرمووفق  .للحرارة في ابرد شهور السنة

 Indice d’aridité  (Ia) .(9)لدمترون 

P/(T+10)  حيثP  متوسط كمية األمطار خالل
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متوسط درجة الحرارة خالل  :Tو  السنة )ملم(.

                                            °. مالسنة

 :التحليل اللوني التحليلي على  الدراسة التحليلية

( DC6اميد ) طبقة رقيقة يتم تحضير ألواح البولي

غرام من مسحوق البولي أميد  04عن طريق خلط 

مل من اإليثانول. المرحلة المتنقلة هي مزيج  34في 

من المذيبات العضوية التي تعطي أفضل فصل. مع 

 ذات UVبنفسجية إستخدام أشعة الكشف الفوق 

 .     nm254 -  nm365الطول 

 ة ــالقابلي  ختبارإأجري    المكروبيولوجية:لدراسة ا

ً ـــوف  ةـللحساسي ي ـراص التــر األقــلطريقة نش  قا

يتألف الدعم حيث  .(3)ين الباحثمجموعة من  وصفها

والمكورات  ، E. coli بكتيرياالمن  الميكروبي

،  Staphylococcus aureusالعنقودية الذهبية 

Enterobacter spp.   

 / النتائج

القيمة الخضرية  فيتذبذب  وجود (0)جدول تبين النتائج

مما يدل على النمو في  والطول ونقصمن حيث العدد 

تأثير عوامل خارجية على النباتات خاصة بالموقع 

 .Biotopeاإلحيائي 

              

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

 

  Le mètre carréبإستخدام الطريقة التقليدية للمربعات  

(2m)، من خالل العشابين وHerbotistes (ة و معرف

بات ذا النمعدل تواجد هبأن إحصاء(  تحصلنا على النتائج 

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

 في( بدأت هذه النسبة 2444-0194خالل السنوات )و

النتائج الموضحة تبين بشكل واضح التقهقر التذبذب و

 Croissanceالحاصل في النمو الخضري بشكل عام 

végétative  يفسر قلة كثافة النباتات وهذاDensité في 

 لمنسوب كمية األمطار ويعود ذلك هذه المنطقة المدروسة.

Précipitations أثر مباشرة على كثافة هذه  الذي

 -2445المنطقة خالل الفترة ) سجلت هذهوالنباتات. 

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

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

-0131)الزمنية المحصورة بين  الفترة ملم/سنويا خالل

2440) (4).

 12m 22m 32m 42m 52m 62m 72m 82m 92m 102m رقم المربع

 7 3 3 3 6 4 ─ 3 4 5 العدد 

 15-7 15-5 11-5 7 6-13 15-3 ─ 12-21 23-17 5-25 الطول

 5 4 4 3 3 5 _ 5 5 4 األفرع
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بمعدل  ملم/شهر044 الى حسب الفالحين تحتاج الزراعة

 كبير. يقابله حرارة عجزوجود ويالحظ  ةملم/سن0244

هذا  ،°د.م 0 (Tmn) والدنيا ،°د.م 51 (Tmx) قصوى

لنشاط يؤثر على اكبير  فارق هوو °د.م 02- 04الفارق  

 25-22 إلى درجة مثلى بين الذى يحتاج يولوجيزالفي

   Q= 37.50)  ؤكد هذه النتائج مؤشر آمبرجىتو  °.د.م

(Indice Climatique ’Emberger مِؤشر الجفاف و

(Indice d’Aridité de matrone) Ia=12.47 

حار تعيش المنطقة صيف طويل  الوسط شبه جاف.ف

يقابله  (أكتوبرإلى  وماي) أشهر 6 إلى تصل فترته وجاف

بين تباعد و (3شكل) انكبير مائيوضياع  تبخر كبير

يدل أن  04-0 شهري والحرارة بيناألمطار  منحن

إذ  ،(4شكل) الجفافضمن المناطق الشديدة  المنطقة تقع

 في ويتقاطع معهيقع خط المطر الى أسفل خط الحرارة 

يعتبر و .رتين. وهذا يؤثر سلبا على النباتمنطقتين صغي

وان نمو النبات والحي في األساسي الكيميائيالماء العنصر 

 هائصالماء بخص .لمتميزا البيئيالنظام  في ةأساسيحلقة و

 الكهربائي له توصيلالوالتالية:  فيزيائيةال

(s/m10⁻⁶×5.5 )ماء الشرب أما  ،مقطرالماء ال في

(4.23-4.443s/m)، ماء البحرو (3s/m)، والحرارة

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

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

جاء حسب ما  (ك.جول/كلغ900) اإلثانولو كلغ(ك.جول /

 رفيعتب ائيةيالكيمأما الخصائص  .(5)في مصادر جامعية

 المعدنيةب جيد لمختلف المركبات العضوية ومذي الماء

 5غ/م024ومن األمالح  5غ/م2فهو يحتوى على 

              بين محصور pHو لكل نوع على التوالي  5غ/م53444و

-20هي )  الجذور فيأما نسبة الماء  النقي.للماء  3≥  2.4

(, %923-64)السيقان  فيوزن رطب و غ،044/(95%

 البيئيفالنظام  .(% 10-22األوراق ) فيو

Ecosystème  النباتيمهدد بسبب زوال الغطاء 

، Invalidité d’eau  معدالت العجز المائيو ستمراراب

ما و تانوع واحد من النبات اختفاءوفي النظام البيئي يعد 

معلومات ال جميعلاختفاء يمثل  ةكيب الجينيامن التر يحمله

 كلذلالوراثية ,   المناطة بالجينات الحيوية  وظائفالو

و ألكتاب  اختفاء نهائييمثل  النبات نوع من  فاختفاء

المترتبة على  وظائفالجميع المعلومات وتحمل  موسوعة

 توازن)ال العجز المائي حسب مفهومو .(6) النباتذلك 

در نسبة تق لتبخرل بالنسبة  األمطار لعالقة ووفق ( المائي

( 64حوالي )% للمحاصيل الزراعية ياجات المائية االحت

 La capacité) اإلروائية القدرةو ،من كمية الري

d’irrigation) ( .ة/سن5م02444)  للهكتار الواحد 

جهاد تشهد إمنطقة الدبة في  النباتاتفق النتائج فإن وو

 stress   حراريإجهاد و   stress hydriqueمائي

thermique.   
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 3002-3002كميات األمطار خالل الفترة  - منحنى تغير درجات الحرارة .(4شكل )

 

   

 

 

 

 

 

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

 

 (EA) طور إيثيل أسيتات باستعمالأما الدراسة التحليلية 

ات نكاألجليو الفالفونويد بإشراك باستخالصيسمح 

aglycone ميثيل إيثيل كيتون وباستعمال (MEC).  تم

على طبقة رقيقة باستخدام  عمل تحليل كروماتوجرافي

نظامين من المذيبات القطبية. تحت ضوء األشعة فوق 

السلوك  تحليلوكشف  تم   563nmفي  uv البنفسجية

التوتة الشائع  من MECو EAالكروماتوجرافي من طور 

  (3/4/3) (، في المذيبDC6) اميد صفيحة البولي على

(toluene/methanol/ethanol)  95/5/5))و 

water/ methanol / acetic acid)) وفقًا لجميع و

   تاليةال تم التعرف على المواد الفعالة، المعايير السابقة

Keampférol 3OR '    ,Lutéoline 7OR' ،

Quercetin 3OR' ،,Chrysine 7OR ' ،

Apigénine 5OR'، تأثير طبي   وهذه المواد الفعالة ذات

من  الفونيداتكمية الفو كثير من األمراض.لمهم 

( هي EQكمكافئ كيرسيتين ) ليمستخلصات اإليثانوال

مادة  022تم تحديد بالمقابل و .ملغ/غرام ±4.440  9.36

في الواليات  كمركب صيدالني تستعمل مهمة صيدالنية

 .(7) نباتية مشتقات في االصل هيوالمتحدة األمريكية 
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د تعو في أوروبا  تستخدم مركب صيدالني 64بالمقابل و

 أصل نباتي هي منغير مباشرة  او مباشرة بطريقةإما 

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

ن ما مللبكتيريا للمواد المعزولة من نبات الزعتر الشائع 

 zones التثبيط   مناطقدوائر  نتائج أقطار هتكشف

inhibition    لبكتيريا E. coli  تبدو حساسةالتي  

 ملم، (09-9) بين   تتراوحوالتي  المختبرة  اتفالفونويدلل

على  Staphylococcus ملم لبكتريا (03-04) و

لى عالتي ال تحتوي  اتأن مركبات الفالفونويد افترض

مضاد  الحرة لها نشاط وكسيليةرالهيد المجاميع

لمحتوية ات امركبات الفالفونويدبللميكروبات أكثر مقارنة 

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

أظهرت النتائج وجود نشاط ضد كما الغشائية.  مع الدهون

 البكتيريا المضادة للميكروبات خاصة ضد البكتيريا

(Gram+)  و(Gram ̶)  وكذلك  .(00) الثيمول لوجود

حسب مجلة و. (09) لنمو البكتيريا عزل المواد الضرورية

Trafic   ـوقالسكان من الصعب توثيق حجم  2442لسنة 

نظام يقيـس  أيلعدم وجود  العالميـة لألعـشاب الطبـيـة

 .(03) الطبيةلألعشاب البرية  العالمي والمحلي اإلنـتاج

في  هاتداولتم ي عطرينبـات طبـى و 2344يعتقـد أن و

من خالل البحوث الميدانية و .(04) األسـواق العالميـة

نوع من األعشاب الطبية مستعملة  294أنه الى توصلنا 

 بشكلة متواجدمنها  044وأن ، ككل العربيالمغرب  في

 تم اجراءه استبيان حسبو التجاريةكبير في السوق 

 يف تستعملأن األعشاب الطبية  تبين ألهالي المنطقة

 إما بشكلتجميلية أغراض مختلفة عالجية وغذائية و

أن التزويد و ،غضة أو على شكل توابل أعشاب مجففة أو

من قبل  %26.3 بنسبة الغالب فيباألعشاب الطبية يتم 

 من العطارين % 06.0 و )أهل الجبال( العشابين

التابعة للقطاع )من الصيادلة  %2.0و  )الدكاكين(

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

أو   )أكالً( الطبية إما بطريقة مباشرةيستخدمون األعشاب 

منهم يستخدمون  % 65 ،تنقيعاً( و)غليا أ غير مباشرة

 %2مشاكل تنفسية  ل %53األعشاب لمشاكل هضمية و

هذه  وأن إستخدام. يستخدمون األعشاب لمشاكل جنسية

كما  اقتصاديةألسباب  %32بنسبة  عوديالوسيلة العالجية 

الرعي الجائر هي و غير العلمي التقليدي االستهالكإن 

مع التقدم و إلى تقهقر أعداد النباتات الطبية. أدت عوامل

 الطبيعية المساكن فيالهائل يالحظ تقهقر  الصناعي

 فإن عدد 2444وفق معطيات سنة و، التنوع الحيويو

نوع  10444إلى   23944حدود  في النباتات الزهرية

الوقت  فيو (.05) لالنقراض  نوع معرض 23444منها 

 هي التي سارعت في تقهقر التغيرات المناخيةتعد  الحالي

هكذا ، و(06) وتيرتها وزيادةاألنظمة البيئية وزوال 

بذور خالل نهاية القرن من مغلفات ال %24 ستختفي

 فاءاختسجل و العشرينالواحد و ومنصف القرنالعشرين 

 .(07)سنة  22واحد كل  نباتينوع 

أن نبات الزعتر  الدراسة هذه يتبين من خالل   الخاتمة /

 يفأن هذا النبات و الهامة يمثل أحد انواع األعشاب الطبية

تقهقر لل تعرضو ي ،المنطقة المدروسة هو نبات بري

هو يحتوي على مواد و ،نتيجة الظروف المناخية الصعبة

أمراض كثيرة  ضدفعالة  ذات أهمية صيدالنية معروفة 

علمية ر غيبطريقة   استخدامهاأن إال ، سيةبكتيرية و فيرو

 على النظام البيئي مما أثر بشكل سلبيجعلها تتأثر و

فإن بالمقابل ( وBiotpoeاإلحيائي ) الموقعفي خاصة 

كبير بهذا النوع لما عرف له  اهتمامالعالم الغربي يشهد 

 بيئيةو اقتصاديةكبيرة بيولوجية وصحية وات  من تأثير

 نطقةعلى م األكاديميينالبحاث وإهتمام  تركزأن يد لهذا الب

قة البحر منط وذلك لما تحتويهأولوية كبيرة بشمال أفريقيا 

مصدر طبي  عدتي تالمتوسط من هذه النباتات ال

 مهم. اقتصاديوصيدالني و

أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ الدكتور موالي  /كلمة شكر

 رئيس قسم فيزيولوجيا النبات بجامعة وهران بالخوجة

إيمان  واألستاذة الدكتورةعلى مساعدته و توجيهاته 

 .هذا البحث إنجاز في نصائحهاالعشراوي من مصر على 
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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                                                                                                                                                                                                                                                                           


