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المنتشرة في حراج  .Thymus sppالتوصيف المورفولوجي  لبعض أنواع الزعتر
 محافظة الالذقية

 (1)طالل أمينو  (1)ملك صبوح*

 سورية. -الالذقية -جامعة تشرين -كلية الزراعة -قسم الحراج و البيئة  –(1) 
 .)malak.sabboh@gmail.comملك صبوح. البريد اإللكتروني:  )*للمراسلة:  

 02/09/0220:  تاريخ القبول  11/08/0220تاريخ االستالم: 

 الملخص
المنتشةةةةةرة  .Thymus sppعلى عدة أنواع من الزعتر البري  0212-0212أجريت الدراسةةةةةة اين عام  

صةة ة  21طبيعيًا ف  حراج محافظة الالذقية. تم  تحديد هوية مورفولوجية لألنواع و باالعتماد على دراسةةة
)صةةةنو ر Hoff.  Thymus capitatusطرازًا تابع لثالث أنواع من الزعتر البري وه   13مظهرية لةةةةةةةةةةةةةةةة 

وقد ، )الدالية(  .Thymu scilicicus Boss،كسةةةة (سةةةةوال  و .Thymus syriacus Boss (، جبلة(
ر البذو الثمار و اسةتددمت المشرةراا المظهرية المعتمدة على الاة اا الدارجية الشةلية لألوراا واازهار و 

اسةةةةةةةةتددم التحليل و NTSYS وج  باسةةةةةةةةتددام البرنامج ا حاةةةةةةةةائ  لنتائج التوصةةةةةةةةيو المورفو تم تحليل و 
تشةةةةةةةةةةةةةةةةابةةةةق الورا   من  ال  طريقةةةةة الةةةةذي دعتمةةةةد على نسةةةةةةةةةةةةةة ةةةةة عةةةدم ال Cluster analysisالعنقودي 

(UPGMA)  اجزاء   صةةةةةةةةةةةةةة ة 01، أظهرا نتائج التحليل العنقودي باالعتماد على الاةةةةةةةةةةةةةة اا م تمعة
توزع هذه الطرز ضمن  الث م موعاا مستقلة  أزهار( -أوراا  -سوا  -اذور -الن اا المدتل ة  )  مار

وقد وصةةةةةلت نسةةةةة ة  ،نواع المدروسةةةةةةو حيث تضةةةةةمنت كل م موعة جميع الطرز المميزة لنوع واحد من اا
 . % 21ينها لةا الت اين المورفولوج 
 .التحليل العنقودي، توصيو مورفولوج ,  .Thymus spp:  الكلمات المفتاحية

 :المقدمة

إذ دعَد مهدًا غنيًا د ذلك لتنوع المناخ السائدعود  يتميز القطر العر   السوري بالتنوع الحيوي الكبير و الموارد الورا ية الن اتية الكثيرة و
منها متوطن, تنتظم هذه اانواع ف    400نوع , 4633 ضمحيث دللعديد من الماادر الورا ية ومركزًا من مراكز التنوع الحيوي الهامة 

حيوي ءًا  ااتًا من هذا التنوع الكما أن الن اتاا الطبية والعطرية بما فيها ن اا الزعتر البري تعد جز  جنساً  910فايلة و نحو  130
( انتشار بعض أنواع الزعتر البري ف  سورية و اوصاً ف  المناطق (Stahl-Biskup,1966ذكر  , حيث(Muterde, 1983الطبيع  )

ف  دراستق لل لورا السورية اللبنانية إلى وجود  مانية أنواع من الزعتر Mouterde (1966) اينما أرار ال بلية وااوددة من الساحل السوري 
منتشرة ف  منطقة ررا حوض ال حر المتوسط و إيران وهناك ستة أنواع منتشرة ف  سورية. أرار نحا  .Thymus spالبري تت ع لل نس 

 Thymus( وجود الزعتر السوري 2004ذكر عل  )ف  منطقة ال رنلق, و  . Thymus cilicicus Boss( إلى وجود الزعتر البري 1989)
syriacus Boss.   ( وجود الزعتر الشائع 2013معال وآ رون ) اينف  محمية الشوح واارز, كماThymus vulgaris L  ف  الساحل

واحدًا .Thymus sp جنس و دعتبر جنس الزعتر  220الت  تضم ما دقارب  Lamiaceaeالسوري. يت ع الزعتر إلى العائلة الش وية 
 ,Morales) نوعًا  215من أهم  مانية أجنا  ف  ال ايلة قياسًا إلى أهمية ن اتاتق ولعدد اانواع التابعة لهذا ال نس إذ دقدر عددها 
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2002;Huxley, 1992) 54, وف  مراجع أ رى فيدتلف عدد أنواعق ت عًا للمعايير المط قة من (Hegnauer, 1966 إلى )417 
(Ronniger, 1974) 
للزعتر فوائد عديدة طبية و غذائية وت ميلية و قد ارزا أهميتق بشةل  اص ف  م ا  الاناعاا الغذائية والدوائية و التال  ازداد  

 ;Ghasemiet al., 2011)لعالم, كما دعد مادر رزا للسةان المحليين ف  مواقع انتشاره ف  سورية, ا دو  من العديد االهتمام بق ف 
Rahimmaleket al., 2009 ;Tepe and Dimitra, 2004; Baytop, 1999; Oran and Al-Eisawi, 1998) 

وقد أدى تراجع الغاباا وتدهورها ب عل الحرائق والتعدداا إضافة إلى اقتالع الزعتر من جذوره و تعطيل دورة حياتق إلى تزايد  طر 
 (. 2013معال وآ رون,  ؛2002جامو , ارتية و انقراضق وتم تاني ق ف  قائمة اانواع المهددة باالنقراض )

سم, الساا تتراوح اين زاح ة إلى  20-50تعد ن اتاا الزعتر ن اتاا عشبية أو تحت جني ة, مستددمة الدضرة ومعمرة, دال ارت اعها 
ي على ااو ار, تو قائمة ف  أغل  ااحيان وه  مضلعة غزيرة الت رع تتدش  مع التقدم بالعمر ويتحو  لونها إلى البن  وغال ًا ما تح

سم, كثيرة العدد, بسيطة ايضوية إلى رمحية الشةل وه  غال ًا كاملة الحافة حادة  1-3ااوراا الطئة صغيرة الح م يتراوح طولها اين 
القمة, لونها رمادي مدضر أو فض  لوجود ااو ار على سطحيها, تتوضع اازهار ف  نوراا راسيمية متزاحمة مستطيلة الشةل محمولة 
على حوامل طرفية, والزهرة ر وية الون يتراوح اين ااايض إلى اارجوان  وتتميز اتويج  نائ  الش ة, الش ة العليا مستطيلة وعريضة 
و ال ية الت ايص اينما الش ة الس لى  نائية الت ايص, الثمرة ك سولة الشةل, ايضوية إلى متطاولة صغيرة الح م وتحوي اذور صغيرة 

ملم, وه  قاسية وسوداء اللون وذاا ملمس ناعم إلى م عد و ذور أنواع هذا ال نس من الاع  تمييزها  0.5لعدد قطرها الح م وكثيرة ا
 .Thymus syriacus Boss. , Thymus cilicicus Boss(. ينتشر ف  سورية أنواع عديدة أهمها Mouterde, 1966 مورفولوجيًا )

همة ف  إعطاء هوية واضةحة قاالة للتحليل والتمييز اين الن اتاا بشةل عام سواء ف  الحقل دعد التوصيو المورفولوج  )الشةل (  طوة م
(. وقد استددمت المشرراا المظهرية المعتمدة على الا اا الدارجية الشةلية لألوراا AL-Atawneh et al., 2009أو ف  المدبر )

, وانواع جنس الزعتر بشةل  (Sell and Murrell, 2010)ة الش ويةواازهار والبذور ف  وضع عدة م اتيح تانيفية لن اتاا ال ايل
 Muterde( و 1933)  Postويعد كل من .(2013, معال وآ رون ; 0212و)الدقة,  (Solyman and Alkowni, 2014)  اص 

( م تاحاً تانيفيًا 2010) Murrellو  Sellأهم من وضع الم اتيح التانيفية لن اتاا حوض ال حر ااايض المتوسط, كما وضع  1983))
الموجودة ف  فلسطين المحتلة, فقد صن ت هذه اانواع  .Thymus spلن اتاا ال ايلة الش وية. وضمن دراسة انواع جنس الزعتر 

 نباالعتماد على اال تالفاا المظهرية ) الساا, ااوراا, اازهار(, حيث أظهرا نتائج التوصيو المظهري وجود نس ة تشابق مرت عة ضم
وف  دراسة أجراها معال وآ رون ,  (Solyman and Alkowni, 2013الطرز التابعة لنوع واحد والموجودة ف  منطقة جغرافية واحدة )

من حيث  Thymus vulgaris( ف  عدة مواقع من الساحل السوري تبين وجود فروا معنوية ف  الا اا المورفولوجية لنوع 2013)
ع على الن اا, طو  ال رع, عدد ااوراا على ال رع, وتبين عدم وجود فروا معنوية ف  ص ة طو  ص ة ارت اع الن اا, عدد ال رو 

 .السالمياا
 T. syriacus)  بالرغم من أن ن اا الزعتر دعتبر من الن اتاا المتأصلة ف  القطر العر   السوري حيث اقترن اسم أحد اانواع بق

Boss الزعتر المنتشرة ف  سوريا عمومًا وف  الساحل السوري  اوصًا تعتبر قليلة جدا وتناولت (, إال أن الدراساا الت  تناولت أنواع
 Zayzafoon, etواستدداماتق الطبية) ق الكمية والنوعيةامعظمها محتوى بعض أنواع الزعتر من الزيت العطري و عض  اائ

al.,2012ت  ح ر ااسا  الذي تبن  عليق باق  الدراساا و التال  تأ ( دون االهتمام بالهوية المورفولوجية لتلك اانواع والت  تعتبر
 أهمية الدراسة الحالية ف  تحديد مناطق انتشار أنواع الزعتر البري ف  محافظة الالذقية وإعطاءها هوية مورفولوجية  اصة بةل نوع إضافة

اا ددامها ف  ارامج ا كثار والتحسين الورا   لن لح ظ ما أمةن من هذه اانواع ضمن م معاا ورا ية صغيرة اهدف إكثارها الحقا واست
الذقية  عض أنواع الزعتر البري المنتشرة ف  حراج محافظة الوضع هوية مورفولوجية دقيقة ل و تهدف دراستنا هذه إلى الزعتر بشةل عام.
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تأكيد على هوية هذه اانواع والطرز ( من جهة والةLis-Balchin and Hart , 2002, ومقارنتها بأحد الم اتيح التانيفية العالمية )
 .التابعة لها من جهة أ رى 

 مواد البحث وطرائقه:
الحراجية ف  عموم مناطق محافظة الالذقية با ضافة إلى االستعانة بال لوراا المتداولة  : تم إجراء مسح واسع لألراض المادة النباتية -1

منتشرة طبيعيًا   .Thymus spانتشارها، حيث تم حار  ال ة أنواع تت ع ل نس الزعترو عض الدراساا السابقة لتحديد اانواع ومواقع 
ى الزعتر حيث عثر عل ف  ااراض  الحراجية التابعة لمناطق مت اينة ف  طبيعتها وارت اعها عن سطح ال حر ف  محافظة الالذقية,

ف   .T.capitatu Hقية, اينما عثر على الزعتر الكيلية ف  موقع  سوال  وكس  التابعتين لمنطقة الالذ .T. syriacus Bالسوري 
 (. 1الدالية وكالهما يت ع لمنطقة جبلة )ال دو  ف   .T. cilicicus B صنو ر جبلة والنوع

 مواقع الدراسة من حيث إحداثيات الموقع ومعدل الهطول السنوي  .1 الجدول

 
 الموقع

  الموقع إحداثيات
معدل الهطول السنوي 

 مم
( mاالرتفاع )

Eievation 
خطوط الطول  
Longitude 

 خطوط العرض
Latitude 

 35º35.475 763 22.12512 20-0 صنوبر جبلة
 35º41.410 35º58.51 1131 500-385 سوالس
 35º56.433 36º00.339 1276.2 850-690 كسب
 35º14.012 36º09.455 1417.4 900-700 الدالية

 
و  0212, نيسان و أدار( لعام  آذارمن أنواع الزعتر المدروسة  ال  أرهر ) بعد أن تم جمع العيناا الن اتية موقع تنفيذ البحث: -0

دائرة  -من مناطق انتشارها الطبيعية، تم أ ذ القياساا وإجراء التحاليل المطلو ة ف  مركز ال حوث العلمية الزراعية بالالذقية  0212
 كلية الزراعة قسم الحراج. –بالتعاون مع جامعة تشرين الحراج ورع ة التقاناا الحيوية، 

 جراء التوصيو المظهري وتحديد الهوية المورفولوجية لكل نوع من اانواع المدروسة تم تحديد  ال ة مواقع مت اعدة ضمن  طرائق البحث: -1
دةون عدد الن اتاا المدروسة ف   كل موقع  ن اتاا و التال  2الموقع اام )سوال , كس , صنو ر جبلة, الدالية( و حيث رمل كل موقع 

 (.0ن اا وذلك لكل نوع من أنواع الزعتر)ال دو   02
 . أنواع الزعتر المدروسة و الطرز المختارة إضافًة لمكان الجمع2الجدول 

 مكان الجمع الطرز النوع

T. syriacus B. 
S1(S1-1, S1-2, S1-3) 
S2(S2-1, S2-2, S2-3) 
S3(S3-1, S3-2, S3-3) 

 سوال 

T. syriacus B. 
K1(K1-1, K1-2, K1-3) 
K2(K2-1, K2-2, K2-3) 
K3(K3-1, K3-2, K3-3) 

 كس 

T. capitatus H. G1(G1-1, G1-2, G1-3) 
G2(G2-1, G2-2, G2-3) 

 صنو ر جبلة
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G3(G3-1, G3-2, G3-3) 

T. cilicicus B. 
D1(D1-1, D1-2, D1-3) 
D2(D2-1, D2-2, D2-3) 
D3(D3-1, D3-2, D3-3) 

 الدالية

 ل :ي ص ة مظهرية لمدتلف أجزاء الن اا )الم موع الدضري والزهري والثمري والبذري( ولكل طراز كما 01أجريت التحاليل والقياساا لة
ضافة لوجود إالم موع الدضري: من حيث الشةل العام للن اا، ارت اع الن اا، طبيعة الت رع، لون الساا المتدش ة ولون اافرع الحديثة  -

ورقة من كل ن اا وذلك من منتاف اافرع الدضرية موزعة على كامل محيط الن اا  ال  فال  22ااو ار عل الساا، كما تم جمع 
 –رقة رةل حافة الو   -دليل رةل الورقة  –عرض الورقة  –( وأجريت عليها القراءاا التالية: طو  الورقة رهري آذار و نيسان النمو)

 وتواجد ااو ار على الورقة، كما تم تس يل المالحظاا المتعلقة الون الساا وتواجد ااو ار عليها.لون الورقة 
معت (,  م جرهري أدار و حزيرانالم موع الزهري: تم تس يل متوسط عدد اازهار على كل ن اا وذلك  ال  فترة ا زهار ااعظم  ) -

 ا القراءاا التالية: عدد السبالا, عدد البتالا ولونها, عدد المآار.زهرة من كل طراز من الطرز المدروسة وأجريت عليه 25
 دليل الشةل. –لون  –عرض  - مرة من كل طراز وس لت عليها القراءاا التالية : طو   25الثمار: تم جمع  -
 دليل الشةل. –لون  –عرض  -عليها القراءاا التالية : طو   اذرة من كل طراز وأ ذا 25البذور: تم أ ذ  -

ُقسمت  (1221وي ) دام ويعقوب، ئوقانون المدى ال  نوراا الزهرية والثمار والبذورالااوراا و استنادًا إلى قيم متوسطاا مواص اا 
ااوراا والنوراا الزهرية والثمار والبذور للطرز المدروسة إلى م موعاا و ناًء عليق تم وضع م اتيح تانيفية  اصة بطرز أنواع 

 (.1الزعتر)ال دو  
 المفاتيح التصنيفية الخاصة بطرز أنواع الزعتر المدروسة. 3الجدول 

 الصفات المظهرية للمجموع الخضري ألنواع الزعتر المدروسة
 المعايير التوصيفية الصفة

 :ان 1: رمادي إلى ان , 2: رمادي,    1 لون الساق
 : رمادي مدضر2: رمادي,    1 لون األفرع الحديثة

 : موجودة1: غائ ة ,    2 الساقوجود األوبار على 
 كبير   5 <,  متوسط    2 - 1صغير  ,  < 1 مم() عرض الورقة 

 كبير>    20متوسط ,  02 - 12< صغير , 17 طول الورقة )مم(

 دليل شكل الورقة
رمح   0.2ايضوي متطاو ,  2.02- 2.11< رمح  متطاو  ايضوية القمة,    0.13

 متطاو  مدا  القمة.
 : أ ضر المع1: أ ضر رمادي, 2: أ ضر داكن ,   1 الورقةلون 

 : قليلة الكثافة1: متوسطة الكثافة, 0: كثي ة, 1 وجود األوبار على الورقة
 : مسننة1: غير مسننة,   0 التسنين

 الصفات المظهرية للمجموع الزهري ألنواع الزعتر المدروسة
 كبير   83 <متوسط ,  2.21 – 2.22قليل ,      < 22 عدد األزهار في النورة

 : أ ضر إلى رمادي2: أ ضر ,     1 لون السبالت
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: ان س   إلى 1: ان س   فاتح منقط بالبن س   الغامق, 2: أرجوان  إلى زهري غامق ,   1 لون البتالت
 أرجوان  فاتح.

 4: أكثر أو أقل من 2أسددة ,    4: 1 عدد األسدية
 المظهرية لثمار أنواع الزعتر المدروسةالصفات 

 > كبير 2.21متوسط ,    2.21 – 2.11< صغير  2.11 مم(عرض الثمرة ) 
 > كبير 2.32متوسط  ,    2.32 – 2.20صغير ,  >2.20 مم(طول الثمرة ) 

 > كروي  2.23كروي متطاو   ,  2.23 – 2.21ايضوي  ,  2.21 دليل شكل الثمرة
 : ان  مسود1: ان , 2: ان  إلى ان  داكن, 1 لون الثمرة

 أنواع الزعتر المدروسة بذورالصفات المظهرية ل
 > كبير0.15متوسط ,     2.12 – 2.10< صغير,    2.10 مم(عرض البذرة ) 
 > كبير      0.46متوسط ,   2.13 – 2.13< صغير ,     213 مم(طول البذرة ) 

 >  ايضوي م لطح 2.10ايضوي,   2.10 – 2.02متطاو  , >  ايضوي  2.02 دليل شكل البذرة
 : ان 2: ان  مسود,    1 لون البذرة

 النتائج والمناقشة 
 NTSYS (Numerical Taxonomy and Multivariantوج  باستددام البرنامج ا حاائ  لنتائج التوصيو المورفو تحليل  تم

Analysis System ) تم استددام التحليل العنقودي وCluster analysis  الذي دعتمد على نس ة عدم التشابق الورا   من  ال  طريقة
(UPGMA) 
 :T.syriacus Biossللنوع   الهوية المورفولوجية -1

دضرة  وهو تحت جني ة إلى جني ة دائمة ال, النوع ف  رما  غرب محافظة الالذقية حيث عثر عليق ف  موقع  سوال  وكس  ينتشر هذا
اينما تت رع الساا ادرجة متوسطة  سم, ساقها ااساسية  شبية مضلعة ملساء الون رمادي إلى رمادي22-12ارت اعها اين تراوح ي معمرة

و رة على م وتتميز اافرع الحديثة الونها اا ضر المائل للرمادي, ااوراا رمحية متطاولة ايضوية القمة الون أ ضر داكن كاملة الحافة
وتتواجد  ملم2-0ملم و عرضها اين  01 – 12توضع ااوراا بشةل متقاال على الساا, يتراوح طولها اين وجهيها العلوي والس ل , ت

 (.1الغدد العطرية  بغزارة ضمن أوراا الن اا والت  تعط  رائحة عطرية قوية ومميزة لطرز هذا النوع. )الشةل 
زهرة, والزهرة   122 - 10اازهار ضمن النورة الواحدة اين  عدد تتوضع اازهار ف  نوراا رؤيسية ايضوية إلى أسطوانية الشةل, يتراوح

 نثى و وحيدة التناظر, س لية , يتألف الكأ  من  مس سبالا  ضراء اللون مو رة وملتحمة, التويج الون أرجوان  إلى زهري غامق 
ا رى الش ة الس لى, ما تشةل البتالا الثالث ايتألف من  مس اتالا البتلتين العلويتين تلتحمان بشةل واضح وتشةالن الش ة العليا اين

 (.1يتألف عضو التذكير من أر ع أسددة ويضم المبيض أر ع ح راا , المدقة أرجوانية )الشةل 
 –2.23ين يتراوح طولها ا الثمار ك سولة صغيرة الح م متعددة البذور, انية إلى انية داكنة اللون ,رةلها ايضوي إلى كروي متطاو ,

 –2.12م لطحة الشةل, يتراوح طولها اين  ملم, البذور الون ان  مّسود, ايضوية إلى ايضوية 2.22 – 2.12وعرضها اين ملم 2.22
 (. 1)الشةل  ملم 2.01 –2.11ملم و عرضها اين 2.31
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 واألوراق واألزهار والبذورT. syriacus B . 1الشكل

 :T.cilicicus Biossللنوع   الهوية المورفولوجية -2
( ع ارة عن تحت 0ن اتاا هذا النوع )الشةل  ,ف  قرية الدالية التابعة لمنطقة جبلة المتدهورة العثور على هذا النوع ف  أحد ال  ا تم 

سم, ساقها ااساسية ناف متدش ة إلى متدش ة مضلعة الون رمادي مدضّر  12 -12جني ة دائمة الدضرة  معمرة يتراوح ارت اعها اين  
, الون رمحية متطاولة مدا ة القمة , كاملة الحافة لى رمادي ان  مع التقدم بالعمر, الساا قائمة غزيرة الت رع, ااوراا الطئةيتحو  لونها إ

وتحوي  ملم 3 – 0ملم و عرضها اين  01 – 01تتوضع بشةل متقاال على الساا ويتراوح طولها اين  أ ضر المع,  قليلة ااو ار,
 عطرية ذاا رائحة عطرية متوسطة. ااوراا على غدد ت رز زيوا

هرة, وه  مةونة من  مس ز  20 – 20اازهار ضمن النورة الواحدة اين  تتوضع اازهار ف  نوراا أسطوانية متطاولة الشةل, يتراوح عدد
ث الس لية  لتشةل لش ة سبالا  ضراء اللون قليلة ااو ار, و مس اتالا تشةل البتلتين العلويتين الش ة العليا اينما تلتحم البتالا الثال

الس لى للزهرة, البتالا الون ان س   إلى أرجوان  فاتح, يتألف المبيض أر ع ح راا , المدقة أرجوانية و يتألف عضو التذكير من أر ع 
 – 2.12ملم وعرضها اين  2.22 –2.12يتراوح طولها اين أسددة, الثمار ك سولة صغيرة الح م الون ان  مسود, رةلها كروي م لطح

ملم و عرضها  2.31 –2.12ملم, والثمرة عديدة البذور, البذور ايضوية إلى ايضوية متطاولة الون ان  مّسود يتراوح طولها اين   2.12
 ملم.  2.12 –2.11اين

 
 واألوراق و األزهار و البذور T.cililicus B. 2شكل

 :.T.capitatus Hoffللنوع   الهوية المورفولوجية -3
طرز  ف  موقع صنو ر جبلة حيث انتشرا الانو ر الثمري ضمن إحدى غاباا  على ن اتاا هذا النوع ف  موقع وحيد أدضا تم العثور

 هذا النوع بشةل واسع ضمن الغابة المذكورة.
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ة  اا متدشسم, الس 12 -02( ع ارة عن تحت جني ة إلى جني ة دائمة الدضرة  معمرة يتراوح ارت اعها اين  1ن اتاا هذا النوع )الشةل 
اا عليها تتوضع ااور  ادرجاا مت اوتة مضلعة الون أ ضر رمادي يتحو  إلى رمادي مع التقدم بالعمر, الساا قائمة, متوسطة الت رع

و ار أ ضر رمادي وتنتشر على وجهيها اا صغيرة الح م نسبيًا, ايضوية متطاولة, كاملة الحافة, لونها الطئة بشةل متقاال, ااوراا
وتحوي أوراا هذا النوع أدضًا على الغدد العطرية ذاا  ملم 2–1ملم و عرضها اين 11 –2توسطة, ويتراوح طو  الورقة اين بةثافة م

 الرائحة عطرية أقل ردة مقارنة بالنوعين السابقين.
زهرة, وه  مةونة من  مس   00 - 11اازهار ضمن النورة الواحدة اين  تتوضع اازهار ف  نوراا رؤيسية ايضوية الشةل, يتراوح عدد

قليلة ااو ار, و يتألف التويج من  مس اتالا أدضا ملتحمة بحيث تشةل البتلتين العلويتين الش ة العليا  سبالا ملتحمة  ضراء اللون 
لغامق, يتألف اللزهرة اينما تشةل البتالا الثالث المت قية الش ة الس لى, تبدو البتالا الون ان س   فاتح منقط بشةل واضح بالبن س   

 المبيض أر ع ح راا , المدقة أالون ان س   فاتح, و يتألف عضو التذكير من أر ع أسددة.
ملم,  2.21 – 2.12ملم وعرضها اين 2.32 –2.21الثمار ك سولة صغيرة الح م, انية اللون تحوي عدد من البذور, يتراوح طولها اين 

 ملم. 2.02 – 2.11ملم و عرضها اين 2.22 –2.11البذور انية اللون يتراوح طولها اين  

 
 واألوراق و األزهار و البذور  .T.capitatus H. 3شكل

 
 الشجرة العنقودية: – 4

 .Tطرازًا تابعة لثالث أنواع من الزعتر البري المنتشرة ف  محافظة الالذقية) 36أظهرا ر رة القرابة المورفولوجية لة 
syriacusT.cilicicus, T. capitatus أوراا  -سوا  -اذور -ص ة مورفولوجية اجزاء الن اا المدتل ة  )  مار 01(  وذلك لة- 

توزع هذه الطرز ضمن  الث م موعاا مستقلة و حيث تضمنت كل م موعة  جميع الطرز المميزة لنوع واحد من اانواع  أزهار(
 (.2)الشةل  % 21لة اينها المدروسة, وقد وصلت نس ة الت اين المورفولوج 

 %12.2ت اين لة النس ة حيث وصلت  من موقع  سوال  وكس  T. syriacusضمت الم موعة ااولى جميع الطرز الت  تت ع للنوع -
وقد انقسمت هذه الم موعة بشةل واضح إلى تحت  الث م موعاا, ضمت تحت الم موعة ااولى جميع طرز موقع سوال  )باستثناء 

( K3-1, وضمت تحت الم موعة الثانية جميع طرز موقع كس  )باستثناء الطراز %02.3  ( و نس ة ت اين مورفولوجS3-1الطراز 
(, أما تحت الم موعة الثالثة فضمت الطرازين المستثنيين %01.2و نس ة ت اين مورفولوج  أقل مقارنة بطرز تحت الم موعة السابقة )

 .%13.3من موقع سوال ( انس ة ت اين  S3-1 من موقع كس , والطراز K3-1من تحت الم موعتين السابقتين )الطراز 
 ,G1-1, G1-2, G1-3, G2-1))صنو ر جبلة( الم موعة الثانية T. capitatusرةلت جميع الطرز الت  تت ع لنوع الزعتر  -

G2-2, G2-3, G3-1, G3-2, G3-3)01انس ة ت اين مورفولوج  ضمن هذه الطرز بحدود%. 
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 ,D1-1, D1-2, D1-3, D2-1, D2-2, D2-3)والت  تم جمعها من موقع الدالية  T.cilicicus ف  حين رةلت طرز النوع  -
D3-1, D3-2, D3-3) 02.2, الم موعة الثالثة واا يرة, و لغت نس ة الت اين ضمن طرز هذه الم موعة %. 

( اين طرازي النوع % 0المدروسة )ضمن طرز الم موعة الواحدة الغت نس ة الت اين المورفولوج  أدنى قيمة لها وفقًا للا اا  -
T.syriacus(K3-3, K2-2( من موقع كس  , ف  حين الغت أعلى نس ة ت اين )( اين الطرزين)%12S3-1, K3-1 من الم موعة )

 .T.syriacus ااولى و اق  طرز هذه الم موعة والت  تت ع جميعها للنوع
ع الثالث المدروسة فقد أظهرا الش رة العنقوددة وجود ت اين مورفولوج  من حيث أما فيما يتعلق ادرجة القرابة المورفولوجية اين اانوا 

ادرجة أقل مقارنة مما هو عليق اين  )الم موعة ااولى والثانية(T. capitatusو T. syriacusالا اا المدروسة اين طرز النوعين 
 على التوال . %21و  % 20.0ة الت اين المورفولوج  )الم موعة الثالثة( حيث الغت نس  T. cilicicusهذه الطرز  وطرز النوع 

 
 صفة مظهرية21على   اً اعتماد  .Thymus spطرز الزعتر المدروسة ل . التحليل العنقودي5الشكل 

 لالذقيةالطرز  ال ة أنواع من الزعتر المنتشرة اريا ف  مناطق مدتل ة من محافظة  هذه الدراسة حو  تحديد الهوية المورفولوجية تمحورا
والزهري إضافة للثمار والبذور. وفقا للعديد من الدراساا التوصيفية السابقة الت   مظهرية للم موع الدضري  ص ة 01باالعتماد على 

ن ص اا اانواع الت  تناولتها دراستنا الحالية  تندرج ضمن الا اا العامة ل نس الزعتر إف.Thymus spp  تناولت بعض أنواع ال نس
بالشةل العام للن اا أومن حيث مواص اا م موعق الدضري والزهري وذلك وفقا للعديد من الدراساا السابقة الت  تناولت بعض سواء 

 &Stahl-Biskup, 1960; Mouterde, 1983; Morales, 1986, Letchamo(, )0212أنواع الزعتر ف  سوريا )الدقة, 
Gosselin, 1996 ة الت  تادر الرائحة العطرية المميزة انواع الزعتر وقد لوحظ بأن ردة الرائحة (, إضافة إلى وجود الغدد الزيتي

روسة الزيت العطري ودراسة تركي ق لكل نوع من اانواع المد استدالصالعطرية ونوعها أدضا تت اين اين نوع وأ ر وهذا ما دشير اهمية 
وصا راكي  الزيوا العطرية ضمن أنواع الزعتر واستدداماتها المدتل ة و اوهذا أدضا يت ق مع العديد من الدراساا السابقة الت  تناولت ت

 (.2019et al , 2012; Pavelaet al; Zayazafoon ,.ف  م ا  الاناعاا الدوائية )
با اا ا هأرارا النتائج إلى وجود ا تالف ف  العديد من الا اا الدضرية اين اانواع المدروسة و على وجق الداوص المتعلق من

من حيث لون الورقة ورةلها إضافة لكثافة ااو ار الموجودة عليها, وص اا اازهار من حيث لون البتالا إضافة لشةل النورة  ااوراا
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النورة الزهرية و حيث تشةل هذه الا اا ركيزة أساسية للت ريق اين اانواع المدروسة مورفولوجيًا, اينما يبدو من ف   ومتوسط عدد اازهار
دًا التمييز مورفولوجيًا اين طرز النوع الواحد حتى مع وجود بعض ال روقاا الشةلية والت  قد تكون نات ة عن ظروف البيئة الاع  ج

لتواجد طرز كل نوع من اانواع المدروسة ف  دراستنا الحالية ضمن موقع جغراف  واحد فإن احتما  أ ر العوامل البيئية ف   والتر ة, ونظراً 
الذين وجدوا قرابة 2013 ) مورفولوجية ضمن طرز النوع الواحد يبدو قليل جدًا و هذا يت ق مع نتائج معال وآ رون )ت اين الا اا ال

عالية ضمن طرز الزعتر المتواجدة ف  موقع جغراف  واحد و يند ض مستوى القرابة كلما ازداد الت اعد ال غراف  اين تلك الطرز. و التال  
ين طرز النوع الواحد ف  دراستنا الحالية نظريًا لتقارب ف  التركي  الورا   لتلك الطرز وهذا ما توصلت إليق المورفولوج  ا دعزى التقارب

(Sabouhet al., 2018.ف  دراستهم ال زيئية ل عض طرز أنواع الزعتر البري ف  محافظة الالذقية ) 
 االستنتاجات:

جيًا حتى التابعة منها لنوع واحد ومدتل ة ف  توزعها   ال غراف  ويعود ذلك مورفولو .Thymus sppتدتلف اانواع التابعة ل نس الزعتر 
 لتأ ير العوامل البيئية والتر ة و المناخ

 التوصيات:
 التوسع ف  دراسة جميع أنواع الزعتر المنتشرة ف  سوريا ف  مناطق انتشارها الطبيعية وإعطائها هوية مورفولوجية دقيقة. -1
ة وإعادة زراعتها ف  مواقع انتشارها الطبيعي اانواع ف  م معاا ورا ية وإكثارها بغية المحافظة عليهاالعمل على ح ظ هذه  -0

 المتدهورة.
 متابعة الدراسة لتشمل استدالص الزيت العطري وتحليل مةوناتق وذلك كونق من أهم مةوناا ن اا الزعتر.  -1

 المراجع:

 القائمة الحمراء للن اتاا المهددة ف  الض ة الغر ية وقطاع غزة ودور الحدائق الن اتية .  )0220(ارتية، محمد سليم: رنا، ماجد جامو  . 
 )وحدة أبحاث التنوع الحيوي والتقنية الحيوية, مركز أبحاث التنوع الحيوي , فلسطين ( سلسلة دراساا التنوع الحيوي 1ف  ح ظق        
 .101 -12(: 0والبيئة . )        

 (. أساسياا علم ا حااء وتاميم الت ارب الزراعية. مديرية الكت  و المطبوعاا ال امعية, كلية 1994دعقوب، غسان .) دام، عل ؛  
 ص حة 269الزراعة, جامعة تشرين, سورية,         

 -سوريةمشروع اارز والشوح, صلن ة,  -(SY-GE-57109(. مشروع صون التنوع الحيوي وإدارة المحمياا) 0221عل ، محمود .) 
 ص. 022أيلو .         

 ف  المنطقة الساحلية السورية.  Lamiaceae من ال ايلة الش وية.Thymus Lدراسة تانيفية لثال ة أنواع من الزعتر (. 0212الدقة، سرحان .) 
 .ص 12(, 2(العدد ) 10سلسلة العلوم البيولوجية الم لد ) -م لة جامعة تشرين لل حوث و الدراساا العلمية       

 (. تقدير الثيمو  ,الكارفاكرو  ومرك اا البينين باستددام الكروماتوغرافيا الغازية ف  الزيت0211عل ، عزام .)؛ حر ا، نزار؛ معال،  نزار 
  35)م لد )سلسلة العلوم البيولوجية ال -العطري للزعتر البري   الساحل السوري. م لة جامعة تشرين لل حوث و الدراساا العلمية      

 ص. 11( , 6العدد )       
 مديرية الكت  والمطبوعاا ال امعية, من منشوراا كلية الزراعة, جامعة حل , سورية. (. علم البيئة الحراجية.1989نحا ، ااراهيم .) 
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Abstract 

The study was conducted during 2018-2019 on some species of Thymus spp. 

spreaded in Lattakia’s  forestry. Morphological characteristics of the species 

identity has been determined based on study of 21 phenotypic characteristics for 

36 genotypes belonging to three species of Thymus spp. which were Thymus 

capitatus Hoff. (Snobar Jableh), Thymus syriacus Bioss (Solas, Kasab) and 

Thymus cilicicus Bioss ( Al-Dalia) . Morphological indicators were used 

depending on formal characteristics of the leaves ,flowers ,fruits , and seeds. The 

morphological characterization results were analyzed using the statistical 

program NTSYS  and using Cluster analysis according to (UPGMA) method . 

Cluster analysis showed that the genotypes were divided into three separate 

groups. Each group included all the distinctive species. The morphological 

variance rate reached  93%. 
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