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Thymus syriacus Boiss. 
 Lamiaceae الف�صيلة: ال�صفوية

الأ�صماء املتداولة: الزعرت ال�صوري.
Eng. Thyme،  Fr. Thyme de Syrie :الأ�صماء الأجنبية

الو�صف النباتي: 
�صم.   50  -  30 من  تعلو  االأحجام،  متباينة  �صغرية  جنبة 
�صلبة،  متفاوتة،  بدرجات  متخ�صبة  منت�صبة،  االأفرع 
 – االأوراق الطئة، �صلبة، منت�صبة  مورقة، بي�صاء زغبة. 
منب�صطة، خطية – رحمية، حادة القمة، يك�صوها وبغزارة 
- 3 �صم مميزة.   1 اأبعادها من  لزيوت طيارة،  غدد مفرزة 
االأزهار جتتمع يف نورات روؤي�صية انتهائية كثيفة، بي�صوية 
اإىل �صبه اأ�صطوانية، اأبعادها 1 - 3 �صم. القنابات بي�صوية 
م�صتطيلة، حتمل من 5 - 7 اأع�صاب، ت�صاوي يف طولها طول 
الكاأ�ض. الكاأ�ض 6 - 7 مم، ثنائي ال�صفة، زغب قلياًل. التويج 
اأبي�ض، يتاألف من اأنبوب يربز ب�صكل طفيف خارج الكاأ�ض، 
وعري�صة  م�صتطيلة  العليا  ال�صفة  �صفتني،  اإىل  وين�صطر 
وثالثية االأ�صنان، ال�صفة ال�صفلى مق�صمة اإىل �صنني. االأ�صدية 

4. الثمرة اأكينة بي�صوية اأو م�صتطيلة، ق�صرية. 
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االإزهار من حزيران اإىل ت�رشين االأول.
املوطن والنت�صار اجلغرايف : �رشق املتو�صط وينت�رش يف �صورية ولبنان واالأردن.

التاريخ والرتاث:
Lamiaceae وهو  اال�صم العلمي للجن�ض هو اال�صم اليوناين والالتيني القدمي لعدد من نباتات �صغرية من ف�صيلة 
منحدر من اللغة امل�رشية القدمية tham وهو ا�صم نبات كان ي�صتخدم يف عملية التحنيط. عرف ال�صعرت وا�صتخدم منذ 
الع�رش القدمي وو�صفه دي�صقوريد�ض يف معاجلاته وقد ا�صتعمل كرتياق ل�صَم االأفعى ول�صّم املخلوقات البحرية كما 
كان الرومان يقومون بحرقه العتقادهم اأن دخانه يطرد العقارب، وقد و�صف بلينيو�ض عام 77م مغلي الزعرت الربي 

لعالج ال�صداع. دخل يف �صناعة االأدوية منذ القرن ال�صاد�ض ع�رش.
اجلزء امل�صتخدم : النبات املزهر.

املركبات الكيميائية: 
 )thymol 30%  ،carvacrol 26 %( % 70 غني باملركبات الفينولية )% حتوي االأجزاء الهوائية املزهرة زيتا طيارا )1.3–1.7

p-cymene 13%. مركبات فالفونية، تانينات.

اخلوا�س وال�صتعمالت الطبية: 
يتمتع النبات املزهر بخوا�ض م�صاد اأك�صدة ، مطهر وم�صاد للبكترييا والفطريات. اأثبتت التجارب تاأثريه املّطهر 

لالأمعاء من الطفيليات والديدان وبكترييا القولون. 
التنف�صية  ال�صعب  والتهاب  اجلاف  ال�صعال  عالج  يف  يفيد  ومق�صع  كملني  �صعبيًا  واالأزهار  االأوراق  مغلي  ي�صتعمل 
والربو، اال�صطرابات اله�صمية )م�صاد ت�صنج، طارد غازات، التهاب املعدة وعالج القرح املعدية(، التهابات امل�صالك 

البولية واملثانة. 
ي�صتعمل مغلي النبات على �صكل غراغر يف عالج اللثة امللتهبة والتهابات االأغ�صية املبطنة للفم واحلنجرة، ي�صتعمل 

الزيت الطيار تدليكا للّحد من االآالم الروماتيزمية وداء النقر�ض والتهاب املفا�صل وتطهري اجلروح.
ال�صتعمالت الغذائية :

ي�صتعمل الزعرت ال�صوري كتابل فاحت لل�صهية، كثريًا ما ي�صتخدم يف املطبخ ال�صوري واالأردين واللبناين، حيث ي�صاف 
للعديد من االأغذية واملعجنات الإعطائها النكهة املميزة .

البيئة: ينت�رش على املرتفعات امل�صم�صة املحجرة والكل�صية .
Thymus capitatus ) L.( Hoffmanns et Link  ينت�رش يف بلدان �صمال اأفريقيا النوع

ي�صابه يف تركيبه الكيميائي وا�صتعماالته الزعرت ال�صوري.
ال�صتزراع والإنتاجية:

يتكاثربالبذور، تزرع ال�صتول على خطوط امل�صافة بينها 45 - 60 �صم. ميكن اأن يكاثر كذلك بالعقل ال�صاقية. يحتاج 
املجموع  ح�ّض  يتم  االأ�صا�صية.  بالعنا�رش  املعدين  للت�صميد  النبات  ي�صتجيب  اقت�صادي.  كمح�صول  زرع  اإذا  للري 

اخل�رشي مرة يف مرحلة االإزهار واأخرى بعد �صهرين وجتفف يف الظل ملدة اأ�صبوع ثم تعباأ.
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