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تقديم
ي مما جعل من 

ي والبي�ئ اتيجي، تعاقب حضارات عدة تركت بصمات واضحة علي الصعيدين الب�رش ي واالس�رت
لقد عرف المغرب، بحكم موقعه الجغرا�ز

ا للموارد النباتية والحيوانية. هذا البلد خزانا كب�ي

ي تعدد المنظومات البيئية، يجعالن من المغرب خزانة غنية بالمنتجات المحلية 
ي المتوارث من جيل الئخر والتنوع البيولوجي المتمثل �ز

إن التنوع الثقا�ز
يعت�رب كث�ي منها متوطنا.

اتيجيتها الجديدة للتنمية  ي إطار إس�رت
ا مهما لهذه المنتجات �ز ز وعيا بمؤهالت المملكة من المنتجات المحلية، خصصت وزارة الفالحة والصيد البحري ح�ي

ي شهر أبريل سنة 2008 بمكناس.
ي أعلن إنطالقتها، صاحب الجاللة الملك محمد السادس �ز

، ال�رت الفالحية، مخطط المغرب االئخ�ز

وهكذا، تمت بلورة مخطط خاص لتنمية هذه المنتجات يرتكز اساسا عل المحاور التالية:

• ة لمصدر وجودة المواد الغذائية والمنتوجات الفالحية والبحرية.	 ز إعداد ون�رش سنة 2008 للقانون رقم 25-06 المتعلق بالعالمات المم�ي
• تحديد المنتجات المحلية وتحليل سالسل قيمها وتشخيص مجاالت إنتاجها وبلورة مخططات جهوية خاصة لتنمية المنتجات المحلية 	

. ي والدولي
ويج وتسويق هذه المنتجات عل الصعيدين الوط�ز إضافة إل إعداد مخطط لل�رت

• ز عرض المنتجات المحلية.	 إعداد أول رزمة من مشاريع الدعامة الثانية تهدف ال تكثيف وتحس�ي
• 	. ز دعم برامج مواكبة وتأط�ي المنتج�ي
• ز هذه المنتجات.	 ز عل أهمية ترم�ي تحسيس ومواكبة المنتج�ي

ويج وتسويق المنتجات  اتيجية خاصة ب�رت لكنه من أجل إعطاء دفعة إضافية لقطاع المنتجات المحلية، تمت بلورة وتفعيل، ابتداء من سنة 2012، إس�رت
المحلية عل نطاق واسع، ترتكز عل االسس التالية:

• ي التجميع	
اكات متوازنة �ز ي سلسلة االنتاج وإعداد �رش

التنمية القبلية �ز
• ز وتسويق المنتجات	 إنشاء فضاءات لوجستية جهوية لتثم�ي
• ي والدولي	

تنمية تسويق المنتجات عل الصعيدين الوط�ز
• ز المنتجات	 دعم ترم�ي
• تنظيم حمالت تواصلية وإشهارية	

ويج، أحدثت الوزارة مصالح مركزية وجهوية تع�ز بتأط�ي وقيادة تنمية  اتيجية المعدة لدعم التسويق وال�رت امج التنموية واالس�رت ومن أجل تفعيل ال�رب
ز بمديرية تنمية سالسل االنتاج و16 مصلحة جهوية تواكب القطاع  م�ي قطاع المنتجات المحلية. وهكذا، تم خلق قسم للمنتجات المحلية وقسم لل�رت

عن قرب، تم دعمها فيما بعد بمديرية بالوكالة الوطنية للتنمية الفالحية، تواكب ترويج وتسويق المنتجات المحلية.
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 ، لقد مكنت الدراسات المنجزة عل صعيد جهات المملكة من تعداد أك�رش من 200 تجمع لمنتجي المنتجات المحلية وتحديد أزيد من 100 منتوج محلي
ز أهم المعطيات المتعلقة بنوعية المنتوج وخاصياته واستعماالته إضافة ال خصوصيات مجاالت االنتاج. أعدت لها بطائق تعريفية ت�رب

وة الوطنية الغنية والمتنوعة  إن الهدف من دليل المنتجات المحلية، الذي هو عبارة عن بطائق تعريفية مزينة بصور، هو التعريف عل نطاق واسع بال�رش
ز مختلف فاعلي القطاع. اكة ب�ي من هذه المنتجات، بغية تحسيس المستهلك وخلق جاذبية اتجاه المنتجات المحلية تمكن من تنمية ال�رش

ورة ال ذلك، غ�ز جهات المملكة الستة ع�رش بالمنتجات المحلية، حيث تمت صياغته بشكل يقدم  ز هذا الدليل، الذي سيتم تحيينه كلما دعت ال�ز ي�رب
، ليتعرف متصفح هذا  ز ة للمنشأ والجودة، متبوعا بتقديم المنتجات المحلية الحاملة لعالمة التم�ي ز ي البداية تعريف القانون المتعلق بالعالمات المم�ي

�ز
ي ما بعد عل أهم المنتجات المحلية لمختلف الجهات.

الدليل �ز

مديرية تنمية سالسل االنتاج
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ز م�ي نظام ال�رت
اتيجية الوطنية لتنمية المنتجات المحلية ويهدف إل: س�رت ز من الركائز االئساسية لالإ م�ي يعت�رب ال�رت

ي للساكنة المحلية
ز التنوع الكب�ي وإنعاش جودة المنتجات المحلية والرصيد المعر�ز 1. تثم�ي

ي والدولي 
2. تنمية فرص تسويق المنتجات المحلية عل الصعيدين الوط�ز

ز الساكنة القروية ومجالها من أجل فالحة تضامنية منتجة ومستدامة وخصوصا بالمناطق ذات الظروف الطبيعية الصعبة 3. دعم الروابط ب�ي
ة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية  ز ز المنتجات الفالحية منذ ن�رش القانون، رقم 25-06 المتعلق بالعالمات المم�ي ي مجال ترم�ي

ة �ز لقد قطع المغرب أشواطا كب�ي
والمنتجات الفالحية والبحرية، المفعل بالظه�ي رقم 56-08-1 بتاريخ 23 ماي 2008.

: ز اف وحماية هذه المنتجات ويرتكز عل مرحلت�ي ي من وضع نظام جيد ومتناسق لالع�رت
طار القانو�ز يمكن هذا االإ

ة للمنشأ والجودة ز اف بالعالمات المم�ي 1. االع�رت
2. المصادقة عل المواد الغذائية والمنتجات الفالحية والبحرية المستفيدة من هذه العالمات.

ز لها وطنيا ودوليا. اق االئسواق والحماية من أي تزوير أو غش محتمل�ي كما يمكن هذا النظام أيضا، منتجاتنا من اخ�رت
ي وتسمية المنشأ وعالمة الجودة الفالحية.

ة هي البيان الجغرا�ز ز وهكذا تم اعتماد ثالث رموز مم�ي
: ة للنشأ والجودة وهي كالتالي ز اف ب 21 عالمة مم�ي ز التنفيذ، االع�رت لقد تم منذ دخول القانون رقم 25-06 ح�ي

ي المحمي »أرڭان«
البيان الجغرا�ز

ي المحمي »تمور المجهول لتافياللت«
البيان الجغرا�ز

ز بركان« ي المحمي »كليمنت�ي
البيان الجغرا�ز

ي ڭيل«
ي المحمي »لحم خروف ب�ز

البيان الجغرا�ز
ي المحمي »رمان السفري أوالد عبد الله« 

البيان الجغرا�ز
ز الماعز شفشاون« ي المحمي »ج�رب

البيان الجغرا�ز
ي المحمي »فاكهة الصبار آيت باعمران« 

البيان الجغرا�ز
ي المحمي » تمور أزيزا بوزيد لفجيج« 

البيان الجغرا�ز
ي المحمي » عسل الزقوم تادلة أزيالل«

البيان الجغرا�ز
ي المحمي »لوز تافراوت«

البيان الجغرا�ز
ي المحمي »تمور بوفڭوس« 

البيان الجغرا�ز
ي المحمي »تفاح ميدلت«

البيان الجغرا�ز
ي المحمي » عسل بخنو جبل موالي عبد السالم«

البيان الجغرا�ز
ي المحمي » زيت الزيتون البكر الممتازة وزان«

البيان الجغرا�ز
ي المحمي »لمزاح زكزل« 

البيان الجغرا�ز
ي المحمي » تمور بويطوب طاطا« 

البيان الجغرا�ز
« أو »كسكس مخامس«  ي المحمي » كسكس خماسي

البيان الجغرا�ز
تسمية المنشأ المحمية »زيت الزيتون تيوت الشياظمة«

تسمية المنشأ المحمية »زعفران تالوين«
تسمية المنشأ المحمية »ورد قلعة مكونة دادس«

» ي عالمة الجودة الفالحية »خروف حلي�رب

ين. لقد خصصت الصفحات االئول من هذا الدليل للمنتجات المحلية المرمزة الع�رش
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ة للمنشأ والجودة ز العالمات المم�ي

ي تمكن من التعرف عل منتوج كمنتوج ينحدر من إقليم أو جهة أو موقع محلي عندما تعزى جودة هذا المنتوج أو سمعته أو 
: التسمية ال�رت ي

البيان الجغرا�ز
ي المحدد.

ي ويكون إنتاجه و/أو تحويله و/أو تهييئه قد تم داخل الموقع الجغرا�ز
ة أحرى محددة له، بصورة أساسية، إل هذا المنشأ الجغرا�ز ز كل م�ي

ي بعض الحاالت تطلق عل بلد وتستعمل لمنتوج يكون متأصال منه وتعزى 
ز و�ز ي تطلق عل جهة أو مكان مع�ي

التسمية الجغرافية ال�رت تسمية المنشأ: 
ية وعوامل طبيعية ويكون إنتاجه وتحويله  ي الذي يشتمل عل عوامل ب�رش

اته االئخرى بصورة ح�ية أو أساسية إل الوسط الجغرا�ز ز جودته أو سمعته أو مم�ي
ي المحدد.

وتهييئه قد تم داخل الموقع الجغرا�ز

يفوق  الجودة  من  عال  مستوى  له  تخول  ي 
ال�رت الخاصة  والمواصفات  ات  ز الم�ي من  مجموعة  يتوفر عل  المنتوج  بأن  اف  االع�رت الفالحية:  الجودة  عالمة 

ي عند االقتضاء.
وط إنتاجه وصنعه ومنشئه الجغرا�ز المنتوجات المماثلة له وذلك بفضل �رش
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ي المحميرمز تسمية المنشأ المحمية
رمز البيان الجغرا�ز

ة للمنشأ والجودة ز العالمات المم�ي
ي المحمي »تمور بوفڭوس«

البيان الجغرا�ز

ي المحمي »تفاح ميدلت«
البيان الجغرا�ز

ي المحمي » عسل بخنو جبل موالي عبد السالم«
البيان الجغرا�ز

ي المحمي » زيت الزيتون البكر الممتازة وزان«
البيان الجغرا�ز

ي المحمي »لمزاح زكزل« 
 البيان الجغرا�ز

ي المحمي » تمور بويطوب طاطا« 
البيان الجغرا�ز

« أو »كسكس مخامس«  ي المحمي » كسكس خماسي
البيان الجغرا�ز

تسمية المنشأ المحمية »زيت الزيتون تيوت الشياظمة«

تسمية المنشأ المحمية »زعفران تالوين« 

تسمية المنشأ المحمية »ورد قلعة مكونة دادس« 

ي المحمي »أرڭان«
البيان الجغرا�ز

ي المحمي »تمور المجهول لتافياللت« 
البيان الجغرا�ز

ز بركان«  ي المحمي »كليمنت�ي
البيان الجغرا�ز

ي ڭيل« 
ي المحمي »لحم خروف ب�ز

البيان الجغرا�ز

ي المحمي »رمان السفري أوالد عبد الله«
البيان الجغرا�ز

ز الماعز شفشاون« ي المحمي »ج�رب
البيان الجغرا�ز

ي المحمي »فاكهة الصبار آيت باعمران«
البيان الجغرا�ز

ي المحمي »تمور أزيزا بوزيد لفجيج«
البيان الجغرا�ز

ي المحمي »عسل الزقوم تادلة أزيالل« 
 البيان الجغرا�ز

ي المحمي »لوز تافراوت« 
البيان الجغرا�ز

منتجات مرمزة
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ي المحمي
البيان الجغرا�ز

أرڭان

تعريف المنتوج

ي باالمازيغية، زيت طبيعية تستخرج ح�يا من لوزات فاكهة شجر االئرڭان وتستث�ز منها الزيوت 
كلمة ارڭان تسمية تقليدية تع�ز

ة أو أي خلط بزيوت من نوع آخر. المحصل عليها بالمذيبات أو عن طريق االس�رت

ز %29.3 و36%  ي أولييك )acide gras oléique( وب�ي
ز %43.3 و%49.1 بالمائة من الحامض الده�ز تحتوي زيت ارڭان عل ما ب�ي

 )tocophérols( ول ز 40 و90 ملغ من مادة التكوف�ي ي لينولينيك )acide gras linolénique( وب�ي
ي المائة من الحامض الده�ز

�ز
لكل 100 غرام من الزيت.

ز زيت ارڭان بمذاق اللوزات المحمصة. تتم�ي

ي
تحديد الموقع الجغرا�ز

بية والعلم  ف به من قبل منظمة االمم المتحدة لل�رت نتاج االرڭان من المحيط الحيوي لالرڭان المع�رت ي الإ
يتشكل الموقع الجغرا�ز

ي 8 دجن�رب سنة 1998. ويمتد هذا الموقع عل 234 جماعة قروية تابعة لتسعة آقاليم هي تارودانت والصويرة وتزنيت 
والثقافة �ز

وآڭادير ايدا اوتنان وانزكان وآيت ملول وشتوكا آيت باها وآسفي وشيشاوة وڭلميم.
السوسيو  الدور  ال  التصحر اضافة  الحد من  ي 

�ز يتجل  بيئيا هاما  االرڭان حوالي 830.000 هكتار وتلعب دورا  غابات  تغطي 
ي ضمان مصدر دخل الئالف العائالت القروية.

اقتصادي المتمثل �ز
                      

ت مرمزة
جا

منت
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ي المحمي
البيان الجغرا�ز

تمور المجهول لتافياللت

تعريف المنتوج

ي المحمي »تمور المجهول لتافياللت« ح�يا من نخل )Phoenix dactylifera L( من صنف 
تنتج التمور المعنية بالبيان الجغرا�ز

ي فاتح عل مستوى أعل الثمرة.
المجهول. إنها تمور نصف رطبة وذات لون ب�ز

ز بحدبة أو حدبتان جانبيتان، وتنتهي بكأس زهرية بارزة من  عند النضج يكون لتمور المجهول لتافياللت شكل مستطيل يتم�ي
الجهة الثانية و نسيج طري ملتصق باللب.

ة منتظمة. ز هذا التمر بالتصاق شبه كلي للغشاء مع اللب، ينتج عنه حسب الحاالت، ظهور تجاعيد أو تعرجات صغ�ي يتم�ي
ز 75  ات ويصل وزنها إل 30 غراما للتمرة الواحدة وتحتوي ب�ي ات وعرضها إل 4 سنتم�رت إنها فاكهة قد يصل طولها إل 6.5 سنتم�رت

ز 20 و30%. اوح ب�ي و80 غراما من السكريات الكلية لكل 100 غرام من المادة الجافة ورطوبة ت�رت

ي
تحديد  الموقع الجغرا�ز

ي المحمي »تمور المجهول لتافياللت« بمنطقة تافياللت ويمتد عل 30 جماعة قروية 
ي بالبيان الجغرا�ز

يتمركز الموقع الجغرا�ز
. قليمي الراشدية وتنغ�ي تابعة الإ

ت مرمزة
جا

منت



21 20

ي المحمي
البيان الجغرا�ز

ز بركان كليمنت�ي
تعريف المنتوج

 .)Nulès( ونيلس )Berkane( ز بركان«، ح�يا من صنفي بركان ي المحمي »كليمنت�ي
، ذات البيان الجغرا�ز ز تنحدر فاكهة الكليمنت�ي

ي المائة.  
ز 40 و56 �ز اوح نسبته ب�ي إنها فاكهة بدون بذور، غشائها برتقالي اللون ويميل ال االحمر، لبها كث�ي العص�ي الذي ت�رت

ز 44 و 65 ملم. ز بركان« ب�ي اوح قطر فاكهة »كليمنت�ي ي�رت
ي العص�ي والمع�رب عنه بدرجة »بريكس« 

ي E نسبة احتواء السكر �ز
الفاكهة بمعامل E/A حيث تع�ز بالنسبة لهذه  النضج  يعرف 

ز 7.5  اوح هذا المعامل ب�ي يك لكل 100 غرام. يجب أن ي�رت ي الحموضة والمع�رب عنها بكمية حمض الس�رت
degré Brix أما A فتع�ز

ز 14 و9 عل التوالي عند بداية النضج وإتمامه. و17 مع حموضة تتأرجح ب�ي
تمتد مرحلة النضج من بداية شهر أكتوبر ال بداية شهر يناير.

ي
تحديد الموقع الجغرا�ز

قية. ز بركان« بالمنطقة ال�رش ي المحمي »كليمنت�ي
ز ذي البيان الجغرا�ز ي للكليمنت�ي

يتواجد الموقع الجغرا�ز
قا بوادي كيس وعمالة وجدة أنكاد، وجنوبا بسلسلة  يشمل هذا الموقع سهل تريفاس ويحد شماال بالبحر االئبيض المتوسط، و�رش

ي إزناسن وغربا بمقدمة جبال الريف »إقليم الناظور«.
جبال ب�ز

ز بركان« الجماعات القروية بوغريبة والشويهية وزكزل واغبال ولعتامنة وفزوان  ي المحمي »كليمنت�ي
البيان الجغرا�ز يغطي موقع 

ومداغ.

ت مرمزة
جا

منت
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ي المحمي
البيان الجغرا�ز

ي ڭيل
لحم خروف ب�ز

تعريف المنتوج

ي المحدد 
ي ڭيل«، خروف مزداد ومر�رب بالموقع الجغرا�ز

ي »لحم خروف ب�ز
ي بالبيان الجغرا�ز

ي ڭيل ذو اللحم المع�ز
يعت�رب خروف ب�ز

ز فحل، من ساللة أصيلة مسجلة من قبل اللجنة الوطنية لالنتقاء ووضع العالمات لساللة  أسفله. إنه خروف ناتج من توالد طبيعي ب�ي
ي ڭيل أو ذات مظهر مشابه لها أو عن طريق التلقيح االصطناعي.

ي ڭيل، ونعاج ذات مواصفات ساللة ب�ز
ب�ز

ي فاتح أو محمر الذي 
ي ڭيل بقامة متوسطة وصوف أبيض ومفتوح وبطن ورأس وأرجل خالية من الصوف ولونها ب�ز

ز ساللة ب�ز تتم�ي
يمتد ال ما خلف القرون والجهة السفل للعنق.

ز 120 و180 يوما ‘‘أسنان الحليب’’ لتسويق لحمه. اوح ب�ي ي ڭيل عند سن ي�رت
يذبح خروف ب�ز

ز 11 و 15 كيلوغرام مع بنية عضلية ممتازة وتختم باللون االئخ�ز »جيد« اوح وزنها ما ب�ي ي ڭيل بذبيحة ي�رت
ز تزن خروف ب�ز يتم�ي

ز ذو اللون االئحمر الفاتح والمذاق الخاص  ودهون حازمة وذات لون أبيض وكليتان مغطاة كليا بدهون بيضاء إضافة إل لحمه الل�ي
ي تغذيته.

المنبثق من تواجد نبات الشيحف �ز

ي
تحديد الموقع الجغرا�ز

بية االئغنام حيث تعت�رب  قية موقعا مواتيا ل�رت بالرغم من الظروف الطبيعية الصعبة والتدهور المستمر للمراعي، تعت�رب المنطقة ال�رش
ي الماشية بالمنطقة. ي ڭيل االئك�رش تواجدا وإقباال لذى مر�رب

ساللة غنم ب�ز
قية 1,2 مليون رأس. ي ڭيل بالمنطقة ال�رش

يتعدى قطيع غنم ب�ز
ي 

 لقد شكلت شساعة المراعي وتنوعها إضافة إل الظروف الطبيعة القاحلة وندرة المياه، دوافع مشجعة لتنمية تربية االئغنام ال�رت
تعت�رب المصدر االئساسي لدخل الساكنة المحلية. 

قية والممتدة عل  ي ڭيل«، من مراعي السهوب بالمنطقة ال�رش
ي المحمي »لحم خروف ب�ز

يتشكل موقع إنتاج اللحم ذي البيان الجغرا�ز
عدة جماعات القروية تابعة الئقاليم وجدة وجرادة وجرسيف وتاوريرت وفجيج وبولمان وبركان.

ت مرمزة
جا

منت
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ت مرمزة
جا

منت

ي المحمي
البيان الجغرا�ز

رمان السفري أوالد عبد الله

تعريف المنتوج

ينحدر رمان السفري أوالد عبد الله Punica granatum L.، من عائلة الرمانيات )punicaceae(. إنها شجرة ذات حجم متوسط وجدع 
. نصف قائم ومتماسك ينتج فاكهة رمان ذات حجم كب�ي

ز رمان السفري أوالد عبد الله، بشكل دائري ومسطح وك�رب حجمه حيث يصل وزن الرمانة الواحدة إل 900 غرام. إنها فاكهة،  يتم�ي
اوح  ز والمع ونحيف ي�رت جامدة، بدون عنق، معلقة بجام صلب، يميل لونها من االئصفر إل الوردي عند إتمام النضج ولها غشاء ل�ي

ز 2 و4 ملم. سمكه ب�ي
زهار المبكر  ة وذات غشاء سميك وملون عند االإ ي تكون كب�ي

ز عند هذا الصنف من الرمان، فاكهة ذات أحجام مختلفة ال�رت قد يتب�ي
زهار المتأخر. ومتوسطة الحجم مع غشاء قليل السمك واللون عند االإ

ز  اوح نسبته ب�ي ي الذي ت�رت ي الفم يتجل عنها هضم جيد إضافة ال غناه العص�ي
ز رمان السفري أوالد عبد الله ببذور تذوب �ز يتم�ي

71 و82 مل لكل 100 غرام من المادة الطرية، ومذاقه المتوازن والحلو حيث تصل نسبة احتواء الفريكتوز 7.3 % والكليكوز 6.6 %.

ي
تحديد الموقع الجغرا�ز

ي عم�ي التابعة لجهة تادلة أزيالل.
ي المحمي »رمان السفري أوالد عبد الله« بدائرة ب�ز

ي بالبيان الجغرا�ز
ي المع�ز

يتمركز الموقع الجغرا�ز
ز هذا الموقع بمناخ شبه جاف إل جاف حيث يصل معدل التساقطات المطرية السنوية إل 300 ملم وحرارة عليا تصل ال 41  يتم�ي

درجة مأوية خالل الشهر االئك�رش حرا وحرارة دنيا تصل ال 4.5 درجة مأوية خالل الشهر االئك�رش برودة.

ي 
ي المحمي »رمان السفري أوالد عبد الله«، بالجماعة القروية خلفية، قيادة ب�ز

تتواجد منطقة أوالد عبد الله، المعنية بالبيان الجغرا�ز
ق جماعة أوالد يوسف ومن الجنوب جماعة  قية، دائرة الفقيه بن صالح، وتتكون من دواوير عدة وتحدها من الشمال وال�رش عم�ي ال�رش

براديا ومن الغرب فخدة أوالد نجعة وجماعة كريفات.
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ي المحمي
البيان الجغرا�ز

ز الماعز شفشاون ج�رب

تعريف المنتوج

ز الماعز شفشاون« من حليب المعز االئصيل. ي المحمي »ج�رب
ز الماعز الحامل للبيان الجغرا�ز يعد ج�رب

ز يزنان 120 و240 غرام للوحدة. ي شكل�ي
ز �ز ز الملمس وذو نكهة خفيفة ومذاق خاص. يعد هذا الج�رب ز دائري الشكل وأبيض اللون ول�ي إنه ج�رب

ز 45 و65  ي المائة من المادة الجافة مع معامل للمادة الذهنية عل المادة الجافة ب�ي
ز 32 و40 �ز ي المائة من الماء و ب�ي

ز 60 و70 �ز ز عل ما ب�ي يحتوي هذا الج�رب
ي المائة.

�ز

ي
تحديد الموقع  الجغرا�ز

ز الماعز شفشاون«  ي المحمي »ج�رب
ز الماعز الحامل للبيان الجغرا�ز ي لج�رب

يمتد الموقع الجغرا�ز
عل كامل تراب إقليم شفشاون المكون من 34 جماعة قروية تابعة لدوائر باب تازة وباب برد 

وبوحمد ومقريسات.
ي بعض المناطق.

يتوفر إقليم شفشاون عل غابة كثيفة وصعبة الولوج �ز
ي تتعدى 1000 ملم سنويا، تجعل 

إن الطبوغرافية الصعبة إضافة ال التساقطات المطرية ال�رت
بية الماعز الذي يشكل غالبية قطيع المنطقة. من إقليم شفشاون مجاال مالئما ل�رت

ي طبيعي كثيف ومتنوع حيث يتواجد 
يتوفر إقليم شفشاون عل غابات ومراعي ذات غطاء نبا�رت

ي كالحم 
ز المنتجات من أصل حيوا�ز ي جزء منه متوطن بالمنطقة ويم�ي

أزيد من 2000 صنف نبا�رت
والحليب بمذاق خاص. 

ت مرمزة
جا

منت
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ت مرمزة
جا

منت

ي المحمي
البيان الحغرا�ز

فاكهة الصبار آيت باعمران

تعريف المنتوج

ي المحمي »فاكهة الصبار آيت باعمران« من نوع Opuntia ficus indica الذي ينتمي ال عائلة 
تنحدر فاكهة الصبار الحامل للبيان الجغرا�ز

ة من الماء. ي وعصاري قادر عل تخزين كمية كب�ي
الصباريات cactacées. إنه نبات جفا�ز

ي آيت باعمران ح�يا من صنفي موس وعيىس الذين 
ي المحمي »فاكهة الصبار آيت باعمران« �ز

تنتج فاكهة الصبار موضوع البيان الجغرا�ز
ي المذاق واللب المتماسك واللون.

ز فاكهتهما بخصائص غذائية وشكلية جيدة تكمن �ز تتم�ي
ئ  م لبه مل�ي ي شكل أضالف تننج فاكهة ملساء عل شكل �رش

ين و 5 أمتار ومتفرعة �ز ز م�رت اوح علوها ب�ي ة ي�رت إن هذا الصبار هو عبارة عن شج�ي
بالبذور وذات لون يتأرجح حسب مستوى نضج الفاكهة.

نتاج الذي يكون بكريا عند  ات االإ ز البيضوي والنصف الدائري، وف�رت ي الشكل الذي يتأرجح ب�ي
ها �ز ز عن غ�ي إن فاكهة صبار آيت باعمران تتم�ي

صنف عيىس ومتأخرا لذا صنف موس، ولون غشاءها االئصفر ولون لبها المتأرجح من االصفر المخ�ز ال االصفر المحمر عند إتمام النضج.

ي
تحديد الموقع الجغرا�ز

الذي  باعمران«،  آيت  الصبار  المحمي »فاكهة  ي 
الجغرا�ز البيان  يمتد موقع 

ي 
ي سيدي إف�ز

ات المناخ المتوسطي، عل الحدود االدارية لدائر�رت يتلقى تأث�ي
ي بإقليم كلميم. إنها منطقة تحميها الجبال من  ي والقسا�رب

بإقليم سيدي إف�رت
ات المحيط االئطلىسي من الرطوبة  ز تمكنها تأث�ي ي ح�ي

ات الصحراوية �ز التأث�ي
يط الساحلي الدائم الضباب. عل ال�رش

ي تكون غالبا غ�ي منتظمة قد 
ز هذا الموقع عموما بقلة التساقطات وال�رت يتم�ي

ات حرجة.  ي بعض االحيان ف�رت
تشكل �ز
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ي المحمي
البيان الجغرا�ز

تمور أزيزا بوزيد لفجيج

تعريف المنتوج

ز وحجمها  ي جزئها العلوي، نسيجها ل�ي
ي �ز

ز االصفر والب�ز إن تمور أزيزا بوزيد فجيج فاكهة ح�ية لنخيل )Phoenix dactylifera L.(، لونها يتأرجح ب�ي
متوسط وشكلها متماسك وقليلة االلياف.

ز 75 و85 غرام من السكريات، خصوصا السكروز )%60( و الفريكتوز )%20(، لكل 100 غرام من المادة  ز تمور أزيزا بوزيد فجيج باحتوائها ما ب�ي تتم�ي
ي المائة. إنها تمور غنية باالئمالح المعدنية والفيتامينات واالئحماض العضوية.

ز 10 و 30 �ز اوح ب�ي الجافة، كما تحتوي عل نسبة رطوبة ت�رت
ز 1 و2.5 سم، ولها  ز 1.5 و4 سم وعرضها ب�ي ز 4.5 و7 غرام وطولها ب�ي اوح وزنها ب�ي تعت�رب تمور أزيزا بوزيد فجيج فاكهة، ذات شكل بيضوي ممتد، ي�رت

ة ملتسقة باللب الناضج ينتج عنه طيات متدرجة. ق�رش

ي
تحديد الموقع الجغرا�ز

ي النتاج  تمور أزيزا بوزيد فجيج عل واحة جماعة فجيج الممتدة عل 1000 هكتار والمكونة
يتشكل الموقع الجغرا�ز

ي ولعبيدات.
ي والحمام فقا�ز

من 7 قصور هي زناقة ولوداغ�ي ولمعايز وأوالد سليمان والحمام تحتا�ز

ت مرمزة
جا

منت

30
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ي المحمي
البيان الجغرا�ز

عسل الزقوم تادلة أزيالل

تعريف المنتوج

ة بكتسيها من هذا النبات المنت�رش بجبال المنطقة.  ز المنتوج هو عسل، مصدره نبات زقوم جهة تادلة أزيالل، معروف بجودة خاصة ومم�ي
ة لنبات الزقوم. ز إنه عسل ذو مذاق ونكهة أزهرية توحي بمادة الفينول المم�ي

إن لعسل الزقوم هذا، لون مذهب ومذاق مر وحار.
ز 16 و20 غرام لكل 100 غرام من العسل. كما  اوح ب�ي ي مكونات هذا العسل أزيد من %60 من لقاح نبات الزقوم ونسبة ماء ت�رت

ط �ز يش�رت
يجب أن يحتوي هذا العسل عل مستوى أقل من 40 غرام من مادة HMF ونسبة أقل من %2 من السكروز وأك�رش من 65 غرام

من الفريكتوز والكليكوز لكل 100 غرام من العسل.

ي
تحديد الموقع الجغرا�ز

ي المحمي »عسل زقوم تادلة أزيالل«،
ي للبيان الجغرا�ز

يمتد الموقع الجعرا�ز
ي مالل و44 جماعة بإقليم أزيالل 16 جماعة

 عل 22 جماعة بإقليم ب�ز
بإقليم الفقيه بن صالح.

ت مرمزة
جا

منت
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ت مرمزة
جا

منت

ي المحمي
البيان الجغرا�ز

لوز تافراوت

تعريف المنتوج

ة صلبة وبخاصيات، حسية وغذائية وتكنولوجية، تكتسيها من تفاعالت العوامل الزراعية والبيئية لمجال تواجدها.. ز لوز تافراوت بق�رش يتم�ي
.» Prunus amygdalus « إن مصدر هذا اللوز هو بذر ح�ي لصنف

ي 
ي الناصع والداكن. إنها فاكهة غنية بالمواد الذهنية، ال�رت

ز الب�ز ة الحجم لها مذاق البندق وغشاء ذو لون يتأرجح ب�ي إن لوز تافراوت فاكهة بينة وصغ�ي
ي إعداد الحلويات المغربية التقليدية. فإضافة ال المواد الذهنية، تتوفر 

ات يبحث عنها �ز ز تصل نسبة احتوائها ما يناهز %55، ينتج عنها مذاق جيد وم�ي
ي الكيلوغرام الواحد«، تمكنها من قدرات ضد االئكسدة. كما 

ز 300 و500 ملغ �ز ز  E »ب�ي ول والفيتام�ي هذه الفاكهة عل نسبة عالية من مادة التوكوف�ي
وتينات. ي المائة من ال�رب

ز 18.5 و28 �ز ي المائة من السكريات بالنسبة ل 100 غرام من المادة الجافة و ب�ي
ز 9 و21 �ز تحوي هذه الفاكهة ب�ي

ي تحديد الموقع الجغراف�ي

ي تافراوت 
، 15 جماعة بإقليم تزنيت بدائر�رت ي المحمي »لوز تافراوت«، عل 43 جماعة متواجدة باالطلس الصغ�ي

ي للبيان الجغرا�ز
يمتد الموقع الجعرا�ز

وأنزي و11 جماعة بإقليم شتوكا أيت باها بدائرة أيت باها و17 جماعة بإقليم تارودانت بدائرة إغرم.
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ي المحمي
البيان الجغرا�ز

تمور بوفكوس

تعريف المنتوج

. ي
تعت�رب تمور بوفكوس فاكهة ح�ية لنخيل )Phoenix dactylifera L( ولها شكل بيضوي ولب سميك وعجي�ز

ز 65 و75 غرام لكل 100 غرام من  اوح نسبة احتوائها ما ب�ي ي ت�رت
ز هذا الصنف من التمور بقلة االئلياف وغ�ز بالسكريات ال�رت يتم�ي

ز  المادة الجافة مع غياب كلي لمادة السكروز. كما يشهد أيضا لهذه التمور بغناها باالئمالح المعدنية والفيتامينات، خصوصا فيتام�ي
، واالئحماض العضوية. ز B والكاروت�ي

ز 1.5 و3  ز 3 و4.5 سم وعرضها ب�ي اوح طولها ب�ي ي مستوى 30 % وأن ي�رت
ي تمور بوفكوس أن تحتوي عند النضج عل رطوبة �ز

ط �ز يش�رت
ز 1200 و2000 غرام. سم وأن تزن كل 100 تمرة ب�ي

ي
تحديد الموقع الجغرا�ز

نتاج  تمور بوفكوس عل حوالي 87.222 كلم2 ويهم 8 ي الإ
يمتد الموقع الجغرا�ز

ي
ي ورزازات و%37 �ز

ي تتواجد %43 منها �ز
 جماعة بمختلف الواحات المغربية ال�رت

ي فجيج.
ي طاطا و%4 �ز

تافياللت و%16 �ز

ت مرمزة
جا

منت
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ت مرمزة
جا

منت

ي المحمي
البيان الجغرا�ز

تفاح ميدلت

تعريف المنتوج

ي » تفاح ميدلت« ح�يا من ثالثة أصناف هي Golden Delicious و Starkimson و 
يجب أن ينحدر التفاح الحامل للبيان الجغرا�ز

.Starking Delicious
ز وشكل ممتد أو دائري مسطح أو دائري مخروطي ال ممتد الصناف Golden Delicious و  يعت�رب تفاح ميدلت فاكهة ذات لب ل�ي

. Starkimson و Starking Delicious عل التوالي
ز 110 و180 غرام ولها مذاق حلو خلي نوع ما ولونها أصفر بالنسبة لصنف Golden Delicious وأحمر ال أحمر  تزن تفاحة ميدلت ب�ي

.Starkimson و Starking Delicious داكن بالنسبة لصنفي

ي
تحديد الموقع الجغرا�ز

قليم ميدلت. ي » تفاح ميدلت« من 16 جماعة قروية تابعة الإ
نتاج التفاح الحامل للبيان الجغرا�ز ي الإ

يتكون الموقع الجغرا�ز
يحد هذا الموقع، الذي تبلغ  مساحته أزيد من 6500 هكتار، بإقليم إفران شماال وجماعات نزاال وزاوية سيدي حمزة من الجنوب 

قا ودائرة القباب غربا. ي وإقليمي الراشدية وبولمان �رش ي وآيت سيدي يحي من الجنوب الغر�رب
�رت ال�رش

ي من التفاح بمعدل إنتاجية يصل إل 28.5 طن للهكتار.
نتاج الوط�ز ينتج هذا الموقع ما يناهز %36 من االإ
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ي المحمي
البيان الجغرا�ز

عسل بخنو جبل موالي عبد السالم

تعريف المنتوج

ي Apis mellifera Intermissa و Apis mellifera Major الذي يتشكل رحيقه بأك�رش 
ط أن يكون مصدر هذا العسل ح�يا من نحل سالل�رت يش�رت

.Bruyère ة الخلنج ة القطلب »بخنو« Arbutus unedo وشجر البلوط Quercus وشج�ي من %15 من النباتات الطبيعية وشج�ي
ي المحمي »عسل بخنو جبل موالي عبد السالم« عسل مر ذو لون مسمر ومتوسط الحلوة. إنه عسل ذو مذاق 

إن العسل الحامل للبيان الجغرا�ز
ة القطلب »بخنو«. ونكهة شج�ي

ز 40-32%  اوح ب�ي ط أن يتكون هذا العسل بأزيد من %50 من لقاح »بخنو« ونسبة رطوبة أقل من %23 ونسب الفريكتوز والكليكوز ت�رت يش�رت
. و%28-35 عل التوالي

ي
تحديد الموقع الجغرا�ز

الموقع  المحمي »عسل بخنو جبل موالي عبد السالم«  ي 
الجغرا�ز بالبيان  ي 

المع�ز ي 
الجغرا�ز الموقع  يشمل 

ة القطلب »بخنو«. الذي توضع فيه خاليا النحل إبان إزهار شج�ي
ط أن تتم عمليات استخراج العسل وتعبئته داخل الموقع المحدد والممتد عل 4 جماعات قروية تابعة  يش�رت

ي عروس وزعرورة وعياشة.
قليم العرائش وهي جماعات تازروت وب�ز الإ

ت مرمزة
جا

منت
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ت مرمزة
جا

منت

ي المحمي
البيان الجغرا�ز

زيت الزيتون البكر الممتازة وزان

تعريف المنتوج

ي ومذاق فاكهي متوسط ومتوازن بمعدل  بلون أخ�ز ذه�رب الممتازة وزان«  البكر  الزيتون  ي »زيت 
الجغرا�ز البيان  الزيتون ذات  ز زيت  تتم�ي

ز 2 و4 عل سلم التذوق للمجلس الدولي للزيتون. اوح ب�ي يساوي أو يفوق 3 ومرورة ت�رت
ي تقل أو تساوي غرام واحد لكل 

ز أيضا »زيت الزيتون البكر الممتازة وزان« بنسبة الحموضة الحرة )المع�رب عنها بحامض االئولييك( ال�رت وتتم�ي
ي االولييك واللينولينيك 

ي المليون، أما نسبة احتواء حم�ز
ز تعادل أو تفوق نسبة البوليفينول الكلي 200 جزء �ز ي ح�ي

100 غرام من الزيت �ز
وكسيد لكل كيلوغرام من  ز الب�ي وكسيد ال يتعدى meq 10 من أوكسج�ي ز 0.8 و%1 عل التوالي مع مؤ�رش للب�ي ز 71.5 %73.5 وب�ي اوح ب�ي فت�رت

الزيت.

 
ي
تحديد الموقع الجغرا�ز

ي قلب مقدمة جبال الريف. هذا التحديد 
ي المحمي »زيت الزيتون البكر الممتازة وزان » �ز

ي بالبيان الجغرا�ز
ي المع�ز

يتمركز الموقع الجغرا�ز
نتاج. ، هو خالصة دراسة ارتكزت عل الموقع الطبيعي ونظم االإ ي

الجغرا�ز
. وينتمي هذا الموقع  ي يفوق ارتفاعها 600 م�رت

ز هذا الموقع بطبوغرافية تلية وبارتفاع أقل من 350 م�رت باستثناء منطقة موقريسات ال�رت يتم�ي
ي بالمغنيسيوم والمناخ 

ي مجملها ذات طابع كلىسي غ�ز
بة �ز ال مقدمة جبال الريف وسديمة وزان، الذي يعود إل الع� الحديث، حيث ال�رت

.» ي
�رت ات »ال�رش متوسطي خاضع لتأث�ي

ي »زيت الزيتون البكر الممتازة وزان » عل 16 جماعة قروية بإقليم وزان.
يمتد مجال البيان الجغرا�ز
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ي المحمي
البيان الجغرا�ز

لمزاح زكزل

تعريف المنتوج

تنتج فاكهة المزاح ح�يا من شجر المزاح من صنف » Eriobotria japonica«  المطعم عل السفرجل »de Provence« و ينقسم إل أربع أنواع، نوع 
ي »تاناكا« وثالثة أنواع ذات أسماء محلية هي موسكا ونافيال ومكركبة.

من أصل يابا�ز
ي أسود وذات حجم 

ط أن تكون ذات شكل بيضوي ولبها ذو لون أصفر إل برتقالي عند النضج. كما يجب تكون بذورها ذات لون ب�ز إنها فاكهة لمزاح يش�رت
اوح من 1 ال 4. متغ�ي وعددها ي�رت

ز 55 و 65  اوح الوزن ب�ي ز يستوجب أن ي�رت ي ح�ي
ز 55-45 ملم و 46-44 ملم �ز ، ما ب�ي اوح طول وعرض الفاكهة عل التوالي إضافة إل ما سلف، يجب أن ي�رت

. ز 45 و55 غرام بالنسبة للفاكهة الطازجة واللب عل التوالي غرام وب�ي
ز  8.5 و9  ز 87 و%90. كما تحتوي هذه الفاكهة ما ب�ي اوح ب�ي ، منعش وقليل الحموضة ويحتوي عل نسبة ماء ت�رت يعت�رب لب هذه الفاكهة كث�ي العص�ي

ز 11 و13 غرام من السكر االإجمالي لكل 100 غرام من فاكهة لمزاح. غرام من السكريات الحرة وب�ي

ي
تحديد الموقع الجغرا�ز

ي 
�رت ي النتاج »لمزاح زكزل« من واد زكزل الممتد عل الجماعة القروية لزكزل المتواجدة بالشمال ال�رش

يتشكل الموقع الجغرا�ز
ات من مدينة بركان. للمملكة عل بعد كيلوم�رت

نتاج  يغطي لمزاح بشكل شبه كلي واد زكزل وينت�رش عل مساحة 270 هكتار تمثل %80 من المساحة الوطنية المخصصة الإ
ز 35 هكتار وأواعلوت   هذه الفاكهة وتنقسم ال 4 دوائر للسقي الصغ�ي والمتوسط تابعة لدواوير تكربوست 150 هكتار وتزاغ�ي

85 هكتار.

ت مرمزة
جا

منت
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ت مرمزة
جا

منت

ي المحمي
البيان الجغرا�ز

تمور بويطوب طاطا

تعريف المنتوج

تنتج هذه التمور ح�يا من نخيل Phœnix dactylifera صنف »بويطوب«.
. ي الجانب السفلي

ي الجانب العلوي وأسود فاتح �ز
ي �ز

ز هذه التمور بشكل بيضوي مخطط عموديا باالئسود الفاتح ولون ب�ز تتم�ي
ز 8.1 و 18.3 لكل 100 غرام من  اوح ب�ي ط أن يحتوي تمر بويطوب عل %77.3 من المادة الجافة المكونة أساسا من السكريات مع رطوبة ت�رت يش�رت

المادة الطرية.
ز 74.8%  اوح ب�ي ز 2.7 و 9.1 غرام ونسبة وزن اللب عل وزن التمرة ت�رت ز 3.3 و 10.4 غرام للتمرة الواحدة ولب يزن ب�ي اوح وزن تمر بويطوب ب�ي ي�رت

و96.7%.
ز هذا التمر برائحة فاكهية وأزهرية ونكهة جد سكرية وعسلية  إن لتمر بويطوب لب ذو نسيج نصف مائع وقليل االئلياف وغشاء خشن. كما يتم�ي

إضافة إل نكهة عرق السوس.

ي 
تحديد الموقع الجغرا�ز

يتمركز صنف تمر بويطوب بواحات إقليم طاطا وتحديدا بدوائر عقا وطاطا وفوم 
زكيد حيث تتواجد 31.850 نخلة منتجة لهذا الصنف من التمر.

ز 15 و20 كيلوغرام من التمر بالنسبة للنخيل  اوح إنتاجية نخيل صنف بويطوب  ب�ي ت�رت
المسقي و10 كيلوغرامات من التمر بالنسبة للنخيل غ�ي المسقي.

ز 15 و20 كيلوغرام من التمر بالنسبة للنخيل  اوح إنتاجية نخيل صنف بويطوب  ب�ي ت�رت
المسقي و10 كيلوغرامات من التمر بالنسبة للنخيل غ�ي المسقي.
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ي المحمي
البيان الجغرا�ز

كسكس خماسي أو كسكس مخامس

تعريف المنتوج

«  أو »َكْسَكْس ُمَخاَمْس« من خمسة أنواع من الحبوب المختلفة و يتم فتله يدويا  ي المحمي  »َكْسَكْس ُخَماِسي
يتكون الكسكس ذو البيان الجغرا�ز

يائية كالطهي والتجفيف. ز ب والملح اختياريا، و يتم  تعريضه لمعالجات ف�ي بإضافة الماء الصالح لل�رش
: « أو »َكْسَكْس ُمَخاَمْس« كالتالي ي إعداد   »َكْسَكْس ُخَماِسي

تنح� نسب دقيق الحبوب المستعملة �ز

• القمح الطري من 30 إل 35 %	
• القمح الصلب من 20 إل 25 %	
• الشع�ي من 20 إل 25 %	
• الشع�ي المحمص قبل الطحن من 10 إل 17 %	
• الدرة المحمصة بعد الطحن من 1 إل 3 %	

ة لرائحة التحميص وشكل  ز « بلون أصفر فاتح أو أبيض قشدي ورائحة عطرة وسليمة مم�ي ز »كسكس خماسي يتم�ي
ز 1.6 و %1.8 من الرماد و أزيد من 9.5 % من  ز هذا الكسكس باحتوائه ب�ي متجانس غ�ي دقيقي أو متعحن. كما يتم�ي

ز 1.92 و2.61 % من إجمالي الدهون بالنسبة للمادة الجافة مع رطوبة أقل أو تساوي 12%. وتينات وب�ي ال�رب

ي
تحديد الموقع الجغرا�ز

« أو »كسكس مخامس« عل 10 أقاليم  ي المحمي »كسكس خماسي
ي بالبيان الجغرا�ز

ي المع�ز
يمتد الموقع الجغرا�ز

بالمناطق الصحراوية المغربية وهي طاطا وكلميم وآسا الزاك وطانطان والسمارة وطرفاية والعيون وبوجدور ووادي 
الذهب وأو�د.

ز 2500 و3000 طن سنويا. « ب�ي نتاج ل »كسكس خماسي اوح مستوى االإ ي�رت

ت مرمزة
جا

منت
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تسمية المنشأ المحمية

زيت الزيتون تيوت الشياظمة

تعريف المنتوج

ي وادي 
تعت�رب زيت الزيتون الحاملة لتسمية المنشأ المحمية »زيت الزيتون تيوت الشياظمة« زيت بكر مستخرجة من زيتون أشجار متواجدة عل ضف�رت

تيوت بالقرب من الصويرة.
ي المذاق الفاكهي المتوسط والمتوازن 

ز هذه الزيت بخاصيتها الحسية المتمثلة �ز ز هذه الزيت بلون أصفر مذهب ومخ�ز خفيف غ�ي شفاف. كما تتم�ي تتم�ي
ي المائة و لها نكهة الطماطم.  

ي المرارة واللساعة مع حموضة ال تتجاوز 0.4 �ز
�ز

ي
تحديد الموقع الجغرا�ز

ي  ي لزيت الزيتون الحاملة لتسمية المنشأ المحمية » زيت الزيتون تيوت الشياظمة« بإقليم الصويرة ويتكون من من الجانب الجنو�رب
يتواجد الموقع الجغرا�ز

لجماعة مسكاال المنحدرة من قبيلة الشياظمة والجانب الشمالي لجماعة الزويت المنحدرة من قبيلة حاحا.
بة سلتية ورملية عل  اسية ب�رت ي بارتفاع 360 م�رت عل سطح البحر وتواجد أشجار، أغلبها من صنف Picholine Marocaine، م�رت

ز هذا الموقع الجغرا�ز يتم�ي
ي وادي تيوت.

مساحة 5 كلم بضف�رت
ز سيدي الربيع. تتواجد بالموقع المشار إليه نقطة ماء تدعى ع�ي

ت مرمزة
جا

منت
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تسمية المنشأ المحمية

زعفران تالوين

تعريف المنتوج

يعت�رب زعفران تالوين عبارة عن ّسمات مقوسة، يابسة وهشة، ذات لون أحمر داكن .
ز picrocrocine المحددة  ز crocine والبكروكروس�ي ز 0.5 و2.5 سم وتحتوي عل مكونات مهمة هي السفرنال safranal والكروس�ي يبلغ طول هذه السمات ما ب�ي

عل التوالي لنكهة ولون ومذاق الزعفران.
وبات  ي الطبخ وللم�رش

ز الزعفران الحامل لتسمية المنشأ المحمية »زعفران تالوين« بمذاق قليل المرارة واللساعة ويح�ز بإقبال كب�ي من أجل رفع الذوق �ز يتم�ي
الساخنة كالشاي مثال.

ي
تحديد الموقع الجغرا�ز

ينتج الزعفران الحامل لتسمية المنشأ المحمية »زعفران تالوين« بالمناطق ذات الشتاء البارد والصيف 
الحار والجاف.

معدل  حيث  م�رت  و2400   1000 ز  ب�ي اوح  الم�رت االرتفاع  ذات  بالمناطق  الزعفران  هذا  زراعة  تتمركز 
التساقطات المطرية ال يتعدى 200 ملم سنويا والشتاء جد بارد والصيف حار. 

يعت�رب هذا الموقع جافا طول السنة حيث تصل حرارة الشهر االك�رش برودة ال 5 درجات تحت الصفر 
اوح الحرارة  ي فصل الصيف فت�رت

ي السنة. أما �ز
ز 14 و25 يوما �ز ينتج عنها صقيع ليلي تصل مدته ال ما ب�ي

ز 34 و39 درجة مأوية. ب�ي
ز 18 درجة تحت الصفر و40 درجة مأوية. إن الزعفران نبات يتحمل المدى الحراري الكب�ي ب�ي

بإقليم  وتازناخت  تارودانت  بإقليم  تالوين  ي 
دائر�رت عل  تالوين  زعفران  نتاج  الإ ي 

الجغرا�ز الموقع  يمتد 
ي عل شكل مدرجات. 

ي أرا�ز
ورزازات حيث غالبا ما يزرع �ز

ت مرمزة
جا

منت
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تسمية المنشأ المحمية

ورد قلعة مكونة دادس

تعريف المنتوج

ينتمي الورد الحامل لتسمية المنشأ المحمية »ورد قلعة مكونة دادس« إل نوع روزا Rosa، ويتكون من عدة أصناف تنحدر منها أشكال مختلفة تكون أحيانا 
 Rosa ي مجال مكونة دادس، المتواجد بمنطقة ورزازات، الستخراج العطر حيث يعت�رب صنف الورد الدمشقي

مهجنة تستعمل منها ثالثة أشكال فقط �ز
damascena االك�رش تداوال وانتشارا.

ي غالبا ما تكون مشعرة 
ة ذات عروش أو جدوع متفرعة قائمة أو مائلة وال�رت إن ورد قلعة مكونة دادس، والمسمى محليا بالورد البلدي، هو عبارة عن شج�ي

ي شكل عنقود.
أو مشوكة وذات أوراق متجانسة ملحاء أو دائمة وأزهار، عطرية ذات لون وردي، تكون منفردة أو �ز

ي
تحديد الموقع الجغرا�ز

ي للورد الحامل لتسمية المنشأ المحمية » ورد قلعة مكونة دادس« عل 6 جماعات قروية هي القلعة وآيت سدرات السهل الغربية 
يمتد الموقع الجغرا�ز

ي قلعة مكونة وتازناخت المتواجدة بالحوض الهيدرولوجي مكونة دادس 
قية وآيت واسيف وسوق الخميس وإيغيل نومكون بدائر�رت وآيت سدرات السهل ال�رش

ة المساحة.  حيث المناخ جاف مع شتاء بارد وصيف حار وانتشار كب�ي للضيعات الصغ�ي

ت مرمزة
جا

منت
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لفريك

تيشتار

ز حليب الناقة ج�رب

لودك

المنتجات الواعدة

كسكس خماسي *

* منتجات مرمزة
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  Fromage de lait de chamelle : االسم الفرنىسي
: جبنة طرية من حليب الناقة ي االسم العر�رب

ز : ج�رب االسم المحلي

نتاج مجال االإ

ز يبقى جد محدود. بل نشاط قديم جدا بجهة وادي الذهب الكويرة، فان تحويل حليب الناقة إل ج�رب بالرغم من أن تربية االإ
. ز ز حليب الناقة من قبل تعاونية وحيدة تنتج هذا النوع من الج�رب ي الوقت الحالي يتم تثم�ي

�ز

الخاصيات

ف له بالقيمة الغذائية العالية نتيجة غناه  بالفيتامينات وعنارص أساسية  ات حليب الناقة المع�رت ز ز الطري لحليب الناقة بخاصيات يكتسبها من مم�ي ز الج�رب يتم�ي
أخرى إضافة إل خصائص عالجية.

ز بنكهة رفيعة وقلة الحموضة. ز أبيض اللون ومتجانس الشكل، له مذاق خاص يتم�ي ز حليب الناقة المنتج بهذه الجهة هو ج�رب إن ج�رب

االستعمال

ز طازجا أو مرافقا لعدة أكالت. يستهلك الج�رب

ن حليب الناقة ج�ب
ب الڭويرة

ي الذه
واد

59
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 Lait de chamelle fermenté : االسم الفرنىسي
: حليب الناقة المخمر ي االسم العر�رب

: لفريك االسم المحلي

نتاج مجال االإ

تشكل المنظومة االيكولوجية الصحراوية مجال إنتاج حليب الناقة.
يتواجد بجهة وادي الذهب الكويرة قطيع إبل مشكل من حوالي 25000 رأس تر�رب 

عل النمط الرعوي.

الخاصيات

يعت�رب »لفريك« أو حليب الناقة المخمر منتوجا تقليديا ومتواجدا بالجهة منذ 
ابيض  لونه  الناقة،  حليب  من  ومشتق  ي 

حيوا�ز أصل  ذو  منتوج  فهو  القدم. 
. ي

ومذاقه حم�ز

االستعمال

قديم  ي 
معر�ز لرصيد  طبقا  »لفريك«  مخمرا  أو  طريا  الناقة  حليب  يستهلك 

ومتجذر.
التعاطي  بدأ  الناقة،  حليب  لتخم�ي  التقليدي  للنمط  وموازاة  الحالي  الوقت  ي 

�ز
ز الناقة »لفريك«. للطرق الع�ية لتحض�ي ل�رب

نتاج محليا. تستهلك غالبية االإ

حليب الناقة المخمر »لفريك«

 Graisse fondue : االسم الفرنىسي
: دهن السنام المذاب ي االسم العر�رب

: اللودك االسم المحلي

نتاج مجال االإ

يمتد مجال إنتاج اللودك عل كامل المنظومة البيئية الصحراوية لجهة وادي الذهب الكويرة.
يعت�رب اللودك منتوجا تقليديا وقديما جدا حيث توارثت أ�ار استعماله من جيل الئخر.    

الخاصيات

ي الطهي.
بل و يستعمل �ز ينتج »اللودك« من دهون سنام االإ

يعت�رب »اللودك« منتوجا لزجا ابيضا وذا نكهة خاصة.
يدها وتعبئتها بطرق تقليدية. ة يتم تذويبها وتصفيتها وت�رب بل إل أجزاء صغ�ي ي تقطيع دهون سنام االإ

إن عملية إعداد منتوج اللودك تكمن �ز
ي تنفرد بأ�ار استعماله. لهذا فإنتاجه محدود جدا ويتم عند الطلب.

إن لمنتوج »اللودك« استعمال ح�ي لساكنة المنظومة الصحراوية ال�رت

االستعمال

ز وتحض�ي الفتيات المقبالت عل الزواج. ي�ي ز يعد اللودك من التقاليد الصحراوية المحضة، فهو يستعمل كوصفة خاصة ل�رت
ف لمنتوج اللودك بخصائص عالجية ويمكن تناوله وحده أو ممزوجا باالئعشاب الطبية والعطرية . يع�رت

ي بعض االئحيان يتم إضافة علكة الطلح الصحراوي )Acacia radiana( لمنتوج اللودك الذي يصبح استعماله عالجيا رصفا.  
�ز

اللودك
ب الڭويرة

ي الذه
واد
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تيشتار

 Viande cameline séchée : االسم الفرنىسي
: تيشتار االسم المحلي

نتاج مجال االإ

يمتد مجال إنتاج » تيشتار« عل كامل المنظومة البيئية الصحراوية لجهة وادي الذهب الكويرة.
« تيشتار« منتوجا تقليديا و قديما جدا.     يعت�رب

الخاصيات

إن » تيشتار« هو لحم االبل المجفف، ارتبط  استعماله تاريخيا بنمط عيش الرحل بالمناطق الصحراوية.
عداد ال�يع لالئكل عند التنقل. ي االإ

بل الستعماله �ز ي الهواء الطلق، الوسيلة الوحيدة قديما لحفظ وتحويل لحم االإ
لقد كان تجفيف اللحم �ز

ز وأربعة أيام. ز يوم�ي ي الهواء الطلق ما ب�ي
ائح رقيقة يتم تجفيفها �ز ي تقطيع اللحم عل شكل �رش

إن طريقة تحض�ي » تيشتار« بسيطة وتكمن �ز
ي الماء لمدة 30 دقيقة وتتم تصفيتها بعد ذلك ليتم مزجها بدهون 

ة جدا، تسلق �ز ائح المشار إليها أعاله إل أجزاء صغ�ي فأحيانا يلجأ إل تقطيع ال�رش
ي أخر يدعى » لخليع«.

السنام المذابة بغية إعداد منتوج غدا�ئ

االستعمال

إن »تيشتار« منتوج تقليدي. لكنه أصبح نادرا و وجب الحفاظ عليه.
ي إعداد االئطباق. 

ائح« أو مفروما أو تناوله عل شكل »خليع« أو استعماله �ز يمكن تناول » تيشتار« وحده عل شكل »�رش

ب الڭويرة
ي الذه

واد
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ي
جداريالكامون الصو�ز

العيون بوجدور الساقية الحمراء
* منتجات مرمزة

المنتجات الواعدة

كسكس خماسي *لفريك

لودك تيشتار
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 Lait de chamelle fermenté : االسم الفرنىسي
: حليب الناقة المخمر ي االسم العر�رب

: لفريك االسم المحلي

نتاج مجال االإ

نتاج حليب الناقة. تعن�رب المنظومة االيكولوجية الصحراوية مجاال الإ
يتواجد بجهة العيون بوجدور قطيع إبل مشكل من حوالي 90.000 رأس تر�رب عل النمط الرعوي.

الخاصيات

ي ومشتق من حليب الناقة، 
يعت�رب »لفريك«، أو حليب الناقة المخمر، منتوجا تقليديا ومتواجدا بالجهة منذ القدم. فهو منتوج ذو أصل حيوا�ز

. ي
لونه ابيض ومذاقه حم�ز

حليب الناقة المخمر »لفريك«

حمراء
ساقية ال

العيون بوجدور ال

االستعمال

ي قديم ومتجذر.
يستهلك حليب الناقة طريا أو مخمرا »لفريك« طبقا لرصيد معر�ز

ز الناقة »لفريك«. ي الوقت الحالي وموازاة للنمط التقليدي لتخم�ي حليب الناقة، بدأ التعاطي للطرق الع�ية لتحض�ي ل�رب
�ز

نتاج محليا. تستهلك غالبية االإ
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Rhus tripartita  :االسم العلمي
 Ecorces de l‘Ebène: االسم الفرنىسي

: جداري االسم المحلي

نتاج مجال االإ

يمتد مجال إنتاج »جداري« عل كامل المنظومة البيئية الصحراوية لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء.
يعت�رب »جداري« منتوجا تقليديا و قديما جدا.    

 
الخاصيات

ة االنتشار بالمنظومة البيئية الصحراوية . ة مشوكة وكث�ي ي هي شج�ي
منتوج »جداري« هو عبارة عن لحاء جذور نبات » Rhus  tripartita« ال�رت

ي المنظومة البيئية الصحراوية واالحتياجات للعالج عل الساكنة المحلية اختبار القدرات العالجية لعدد كب�ي من النباتات 
لقد فرض نمط العيش �ز

.»Rhus  tripartita « المتواجدة. فبعد التجارب تمكنت الساكنة المحلية من اكتشاف قدرات عالجية للحاء جذور

االستعمال

. ز ي الشاي أو أي سائل أخر قابل للتسخ�ي
يستعمل جداري �ز

ف ل »جداري« بمقومات عالجية لعدة أمراض كفقر الدم واضطرابات المعدة والدورة الدموية. إن الساكنة المحلية تع�رت

Ammodaucus leucotrichus  :االسم العلمي
 Cumin : االسم الفرنىسي

ي 
: الكامون الصو�ز ي االسم العر�رب

نتاج مجال االإ

« عل كامل المنظومة البيئية الصحراوية لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء. ي
يمتد مجال إنتاج »الكامون الصو�ز

« منتوجا تقليديا وقديما جدا.     ي
يعت�رب »الكامون الصو�ز

الخاصيات

ي القاعدة ويتغ�ي 
ي �ز

ة لونها قريب من الب�ز ات صغ�ي « هو عبارة عن ثمار أو بذور، بيضاوية ومسطحة الشكل، مغطاة بشع�ي ي
إن »الكامون الصو�ز

تدريجيا إل االئبيض كلما ابتعد منها. 

االستعمال

ز . ي تحض�ي الشاي أو أي سائل أخر قابل للتسخ�ي
يستعمل المنتوج طريا �ز

ي واعتماده عالجا طبيعيا الضطرابات الجهاز الهضمي واختالالت أخرى.
لقد لجأت الساكنة المحلية منذ القدم إل تداول الكامون الصو�ز

ي تقليديا.
يسوق الكامون الصو�ز

يجداري
الكامون الصو�ز

حمراء
ساقية ال

العيون بوجدور ال
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حمراء
ساقية ال

العيون بوجدور ال

 Viande cameline séchée : االسم الفرنىسي
: تيشتار االسم المحلي

نتاج مجال االإ

يمتد مجال إنتاج » تيشتار« عل كامل المنظومة البيئية الصحراوية لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء.
يعت�رب »تيشتار« منتوجا تقليديا و قديما جدا.    

الخاصيات

إن » تيشتار« هو لحم االبل المجفف، ارتبط  استعماله تاريخيا بنمط عيش الرحل بالمناطق الصحراوية.
عداد ال�يع لالئكل عند التنقل. ي االإ

بل الستعماله �ز ي الهواء الطلق، الوسيلة الوحيدة قديما لحفظ وتحويل لحم االإ
لقد كان تجفيف اللحم �ز

ز وأربعة أيام. ز يوم�ي ي الهواء الطلق ما ب�ي
ائح رقيقة يتم تجفيفها �ز ي تقطيع اللحم عل شكل �رش

إن طريقة تحض�ي » تيشتار« بسيطة و تكمن �ز
ي الماء لمدة 30 دقيقة وتتم تصفيتها بعد ذلك ليتم مزجها 

ة جدا، تسلق �ز ائح المشار إليها أعاله إل أجزاء صغ�ي فأحيانا يلجأ إل تقطيع ال�رش
ي أخر يدعى » لخليع«.

بدهون السنام المذابة بغية إعداد منتوج غدا�ئ

االستعمال

إن »تيشتار« منتوج تقليدي. لكنه أصبح نادرا و وجب الحفاظ عليه.
ي إعداد االئطباق.

ائح« أو مفروما أو تناوله عل شكل »خليع« أو استعماله �ز يمكن تناول » تيشتار« وحده عل شكل »�رش

 Graisse fondue : االسم الفرنىسي
: دهن السنام المذاب ي االسم العر�رب

: اللودك االسم المحلي

نتاج مجال االإ

يمتد مجال إنتاج اللودك عل كامل المنظومة البيئية الصحراوية لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء.
يعت�رب اللودك منتوجا تقليديا وقديما جدا حيث توارثت أ�ار استعماله من جيل الئخر.    

الخاصيات

ي الطهي.
بل و يستعمل �ز ينتج »اللودك« من دهون سنام االإ

يعت�رب »اللودك« منتوجا لزجا ابيضا وذا نكهة خاصة.
يدها وتعبئتها بطرق تقليدية. ة يتم تذويبها وتصفيتها وت�رب بل إل أجزاء صغ�ي ي تقطيع دهون سنام االإ

إن عملية إعداد منتوج اللودك تكمن �ز
ي تنفرد بأ�ار استعماله. لهذا فإنتاجه محدودا جدا ويتم عند الطلب.

إن لمنتوج »اللودك« استعمال ح�ي لساكنة المنظومة الصحراوية ال�رت

االستعمال

ز وتحض�ي الفتيات المقبالت عل الزواج. ي�ي ز يعد اللودك من التقاليد الصحراوية المحضة، فهو يستعمل كوصفة خاصة ل�رت
ف لمنتوج اللودك بخصائص عالجية ويمكن تناوله وحده أو ممزوجا باالئعشاب الطبية والعطرية . يع�رت

ي بعض االئحيان يتم إضافة علكة الطلح الصحراوي Acacia radiana لمنتوج اللودك الذي يصبح استعماله عالجيا رصفا.  
�ز
 

اللودك تيشتار
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صبار ڭلميم

حليب االبل

حناء طاطا

االئرڭان * 

تمور بويطوب*

ڭلميم السمارة طنطان

المنتجات الواعدة

كسكس خماسي *

* منتجات مرمزة
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حناء طاطا

Lawsonia inermis  :االسم العلمي
 Henné : االسم الفرنىسي

: الحناء ي االسم العر�رب
: لحنة االسم المحلي

مجال االنتاج

ي كل من مجالي فم زكيد وآيت أوبلي عل مساحة 240 
ات �ز ز شج�ي ي شكل بسات�ي

تنتج الحناء بإقليم طاطا �ز
نتاجية رهينة  هكتار توفر سنويا ما يناهز 480 طن من أوراق الحناء مع إنتاجية تختلف من بستان الآخر الئن االإ

ات. بعمر الشج�ي

الخاصيات

ي التعاطي 
ا يتجل �ز ز إن زراعة الحناء نشاط قديم بمنطقة طاطا حيث طور المنتجون رصيدا معرفيا محليا مم�ي

ي أماكن محجبة للشمس معدة خصيصا 
ي تتم �ز

ي عملية تجفيف أوراقها ال�رت
ي ال نتاج الحناء وبالخصوص �ز

التق�ز
للتجفيف.

إن االئوراق المجففة غالبا ما تباع محليا بشكل شمولي للوسطاء الذين يوجهونها لوحدات التحويل والتلفيف 
ي شكل تعاونية 

ز أفضل للحناء محليا تكتل المنتجون �ز . لكنه من أجل تثم�ي ي
والتسويق عل الصعيد الوط�ز

تقوم بعمليات التحويل والتلفيف والتسويق.
ا عل الحناء نتج عنه بروز  ي قديم عرف تطورا من جيل الآخر حيث اصبح الطلب كب�ي

إن تداول الحناء فن بيا�ز
حرف تقليدية وع�ية.

االستعمال

ز االئجيال كما تم تداولها كمادة للصيانة والمحافظة  لقد استعملت الحناء تاريخيا كوسيلة لتوارث الحضارات ب�ي
ة.  عل الب�رش

ي الحفالت والمناسبات الدينية. 
ا ال استعمال الحناء �ز يلجأ المغاربة، وبالخصوص النساء، كث�ي

بالماء  تخلط  المجففة  الحناء  الئوراق  مسحوق  عن  عبارة  هي  المستهلك  عند  المعروفة  الحناء  مادة  إن 
ي وعالجي.

ز مرهمي يوضع عل الجلد والشعر كاستعمال وقا�ئ الستحضار عج�ي
يتم  التجميلية والعالجية كما  ات  المستح�ز ي صناعة بعض 

الحناء تدخل �ز أن مادة  شارة إل  االإ كما تجدر 
ا من أزهار نبات الحناء. ز استخراج عطرا مم�ي

Opuntia ficus indica  :االسم العلمي
 Cactus ou figuier de barbarie : االسم الفرنىسي

: الصبار ي االسم العر�رب
: أكناري أو لهندية االسم المحلي

نتاج مجال االإ

يمتد مجال إنتاج الصبار عل طول الواجهة االطلسية لجهة كلميم السمارة.
ز من الزمن حيث عرفت مساحته انتشارا �يعا لتصل حاليا ال أك�رش من 30.000 هكتار. إن تواجد الصبار بهذه الجهة يعود ال أك�رش من قرن�ي

ات، لكن معدل  إن إنتاجية الصبار بهذه الجهة تختلف من موسم الآخر، حسب التساقطات المطرية، ومن ضيعة الئخرى حسب كثافة وعمر الشج�ي
ي المائة تسوق منها حوالي 20.000 طن.

نتاج السنوي يقدر ب 240.000 طن من الفاكهة، يج�ز منها 50 �ز االإ
. ي الفاكهة من شهر يونيو إل شهر دجن�رب

ة ج�ز ز صبار الجهة مكونة من أصناف مختلفة، لهذا تمتد ف�رت إن بسات�ي

الخاصيات

ي انطالقا من  ، يظهر الجنوب المغر�رب يش�ي التاريخ إل أن منطقة آيت باعمران كانت مرتبطة منذ القدم بالصبار. فعند عبور آخر جبال االئطلس الصغ�ي
شارة إل  ي شكل مجال شاسع، يكاد ال يعرف حدودا، تتواجد به الواحات وكتل الصبار الشاسعة. كما تجب االإ

مدينة كلميم »المسماة بوابة الصحراء«، �ز
ي فاكهة الصبار 

ي ج�ز
ي مناسب�رت

ي تشكيلها نقط انطالق وتجميع قوافل االبل ويحتفل بهما الرحل سنويا �ز
، يتقاطع الصبار والنخيل �ز ي ي الجنوب المغر�رب

أنه �ز
خالل شهر يوليوز وفاكهة التمر خالل شهر أكتوبر.

االستعمال

ز والحقول  ات سياجا للبسات�ي ي البداية غرس الصبار لتغذية الماشية من االئظالف واكل فاكهتها طازجة واستعمال الشج�ي
لقد زاولت الساكنة المحلية �ز

ائح االئظالف. ي إنتاج زيت بذور فاكهة الصبار والمر�رب و�رش
، برزت استعماالت أخرى للصبار تتجل �ز ي

ي والتق�ز
الزراعية. لكنه مع تطور الرصيد المعر�ز

صبار ڭلميم
طان

طن
سمارة 

م ال
ڭلمي
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عسل الزقومحليب الناقة

 Miel d‘euphorbe : االسم الفرنىسي
: عسل الزقوم  ي االسم العر�رب

: عسل الدغموس أوتيكويت االسم المحلي

مجال االنتاج

ة. ي رحيقي شاسع وبالخصوص نبات الزقوم المعروف باسم الدغموس المنت�رش بك�رش
ي تربية النحل نظرا لتواجد غطاء نبا�رت

ة �ز ز تعت�رب جهة كلميم السمارة من المناطق المم�ي
ي المائة منه مصدره تربية النحل التقليدية.

تنتج جهة كلميم السمارة سنويا ما يناهز 160 طن من العسل 6 �ز
ين عند المستهلك. يعت�رب عسل الزقوم من أهم أنواع العسل المنتج بالجهة ويحظى بتقدير وطلب كب�ي

تنتج خلية النحل التقليدية 2 كلغ من العسل أما الخلية الع�ية فمستوى انتاجيتها يفوق 15 كلغ من العسل.

الخاصيات

ي 
ي تع�ز

ي تاريخ القوافل كانت تسمية كلميم مرتبطة بإنتاج العسل. فمصدر هذه التسمية يرجع ال كلمة ميل »mile« -إيكل اميم- ال�رت
تش�ي بعض القصاصات إل إنه �ز

ي منطقة كلميم.
باالمازيغية، منتوج حلو معلق إشارة إل خاليا النحل الطبيعية. فمن هذا المنطلق تعت�رب تربية النحل نشاط عريق ومتجذر �ز

االستعمال

ف له بمقومات عالجية. يستهلك عسل الذغموس أو الزقوم وحده كغذاء أو كعن� أساسي عند إعداد بعض االئكالت ويع�رت

 Lait de chamelle : االسم الفرنىسي
: حليب الناقة ي االسم العر�رب

: حليب الناقة االسم المحلي

نتاج مجال االإ

بل »الناقة« كل المنظومة الرعوية لجهة كلميم السمارة. يشمل مجال إنتاج حليب االإ
ي ماشية، وتنتج  بل بهذه الجهة حوالي 44.000 رأس، تتوزع عل 1800 مر�رب يبلغ تعداد قطيع االإ

سنويا 150 طن من حليب الناقة.

الخاصيات

ي 
بل المتواجدة بهذه الجهة هي من النوع الصحراوي مشكل من 3 »سالالت« هي الكرز�ز إن االإ

والمزموري والخواري.
حال المستمر بحثا عن  بل المعتمد بالجهة هو النمط الرعوي المعتمد عل ال�رت نمط تربية االإ
تتواجد  النمط،  بموازاة هذا  لكنه  الجهة.  عليها  تتوفر  ي 

ال�رت الشاسعة  الطبيعية  بالمراعي  الكالئ 
أعدادا محدودة من الناق تر�رب عل نمط تربية الماشية المكثف بضواحي الحوارصز وذلك للتمكن 

من تزويدها بالحليب باستمرار.

االستعمال

ي إعداد بعض 
بالتمر. كما يستعمل �ز بل وحده أو مصحوبا  المحلية حليب االإ الساكنة  تتناول 

االئكالت المحلية ك »زريك« الذي هو عبارة عن حليب ممزوج بالسكر والماء ويتناول باستمرار.
ي 

الناق مادة غذائية ذات فوائد عالجية، لهذا أعدت أوا�ز لقد اعت�رب الرحل منذ القدم حليب 
خاصة من الخشب لتقديم الحليب وتناوله.

بل عند الساكنة المحلية، فإن غالبية إنتاجه تستهلك ذاتيا  نظرا للتقدير الذي يحضا به حليب االإ
 . نتاج الكلي ي المائة من االإ

وال تتعدى نسبة تسويقه 20 �ز

طان
طن

سمارة 
م ال

ڭلمي
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النخيل اللوز*

العسل الحناء

الزعفران* الورد*

الصبار* سوس ماسة درعة

المنتجات الواعدة

* منتجات مرمزة

االئرڭان * 
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 Phoenix dactylifera L : االسم الفرنىسي
 Palmier dattier : االسم الفرنىسي

: النخيل ي االسم العر�رب
: نخل االسم المحلي

نتاج مجال االإ

يمتد مجال النخيل عل كامل واد درعة وسكورة وتنغ�ي حيث تتواجد حوالي 1900000 
نخلة تنتج ما يناهز 60000 طن من فاكهة التمر سنويا.

الخاصيات

ي المنطقة بطريقة تقليدية منذ القدم.
يتم زراعة النخيل �ز

إن تواجد النخيل يمكن من خلق وضمان ظروف مناخية مالئمة الئنشطة زراعية موازية 
كزراعة الحبوب واالئشجار المثمرة بالواحات.

باالإضافة ال المزايا الطبيعية للواحات، تمكن المصادقة البيولوجية من خلق جاذبية 
اتجاه تمور الجهة. 

االستعمال

يستهلك التمر الجيد طريا أما الرديء فيتم تحويله.

فعموما يتناول التمر فاكهة طرية أو يلفف بعد استخالص نواته أو يحول إل عجينة 
اب. أو مر�رب أو �رش

وا«النخيل غنم »س�ري
س ماسة درعة

سو

Ovis aries  :االسم العلمي
 Agneau siroua : االسم الفرنىسي

: خروف �وا ي االسم العر�رب
: خروف �وا االسم المحلي

نتاج مجال االإ

الكب�ي  ز أعل قمة سلسلة جبال االطلس  ب�ي امتداد منطقة �وا  يتواجد مجال ساللة غنم �وا عل 
ي 

»توبقال« والمناطق القاحلة المتاخمة لها. هذا المجال هو عبارة عن مراعي طبيعية شاسعة، بدائر�رت
أمرزكان وتالوين، توفر مصدرا كلئيا لقطيع غنم �وا المكون من أزيد من 200.000 رأس مرباة عل 

النمط الرعوي.

الخاصيات

الطبيعية  الظروف  مع  المتأقلمة  للسالالت  طبيعيا  ا  ز مم�ي يعت�رب  الئغنام ساللة �وا حجم صغ�ي  إن 
ي 

للمناطق المرتفعة ذات المناخ الشبه الجاف والجاف. فالوزن المتوسط الئغنام هذه الساللة يكون �ز
. حدود 30 كلغ عند الذكر و24 كلغ عند االئن�رش

ي يصل طول أليافها ال 28 سم عند العنق 
ة الصوف ذات اللون االئبيض أو االئسود وال�رت إنها أغنام كث�ي

ز 2 و4 كلغ. اوح وزنها ب�ي أما الجزة في�رت
ة وممتدة عند االئن�رش وواسعة وضخمة عند الذكر. إن الئغنام ساللة �وا رأس صغ�ي

وا. ي شكل قطيع كب�ي يثمن المناطق الجافة والوعرة باالطلس الكب�ي وس�ي
حال والتنقل �ز ز أغنام �وا بقدرات ذاتية تجعل منها ساللة جد متأقلمة بال�رت تتم�ي

ي إعداد سجاد »تازناخت« أو »زربية تازناخت« ذات الصيت الكب�ي والمعروفة 
تر�رب هذه الساللة بغية انتاج الصوف ذات الجودة العالية والمستعملة �ز

تاريخيا باسم سجاد أو »زربية« آيت واوزكيت
ي انتاجية اللحم والتوالد منخفضة مقارنة بسالالت أخرى تر�رب بالمراعي.

ات والخاصيات المشار إليها أعاله، تبقى قدرات هذه الساللة �ز ز فبالرغم من المم�ي

االستعمال

نتاج اللحم والصوف. وا الإ تر�رب غنم س�ي
ة. ي إعداد السجاد ذو الشهرة الكب�ي

ز بخصائص حسية وغذائية ممتازة. أما الصوف المنتجة فتجد استعمالها �ز وا جيدة وتتم�ي إن لحم خروف س�ي
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 Miel : االسم الفرنىسي
: العسل ي االسم العر�رب
: تمانت االسم المحلي

نتاج مجال االإ

ي مجاالت مختلفة أهمها سهل 
ينتج العسل عل صعيد كافة جهة سوس ماسة درعة �ز

إنتاج  يعرف  الذي  الكب�ي  واالئطلس  »الليمون«   الحوامض  عسل  ينتج  حيث  سوس 
المختلفة  واالئزهار  الشوكية  والنباتات  »أزير«  أو  الجبل  وإكليل  والعرعار  ة  زعي�رت عسل 
ة والخروب و«أزير«  واالئطلس الصغ�ي ومنطقة تزنيت حيث ينتج عسل الذغموس وزعي�رت

واالوكليبتوس واالئزهار المختلفة.
يصل مستوى إنتاج مختلف هذه االئنواع من العسل إل ما يناهز 925 طن سنويا بمعدل 

5 كيلوغرامات للخلية التقليدية و14 كيلوغراما للخلية الع�ية.

الخاصيات

منذ  مزاولتها  بدأت  حيث  درعة  ماسة  سوس  بجهة  قديما  نشاطا  النحل  تربية  تعت�رب 
ي تلقيح 

قرون وشكلت دوما مصدرا للدخل للساكنة المحلية إضافة إل دورها المركزي �ز
االئشجار المثمرة والحقول الزراعية.

يتم استخالص العسل من الخاليا باعتماد عملية الطرد المركزي أو الضغط اليدوي.
ي النحلة السوداء Apis mellifica والنحلة الصحراوية 

ينتج العسل بهذه الجهة من سالل�رت
ز بإنتاجية عالية وقدرة المقاومة لالئمراض. ي تتم�ي

Apis mellifera sahariensis ال�رت

االستعمال

يعت�رب العسل غذاء أساسيا للساكنة المحلية ويك�رش تناوله خالل شهر رمضان. كما يعت�رب 
االئركان و  للعسل وزيت  عبارة عن خلط  الذي هو  أملو  منتوج  إعداد  ي 

�ز اساسيا  مكونا 
اللوز. 

الحناءالعسل

Lawsonia inermis  :االسم العلمي
 Henné: االسم الفرنىسي

: الحناء ي االسم العر�رب
: لحنة االسم المحلي

نتاج مجال االإ

المساحة  تبلغ  حيث  درعة،  ماسة  بجهة سوس  الحناء  انتاج  مجال  درعة  وواد  ز  تزاغ�ي منطقة  تشكل 
المخصصة للحناء 1.200 هكتار تنتج سنويا ما يناهز 3.600 طن من أوراق الحناء.

الخاصيات

بة الخفيفة والحصبية لكنه كث�ي االحتياج للماء.  إن الحناء نبات يتأقلم مع ال�رت
الحياة  ي 

ز االجيال ويعت�رب تداولها فنا متجذرا �ز الحضارات ب�ي لتوارث  الحناء وسيلة  لقد شكلت مادة 
اليومية لذى المغاربة خاصة عند النساء.

ا عل الحناء نتج  ي قديم عرف تطورا من جيل الآخر حيث اصبح الطلب كب�ي
إن تداول الحناء فن بيا�ز

عنه بروز حرف تقليدية وع�ية.

االستعمال

ة. استعمل الحناء منذ القدم، كمادة للصيانة والمحافظة عل الب�رش
ي الحفالت والمناسبات الدينية. 

ا ال استعمال الحناء �ز يلجأ المغاربة، وبالخصوص النساء، كث�ي
ز  مادة الحناء المستعملة هي عبارة عن مسحوق الئوراق الحناء المجففة تخلط بالماء الستحضار عج�ي

ي وعالجي.
مرهمي يوضع عل الجلد والشعر كاستعمال وقا�ئ

ات التجميلية والعالجية كما يتم  ي صناعة بعض المستح�ز
وتجدر االشارة ال أن مادة الحناء تدخل �ز

ز من أزهارها. استخراج عطر مم�ي

س ماسة درعة
سو
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الخروبالكبار

Ceratonia siliqua  :االسم العلمي
 Caroubier : االسم الفرنىسي

: الخروب ي االسم العر�رب
: لخروب االسم المحلي

مجال االنتاج

ي إقليم تزنيت عل مساحة 280 هكتار تنتج حوالي 300 طن من فاكهة الخروب.
ينت�رش شجر الخروب المستغل �ز

الخاصيات

ي 
ز بمقاومته للحرارة المرتفعة والجفاف ويتوفر عل مقومات تمكنه من التواجد �ز ي متأقلم مع المناخ الجاف والشبه الجاف حيث يتم�ي

إن شجر الخروب نوع نبا�رت
ي الهامشية.

ز االئرا�ز ة. هذه الخاصيات تجعل من شجر الخروب نبات مثالي لتثم�ي بة الفق�ي ي المنحدرة وعل ال�رت
المرتفعات واالئرا�ز

ي الخواص أو المجال الغابوي وتج�ز فاكهته من قبل الساكنة المحلية.
ي أرا�ز

يتواجد الخروب بشكل كثيف أو متناثر �ز

االستعمال

اب يتم توجيهها ال الصناعات الغذائية. تستعمل فاكهة الخروب كفاكهة جافة عند الساكنة المحلية كما يتم تحويلها ال مشتقات كمسحوق وعلك و�رش

Capparis spinosa  :االسم العلمي
 Câpres : االسم الفرنىسي

: الكبار ي االسم العر�رب
: لكبار االسم المحلي

نتاج مجال االإ

يمتد مجال الكبار عل السفوح الجنوبية لالطلس الكب�ي بإقليم تزنيت، حيث تج�ز حوالي 
60 طن من فاكهة الكبار سنويا تباع غالبا جملة للوسطاء.

الخاصيات

بة. إن الكبار نبات متوطن ومتأقلم مع المناخ الشبه الجاف وينمو عل جميع أنواع ال�رت
إن فاكهة الكبار هي عبارة عن براعم أزهار تك�رب قيمتها وجودتها كلما صغر حجمها.

ي فاكهة الكبار نشاط 
ز بالكبار محدود جدا حاليا ويبق ج�ز ز المهتم�ي يعت�رب عدد المزارع�ي

ي غالب االحيان.
ح�ي للنساء �ز

االستعمال

إن فاكهة الكبار مادة تفقد من قيمتها وجودتها إن لم تحفظ �يعا بعد جنيها. لهذا يلجأ 
ي ما بعد بمادة الخل.

ها �ز ي وتصب�ي
إل ترقيدها بالماء المملح بعد الج�ز

لية كما يشهد لهذه الفاكهة بفوائد  ز ي إعداد عدد من االئطباق الم�ز
تستعمل فاكهة الكبار �ز

عالجية. س ماسة درعة
سو
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 Plantes aromatiques et médicinales : االسم الفرنىسي
: االئعشاب الطبية والعطرية ي االسم العر�رب

: لعشوب االسم المحلي

االعشاب الطبية والعطرية

س ماسة درعة
سو

نتاج مجال االإ

وتتواجد  درعة  ماسة  سوس  جهة  ي 
�ز طبيعيا  والعطرية  الطبية  االعشاب  تنت�رش 

عل  تارودانت  ومنطقة  والكب�ي  الصغ�ي  ز  واالطلس�ي جبال صاغرو  ي 
�ز بالخصوص 

مساحة 300 هكتار.

الخاصيات

ة بهذه الجهة هي عبارة عن أصناف نباتية  إن االعشاب الطبية والعطرية المنت�رش
ة والمناخ الشبه الجاف. لكنه مع توالي سنوات  بة الفق�ي متأقلمة مع االرتفاع وال�رت

الجفاف تناقص عدد هذه االصناف.
تتواجد هذه االعشاب طبيعيا وقليال ما يلجأ ال زرعها.

االستعمال

ي شكلها 
تسوق االعشاب الطبية والعطرية، المتواجدة بجهة سوس ماسة درعة، �ز

ها. ي شكل زيوت أساسية بعد تقط�ي
الخام أو مجففة أو �ز

ي التجميل.
تستعمل هذه االئعشاب غالبا لالئغراض العالجية كما تستعمل مشتقاتها �ز
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العسل

الخرشوف

البابونج

الكسكس

ي حسن
اردة ب�ن الغرب �رش

المنتجات الواعدة
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الخرشوف

سن
ي ح �ن

اردة ب
رش

�
ب 

الغر

Cynara scolymus  :االسم العلمي
 Artichaut : االسم الفرنىسي

: الخرشوف ي االسم العر�رب
: لقوق االسم المحلي

مجال االنتاج

وسيدي  سليمان  سيدي  أقاليم  من  أساسا  الخرشوف  إنتاج  مجال  يتشكل 
قاسم ومنطقة سيدي عبد العزيز حيث يزرع هذا الخرشوف عل أزيد من 

3.000 هكتار.

الخاصيات

ز جهة الغرب بإنتاجها للخرشوف الذي يعود تواجده بها ال عهد قديم  تتم�ي
ي مزاولة زراعة الخرشوف.

ي محلي �ز
ز من تحصيل رصيد معر�ز مكن المنتج�ي

االستعمال

ي تحض�ي السالطة كما يلجأ ال تصب�ي 
عداد أكالت محلية أو �ز ي الطبخ الإ

إن المنتوج هو عبارة عن فاكهة الخرشوف الذي غالبا ما تستعمل �ز
قلب أو لب هذه الفاكهة الستعماالت مستقبلية.

ز 10 و%15 من االنتاج الكلي ال التحويل. يوجه ما ب�ي
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العسل

 Miel : االسم الفرنىسي
: العسل ي االسم العر�رب
: لعسل االسم المحلي

مجال االنتاج

ز الدفالي وجرف الملحة حيث تنت�رش  ي ع�ي
ي منطق�رت

ي حسن تتمركز بالخصوص بإقليم سيدي قاسم �ز
اردة ب�ز إن أهم مجاالت تواجد النباتات الرحيقية بجهة الغرب ال�رش

ز الحوامض واالئزهار المختلفة. أشجار االكليبتوس وبسات�ي
تتواجد بمنطقة الغرب أزيد من 100.000 خلية نحل، %90 منها ع�ية، تنتج سنويا ما يناهز 1000 طن من العسل.

الخاصيات

تقال واالئزهار المختلفة. تشتهر هذه الجهة بإنتاجها للعسل المتنوع وخصوصا عسل االكليبتوس وال�رب
ز شهر و ثالثة أشهر وله  ز بمذاق حلو ولون مذهب ويتبلور ب�ي تقال المنتج بهذه الجهة والذي يعت�رب من أهم أنواع العسل المنتجة، يتم�ي إن عسل ال�رب
ز عسل االئزهار  ز يتم�ي ي ح�ي

ز بلون أصفر داكن وقلة التبلور ومذاق قوي ونكهة السعة وغناه باالئمالح المعدنية. �ز شكل مرهمي. أما عسل االكليبتوس، فيتم�ي
المختلفة بلون يميل إل السمرة حسب النباتات الرحيقية المتوفرة.

االستعمال

غراض العالجية. ي ويلجأ إليه لالإ
يعت�رب استهالك العسل تقليد غذا�ئ

سن
ي ح �ن

اردة ب
رش

�
ب 

الغر
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البابونج الكسكس

 Couscous : االسم الفرنىسي
: الكسكس ي االسم العر�رب

: طعام لبلدي االسم المحلي

مجال االنتاج

ي، تقليديا من قبل النساء. ع بلقص�ي ي منطقة أسجن وم�رش
ينتج الكسكس بالجهة، وبالخصوص �ز

يبلغ مستوى إنتاج مادة الكسكس التقليدي، بالجهة، سنويا، أزيد من 30 طن توجه %15 منه إل التصدير.

الخاصيات

ي محلي متوارث من جيل الئخر.
يعود إنتاج الكسكس البلدي ال قرون مضت ويح�ز يدويا طبقا لرصيد معر�ز

ات خاصة. ز يح�ز هذا الكسكس من مواد أولية مختلفة ومتنوعة وبأيادي ماهرة ومتمرسة تعطي له نكهة ومم�ي
ي استعمال 

عداد الكسكس �ز ، لجأت نساء هذه الجهة ال تطوير منتوج الكسكس عن طريق تركيبات جديدة الإ ي المحلي
مع تراكم الرصيد المعر�ز

. ي
مواد أخرى كاالئعشاب الطبية والعطرية ومسحوق الفول السودا�ز

االستعمال

ينتج الكسكس البلدي عل أشكال وأنواع مختلفة، ككسكس القمح الصلب
. ي

العادي أو الكامل والقمح الطري والدرة والشع�ي واالئرز والفول السودا�ز

Anthemis sp  :االسم العلمي
 Camomille : االسم الفرنىسي

: البابونج ي االسم العر�رب
: حاللة االسم المحلي

مجال االنتاج

ي حسن وبالخصوص بمناطق القنيطرة وسيدي يح�ي وسيدي سليمان.
اردة ب�ز ي الرملية لجهة الغرب ال�رش

يتواجد نبات البابونج باالئرا�ز

الخاصيات

ي العالج التقليدي والفعال.
يعت�رب البابونج من االئعشاب الطبية والعطرية ذات الصيت �ز

ي حسن.
اردة ب�ز ة بجهة الغرب ال�رش يتواجد البابونج طبيعيا وبك�رش

ي لملمة الجروح.
ي غ�ز أزهاره بمواد وقائية ضد التعفن وااللتهاب والتشنج إضافة ال مقوماتها �ز

ز البابونج بفوائد عالجية تكمن �ز يتم�ي

االستعمال

يستعمل البابونج عل شكل سائل أو مرهم أو مسحوق للعالج ضد االلتهابات واالئمراض الجلدية.
إل  إضافة  واالئسنان  االئذن  آالم  لمقاومة  إليها  يلجأ  عالجية،  ذات خصائص  أساسية،  وزيوت  التقط�ي  بواسطة  ورد  ماء  البابونج  من  يستخرج 

ي صناعة مواد التجميل.
استعمالها كمكون �ز

سن
ي ح �ن

اردة ب
رش

�
ب 

الغر
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الشاوية ورديغة

خروف ساللة ال�دي

ز قي� ز ع�ي ت�ي

كسكس الحادكة

وج نعناع ال�رب

ز رمان تماس�ي

المنتجات الواعدة
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خروف ساللة الرسدي

Ovis aries  :االسم العلمي
 Agneau sardi : االسم الفرنىسي

: خروف ال�دي ي االسم العر�رب
: خروف ال�دي االسم المحلي

مجال االنتاج

وج، مهدا لهذه الساللة. ز بدائرة ال�رب ي مسك�ي
يعود تواجد ساللة غنم ال�دي بالمغرب ال عهد بعيد وتعت�رب منطقة ب�ز

. ي ق العر�رب ويحىك أيضا أن المصدر التاريخي لهذه الساللة يعود ال منطقة الم�رش

الخاصيات

ة والمناخ الشبه الجاف. ي التأقلم بالمراعي الفق�ي
ز ساللة غنم ال�دي بقدرات عالية �ز تتم�ي

ا ما  ي سالالت االغنام المتواجدة بالمغرب ويجعالن منها غنما مفضلة عند المستهلك وكث�ي
انها عن با�رت ز إن الئغنام ساللة ال�دي مظهرا وشكال جميالن يم�ي

ي أضحية العيد.
يلجأ إليها �ز

ي أغنام هذه الساللة بغية تنميتها والحفاظ عليها. ي االغنام والمعز، كهيأة مهنية، مهمة تأط�ي مر�رب نظرا الئهمية هذه الساللة، عهد للجمعية الوطنية لمر�رب
ي تغذية أغنامهم عل منتجات الكالئ الذاتية، لكنه بعد بروز هذه الهيئة المهنية، تطورت تربية هذه الساللة حاليا من نمط 

لقد كان مربو الماشية يكتفون �ز
تقليدي ال نمط تربية الماشية النصف المكثف. 

االستعمال

ي ويك�رش عليه الطلب بمناسبة عيد االضحى.
يحظى خروف ال�دي بإقبال كب�ي عل الصعيد الوط�ز

ي والجالليب واالغطية التقليدية. ي إعداد الزرا�رب
يعت�رب خروف ال�دي مصدر لحوم حمراء جيدة إضافة ال توفره عل صوف تستعمل �ز

ز يوجه جلده ال المدابغ. ي ح�ي
ي إعداد النقانق �ز

تستغل أمعاء خروف ال�دي �ز

شاوية ورديغة
ال

وج نعناع ال�رب

Mentha viridis ou spicata  :االسم العلمي
 Menthe verte : االسم الفرنىسي

: النعناع ي االسم العر�رب
وج : نعناع ل�رب االسم المحلي

مجال االنتاج

وج ال عدة قرون لتغطي زراعته حاليا حوالي 800 هكتار  يرجع تواجد النعناع بمنطقة ال�رب
تنتج سنويا ما يناهز 5200 طن من النعناع الطري اضافة ال إنتاج يصل ال طن واحد من 

ي توجه كليا للتصدير ال فرنسا.
الزيوت االساسية وال�رت

الخاصيات

اكم لدى  ي الم�رت
وج بأصالة وخصوصيات اكتسبها من تناغم الرصيد المعر�ز ز نعناع ال�رب يتم�ي

وج. ز وتأقلم نبات النعناع مع الظروف البيئية الخاصة بمنطقة ال�رب ز ع�رب السن�ي المنتج�ي
ي تمكن من 

ز يكمن بالخصوص من اختيار أوقات السقي ال�رت ي تقليدي مم�ي
ز 0.1  و 0.5 هكتار، بمنهج تق�ز اوح مساحتها ب�ي ة، ت�رت ي أحواض صغ�ي

وج �ز ينتج النعناع بمنطقة ال�رب
ي يتجل من خاللها نكهة قوية يحبذها المستهلك.

رفع نسبة مادة المنطول » menthol « بأوراق النعناع وال�رت

االستعمال

ف له بخصائص عالجية. ي إعداد الشاي ويع�رت
وج طريا �ز يستعمل نعناع ال�رب

وج عن طريق التقط�ي الستخراج زيوت أساسية تدعى كارفون » carvone « توجه اساسا للتصدير. يثمن نعناع ال�رب
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شاوية ورديغة
ال

Ficus carica  :االسم العلمي
 Figue : االسم الفرنىسي

ز : الت�ي ي االسم العر�رب
: الكرموس االسم المحلي

مجال االنتاج

ز منذ عهد قديم. افت بإقليم خريبكة حيث يتواجد شجر الت�ي ز قي�رش وتا�رش ي ع�ي
ز قي�رش من جماع�رت ز ع�ي يتشكل مجال انتاج ت�ي

ي المائة منها 
ز الطرية توجه 80 �ز ز بهذا المجال حوالي 50 هكتار تنتج سنويا ما يناهز 400 طن من فاكهة الت�ي تقدر المساحة المغروسة بشجر الت�ي

للتسويق أما النسبة الباقية فيتم تجفيفها محليا.

الخاصيات

ي بداية النمو ليتحول ال اللون االئصفر عند اتمام نضجها.
ا �ز ة حالوتها، فلونها يكون أخ�ز ز قي�رش بصغر حجمها وك�رش ز ع�ي ز فاكهة ت�ي تتم�ي

ة تحظى بإقبال  ز ي هذا المجال منذ ما يزيد عن 50 سنة مكنتها من التأقلم مع الظروف البيئية المحلية وانتاج فاكهة مم�ي
ز �ز لقد تواجدت أشجار الت�ي

كب�ي عل صعيد جهة الشاوية ورديغة.
ز إال نادرا. ز يبقى تقليديا. فباستثناء عملية السقي، ال يلجأ ال صيانة أشجار الت�ي ي انتاج هذا النوع من الت�ي

ي المعتمد �ز
إن النمط التق�ز

االستعمال

ز قي�رش كفاكهة طرية أو مجففة خصوصا خالل شهر رمضان. ز ع�ي يستهلك ت�ي

ن رمان تماس�ي

Punica granatum  :االسم العلمي
 Grenade : االسم الفرنىسي

: الرمان ي االسم العر�رب
: الرمان االسم المحلي

مجال االنتاج

بجماعة  المتواجدة  ز  تماس�ي بمنطقة  ز  تماس�ي رمان  ينتج 
توالت بإقليم سطات عل مساحة تقدر بحوالي 150 هكتار.
فاكهة  من  طن   825 يناهز  ما  سنويا  ز  تماس�ي مجال  ينتج 

الرمان يسوق غالبيته محليا.

الخاصيات

ز منذ ما يزيد عن ربع قرن من الزمن  حيث تأقلمت مع البيئة الشبه الجافة. يذكر أن أشجار الرمان تواجدت بمجال تماس�ي
. ز فاكهة خريفية وصيفية تحظى بتقدير كب�ي لذى المستهلك المحلي يعت�رب الرمان بمجال تماس�ي

ز عل النمط التقليدي حيث ال تستفيد أشجاره إال من عملية السقي. ي تماس�ي
ينتج الرمان �ز

االستعمال

ز كفاكهة موسمية وطرية. يستهلك رمان تماس�ي
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كسكس الحادكة

 Couscous : االسم الفرنىسي
: الكسكس ي االسم العر�رب
: كسكسو االسم المحلي

مجال االنتاج

ينتج كسكس الحادكة بجماعة مفاسيس المتواجدة بإقليم خريبكة من قبل جمعية نساء 
بدون حدود والمؤسسة سنة 2004.

ز 2.5 و 3 طن شهريا، جزء  اوح الكمية المنتجة ب�ي يعد هذا الكسكس من حبوب مختلفة وت�رت
ى كما يوجه جزء من االنتاج ال التصدير وخصوصا  ي االسواق الك�رب

منها يسوق محليا و�ز
ا. ال إنجل�رت

الخاصيات

يعد كسكس الحادكة يدويا بشكل تقليدي من قبل 30 امرأة متمرسة ومتمكنة، من عملية 
ي تتوارث من جيل الئخر.

إعداد الكسكس، ال�رت
ي بعض 

�ز إليها  يضاف  محلية  الكسكس هي حبوب  إعداد هذا  ي 
�ز المستعملة  المادة  إن 
االحيان أعشاب طبيعية. شاوية ورديغة

ال

االستعمال

ي إعداد أكلة الكسكس بالخ�ز واللحم ويدعى كسكس سبع خضاير أو بالزبيب والبصل 
تستعمل المادة الخامة لكسكس الحادكة �ز

ز ويدعى سيكوك أو بالسكر والقرفة ويدعى سفة . –تفاية-  أو بالل�رب
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مراكش تانسيفت الحوز

صبار الرحامنة رمان »الصخور«

السوسنعنب »إيغوت«

زيت الزيتون *

المنتجات الواعدة

* منتجات مرمزة

االئرڭان * 
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صبار الرحامنة

Opuntia ficus indica  :االسم العلمي
 Cactus ou figuier de barbarie : االسم الفرنىسي

: الصبار ي االسم العر�رب
: الهندية، الزعبول االسم المحلي

نتاج مجال االإ

والجعافرة  الله  عبد  سيدي  بجماعات  كب�ي  بشكل  الرحامنة  منطقة  ي 
�ز الصبار  يتمركز 

ة وصخور الرحامنة وسيدي غانم وسيدي منصور عل مساحة إجمالية  وسكورا والح�ز
تفوق 26.000 هكتار.

الخاصيات

لقد تم إدخال نبات الصبار إل منطقة الرحامنة منذ زمن بعيد من أجل المحافظة عل 
بة والحد من التعرية. ال�رت

و«الحداوية«  »الرحمانية«  االئملس  النوع  باستعمال  الصبار  زراعة  انح�ت  عموما، 
فيتم  »دريبينا«  والمسمى  الشوكي  الصبار  أما  الحيوانية.  والتغذية  ي  الب�رش لالستهالك 

استعماله كسياج للحقول الزراعية.

االستعمال

ي 
�ز جدد  ز  فاعل�ي الوجود  إل  ظهر  الصبار،  ز  تثم�ي مجال  ي 

�ز ي 
المعر�ز الرصيد  تطور  مع 

استغالل فاكهة وأظالف الصبار حيث بدأ إنتاج مشتقات عدة من نبات الصبار كمر�رب 
ائح االئظالف. ات التجميل كالزيت إضافة إل �رش وعص�ي فاكهة الصبار ومستح�ز

: فعموما، يتم استغالل الصبار كالتالي
• ي المائة 	

الفاكهة ذات الحجم الكب�ي تستهلك طرية حيث يتم توجيه 80 �ز
فيتم  الصغ�ي  الحجم  ذات  الفاكهة  أما  القريبة،  الحوارصز  إل  نتاج  االإ من 

تحويلها إل مر�رب واستخراج الزيت من بذورها.
• ة 	 ي تغذية الماشية والصغ�ي

أما بالنسبة لالئظالف فيتم استغالل المسنة منها �ز
ائح.  السن يتم تحويلها إل �رش

حوز
ت ال

سيف
ش تان

مراك

رمان »الصخور«

Punica granatum  :االسم العلمي
 Grenade : االسم الفرنىسي

: الرمان ي االسم العر�رب
: الرمان االسم المحلي

نتاج مجال االإ

يتمركز مجال إنتاج رمان »الصخور« بجماعة سيدي عبد الله، حيث يستغل أزيد من 100 منتج هذا 
ة. ي شكل أحواض صغ�ي

النبات موازاة مع زراعات أخرى �ز
نتاج رمان »الصخور« حوالي 40 هكتار تنتج ما يناهز 400 طن من الفاكهة  تقدر المساحة االإجمالية الإ

سنويا بإنتاجية تصل ال 10 طن للهكتار الواحد.

الخاصيات

ة تحظى بتقدير لدى المستهلك عل الصعيد المحلي والجهوي. ز إن رمان »الصخور« فاكهة مم�ي
تها. ز فاكهة رمان »الصخور« بليونة بذورها وحمرة ق�رش تتم�ي

ي الحقول للوسطاء الذين يوجهون هذا 
ز يبيعونها �ز بالرغم من قيمة هذه الفاكهة، فإن غالبية المنتج�ي

ى. المنتوج إل الحوارصز الك�رب

االستعمال

يستهلك رمان »الصخور« كفاكهة طرية.
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ن حجر« رمان »ع�ي

حوز
ت ال

سيف
ش تان

مراك

Punica granatum  :االسم العلمي
 Grenade : االسم الفرنىسي

: الرمان ي االسم العر�رب
: الرمان االسم المحلي

نتاج مجال االإ

ز حجر بإقليم الصويرة  يتمركز مجال إنتاج هذا النوع من الرمان بمنطقة ع�ي
ة السن. حيث غالبية االشجار كب�ي

ز حجر ما يناهز 200 طن من الفاكهة سنويا. يوفر مجال إنتاج رمان ع�ي

الخاصيات

ز حجر« بطول مدة إزهاره مما يمكن من توف�ي فاكهته عل  ز رمان »ع�ي يتم�ي
ة أك�رش امتدادا مقارنة بأنواع أخرى من شجر الرمان. ف�رت

ة  تها وك�رش ز حجر« بك�رب حجمها ولون أحمر ناصع لق�رش ز فاكهة رمان »ع�ي تتم�ي
حلوتها.

ز حجر« عل النمط البيولوجي حيث غياب المدخالت. يتداول رمان »ع�ي
الحقول  ي 

�ز يبيعونها  ز  المنتج�ي غالبية  فإن  الفاكهة،  قيمة هذه  من  بالرغم 
ز الذين يوجهون هذا المنتوج إل االئسواق.  للوسطاء المحلي�ي

االستعمال

ز حجر« كفاكهة طرية. يستهلك رمان »ع�ي

عنب »الشياظمة«

Vitis vinifera  :االسم العلمي
 Raisin : االسم الفرنىسي

: العنب ي االسم العر�رب
: لعنب االسم المحلي

نتاج مجال االإ

وكرايم  بولعوان  وسيدي  الئكرمود  القروية  الجماعات  عل  »الشياظمة«،  عنب  انتاج  مجال  يمتد 
بإقليم الصويرة.

الخاصيات

يعت�رب عنب »الشياظمة« منتوج محلي رصف حيث التجذر التاريخي لتواجد هذا النوع من العنب 
نتاج العنب وتجفيفه، متوارث من جيل الئخر. لكنه  ي محلي مهم، الإ

ي المنطقة وتوفر رصيد معر�ز
�ز

ز وغياب الإحيائها  رغم السيط الذي يحظى به هذا العنب، فإن المساحة المغروسة تعرف انخفاض مستمر، منذ ثالثة أجيال، بسبب شيخوخة البسات�ي
وتعويض االئشجار اليابسة والميتة.

ي البورية عل طريقة االشجار القائمة عل شكل كأس مع استعمال جد محدود 
، ينتج باالئرا�ز إن عنب »الشياظمة«، الذي هو من صنف عنب الدكالي

نتاج العنب، توارثت من جيل الئخر، ويتقنها جيدا مزارعو المنطقة. للمدخالت الزراعية. إنها تقنية خاصة الإ
ينتج مجال عنب »الشياظمة« ما يفوق 11.240 طن من الفاكهة سنويا بإنتاجية تصل ال 4 طن من العنب للهكتار الواحد. 

ة الحلوة واللون الناصع . ز عنب »الشياظمة« بمذاق خاص وك�رش ي المنطقة، من تم�ي
نتاج العنب �ز  لقد مكنت الطرق التقنية التقليدية والتجذر التاريخي الإ

االستعمال

ي شكل زبيب.
يستهلك عنب »الشياظمة« كفاكهة طرية ومجففة �ز

ي 
ي المواسم الجيدة إبان الج�ز

ينتج الزبيب أو العنب المجفف بطرق تقليدية وبكمية قليلة ال تتعدى %1 من االنتاج الكلي للعنب الطري خصوصا �ز
عندما يكون العنب جد ناضج.

ي الهواء الطلق.
، ليحفف بعد ذلك �ز ي سائل، مكون من الماء ورماد الفول وزيت الزيتون والج�ي

ي وضع العنب الطرية �ز
إن طريقة إعداد الزبيب تكمن �ز
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عنب »إيغوت«

Vitis vinifera  :االسم العلمي
Raisin : االسم الفرنىسي

: العنب ي االسم العر�رب
: لعنب االسم المحلي

نتاج مجال االإ

ز وآيت طالب وسيدي منصور وسيدي  يكي�ي يمتد مجال انتاج عنب »إيغوت«، والذي يعود تداوله إل ما يوازي قرن من الزمن، عل الجماعات القروية ل�رب
غانم بإقليم الرحامنة.

الخاصيات

ة الحلوة ما يوحي تشابها بصنف عنب بولعوان. ز وك�رش ز عنب »إيغوت« بلون أحمر داكن وشكل مت�ي يتم�ي
ز 2 و20 هكتار. اوح مساحتها ب�ي ز ت�رت ي بسات�ي

يعت�رب عنب »إيغوت« من أصناف العنب البكرية ويتداول عل شاكلة الزراعات البورية �ز
المساحة  تقليص  المتوالية أدت إل  ية  الطبيعية والب�رش الظروف  تناهز 6000 هكتار، لكن  العنب  نتاج هذا  السابق الإ ي 

المخصصة �ز المساحة  كانت 
ي حدود 10 طن للهكتار الواحد.

ي حدود 1.000 هكتار تنتج سنويا ما يناهز 10.000 طن من العنب بانتاجية �ز
المغروسة لتستقر حاليا �ز

. ز نتاج للوسطاء بالبسات�ي ي عنب »إيغوت« ابتداء من شهر ماي ال متم شهر يوليوز حيث تباع غالبية االإ
يتم ج�ز

االستعمال

يستهلك عنب »إيغوت« كفاكهة طرية.

حوز
ت ال

سيف
ش تان

مراك

رمان »سور العز«

Punica granatum  :االسم العلمي
 Grenade : االسم الفرنىسي

: الرمان ي االسم العر�رب
: الرمان االسم المحلي

نتاج مجال االإ

يعت�رب التعاطي النتاج الرمان بمجال »سور العز« نشاطا قديما جدا يتجاوز أزيد من 100 سنة حيث تنت�رش أشجار هذا النوع من الرمان عل مساحة اجمالية 
. تقدر ب 300 هكثار عل طول ضفاف واد لخ�ز

الخاصيات

القديمة كشكل سياج  الرمان  بها أشجار  الجديدة عل شكل مستقيم تحيط  االئغراس  يتم وضع  العز«،  لمنتجي رمان »سور  ز  المم�ي ي 
المعر�ز للرصيد  طبقا 

ي الفاكهة فيتم يدويا كلما نضجت ابتداء 
ي تدبر تقليديا حيث االعتماد عل السماد الطبيعي »الروث« وغياب كلي الستعمال المبيدات، أما ج�ز

ز ال�رت للبسات�ي
 . من شهر شتن�رب

ينتج مجال إنتاج رمان »سور العز« سنويا ما يناهز 3.600 طن من الفاكهة يتم تسويقها من قبل منتجيها بأسواق الجهة.

االستعمال

يستهلك رمان » سور العز » كفاكهة طرية.
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نعناع »الفليوية«

Mentha viridis ou spicata  :االسم العلمي
 Menthe verte : االسم الفرنىسي

: النعناع ي االسم العر�رب
: نعناع الفليوية االسم المحلي

نتاج مجال االإ

ز  يعت�رب تداول زراعة نعناع »الفليوية«، نشاطا قديما ويمتد مجال إنتاجه عل جماعت�ي
ز هما آيت سيدي داود بإقليم الحوز والويدان بإقليم مراكش. مجاورت�ي

، فإن إنتاجية هذا النوع من النعناع تصل إل 15 »ربطة« أو  ز ز المحلي�ي وحسب المنتج�ي
ي الم�رت المربع.

»قبطة« �ز

الخاصيات

ي اختيار 
ا مشهود له خصوصا �ز ز لقد راكم منتجو نعناع »الفليوية« رصيدا معرفيا مم�ي

ات السقي والسماد. ف�رت
.pouliot ز نعناع »الفليوية« برائحة تشبه نعناع يتم�ي

ي أو 
ي الحقول للوسطاء الذين يتكلفون بعملية الج�ز

يسوق المنتجون هذا النعناع سواء �ز
ي االسواق.  

ي الحقل و�ز
ي جملة �ز

بعد الج�ز

االستعمال

ي إعداد الشاي. 
يستعمل هذا النعناع كمكون أساسي �ز

ف لهذا النعناع بخصائص عالجية وعطرية. يع�رت
ي شكل أوراق طرية أو مجففة.

يستعمل هذا النعناع عند المستهلك �ز

حوز
ت ال

سيف
ش تان

مراك

لويزة »غمات«

Verbena triphylla ou Lippa citriodira :االسم العلمي
 Verveine odorante : االسم الفرنىسي

: اللويزة ي االسم العر�رب
: لويزة االسم المحلي

نتاج مجال االإ

يشمل مجال إنتاج هذا النبات جماعات غمات وتيديلي وتيغديوين بالقرب من منطقة اوريكا.
نتاجية ال 2 طن من المادة الطرية للهكتار الواحد. يزاول إنتاج لويزة ‘’غمات’’ حوالي 200 مزارع عل مساحة إجمالية تقدر ب 20 هكتار حيث يصل متوسط االإ

الخاصيات

. لويزة ‘’غمات’’ نبات مستوطن ذو لون اخ�ز

االستعمال

ي اعداد منتوجات عدة.
ز لويزة »غمات« بخصائص طبية وصيدلية وتستعمل كمكون اساسي �ز تتم�ي

انيول والليمونن. ال والج�ي تعت�رب لويزة »غمات« نبات طبيعي وعطري بامتياز يحتوي عل زيوت اساسية كالس�رت
ي شكل أوراق طرية أو مجففة. 

ي تستعمل لويزة »غمات« �ز عند المستهلك المغر�رب
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الكمون

Cuminum cyminum :االسم العلمي
 Cumin : االسم الفرنىسي

ي : الكمون االسم العر�رب
:  لكمون االسم المحلي

نتاج مجال االإ

يشمل مجال انتاج الكمون أقاليم شيشاوة والرحامنة والحوز.
يزاول هذه الزراعة أزيد من 1000 منتج عل حوالي 3000 هكتار تنتج سنويا 900 طن من حبوب الكمون.

الخاصيات

ز 3 و6 ملم . اوح طولها ب�ي ي ي�رت
ز كمون الرحامنة بصغر حجم بذوره ال�رت يتم�ي

. ز ز بنكهة ورائحة خاصت�ي نتاج جعلت هذا الكمون يتم�ي إن الظروف الطبيعية لمجال االإ
ي راكم فيها المنتجون رصيدا معرفيا تقنيا مهما يشهد له.

ي هذه المنطقة ال�رت
زراعة الكمون قديمة ومتجذرة �ز

تسوق غالبية المنتوج عل الصعيد الجهوي وتعت�رب مراكز سيدي المختار ولعرارشة أهم االئسواق لتجارة الكامون.  

االستعمال

ي وعطري بامتياز. يعت�رب الكمون نبات ط�رب
ز أفضل له. ي الوقت الحالي ظهرت للوجود وحدات لتثم�ي

ينتج الكمون الستغالل بذوره، لكنه �ز

حوز
ت ال

سيف
ش تان

مراك

السوسن

Iris germinaca  :االسم العلمي
 Iris : االسم الفرنىسي

: السوسن  ي االسم العر�رب
:  سوسبان االسم المحلي

نتاج مجال االإ

ي وانوغال وايغيل واغبار وايجوكاك وامكدال واركور 
ي اغلب مناطق الواد باالئطلس الكب�ي الوسط، وخصوصا بجماعات أس�ز

يتواجد نبات السوسن �ز
وثالثاء نيعقوب.

تبلغ المساحة االإجمالية المخصصة لزراعة هذا النبات حوالي 10 هكتارات تنتج سنويا حوالي 20 طن من السوسن الطري أي ما يعادل 6 طن من 
المادة الجافة .

الخاصيات

ز من النبتة وهو الجزء االئسفل المسمى الجدمور »rhizome« و هو ابيض اللون . ينتج السوسن الستغالل جزء مع�ي
ي أحواض معدة 

عادة غرسها �ز اعم الجديدة الملتصقة بالجدمور والمسماة »فسيلة« الإ قبل فصل الجدمور من النبتة، يقوم المزارعون بعزل ال�رب
للغرس وإنتاج جديد للسوسن.

ي هذه المنطقة.
نتاج السوسن �ز ي السقي والسماد بالروث الإ

يكتفي المزارعون بعملي�رت
ي وثالثاء 

ز هما آس�ز ز أساس�ي ز بعد غرسه ويتم تسويق المنتوج »الجدمور« طريا أو مجففا جزئيا بسوق�ي يصبح السوسن جاهزا لالستغالل سنت�ي
نيعقوب.

االستعمال

ي الصناعات الصيدلية والتجميلية.
ينتج السوسن الستعماله �ز
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ملوخية »الويدان«

حوز
ت ال

سيف
ش تان

مراك

Hibiscus esculentus  :االسم العلمي
 Gombo : االسم الفرنىسي

: البامية، الملوخية ي االسم العر�رب
: ملوخية االسم المحلي

نتاج مجال االإ

ي تعت�رب المجال الح�ي النتاجها عل مساحة 40 
تنتج ملوخية »الويدان« بجماعة الويدان ال�رت

ي الهكتار الواحد.
نتاجية ب 10 قنطار �ز هكتار حيث يقدر متوسط االإ

الخاصيات

ز ملوخية »الويدان« بصغر الحجم وتشوك الغشاء ومذاق خاص يخول لها قيمة مضافة. تتم�ي
ي مجال إنتاجها 

ة، لذا نجدها زراعة عائلية �ز إن مزاولة زراعة الملوخية تتطلب أيام عمل كث�ي
ي ومنتجون دون 

ز مالكي االئرا�ز ي شكل تعاقدي ب�ي
الذي يالحظ فيه أيضا مزاولة هذه الزراعة �ز

عقار فالحي.
ى. ي توجه غالبية المنتوج ال أسواق الحوارصز الك�رب

بعد الج�ز

االستعمال

ي إعداد االئطباق التقليدية. 
ة �ز تستعمل الملوخية عادة كخ�ز

ليمونة مراكش

Citrus limetta Risso  :االسم العلمي
 Limonette de Marrakech : االسم الفرنىسي

: الليمونة ي االسم العر�رب
:  لحامض البلدي االسم المحلي

نتاج مجال االإ

إن إنتاج ليمونة مراكش نشاط فالحي قديم ومتجذر بمجال إنتاجها الئك�رش من قرن من الزمن.
ي غالب 

ة ال تتعدى مساحتها �ز ز صغ�ي تنت�رش أشجار هذه الليمونة عل مساحة 150 هكتار ببسات�ي
ي الويدان وأوالد حسون.

االئحيان الهكتار الواحد وتتمركز غالبيتها بجماع�رت
ز  التثم�ي وحدات  إل  غالبيتها  توجه  الفاكهة  من  طن   3000 يناهز  ما  مراكش  ليمونة  مجال  ينتج 

قاد«. »التعليب« و»ال�رت

الخاصيات

، حيث ال يتعدى شعاعها 6  ز ليمونة مراكش بمذاقها الخاص وشكلها الكروي وحجمها الصغ�ي تتم�ي
ات، وليونة غشائها وصفرة لونها. سنتم�رت

االستعمال

عداد ما يدعى  قاد« الإ ز أفضل لليمونة مراكش، راكمت وطورت الساكنة المحلية رصيدا معرفيا محليا خاصا بحفظ المنتوج متعارف عليه باسم »ال�رت من أجل تثم�ي
: ي

«. إنها عملية خاصة بالمنطقة تتقنها النساء جيدا وتتلخص فصولها كاالآ�رت »لمس�ي

ز ليتم ملئهما بالملح. ز ومفتوح�ي ز منفصل�ي 1. تقطيع الليمونة إل جزئ�ي
ي الحاوية.

ي حاوية مع ضغط عل االئجزاء ح�رت يتس�ز تجنب الهواء �ز
2. بعد العملية االئول، يتم وضع االئجزاء المملحة �ز

3. مع مرور الوقت يصغر حجم االئجزاء المملحة بسبب فقدان كمية الماء المتواجدة بها.

ي إعداد الدجاج للطبخ. 
ي إعداد االئطباق الغذائية التقليدية ويعت�رب مكونا أساسيا �ز

« �ز يستعمل منتوج »لمس�ي
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البسباس

Foeniculum vulgare :االسم العلمي
Fenouil : االسم الفرنىسي
: البسباس  ي االسم العر�رب

: نافع، بسباس االسم المحلي

نتاج مجال االإ

يمتد مجال إنتاج البسباس عل جماعات تفتاشت وكريمات ولمرامر وسيدي المختار بإقليم الصويرة.
ينتج نبات البسباس حوالي 500 مزارع عل مساحة إجمالية تقدر بحوالي 240 هكتار تنتج سنويا حوالي 

240 طن من البسباس.

الخاصيات

ي القمة عل شكل إكليل يحتوي عل أزهار صفراء، وأوراق متعاقبة ومقطعة 
إن البسباس نبات معمر له جدع قائم، ينتهي �ز

ز برائحة الينسون.  ويتم�ي
زها عن باق أنواع البسباس االخرى. اء اللون ال يتعدى طولها 5 ملم ولها مذاق مر يم�ي إن المنتوج هو عبارة عن بذور خ�ز

ي حقول معدة مسبقا 
ي إنتاج البسباس من إعداد للشتائل ال مرحلة الغرس �ز

ا �ز ز لقد راكم المزارع المحلي رصيدا معرفيا مم�ي
إضافة ال عمليات الصيانة.

االستعمال

يستعمل المنتوج الكلي للبسباس خاما أو مسحوقا.
 ، ي

ف له بخصائص عالجية وغذائية وعطرية عدة. فعل الصعيد المحلي والوط�ز ز البسباس باستعماالت متعددة ويع�رت يتم�ي
ي إعداد الحلويات كما توجه ال صناعة 

ز تستعمل البذور �ز ي ح�ي
ي إعداد االطباق الغذائية �ز

ة �ز يستعمل جدع البسباس خ�ز
ات التجميل. وبات الروحية ومستح�ز الم�رش

حوز
ت ال

سيف
ش تان

مراك

أزمبو

 Azembou : االسم الفرنىسي
: الشع�ي المثمن ي االسم العر�رب

: أزمبو االسم المحلي

نتاج مجال االإ

« محض  لي
ز يعت�رب »أزمبو« منتوجا محليا تقليديا وتاريخيا بمنطقة الصويرة منذ القدم. إنه منتوج »م�ز

. وينتج تثمينا للشع�ي المحلي
يمتد مجال إنتاج أزمبو عل صعيد إقليم الصويرة.

الخاصيات

. ز الشع�ي ز هما دقيق أو طح�ي كلمة »أزمبو« توحي ال منتوج�ي
: إن فصول إعداد منتوج »أزمبو«، تتمحور فيما يلي

ز شهر مارس وماي من كل موسم. ي ب�ي
ي مرحلة يكون فيها الشع�ي عجي�ز

ي الشع�ي قبل النضج التام والتجفف أي �ز
1. ج�ز

ز 20 و30 دقيقة. اوح ب�ي ي عل البخار لمدة ت�رت
2. طبخ بذور الشع�ي المج�ز

ي الهواء الطلق.
3. تجفيف البذور �ز

4. سحق هذه البذور بواسطة مطحنة  حجرية تقليدية »الرحى«.
. ز الشع�ي 5. غربلة مسحوق البذور لتحض�ي دقيق وطح�ي

االستعمال

ز يستعمل الدقيق بدون طهي وممزج بالعسل وزيت  ي ح�ي
ي إعداد الكسكس المحلي مع تواجد لحم جدي االركان �ز

ز �ز يستعمل الطح�ي
عداد منتوج محلي آخر يدعى »سلو«. ي صيغة »أزمبو« أو يستعمل الإ

االئرڭان ليكون �ز
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خروف ساللة الرسدي

Ovis aries  :االسم العلمي
 Agneau sardi : االسم الفرنىسي

: خروف ال�دي ي االسم العر�رب
: خروف ال�دي االسم المحلي

مجال االنتاج

تعت�رب منطقة الرحامنة جزء من مهد ساللة غنم ال�دي والذي يمتد 
ال مناطق أخرى بالمغرب.

مراكش  بجهة  ال�دي  خروف  إنتاج  لمجال  الشاسع  لالمتداد  نظرا 
هذه  خرفان  تسمية  ال  االغنام  مربو  اضطر  الحوز،  تانسيفت 
الساللة حسب اماكن انتاجها وتواجدها عل سبيل �دي ال�اغنة 

و�دي الرحامنة و�دي المنابهة.

الخاصيات

ز  ي تواجد اللون االسود حول العين�ي
ي السالالت بمظهره الخارجي والذي يكمن �ز

ز عن خرفان با�رت . كما يتم�ي ز خروف ساللة ال�دي بشكل جميل وحجم كب�ي يتم�ي
ز والعنق وأسفل البطن واالئرجل. فخالفا لبعض السالالت، نجد أسفل البطن واالئرجل خالية من الصوف عند ساللة ال�دي. وأطراف االذن�ي

ة ومفتوحة وصوف بيضاء خالصة ولحم عضلية وجيدة. إن لخروف ساللة ال�دي قرون كب�ي
ي ويك�رش عليه االقبال خالل عيد االضحى بكونه يكاد يكون الخروف الوحيد الذي تجتمع فيه صفات 

ة عل الصعيد الوط�ز يحظى خروف ال�دي بسمعة كب�ي
ز وأرجل  ز وأذنب�ي أضحية الرسول سيدنا محمد، صل الله عليه وسلم، الذي كان يلجأ ال أضحية ذات لون أبيض وحجم كب�ي وقرون ملتوية وعيون وجب�ي

سوداء اللون.
ي تريية هذه الخرفان حسب وجهة المنتوج للذبح أو 

يعت�رب خروف ال�دي منتوج محلي تاريخي لمنطقة الرحامنة حيث راكم المنتجون رصيدا معرفيا مهما �ز
إعداد الخرفان الضحية العيد.

االستعمال

ز أو الشوي أو مأكوالت مغربية أخرى.  ي إعداد االطباق التقليدية كالطاج�ي
ي هو لحم يتم استهالكها طبقا للتقاليد الغذائية �ز

إن المنتوج النها�ئ

حوز
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عسل حاحا

 Miel : االسم الفرنىسي
: العسل ي االسم العر�رب

: عسل حاحا االسم المحلي

مجال االنتاج

تتواجد بحوض  إنتاج عسل  حاحا عل 27 جماعة قروية  يمتد مجال 
الكب�ي  المتوسطة االرتفاع بجبال االطلس  شيشاوة الصويرة والمناطق 

. ي الغر�رب

الخاصيات

تعت�رب تربية النحل نشاطا تقليديا قديما بمنطقة حاحا حيث تنتج أنواعا مختلفة من العسل أهمها:
• ة وقليل السيالن.	 ة المسماة محليا »تزوكونيت«. إنه عسل ذو لون يميل ال السواد ونكهة نبات زعي�رت عسل زعي�رت
• ي داكن ونكهة النبات الشوكي المرعى.	

عسل الشوك المسمى محليا »تسنانت«. إنه عسل ذو لون ب�ز
• ة السيالن.	 ي الغامق ونكهة العرعار وك�رش

عسل العرعار ذو اللون الب�ز
• سب.	 عسل الخروب ذو اللون المحمر ونكهة الخروب و�عة ال�رت

ي المائة منها تقليدية.
ز 18.000 و25.000 خلية نحل 98 �ز يتواجد بمنطقة حاحا ما ب�ي

ي تهيئة وصيانة خاليا النحل.
نظرا الهمية قطاع تربية النحل التاريخي بالمنطقة، راكم المنتجون رصيدا معرفيا مهما يتجل بالخصوص �ز

ودة وال  ي فصل الشتاء لتجنب ال�رب
حال عل أساس الظروف المناخية وتواجد النباتات الرحيقية. فيلجؤن ال المناطق الساحلية �ز يلجأ النحالون الع�يون ال مزاولة ال�رت

ي فصلي الصيف والخريف الستغالل النباتات الرحيقية المتواجدة بالغابات.
المناطق الداخلية خالل فصل الربيع لتحض�ي وتقوية الخاليا وال المناطق الجبلية �ز

االستعمال

ا ما يلجأ ال عسل حاحا لالغراض العالجية. كث�ي
ي إعداد بعض االئكالت المحلية كأزمبو.

يستهلك هذا العسل وحده أو يستعمل �ز
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لوز حاحا

Prunus dulci  :االسم العلمي
 Amandes : االسم الفرنىسي

: اللوز ي االسم العر�رب
: اللوز البلدي االسم المحلي

مجال االنتاج

يمتد مجال إنتاج لوز حاحة عل جماعات آيت عيىسي وأدغاس والسايس بإقليم الصويرة عل 
مساحة 7.000 هكتار تنتج سنويا حوالي 2500 طن من فاكهة اللوز الخام أي ما يعادل 680 

. طن من اللوز المق�رش

الخاصيات

بة والحد من التعرية. ي بادئ االمر للحفاظ عل ال�رت
ي حيث تم غرس هذا اللوز �ز

يعود تواجد شجر اللوز بمنطقة حاحا إل ما قبل ستينات القرن الما�ز
إن أشجار اللوز المتواجدة بهذا المجال ال تستفيد من عمليات الصيانة والتهيئة وتنتج طبيعيا عل شكل النمط البيولوجي. 

ي اللون، يحظى بسيط كب�ي لذى الساكنة المحلية نظرا لمذاقه الخاص الذي يكسبه قيمة تجارية عالية 
، صغ�ي الحجم وب�ز إن المنتوج هو لوز محلي

مقارنة بأنواع اللوز االخرى المعروفة محليا باسم اللوز الرومي.

االستعمال

ي االسواق التقليدية المحلية.
تحتفظ الساكنة المحلية بقسط كب�ي من االنتاج وال يعرض منه اال القليل �ز

يعت�رب اللوز من المواد الغذائية التقليدية بإقليم الصويرة واستعماالته متعددة.
ي المناسبات العائلية والدينية.

ي إعداد منتوج أملو المحلي وبعض االكالت وخاصة �ز
يستهلك اللوز فاكهة جافة محمصة ومملحة ويتم استعمالها �ز

حوز
ت ال

سيف
ش تان

مراك

جوز االطلس

Juglans regia  :االسم العلمي
 Noix : االسم الفرنىسي

: الجوز ي االسم العر�رب
: الكركاع االسم المحلي

مجال االنتاج

ز وآيت أورير  م�ي ز ي وأم�ي
إنتاج جوز االطلس عل دوائر أس�ز يمتد مجال 

 16.000 يعادل  ما  أي  جوز  شجرة   220.000 من  أزيد  تتواجد  حيث 
هكتار تنتج سنويا حوالي 20.000 طن من فاكهة الجوز الخام أو 500 

ة. طن من الفاكهة المق�رش

الخاصيات

. فيتم تقييم غ�ز االشخاص عند قبائل هذه  لقد شكلت شجرة الجوز موروثا تاريخيا للساكنة المحلية لجبال منطقة الحوز حيث تحظى هذه الشجرة بتقدير كب�ي
المنطقة بعدد االشجار الممتلكة وتعداد قطيع الماشية المتوفر عليه.

. ي
ي تلي مرحلة الج�ز

تسوق فاكهة الجوز عل مدار السنة لكن دروة تجارتها تكون خالل االيام االول ال�رت

االستعمال

ي إعداد الحلويات.
تستهلك فاكهة الجوز كفاكهة جافة كما يتم استعمالها �ز

ز فاكهة الجوز بخصائص عالجية. لهذا لجئت ساكنة المناطق الجبلية منذ القدم ال مشتقات هذه  تتم�ي
الفاكهة النتاج المسواك العداد العرائس.

ز أفضل لفاكهة الجوز بعد انشاء وحدات تحويلية الستخراج زيت  ي الوقت الراهن ظهر ال الوجود تثم�ي
�ز

الجوز لالستعماالت العالجية وانتاج الصابون االسود ومسحوق للمسد.
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قية الجهة ال�رش

لمزاح زڭزل *

تمور أزيزا بوزيد *  

عسل إكليل الجبل

فاس ال�رت

ز بركان * كليمنت�ي ي ڭيل* 
لحم خروف ب�ز

المنتجات الواعدة

* منتجات مرمزة
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زيت زيتون الدريوش

قية
رش

�
جهة ال

ال

 Huile d‘olive : االسم الفرنىسي
: زيت الزيتون ي االسم العر�رب

: زيت تباركانت االسم المحلي

نتاج مجال االإ

يمتد مجال إنتاج زيت زيتون الدريوش عل جل تراب إقليم الدريوش.

الخاصيات

ز نكهة ومذاق  ي انتاج زيت زيتون ذات مذاق مر. لكنه من أجل تحس�ي
إن الظروف البيئية إضافة ال أصناف أغراس الزيتون المستعملة بهذه المنطقة ساهمت �ز

. ي عملية التعص�ي
وع �ز ي خلط فاكهة الزيتون بمادة الملح قبل ال�رش

الزيت راكم المنتجون المحليون، مع مرور الحقب، رصيدا معرفيا خاصا يتجل �ز
ة يمكن حفظها، بطرق تقليدية، لمدة طويلة  ز ز الذين يقدمون زيتا مم�ي ز المحلي�ي ة من المنتج�ي ز مذاق زيت الزيتون هاته، تنفرد بها نسبة كب�ي إن عملية تحس�ي

دون أن تفقد الزيت من مذاقها ولونها.

االستعمال

تعت�رب زيت زيتون الدريوش منتوجا محليا ذو قيمة تجارية عالية يك�رش عليها الطلب من قبل الساكنة المحلية ومغاربة المهجر المتحدرين من هذه المنطقة.
ي الطبخ وإعداد السالطة.

ي شكلها الخام ويك�رش استعمالها �ز
تستهلك هذه الزيت �ز

فاس  ال�رت

Terfezia boudieri  :االسم العلمي
 Truffe : االسم الفرنىسي

: الكماء ي االسم العر�رب
: ترفاس االسم المحلي

مجال االنتاج

عل  جنيه  يتم  حيث  بامتياز  فاس  ال�رت تواجد  مجال  قية  ال�رش بالجهة  العليا  النجود  تعت�رب 
مساحة تناهز 332.000 هكتار ممتدة عل إقليمي جرادة وفجيج.

الخاصيات

قية، وغالبا ما يتم جنيه من قبل الرعاة  فاس طبيعيا بالنجود العليا بالجهة ال�رش يتواجد ال�رت
. ز ز الموسمي�ي والمجمع�ي

ز واحد لونه أحمر واالخر أبيض. ي نوع�ي
إن ترفاس النجود العليا يتواجد �ز

ز بالتساقطات المطرية الخريفية. لهذا نجد  قية رهين�ي إن حجم وإنتاجية ترفاس الجهة ال�رش
ي الهكتار حسب المواسم.

ز 20 و100 كلغ �ز فاس تتأرجح ب�ي إنتاجية هذا ال�رت

االستعمال

ف له بفوائد عالجية. ي إعداد أطباق مختلفة خاصة بالساكنة المحلية ويع�رت
فاس �ز يستعمل ال�رت
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عسل إكليل الجبل

قية
رش

�
جهة ال

ال

  Miel de romarin : االسم الفرنىسي
: عسل إكليل الجبل ي االسم العر�رب

: عسل أزير االسم المحلي

نتاج مجال االإ

امتداد  عل  قية  ال�رش بالجهة  الجبل  اكليل  عسل  انتاج  مجال  يمتد 
انتشارا  أزير  الجبل  اكليل  نبات  فيها  يشكل  ي 

ال�رت البيئية  المنظومة 
قليمي جرادة وتاوريرت. واسعا وخصوصا بالنجود العليا التابعة الإ

الخاصيات

ز عسل اكليل الجبل بلون يميل ال االبيض ومذهب أحيانا إضافة  يتم�ي
ي والمرهمي.

ال شكله العجي�ز
إن لعسل اكليل الجبل مذاق قوي وجميل ونكهة خفيفة.

االستعمال

ي 
ا ما يلجأ إليه كمادة عالجية �ز يستهلك عسل اكليل الجبل كغذاء وكث�ي

بعض الحاالت المرضية كالربو واضطرابات الجهاز الهضمي.

كليل الجبل الزيت الساسية لإ

 Huiles essentielles du romarin : االسم الفرنىسي
كليل الجبل : الزيوت االساسية الإ ي االسم العر�رب

: زيت أزير االسم المحلي

مجال االنتاج

ة بغابات إقليمي جرادة وتاوريرت. قية حيث يتواجد طبيعيا وبك�رش ي النجود العليا بالجهة ال�رش
يعت�رب اكليل الجبل نبات معمر ومتجدر �ز

الخاصيات

قية لكن تثمينه وبالخصوص استخراج زيوته االساسية، يعت�رب نشاطا حديث العهد. إن اللجوء ال استعمال نبات اكليل الجبل عملية قديمة بالجهة ال�رش
إن المحصول االجمالي من أوراق اكليل الجبل والمقدر بحوالي 250 طن من المادة الطرية يحول ال وحدة التقط�ي الستخراج الزيت االساسية وتعبئتها وتسويقها.

ز نبات الحلفاء المنت�رش بالنجود العليا. وحدة التقط�ي هاته أنشأت سنة 1962 لتثم�ي

االستعمال

كليل الجبل لالئغراض الطبية والتجميلية. تستعمل الزيوت االساسية الإ
ي تعط�ي الحمامات.

كليل الجبل يكمن �ز إضافة ال هذه االستعماالت، ظهر إستعمال آخر الإ
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كيكوت

قية
رش

�
جهة ال

ال

Muscari comosum Mill  :االسم العلمي
 Muscari à toupet : االسم الفرنىسي

: كيكوت االسم المحلي

مجال االنتاج

قية مجال تواجد كيكوت طبيعيا  تعت�رب النجود العليا بالجهة ال�رش
وبشكل متناثر.

إن كيكوت هي عبارة عن نبات يشبه البصل وغالبا ما تكون متجذرة 
ي عمق قد يصل ال 30 سم.

اب �ز ي ال�رت
�ز

ي 
�ز يناهز 12 قنطارا  ما  ال  العليا  بالنجود  كيكوت  انتاجية  اوح  ت�رت

الهكتار.

الخاصيات

 Muscari comosum( إن المنتوج هو عبارة عن جدع بصلي لنبات
Mill( ، المنتمي لعائلة الزنبقيات.

إن لهذا الجدع البصلي قطر يصل ال 3 سم ويزن حوالي 30 غرام 
ز بمذاق مر. ويتم�ي

قية،  ال�رش بالجهة  العليا  بالنجود  طبيعيا  »كيكوت«  تواجد  لقد 
جنيه  إل  الرعاة،  وبالخصوص  المحلية،  الساكنة  لجئت  حيث 

. ي
ابتداءا  شهر مارس منذ ثالثينات القرن الما�ز

االستعمال

بالساكنة  الخاصة  المأكوالت  بعض  إعداد  ي 
�ز كيكوت  يستعمل 

ي طهي كيكوت عل البخار وخلطها بالزبدة.
المحلية تكمن �ز

بخصائص  المنتوج  هذا  ز  يتم�ي الغذائية،  االستعماالت  إل  إضافة 

عالجية وعطرية نظرا الحتوائه عل مواد عطرية كالمسك.

نتاج للتصدير. توجه غالبية االإ
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ى الدار البيضاء الك�رب

سفرجل واد المالح

 صبار المجدوبية

الفلفل الحار 

الصبار الحداوي

المنتجات الواعدة
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الصبار الحداوي

ى
رب ضاء الك�

الدار البي

Opuntia ficus indica  :االسم العلمي
 Cactus ou figuier de barbarie : االسم الفرنىسي

: الصبار ي االسم العر�رب
: الهندية، زعبول االسم المحلي

مجال االنتاج

يتواجد الصبار من نوع »الحداوي« بجماعات بوسكورة ودار بوعزة وأوالد صالح حيث 
ي 

ز من 0.5 ال 3 هكتار. وينتج الصبار �ز ينت�رش عل مساحة 150 هكتار عل شكل بسات�ي
ز آخرين  هذا المجال ما يناهز 1800 طن من الفاكهة. كما يستعمل الصبار عند منتج�ي

سياجا للحقول الزراعية .

الخاصيات

ى. ز نوع صبار الحداوي بسمعة خاصة بجهة الدار البيضاء الك�رب يتم�ي
بدفن  والتسميد  بة  ال�رت أشغال  ي 

�ز يتلخص  ز  المنتج�ي لدى  المتبع  ي 
التق�ز المنهج  إن 

ي فصل الربيع.
السماد وإزالة االضالف المسنة الستغاللها كأعالف للماشية خاصة �ز

ة الحالوة وقلة  ز بقلة الشوك وك�رش تعت�رب فاكهة صبار الحداوي منتوجا بيولوجيا يتم�ي
البذور.

االستعمال

ي تغذية الماشية.
تستهلك فاكهة  صبار الحداوي  طازجة أما االضالف فتستعمل �ز

سفرجل واد المالح

Cydonia oblonga, Cydonia vulgaris  :االسم العلمي
 Coing : االسم الفرنىسي
: السفرجل ي االسم العر�رب
: سفرجل االسم المحلي

مجال االنتاج

يمتد مجال إنتاج سفرجل واد المالح عل طول ضفاف واد المالح مع تمركز بجماعة 
فاكهة  من  طن   525 يناهز  ما  تنتج  هكتار   35 مساحة  عل  علي  بن  موس  سيدي 

السفرجل بإنتاجية تفوق 15 طن للهكتار الواحد.

الخاصيات

. ي
ينات القرن الما�ز يعود تاريخ التعاطي لزراعة السفرجل بواد المالح إل ع�رش

ي بشجر السفرجل من صيانة وإنتاج للشتائل من نوع السفرجل 
ي التعاطي التق�ز

ا �ز ز ة ورصيدا معرفيا مم�ي فمع مرور الزمن اكتسب منتجو السفرجل بواد المالح خ�رب
. المحلي

ى. ان لسفرجل واد المالح سيط عل صعيد جهة الدار البيضاء الك�رب
ية الشكل. ة متوسطة الطول، من 2 ال 3 امتار، ذاتية التخصيب وتنتج فاكهة صفرة اللون و كم�رش ان نبات سفرجل واد المالح شج�ي

ز فاكهة السفرجل بليونة غشائها ونكهتها الخاصة والقريبة من نكهة التفاح. تتم�ي

االستعمال

ي الطبخ. 
ة �ز يتم تسويق سفرجل واد المالح محليا ويستعمل خ�ز
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الفلفل الحار لواد المالح

ى
رب ضاء الك�

الدار البي

Capsicum frutescens  :االسم العلمي
 Piment fort : االسم الفرنىسي

: الفلفل الحار ي االسم العر�رب
: لفلفال الحارة، مجدبة، شنيوال االسم المحلي

مجال االنتاج

يشمل مجال إنتاج الفلفل الحار لواد المالح، جماعات سيدي موس بن عل وسيدي موس المجدوب والشالالت بإقليم المحمدية حيث تنت�رش زراعته 
عل ضفاف واد المالح عل مساحة 60 هكتار.

ينتج هذا المجال ما يناهز 720 طن من الفلفل الحار بإنتاجية تفوق 12 طن للهكتار.

الخاصيات

. ي
ينات القرن الما�ز يعود تاريخ التعاطي لزراعة الفلفل الحار بمجال واد المالح إل ع�رش

.)scoville( ة ومذاقه الحار والقوي حيث تفوق قوته 20.000 عل سلم سكوفيل ز ز الفلفل الحار لواد المالح بليونة غشاءه ونكهته المم�ي يتم�ي
ة ملوحة مجال إنتاجه )واد المالح( وصغر حجمه وينتج فاكهة )من 10 إل 14 سم( لونها يكون  ز نبات الفلفل الحار لواد المالح بتأقلمه مع ك�رش يتم�ي

ي بداية النمو  واحمرا عند إتمام النضج.
ا �ز أخ�ز

ز الفلفل الحار الذي  ي تم�ي
ز �ز ، شكال عن�ين أساس�ي ز ي المحلي للمنتج�ي

بة إضافة ال الرصيد المعر�ز إن الظروف الطبيعية لواد المالح وخاصة ملوحة ال�رت
اته المتعلقة بالنكهة والمذاق كلما تم إنتاجه خارج نطاق مجاله. ز يفقد مم�ي

االستعمال

ة محليا. ي لكنه غالبا ما يستهلك بنسبة كب�ي
يتم تسويق المنتوج عل الصعيد الوط�ز

ي الطبخ.
ة طازجة أو مرقدة أو مجففة ومطحونة عل شكل توابل يتم تداولها �ز يستعمل الفلفل الحار خ�ز

صبار المجدوبية

Opuntia ficus indica  :االسم العلمي
 Cactus ou figuier de barbarie : االسم الفرنىسي

: الصبار ي االسم العر�رب
: الهندية، زعبول االسم المحلي

مجال االنتاج

يتواجد صبار المجدوبية بجماعات سيدي موس بن علي وسيدي موس المجدوب 
والشالالت باقليم المحمدية عل مساحة 120 هكتار تنتج ما يناهز 1200 طن من 

الفاكهة بانتاجية تفوق 10 طن للهكتار.

الخاصيات

 . ي
إن تواجد نوع صبار المجدوبية بهذا المجال يعود ال اربعينات القرن الما�ز

وإزالة  السماد  بدفن  التسميد  ي 
�ز ينح�  ز  المنتج�ي لدى  المتبع  ي 

التق�ز فالمنهج 
االئعشاب الضارة. لهذا، يمكن وصف فاكهة صبار المجدوبية بالمنتوج البيولوجي 

ة الحالوة وقلة البذور. ها بك�رش ز إضافة ال تم�ي

االستعمال

ي تغذية الماشية.
تستهلك فاكهة  صبار الحداوي طازجة اما االضالف فتستعمل �ز
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نعناع تماريس 

Mentha viridis  :االسم العلمي
 Menthe Tamaris : االسم الفرنىسي

: النعناع ي االسم العر�رب
: نعناع تماريس االسم المحلي

مجال االنتاج

ينتج نعناع تماريس بعمالة النوارص عل مساحة 30 هكتار بكل من جماعة أوالد عزوز )75 % من االنتاج( ودار بوعزة )25 %(.
ينتج هذا المجال ما يناهز 480 طن من النعناع بإنتاجية تفوق 16 طن للهكتار.

ى
رب ضاء الك�

الدار البي

الخاصيات

ي مكنته من نكهة 
تعود بداية التعاطي لزراعة هذا النوع من النعناع إل بداية السبعينات حيث تأقلم هذا النبات مع الظروف الطبيعية للمنطقة وال�رت

ي تراجع مستمر منذ 
ي يحظى بها هذا النعناع، نجد المساحة المخصصة لزراعته �ز

ي أنواع النعناع االئخرى. لكنه بالرغم من القيمة ال�رت
ه عن با�رت ز خاصة تم�ي

ي والتكلفة المرتفعة لليد العاملة.
ي نتيجة الزحف العمرا�ز

تسعينات القرن الما�ز

االستعمال

ى او عن طريق الوسطاء. يتم تسويق نعناع تماريس ع�رب سوق الجملة بالدار البيضاء الك�رب
عداد الشاي.  يستعمل نعناع تماريس عامة الإ
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عنب موسكا 

خزامة

ترفاس

الجدي

المنتجات الواعدة
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صبار السهول

Opuntia ficus indica  :االسم العلمي
 Cactus ou figue de barbarie : االسم الفرنىسي

: الصبار ي االسم العر�رب
: زعبول السهول االسم المحلي

مجال االنتاج

يمتد مجال صبار »السهول« عل جماعة السهول حيث تبلغ المساحة المغطاة بالصبار 200 هكتار تنتج سنويا ما يناهز 3000 طن من فاكهة الصبار 
بإنتاجية تصل ال 15 طن للهكتار.

الخاصيات

ز بمكونات ومذاق تكتسبهم من الظروف الطبيعية لمجال تواجدها. إنها فاكهة ذات لب كث�ي الحالوة والبذور. إن فاكهة صبار السهول تتم�ي
ات الجفاف واستغالل االئظالف  ي ف�رت

ا إل فاكهتها كغذاء خصوصا �ز ات الصبار تستعمل سابقا كسياج لحماية المساكن كما كان يلجأ كث�ي لقد كانت شج�ي
ي تغذية الماشية.

�ز
ي تتم بواسطة قصب 

ي فاكهته وال�رت
ي طريقة ج�ز

ي هذا المجال، طبيعيا منذ زمن طويل حيث راكمت الساكنة المحلية رصيدا معرفيا �ز
لقد تواجد الصبار، �ز

ي الصباح الباكر لتفادي شدة الحر وتطاير أشواك الصبار.
ي هاته، تتم �ز

معد خصيصا لجنيها. فعملية الج�ز

االستعمال

ات سياجا لحماية الحقول الزراعية. ي تغذية الماشية كما تستعمل الشج�ي
ز أظالفه �ز ي مجال السهول يستغل الصبار لفاكهته وتثم�ي

�ز

ترفاس المعمورة

Terfezia arenaria  :االسم العلمي
 Truffe : االسم الفرنىسي

: الكمأة ي االسم العر�رب
: ترفاس المعمورة االحمر  االسم المحلي

مجال االنتاج

ي تبلغ مساحتها 130.000 هكتار والممتدة من الرباط ال العرائش.
يتواجد ترفاس المعمورة عل امتداد غابة المعمورة ال�رت

فاس حوالي 50 طن سنويا. تقدر الكمية المجنية من هذا ال�رت

الخاصيات

فاس المعمورة تواجد تاريخي بهذا المجال ويعت�رب منتوجا محليا رصفا حظي بتقدير كب�ي لذى الساكنة المحلية حيث كان يستعمل منذ  إن ل�رت
عداد أطباق خالل المناسبات الدينية الخاصة بالطائفة اليهودية. ي الطبخ الإ

القدم �ز

االستعمال

عداد مأكوالت خاصة.  ي الطبخ الإ
يستعمل ترفاس المعمورة �ز
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ات عنب موسكا الصخ�ري

Vitis vinifera (muscat d’alexandrie(  :االسم العلمي
 Raisin blanc de table : االسم الفرنىسي

: العنب ي االسم العر�رب
، زحافة : موسكا، مسىكي االسم المحلي

مجال االنتاج

ات عنب من صنف موسكا االسكندرية  )muscat d‘Alexandrie( يتواجد  إن عنب موسكا الصخ�ي
ز عتيق وهرهورة. ات والصباح وع�ي قديما بمجال يمتد عل كل من جماعات الصخ�ي

ز هذا العنب 700 هكتار تنتج سنويا حوالي 6000 طن من فاكهة  تبلغ المساحة المغطاة ببسات�ي
ز 8 و9 طن للهكتار الواحد. اوح ب�ي العنب بإنتاجية ت�رت

الخاصيات

العنب  وتناول  الكحول  انتاج  لهدف  أدخل  حيث  الحماية  عهد  ال  العنب  هذا  تواجد  يرجع 
كفاكهة موسمية.

ي وبالخصوص لذى 
الوط�ز الصعيد  ات فاكهة تحظى بسيط كب�ي عل  الصخ�ي إن عنب موسكا 

ى. ي الرباط سال زمور زع�ي والدار البيضاء الك�رب
ساكنة جه�رت

انتاجه والرصيد  البيئية لمجال  الظروف  ات بخاصيات يكتسيها من  ز عنب موسكا الصخ�ي يتم�ي
ي 

ي المذاق والنكهة ال�رت
ي البورية. تتجل هذه الخاصيات �ز

ي لمنتجي هذا العنب باالئرا�ز
المعر�ز

تفقد اذا ما انتج هذا العنب خارج مجاله.
ي وغشائه  الذه�رب الكروي ولونه  ز بشكله  المائدة مم�ي ات هو نوع من عنب  عنب موسكا الصخ�ي
السميك. كما تعت�رب فاكهة هذا العنب، متوسطة الحجم، ال يتعدى وزنها 7 غرامات، لها لب 
ي المائة. 

ي مستوى 0.45 �ز
ي المائة من السكريات وحموضة �ز

ذو نكهة المسك ويحتوي عل 14 �ز

االستعمال

ي إعداد 
ي شكل زبيب يستعمل �ز

ات كفاكهة طرية أو بعد تجفيفها �ز يستهلك عنب موسكا الصخ�ي
. ز بعض المأكوالت خصوصا الكسكس والطج�ي

ات اء الرقيقة للصخ�ري الفاصوليا الخ�رض

Phaseolus vulgaris  :االسم العلمي
 Haricot extra fin de skhirat : االسم الفرنىسي

: الفاصوليا ي االسم العر�رب
اء : اللوبيا الخ�ز االسم المحلي

مجال االنتاج

ات  ز عتيق والصخ�ي اء الرقيقة بجماعات الصباح وع�ي يتواجد نبات الفاصوليا الخ�ز
وهرهورة عل مساحة 800 هكتار تنتج سنويا ما يفوق 5600 طن من هذه الفاصوليا 

ي توجه غالبيتها ال التصدير وبالخصوص ال فرنسا وسوي�ا ودول الخليج.
ال�رت

الخاصيات

ات هي نبات قص�ي الطول ينتج قرونا، لونها  اء الرقيقة للصخ�ي ان الفاصوليا الخ�ز
ز 4 و6 مم تدعى اللوبيا  اوح ب�ي ز 13 و 17 سم وقطرها ي�رت اخ�ز داكن، طولها ما ب�ي

اء.  الخ�ز
ات إل عهد الحماية. اء الرقيقة بمجال الصخ�ي يرجع تواجد الفاصوليا الخ�ز

االستعمال

ي إعداد بعض المأكوالت او يتم 
ة طرية �ز اء الرقيقة كخ�ز تستعمل الفاصوليا الخ�ز

ها أو تعبئتها مجمدة الستعماالت مطبخية مستقبلية. تصب�ي
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خزامة أولماس

Lavandula hybrida  :االسم العلمي
 Lavandin : االسم الفرنىسي

: الخزامة ي االسم العر�رب
: لخزامة االسم المحلي

مجال االنتاج

نتاج الخزامة 1600 هكتار. يمتد مجال إنتاج خزامة أولماس عل جماعات  أولماس وتيداس  وتارميلت حيث تغطي المساحة االإجمالية الإ
ي المائة من مكوناتها. 

ينتج هذا المجال سنويا ما يناهز 800 طن من الورود المجففة تمثل الزيوت االساسية 2.5 �ز

الخاصيات

إن الخزامة نبات متأقلم مع الظروف البيئية لمنطقة أولماس الجبلية حيث يتواجد عل 3 أشكال 
زهار ولون أزهارها. ويعت�رب نوع »أربياليس« » arbialis «، الذي يعود  ي توقيت االإ

تختلف فيما بينها �ز
ي منطقة أولماس ويرجع تواجده إل عهد 

موطنه االئصلي إل جنوب إفريقيا، النوع االئك�رش انتشارا �ز
ي .

ي بداية خمسينات القرن الما�ز
الحماية �ز

ين سنة فيقلع حينئذ ويستبدل بشتالت  إن الخزامة نبات معمر يمكن استغالله لمدة تصل إل ع�رش
جديدة.

ي أحواض معدة سلفا الستقبال شتالت 
تتداول زراعة الخزامة بمجال أولماس عل النمط البيولوجي �ز

ز  ي االزهار الئول مرة خالل السنة الثالثة بعد غرسها مع دروة إزهار وإنتاجية ب�ي
ي تبدأ �ز

الخزامة ال�رت
السنة الساسة والثامنة من عمر النبات.

ي سوق الجملة بالدار البيضاء.
ين �ز إن المنتوج هو عبارة عن أزهار تحظى بإقبال وطلب كب�ي

االستعمال

إن محصول أزهار الخزامة يتم تحوليه بشكل كلي إل أزهار مجففة وزيوت أساسية.
ي 

ي أكياس. أما الزيوت االئساسية المستخرجة من االئزهار، فتستعمل �ز
تباع االئزهار المجففة، ملففة �ز

الطب التقليدي.
طبيعة  من  تكتسبها  عدة  واستعماالت  عالجية  خصائص  الخزامة  الئزهار  االئساسية  للزيوت  إن 
ي الصناعات الطبية والتجميلية والعطرية 

ات �ز مكوناتها. وهكذا، تستعمل هذه الزيوت كمستح�ز
والمنتجات الوقائية.

إضافة إل الخاصيات المشار إليها، تعت�رب الخزامة نبات رحيقي بامتياز تستغل حقوله مرعى للنحل 
النتاج عسل الخزامة ذو القيمة الغذائية والعالجية.
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ن السبيت عدس ع�ي

Lens culinaris  :االسم العلمي
 Lentilles : االسم الفرنىسي

: العدس ي االسم العر�رب
: لعدس االسم المحلي

مجال االنتاج

ي حيث تنت�رش هذه الزراعة عل مساحة 
ز السبيت التابعة لدائرة الرما�ز ز السبيت بجماعة ع�ي يتواجد مجال انتاج عدس ع�ي

1.100 هكتار تنتج سنويا حوالي 22.000 قنطار من العدس. 

الخاصيات

ي سوق الجملة للخ�ز بالدار البيضاء، 
ز السبيت بقولية غذائية ذات سيط عال وتحظى بإقبال كب�ي �ز يعت�رب عدس ع�ي

ي 
ز بقايا النبات �ز ز السبيت بشكل مستدام لهذه البقولية الغذائية نظرا لقيمتها التجارية كما يتم تثم�ي يتعاطى مزارعي ع�ي

شكل أعالف للماشية.
ي 

ي تداول انتاج العدس يكمن �ز
ي �ز

ز من تطوير الرصيد المعر�ز إن التعاطي المستمر والقديم لهذه الزراعة مكن المنتج�ي
ي واختيار الدورات الزراعية. 

التعاطي التق�ز

االستعمال

ي فصل الشتاء وعند القيام باالئشغال الفالحية.
ي الطبخ ويعت�رب غذاءا طاقيا يستهلك بالخصوص �ز

يستعمل العدس �ز
ة والمتوسطة ذات الدخل المحدود. ا من قبل الطبقات الفق�ي يستهلك هذا الغذاء كث�ي

 Chevreau : االسم الفرنىسي
: الجدي ي االسم العر�رب

ي ز : جدي، ع�ز االسم المحلي

مجال االنتاج

ن وآيت ميمون ومجمع الطلبا  تنت�رش تربية الماعز بجهة الرباط سال زمور زع�ي بالخصوص بجماعات أولماس وبوكشم�ي وآيت إيشو وآيت أوربل وآيت سي�رب
وتيداس.

الخاصيات

الذين  الماشية  ي  ة عند مر�رب المنت�رش بك�رش الموطن ويطغى عليه ماعز ساللة االطلس  ي مجمله محلي 
المنطقة يعت�رب �ز المتواجد بهذه  الماعز  إن قطيع 

ي تربيته عل النمط الرعوي حيث ترتكز تغذية الماشية عل كالئ المراعي والغابات.
يعتمدون �ز

ز جدي االطلس بصغر حجمه المكسو كليا بشعر طويل وتأقلمه مع الظروف الطبيعية الصعبة وانتاجيته من اللحم مقارنة بأنواع أخرى من الماعز.  يتم�ي
ة بمراعي وغابات المنطقة. ز بلحم أحمر ذو مذاق خاص يكتىسي نكهة االعشاب الطبية والعطرية المنت�رش كما يتم�ي

ول وتوفره عل أحماض ذهنية خاصة مقارنة  إن لحم الجدي المنتج بهذه المنطقة يحظى بإقبال لذى المستهلك نظرا الحتوائه القليل من مادة الكولس�رت
ي أضحية العيد.

ء الذي ما فتأ يحفز المستهلك اللجوء ال الجدي ح�رت �ز ي
بلحم الغنم، الىسرش

االستعمال

ي إعداد االطباق وغالبا ما يتناول مشويا.
يستعمل لحم الجدي �ز

الجدي
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عسل أولماس

 Miel : االسم الفرنىسي
: العسل ي االسم العر�رب

: لعسل الحر االسم المحلي

مجال االنتاج

ي تنت�رش 
يمتد مجال إنتاج عسل أولماس عل جماعات أولماس وبوكشم�ي وآيت إيشو ال�رت

توف�ي عسل ذو جودة  يساعد عل  متنوع  ي رحيقي جد 
نبا�رت كثيفة ذات غطاء  غابات  بها 

عالية وكث�ي االقبال.
ز 10  تتواجد بهذا المجال 1000 خلية نحل تقليدية و750 خلية ع�ية تنتج سنويا ما ب�ي

و 15 طن من العسل.
ز 10 و15 كلغ من العسل للوحدة مقابل 3 ال 5 كلغ  اوح انتاجية الخاليا الع�ية ب�ي ت�رت

للخلية التقليدية. 

الخاصيات

ز بخصائص غذائية وعالجية يكتسيها من  يعت�رب عسل أولماس عسال طبيعيا رصفا ويتم�ي
والعصفور  كالسدرة  أولماس،  مجال  بغابات  المنت�رش  الرحيقي،  ي 

النبا�رت الغطاء  طبيعة 
ة والبابونج والخروب والعرعر. والريحان والخزامة والزعي�رت

. فيميل لون هذا العسل  ي
إن لعسل أولماس ألوانا مختلفة مرتبطة بمصادر الرحيق النبا�رت

ال االسود عندما يتغذى النحل من نبات الخزامة ويكون ذو لون أسود داكن عندما يتغ�ي 
مصدر الرحيق.

إن عسل أولماس حلو المذاق ويتبلور �يعا.

االستعمال

ا ما يستهلك كمادة عالجية. يستعمل عسل أولماس كغذاء وكث�ي

الكسكس المعطر أو المنسم بالأعشاب الطبية والعطرية

 Couscous aromatisé : االسم الفرنىسي
: الكسكس ي االسم العر�رب
: كسكسو االسم المحلي

مجال االنتاج

إن المنتوج هو عبارة عن كسكس تقليدي منت�رش عل صعيد جهة الرباط سال زمور زع�ي مع 
تمركز خاص بمنطقة الخميسات وتيفلت وأولماس.

، فعل سبيل التذك�ي يمكن لمجموعة نسائية مكونة من 17 امرأة  ي
إن إعداد الكسكس عمل نسا�ئ

أن تعد 170 ال 220 كلغ يوميا من مادة الكسكس وقد تصل االنتاجية ال 250 كلغ عند دروة 
ي فصل الصيف.

الطلب وخصوصا �ز
ي أحجام كيلوغرام 

ز �ز ي أكياس ذات سعة 10 كلغ أو للدكاك�ي
يباع المنتوج شموليا لتجار الجملة �ز

ة للمستهلك خاصة باالئسواق االئسبوعية. واحد أو مبا�رش

الخاصيات

وريا عل المائدة خالل المناسبات العائلية واالفراح واالعياد الدينية.  ي التقاليد الغذائية المغربية تستهلك عل مدار السنة وتواجدها رصز
إن الكسكس أكلة متجذرة �ز

ي فصل الشتاء أثناء االشغال.
ي يستهلك �ز

فبغض النظر عن التقاليد الغذائية، يعت�رب الكسكس عند الفالح، غذاء طا�رت
ي تقليدي خاص بالمنطقة ومتوارث من جيل الآخر. ومن 

، وفق رصيد معر�ز ز كسكس الخميسات وتيفلت بكونه معد من الحبوب، كاالئرز أو الدرة أو القمح أو الشع�ي يتم�ي
ة وقيمة إضافية، يمزج هذا الكسكس بأعشاب طبية وعطرية متوفرة بالمنطقة. ز أجل منحه سبغة مم�ي

االستعمال

ي بعض االحيان بالزبيب والبصل.
ي يتم استبدالها �ز

ي إعداد أكلة الكسكس مصحوبا باللحم والخ�ز ال�رت
تستعمل مادة الكسكس المنسم أو المعطر باالئعشاب الطبية �ز
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عسل بوقنادل

 Miel : االسم الفرنىسي
: العسل ي االسم العر�رب
: لعسل االسم المحلي

مجال االنتاج

يمتد مجال إنتاج عسل بوقنادل عل جماعة السهول وجوارها حيث ينتج سنويا حوالي طن من العسل 
ز 4 و7 كلغ من العسل للخلية الواحدة. اوح ب�ي مع انتاجية ت�رت

الخاصيات

ز بسيط وتقدير لذى المستهلك. إنه عسل ذو خصائص  يعت�رب عسل بوقنادل عسال طبيعيا رصفا ويتم�ي
ي الرحيقي المتنوع والمنت�رش بغابة المعمورة كأشجار 

غذائية وعالجية يكتسيها من طبيعة الغطاء النبا�رت
ي تشكل المصدر الرحيقي االساسي لتغذية النحل، بموازاة النباتات الطبيعية المزهرة 

االوكاليبتوس، ال�رت
ز االئشجار المثمرة المتواجدة بالمنطقة كالحوامض واالفوكا. إضافة إل بسات�ي

ات  ز ينتج مجال بوقنادل عسال سائال ذو نكهته قوية ومذاق ولون يميل ال السواد. إنها خاصيات ومم�ي
. ي

إكتسبها هذا العسل من مكونات منظومة المجال البي�ئ

االستعمال

إن عسل بوقنادل عسل طبيعي يستهلك كغذاء ويلجأ اليه كمادة عالجية.

 Viande bovine : االسم الفرنىسي
: لحم بقر أولماس ي االسم العر�رب

: لحم بكري ولماس االسم المحلي

مجال االنتاج

ي ومنطقة أولماس، مهدا لسىاللة بقر أولماس زع�ي حيث يتواجد قطيع يبلغ تعداده حوالي 80.000 
يعت�رب إقليم الخميسات، وبالخصوص هضبة زع�ي الرما�ز

ز 1000 و3000 طن من اللحوم الحمراء. رأس من البقر يتنج سنويا ما ب�ي

الخاصيات

ز عريض وقرون متوسطة  ز بقر ساللة أولماس زع�ي برأس ذو حجم كب�ي مع جب�ي يتم�ي
. ي

وقائمة وسدر واسع ونازل وحوض عريض وحوافر يميل لونها ال الب�ز
ز 400 و450  ز 350 و400 كلغ عند االئن�رش وب�ي اوح وزن بقر ساللة أولماس زع�ي ب�ي ي�رت

كلغ عند الذكر.
الجبلية لمجال تواجدها  إن بقر أولماس زع�ي ساللة حلوب متأقلمة مع الظروف 
الرعوي.  الزراعي  الماشية  تربية  نمط  عل  والجبل  السفح  ز  ب�ي المزدوج  حال  وال�رت
بإقبال كب�ي  ز ويحظى لحمها  ي التسم�ي

ز أيضا هذه الساللة، بقدرات مهمة �ز وتتم�ي
نتيجة نكهته وليونته واحتوائه القليل من المواد الذهنية.

االستعمال

إن لحم بقر ساللة أولماس زع�ي يحظى بتقدير كب�ي لذى المستهلك عل الصعيد 
اللحم يعت�رب كث�ي  البيضاء. فهذا  للدار  ي ويك�رش عليه الطلب بسوق الجملة 

الوط�ز
ي الطبخ مصحوبا بالخ�ز كما يتم استهالكه مشويا. 

االستعمال �ز
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دكالة عبدة

الكبار

ز أحد أوالد فرج ت�ي

فاس االبيض الساحلي ال�رت

العنب الدكالي

المنتجات الواعدة
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الكبار

Capparis spinosa  :االسم العلمي
 Câpres : االسم الفرنىسي

: الكبار ي االسم العر�رب
: لكبار االسم المحلي

مجال االنتاج

يشمل مجال إنتاج الكبار 3 مناطق إنتاجية أساسية بإقليم آسفي هي:
• قان	 ز نتاج الكثيف وتمتد عل جماعات لمراسلة وأوالد سلمان ونكوة وخ�رت المنطقة ذات االإ
• نتاج المتوسط وتمتد عل جماعات السعادلة وسيدي تيجي وحرارة وبوكدرة	 المنطقة ذات االإ
• نتاج المحدود وتمتد عل جماعات دار الىسي عيىس وسيدي عيىسي والغيات	 المنطقة ذات االإ

تبلغ المساحة المغطاة بالكبار حوالي 7.000 هكتار يج�ز منها سنويا ما يناهز 10.000 طن من فاكهة الكبار توجه غالبيتها ال التصدير وال يسوق منها محليا إال 2% 
. نتاج الكلي من االإ

الخاصيات

. ي
ينات القرن الما�ز لقد تواجد الكبار بإقليم آسفي منذ ع�رش

ي تحويل 
ز عل االهتمام أك�رش بزراعة الكبار تجلت �ز ز المحلي�ي قبال الكب�ي للمصدرين عل فاكهته حث المنتج�ي إن تأقلم الكبار مع الظروف الطبيعية الآسفي واالإ

نتاج الكبار. نتاج الحبوب والمراعي إل حقول الإ ي المخصصة الإ
االئرا�ز

ينتج الكبار بإقليم آسفي تقليديا دون اللجوء إل استعمال المدخالت كالسماد والمبيدات.
ة إنتاج فاكهة الكبار عل مدى 5 أشهر. تمتد ف�رت

بة والحد من التعرية كما تشكل مرعى لقطيع النحل المتواجد بالمنطقة. ي الحفاظ عل ال�رت
ة تساهم �ز إن الكبار شج�ي

االستعمال

ي إعداد بعض االئطباق ممزوجة بمواد أخرى كالبيض والسالطة.
تستهلك فاكهة الكبار مرقدة وتستعمل �ز

ف للكبار بخصائص عالجية. يع�رت

دكالة عبدة

فاس االبيض الساحلي ال�رت

Terfezia boudieri  :االسم العلمي
 Truffe : االسم الفرنىسي

: الكمأة ي االسم العر�رب
: ترفاس  االسم المحلي

مجال االنتاج

فاس االئبيض الساحلي عل مساحة تقدر ب 5500 هكتار تتواجد بمجال  يتواجد ال�رت
غي وأي�ي وحرارة والبدوزة والوليدية. يمتد عل جماعات سيدي غانم والغربية ومول ال�رب

غالبيته  توجه  االئبيض  فاس  ال�رت من  طن   550 حوالي  سنويا  المجال  هذا  من  يج�ز 
. نتاج االإجمالي للتصدير وال تتجاوز نسبة تسويقه محليا %10 من االإ

الخاصيات

بة  ، وذات المناخ الشبه الجاف وال�رت ي ال يتجاوز ارتفاعها 300 م�رت
ي المنخفضة، ال�رت

فاس االئبيض الساحلي هو عبارة عن طفيلية ربيعية النمو تتواجد باالئرا�ز إن ال�رت
ز مع تفضيل  الكلسية المكسوة بالنباتات الطبيعية والعشبية. إنها طفيلية كروية الشكل صالحة لالئكل وذات جودة عالية يك�رش عليها الطلب من قبل المصنع�ي

فاس منطقة الوليدية. ل�رت
فاس الذي يعت�رب جنيه نشاطا قديما بهذه الجهة ويشكل مصدر دخل موسمي  تعت�رب المنطقة الساحلية لجهة دكالة عبدة من أهم المناطق المغربية المنتجة لل�رت

أساسي للساكنة المحلية.
فاس يدويا ومن قبل النساء غالبا. يج�ز هذا ال�رت

 
االستعمال

ز بها جهة دكالة عبدة ويستهلك طريا أو مرقدا ممزوجا بالبيض أو السالطة أو المقرونة  ي تتم�ي
ي إعداد بعض االئكالت ال�رت

فاس االئبيض الساحلي �ز يستعمل ال�رت
»عجائن«.
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ن أحد أوالد فرج ت�ي

دكالة عبدة

Ficus carica L  :االسم العلمي
 Figues : االسم الفرنىسي

ز : الت�ي ي االسم العر�رب
: الكرموس االسم المحلي

مجال االنتاج

ز »أحد أوالد فرج« عل جماعات أحد أوالد فرج  نتاج ت�ي ي الإ
يتمد المجال الجغرا�ز

و أوالد سيدي علي بن يوسف و بن عبد الرحمان   و أوالد حمدان حيث تغطي 
ز 1500 و2000 طن  ز 9000 و10000 هكتار تنتج سنويا ما ب�ي ز ب�ي أشجار الت�ي
ز توجه غالبيتها إل أسواق الدار البيضاء وال يسوق منها محليا  من فاكهة الت�ي

نتاج. إال %20 من االإ

الخاصيات

ف لها بفوائد عالجية. ز عريقة التواجد بالمنطقة وتحظى بتقدير كب�ي من قبل الساكنة المحلية اعتبارا لذكرها بالقرآن الكريم ويع�رت إن شجرة الت�ي
ز قليل المتطلبات ويتأقلم ب�عة مع الظروف البيئية للمناطق الحارة والباردة. إن شجر الت�ي

ي السنة.
ز �ز ز أحد أوالد فرج ذات جودة عالية وتنتج مرت�ي تعت�رب فاكهة ت�ي

بة واستعمال المدخالت وقطع االئغصان الثانوية. ز بمجال أحد أوالد فرج عل النمط البيولوجي حيث تغيب جميع االئشغال الفالحية كتهيئة ال�رت ينتج الت�ي

االستعمال

. ي شكل مر�رب
ز أحد أوالد فرج كفاكهة طرية أو مجففة أو محولة �ز يستهلك ت�ي

ز كمادة عالجية عند الساكنة المحلية. يستعمل الت�ي

الكمون البلدي

Cuminum cyminum :االسم العلمي
 Cumin : االسم الفرنىسي

ي : الكمون االسم العر�رب
: لكمون لبلدي االسم المحلي

نتاج مجال االإ

ز وإيغود وسيدي شيكر  يشمل مجال انتاج الكمون البلدي جماعات جنان بويه ورأس الع�ي
بإقليم آسفي مع امتداد يصل ال وادي تانسيفت بجهة مراكش تانسيفت الحوز.

ز 100  ز 500 و1000 هكتار تنتج سنويا ما ب�ي تغطي زراعة الكمون البلدي بإقليم آسفي ب�ي
و200 طن من حبوب الكمون.

الخاصيات

يعود  حيث  آسفي  بإقليم  البلدي  للكمون  منتجة  منطقة  أهم  شيكر  سيدي  مركز  يعت�رب 
ين. تاريخ تواجد هذه الزراعة إل بداية القرن الع�رش

تعرف هذه الزراعة عدة معيقات لكن تواجد مجال إنتاجها بجوار أك�رب سوق لتجارة الكمون »مركز سيدي المختار«، شجع المنتجون لمواصلة مزاولتها.
ي البورية عل شاكلة النمط البيولوجي حيث قليال ما يلجأ ال استعمال المدخالت كالسماد والمبيدات وغالبا ما يج�ز من 

ينتج الكمون البلدي باالرا�ز
قبل النساء.

ز الكمون البلدي برائحة خاصة وجودة حسية يستحسنها المستهلك. يتم�ي
  . ي

يسوق الكمون البلدي عل الصعيد الوط�ز

االستعمال

ي الطبخ.
ي وعطري بامتياز ويستعمل كتوابل �ز يعت�رب الكمون نبات ط�رب
تستخرج من بذور الكمون البلدي زيت لالئغراض التجميلية.
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دكالة عبدة

Vitis vinifera  :االسم العلمي
 Raisin : االسم الفرنىسي

: العنب ي االسم العر�رب

: عنب الدكالي االسم المحلي

مجال االنتاج

ينت�رش العنب الدكالي عل مساحة 12.750 هكتار بمجال يمتد عل 20 جماعة قروية هي :
ق وأوالد بويح�ي والعاونات ومطران والعطاطرة ومتال  يس ولم�رش ي تس�ي

ي هالل وب�ز
أوالد سيدي علي بن يوسف ومتوح وبولعوان والعامرية وب�ز

وبوحمام وسانية بركيك والجابرية ولحكاكشة وزاوية لقواسم وتامدا وأوالد بوساكن وأوالد عمران.
ينتج هذا المجال سنويا ما يناهز 42.000 طن من فاكهة العنب الدكالي بإنتاجية تقدر ب 30 طن للهكتار الواحد.

العنب الدكالي

الخاصيات

ة، منذ أزيد من قرن من الزمن ويعت�رب ثروة وطنية يستوجب الحفاظ عليها. ي أراض ذات تربة فق�ي
يتواجد صنف عنب الدكالي ح�يا بمنطقة دكالة، �ز

ي المناطق البورية حيث تقص االئغراس خالل فصل الربيع وال يلجأ إل المدخالت كالسماد والمبيدات إال قليال.
ينتج العنب الدكالي �ز

ي الرملية للحد من التصحر وحماية الحوارصز ضد الكثبان الرملية. 
تحظى فاكهة العنب الدكالي بشهرة محلية ووطنية وغالبا ما تغرس أشجاره باالئرا�ز

االستعمال

تستهلك غالبية إنتاج العنب الدكالي كفاكهة طرية مع تخصيص جزء منها للتجفيف بطرق تقليدية تتقنها النساء.
، خصوصا خالل عيد االئضحى. ي إعداد طبق »مروزية« الشه�ي

يستعمل العنب المجفف �ز
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تادلة أزيالل

لوز

االئعشاب الطبية والعطرية

عسل زقوم تادلة أزيالل*

عنب دمنات

رمان السفري أوالد عبد الله * 

المنتجات الواعدة

* منتجات مرمزة
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لوز أزيالل

Prunus dulci  :االسم العلمي
 Amandes : االسم الفرنىسي

: اللوز ي االسم العر�رب
: لوز االسم المحلي

نتاج مجال االإ

ي ال يتعدى ارتفاعها 2450 م�رت عن سطح البحر.
ي المناطق ال�رت

يتواجد شجر اللوز �ز
ي مجال يشمل جماعات آيت عتاب وآيت أبويلي وأوزود عل مساحة 

ي التأقلم مع االرتفاع مكنها من التواجد بالمناطق الجبلية الزيالل �ز
إن قدرات شجرة اللوز �ز

تقدر بحوالي 11200 هكتار تنتج سنويا 800 طن من فاكهة اللوز.

الخاصيات

ودة. ي مقاوم نسبيا لل�رب
ان شجرة اللوز نوع نبا�رت

ة نمو الفاكهة. ز شهري دجن�رب ومارس وتتطلب االإضاءة وحرارة مرتفعة خالل ف�رت ة ازهار مبكرة ب�ي ز شجرة اللوز بف�رت تتم�ي
بة السميكة والخصبة. بة القليلة الملوحة لكنها تفضل ال�رت بة الطينية وتتحمل الكلسية كما تتأقلم مع ال�رت إن شجرة اللوز تخىسرش ال�رت

ز يلجئون، عند كل عملية غرس جديدة، إل الشتائل المحلية والمتأقلمة بظروف المنطقة للحفاظ عل صبغة محلية االنتاج. شارة إل أن غالبية المنتج�ي وتجدر االإ

االستعمال

ي إعداد الحلويات و االئطباق التقليدية.
يستهلك اللوز كفاكهة جافة كما يتم استعماله �ز

تادلة ازيالل

عنب دمنات

Vitis vinifera  :االسم العلمي
 Raisin : االسم الفرنىسي

: العنب ي االسم العر�رب
: لعنب االسم المحلي

مجال االنتاج

ي اقليم ازيالل بمنطقة الواد بدمنات عل مساحة 450 هكتار 
تتمركز زراعة العنب �ز

ز 25 و30 طن من فاكهة العنب. تنتج سنويا ما ب�ي

الخاصيات

ي 
ي بادئ االئمر �ز

ي مجال إنتاجه مند القدم حيث كان يستعمل �ز
يتواجد عنب دمنات �ز

وبات الروحية. إنتاج الم�رش

ي غالبيتها من أصناف محلية كصنف »بوحو« الذي يمثل 
ز عنب دمنات �ز تتشكل بسات�ي

ي المائة من االغراس ونوعي »الجيال« و »االئبيض« الذين يكونان بقية االغراس.
70 �ز

ي 
وال�رت العالية  لمردوديته  نظرا  المستعملة  االئصناف  أهم  من  »بوحو«  صنف  يعت�رب 

تضاهي قدرات الفصائل االئجنبية مثل : 
 

  Alphonse lavallée  و  prima  و  muscat de Hambourg     

االستعمال

يستهلك عنب دمنات كفاكهة طازجة.
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الأعشاب الطبية والعطرية

 Plantes aromatiques et médicinales : االسم الفرنىسي
: االئعشاب الطبية والعطرية ي االسم العر�رب

: لعشوب االسم المحلي

مجال االنتاج

يمتد مجال تواجد االعشاب الطبية و العطرية عل مساحة االمتداد الغابوي المتواجد بجهة 
تادلة أزيالل. 

الخاصيات

ز جهة تادلة أزيالل بتنوع و غ�ز ثروتها من االئعشاب الطبية و العطرية المتواجدة بالمجال  تتم�ي
الغابوي والضيعات الخاصة.

: أهم هده االئعشاب يمكن جردها كالتالي
الرمان المر )المنتوج المستعمل هو لحاء الفاكهة(،

، الزع�رت
إكليل الفار )ينت�رش عل ما يقارب 50000 هكتار(.

 
االستعمال

ي شكلها الخام أو المجفف أو مقطرة 
تستعمل االئعشاب الطبية و العطرية لالئغراض العالجية �ز

ي شكل زيوت أساسية.
�ز

تادلة ازيالل

زيت الزيتون

 Huile d‘olive : االسم الفرنىسي
: زيت الزيتون ي االسم العر�رب

: زيت الزيتون أو الزيت البلدية أو زيت العود االسم المحلي

مجال االنتاج

نتاج زيت الزيتون النوعية بجهة تادلة ازيالل:  يمكن تعداد أربع مجاالت الإ
مجال زاوية الشيخ القصيبة،

ايت  و  اومماس  ايت  ي محور 
�ز المتواجدة  الزيتون  ز  بسات�ي يتشكل من  الذي  عتاب  ايت  مجال 

عتاب اينفيف.
مجال اوزود.

مجال دمنات.
ز الزيتون بالمجاالت المذكورة 48000 هكتار تنتج سنويا 80000 طن  تبلغ المساحة الكلية لبسات�ي

من فاكهة الزيتون و10000 طن من زيت الزيتون.

الخاصيات

   Picholine marocaine    ي غالبيتها من نوع
ز اشجار الزيتون بجهة تادلة ازيالل �ز تتشكل بسات�ي

قيد و استخراج الزيت. نتاج فاكهة الزيتون الموجهة لل�رت المستعملة الإ

االستعمال

ي الطبخ و يشهد لها بفوائد عالجية.
تستعمل زيت الزيتون �ز



169 168

القمح الصلب »افرمورغ«

 Triticum turgidum L :االسم العلمي
 Blé dur : االسم الفرنىسي

: القمح الصلب ي االسم العر�رب
: قمح افرمورغ االسم المحلي

مجال االنتاج

ز 1400 و 2200 م�رت بمناطق تدعى ب تيحونة و أربالو كردور وأزرفال التابعة  اوح معدل ارتفاعها ما ب�ي ي مناطق ي�رت
يتموقع مجال إنتاج القمح الصلب »افرمورغ« �ز

ي نسلي ومناطق ملوية التابعة لجماعة أغبالة ومناطق أخرى بجماعة بوتفردة. ز لجماعة ت�ي
نتاج هذا النوع من القمح الصلب 1000 هكتار تمكن من إنتاج 1500 طن  من الحبوب سنويا. تبلغ المساحة الكلية المخصصة الإ

الخاصيات

ي باالمزيغية »جناح الجراد االئصفر«.
إن تسمية هذا النوع من القمح الصلب »بافرمورغ« تع�ز

ي الحفظ حيث يمكن تخزينه لمدة 5 سنوات 
ز بقدرته العالية �ز ي هذه المنطقة منذ زمن بعيد وهو نوع متأقلم مع الحرارة المنخفضة ويتم�ي

يتواجد هذا القمح �ز
ين سنة. مع االحتفاظ بقدرة النمو لمدة تصل إل ع�رش

ية عالية مقارنة بأصناف أخرى من القمح الصلب و بإنتاجية  ز ز قمح »افرمورغ« بكونه صنف بكري ذو قيمة مخ�رب ي الحفظ والنمو، يتم�ي
إضافة إل قدراته الذاتية �ز

ز وقيمة غذائية مرتفعة. عالية من الت�رب

االستعمال

. ز عداد مادة الخ�رب توجه غالبية إنتاج قمح »افرمورغ« الإ

تادلة ازيالل

زيت جوز أزيالل

Juglans regia   : االسم العلمي
 Huile de noix : االسم الفرنىسي

: زيت الجوز ي االسم العر�رب
: زيت الكركاع االسم المحلي

مجال االنتاج

ز نصف وطن من فاكهة الجوز للهكتار  يتواجد مجال الجوز بشكل شبه كلي بجبال إقليم أزيالل عل مساحة إجمالية تقدر ب 730 هكتار تمكن من إنتاج ما ب�ي
الواحد واستخراج ما يناهز 700 طن من زيت الجوز سنويا. 

الخاصيات

ز فاكهته الستخراج الزيت يعت�رب نشاطا حديثا العهد بالمنطقة. ز من الزمن لكن تثم�ي يعود تواجد شجرة الجوز بأزيالل إل أزيد من قرن�ي

ي الطبخ.
ز بمذاق خفيف مما يسهل استعمالها �ز إن الزيت المستخرجة عند العص�ي االئول، تتم�ي

ا من قبل الساكنة المحلية و السياح الوافدين عل المنطقة. نظرا لقيمتها، تعرف زيت الجوز إقباال كث�ي

االستعمال

تعت�رب زيت الجوز منتوجا نصف مصنع و تصنف بكونها نوعا من التوابل أك�رش منها زيتا.
ز نكهتها. إن زيت الجوز منتوج دو قيمة عالية فقطرات قليلة منها تمكن من تعط�ي السالطة و تحس�ي

ي تلفيف زجاجي دون إضافة أي مادة حافظة.
تحفظ زيت الجوز �ز

تستعمل زيت الجوز كتوابل و كمادة تجميلية.  
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مكناس تافياللت 

 

ز لوح كرز ع�ي

خروف تمحضيت

تفاح ميدلت *

عسل الريش 

تمور المجهول *

المنتجات الواعدة

* منتجات مرمزة

جدي موالي بوعزة
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ن اللوح كرز ع�ي

ت 
س تافيالل

مكنا

Vitis vinifera  :االسم العلمي
Raisin : االسم الفرنىسي

: العنب ي االسم العر�رب
: لعنب االسم المحلي

نتاج مجال االإ

ي شكل 
يتواجد عنب »كروشن« ح�يا بجماعة كروشن عل طول ضفاف واد �و بإقليم خنيفرة، �ز

ة متناثرة تبلغ مساحتها االإجمالية 50 هكتارا تنتج سنويا حوالي 2500 طن من فاكهة  ز صغ�ي بسات�ي
العنب.

الخاصيات

ي 
ة حلوته وشكله البيضوي »بزولة العودة« أو الكروي »مدورة« ويتواجد �ز ز عنب كروشن بك�رش يتم�ي

ز أبيض أو أسود. لون�ي
ز أيضا فاكهة هذا الصنف من العنب بك�رب حجمها وقد يصل وزن العنقود الواحد إل 5  كما تتم�ي

كيلوغرامات.
ي يصل عمرها إل 

يعت�رب إنتاج العنب نشاطا قديما بمجال كروشن يثبته تواجد بعض االئشجار ال�رت
أزيد من قرن من الزمن.

إنتاج العنب بهذا المجال ذو الطبوغرافية الوعرة، وطورت  المتعاقبة مزاولة  لقد توارثت االئجيال 
أخرى  مثمرة  أشجار  بجوار  غالبا  المتواجدة  العنب  أشجار  مع  للتعاطي  خاصا  معرفيا  رصيدا 

وخصوصا أشجار الزيتون.

االستعمال

يتواجد عنب كروشن من منتصف شهر غشت إل شهر شتن�رب ويستهلك كفاكهة موسمية طازجة.

عنب كروشن
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تفاح »إملشيل«
ت 

س تافيالل
مكنا

 Malus domestica :االسم العلمي
 Pomme : االسم الفرنىسي

: التفاح ي االسم العر�رب
: تفاح االسم المحلي

نتاج مجال االإ

ي لدائرة إملشيل بجماعات إملشيل وبوزمو واوتربات واموكر وآيت لحيا، حيث تتواجد ما يناهز  ا�رب إنتاج تفاح »إملشيل« عل المجال ال�رت يمتد مجال 
ز متناثرة ال تتعدى مساحتها نصف الهكتار للبستان الواحد. ي شكل بسات�ي

180.000 شجرة تفاح �ز
ينتج هذا المجال سنويا حوالي 4.500 طن من فاكهة التفاح.

الخاصيات
 

ي الهامشية 
ي االئرا�ز

ي كانت تغرس قديما هذا الشجر �ز
يعود تواجد شجر التفاح بمجال إملشيل ال قرن من الزمن  بالخصوص عند قبائل ايت حديدو ال�رت

ي بدأ قطاع التفاح يحظى بعناية خاصة حيث تخصص أراض ذات تربة جيدة 
أو عل شكل سياج للحقول. لكنه منذ بداية الثمانينات من القرن الما�ز

ومالئمة لغرس أشجار التفاح.  

االستعمال

نتاج إل صناعة عص�ي و مر�رب التفاح. يستهلك تفاح »إملشيل« كفاكهة طازجة ويحول بعض االإ
كما بدأ بعض المنتجون حديثا باستخراج خل تفاح إملشيل ذو جودة عالية

ز للوسطاء بطريقة تفاوضية. يباع تفاح »إملشيل« محليا بالبسات�ي

عسل »الريش«

 Miel : االسم الفرنىسي
: العسل ي االسم العر�رب
: لعسل االسم المحلي

مجال االنتاج

ز  تيالل�ي وكرس  كرامة  جماعات  من  المتكونة  الدير  منطقة  من  »الريش«  عسل  انتاج  مجال  يمتد 
ي ومتنوع.

ي الرحيقي غ�ز
ي منطقة إملشيل حيث الغطاء النبا�رت

والريش ال أعل الجبال �ز
تتواجد بهذا المجال أزيد من 4.000 خلية نحل تنتج سنويا أزيد من 22 طن من العسل ذو الجودة 

العالية.

الخاصيات

ا يتجل  ز تعت�رب تربية النحل نشاطا قديما بالمنطقة حيث راكم المنتجون رصيدا معرفيا محليا ومم�ي
ي تصل إنتاجيتها إل 30 كيلوغرام من العسل للخلية، والمعرفة الجيدة 

ي التعامل مع الخاليا، ال�رت
�ز

للمجال.
ة  مبا�رش محليا  يسوق  ما  وغالبا  المستهلك،  يستحسنه  الجيد،  العسل  من  نوع  الريش  عسل  إن 

للمستهلك.

االستعمال

يستهلك عسل الريش كغذاء ويلجأ إليه لالئغراض العالجية.
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كبار زرهون

Capparis spinosa  :االسم العلمي
 Câpres : االسم الفرنىسي

: الكبار ي االسم العر�رب
: لكبار االسم المحلي

مجال االنتاج

يتواجد نبات الكبار طبيعيا بمنطقة زرهون منذ أك�رش من ثالثة أجيال.
ات المتواجدة أما بقية  ي تحتكر %80 من الشج�ي

قاوة ال�رت ينت�رش الكبار بمجال زرهون عل مساحة 4.000 هكتار تتمركز غالبيتها بجماعة �رش
ي عمار بإقليم مكناس.

ات فتستقر بجماعة نزالة ب�ز الشج�ي
يج�ز من هذا المجال حوالي 4.000 طن من فاكهة الكبار سنويا.

الخاصيات

ة  ي الف�رت
ي وتمتاز باختيار وتحديد نوعية الفاكهة الواجب جنيها عند ظهورها التدريجي �ز

ي الج�ز
تتطلب فاكهة الكبار يد عاملة متخصصة �ز

ز شهري ماي وغشت. الممتدة ب�ي
. ي للوسطاء الذين يوجهونه ال وحدات التصب�ي

يباع المنتوج �يعا بعد الج�ز
ي أقل من 24 ساعة بعد جنيها الئنها فاكهة تفقد من قيمتها �يعا.

ي �ز
ي سائل مملح وحم�ز

يتم تصب�ي فاكهة الكبار �ز
ا »قطر أقل من 7 ملم«، يكون سعر الفاكهة  إن القيمة التجارية لفاكهة الكبار رهينة بحجم الفاكهة »القطر«. فكلما كان حجم الفاكهة صغ�ي

أفضل.

االستعمال

ي إعداد بعض االئطباق ممزوجة بمنتجات أخرى.
تستهلك فاكهة الكبار طرية وتستعمل �ز

ف للكبار بخصائص عالجية. يع�رت

ت 
س تافيالل

مكنا

 Huile d‘olive : االسم الفرنىسي
: زيت الزيتون ي االسم العر�رب

: الزيت البلدية أو زيت العود االسم المحلي

مجال االنتاج

ي عمار ووليلي 
قاوة وكرمة بن سالم ونزالة ب�ز ز 400 و1100 م�رت وتشمل جماعات �رش اوح ارتفاعها ب�ي يتواجد مجال إنتاج زيت زيتون زرهون بمنطقة جبلية ي�رت

ز وسيدي عبد الله الخياط بإقليم مكناس. وموالي إدريس زرهون والمغاسي�ي

الخاصيات

ز الزيتون بمجال »زرهون« 9.500 هكتار غالبيتها غ�ي مسقية ونصف أشجارها تفوق أعمارها 50 سنة. تغطي بسات�ي
ينتج مجال »زرهون« سنويا ما يناهز 26.000 طن من فاكهة الزيتون توجه غالبيته »%97« إلي استخراج الزيت ب 50 مع�ة تقليدية و40 مع�ة حديثة. أما 

. ي
نتاج فيوجه إل التحض�ي التقليدي لزيتون المائدة لالستهالك الذا�رت ي االإ

با�رت
.

االستعمال

ي الطبخ.
تستعمل زيت زيتون »زرهون« غالبا �ز

زيت زيتون زرهون
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خروف تمحضيت

Ovis aries  :االسم العلمي
 Agneau timahdite : االسم الفرنىسي

: خروف تمحضيت ي االسم العر�رب
: خروف تمحضيت االسم المحلي

مجال االنتاج

تعت�رب أغنام تيمحضيت ساللة تاريخية بجهة مكناس تافياللت ويمتد مهدها عل االطلس المتوسط والهضاب المجاورة. فعموما يتشكل مجال إنتاج خروف 
ي مالل وأزيالل والخميسات.

تمحضيت من آقاليم مكناس و إفران والحاجب وبولمان وخنيفرة وب�ز
ز أغنام ساللة تمحضيت بقدرة المقاومة وتتحمل المناخ البارد وتتأقلم مع نمط تربية الماشية الرعوي لالطلس المتوسط. تتم�ي

يتواجد بمجال إنتاج خروف تمحضيت قطيع يتشكل من 1.900.000 رأس من االغنام توفر سنويا حوالي 20.000 طن من اللحوم الحمراء لخرفان هذه الساللة.

الخاصيات

ي االئغنام. ين أو نوع آخر من مر�رب ي الماشية الذين قد يكونون منتجي النخبة أو مك�رش يختلف حجم قطعان أغنام ساللة تمحضيت حسب نوعية مر�رب
ز والجانب العلوي للعنق، مع تواجد صوف بيضاء ال تتجاوز  ي داكن، يصل إل خلف االئذن�ي

ز أغنام ساللة تمحضيت برأس متوسطة الحجم وذات لون ب�ز تتم�ي
، وصوف وأرجل بيضاء اللون. ز ز إل االئمام وخلف العين�ي ز بيضاوية الشكل، نازلت�ي ز أيضا هذه الساللة بأذن�ي مستوى الجبهة. وتتم�ي

ي غالبا ما 
، وقرون، ذات لون أبيض ولولبية الشكل، عند الذكر وال�رت إن الئغنام ساللة تمحضيت ذيل رقيقة وقصبة أنف، غليظة عند الذكر وممتدة عند االئن�رش

. تغيب عند االئن�رش

االستعمال

تعت�رب أغنام تمحضيت أهم ساللة متداولة بأسواق الماشية الئقاليم مكناس والحاجب وإفران وميدلت وخنيفرة بمناسبة عيد االضحى.
تسوق اللحوم المنتجة بمذابح ومجازر الحوارصز واالسواق.

ت 
س تافيالل

مكنا

جدي »موالي بوعزة«

Capra hircus  :االسم العلمي
 Chevreau : االسم الفرنىسي

: الجدي ي االسم العر�رب
ز : جدي، لمع�ي االسم المحلي

مجال االنتاج

وسبت  بوعزة  موالي  جماعات  بوعزة« عل  »موالي  إنتاج جدي  مجال  يمتد 
االئطلس  ز  ب�ي الممتدة  الوسطى،  الهضبة  بقلب  بوحسوسن  وأحد  رحو  آيت 

المتوسط وهضبة الفوسفاط.

الخاصيات

يتكون قطيع ماعز موالي بوعزة، الذي قلما يستفيد من العمليات البيطرية، 
ي مجال يمتد 

من 43.000 رأس تر�رب عل نمط تربية الماشية الرعوي الغابوي �ز
والعرعار  ز  الفل�ي غابات  من  هكتار   51.000 من  مكونة  هكتار   54.000 عل 

والبطم العدسي و3.000 هكتار من مراعي طبيعية خارج المجال الغابوي.
تعت�رب أسواق سبت آيت رحو وأغلموس أهم مراكز تجارة هذا الجدي الذي 

ى.  توجه غالبية إنتاجه من اللحوم إل الحوارصز الك�رب

االستعمال

إن المنتوج هو لحم قليلة الذهون وذات مذاق خاص ويك�رش استهالكه من 
ز  ي إعداد الطاج�ي

ا ما يلجأ ال هذه اللحم �ز قبل الساكنة المحلية حيث كث�ي
. ي

والىسرش
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يانسون »أڭوراي«

ت 
س تافيالل

مكنا

Pimpinella anisum  :االسم العلمي
 Anis vert : االسم الفرنىسي

: اليانسون ي االسم العر�رب
: حبة حالوة االسم المحلي

مجال االنتاج

يمتد مجال إنتاج يانسون أكوراي عل كافة تراب دائرة أكوراي بإقليم الحاجب.
ي البورية تناوبا مع زراعة الحبوب »70% 

نتاج بذوره عل مساحة تقدر ب 850 هكتار باالرا�ز ، الإ ي
يزاول اليانسون بمجال أكوراي، منذ سبعينات القرن الما�ز

للحبوب و%30 لليانسون«.
ينتج مجال أكوراي سنويا حوالي 600 طن من بذور اليانسون بإنتاجية تصل ال 7 قنطارات للهكتار الواحد.

ي مزاولة هذه الزراعة وينتجون بذورهم ذاتيا.
ي أكوراي رصيدا معرفيا تقنيا خاصا �ز

لقد راكم منتجو اليانسون �ز

الخاصيات

ا وله ساق رفيعة مضلعة تخرج منها فروع طويلة تحمل أوراقا مسننة مستديرة الشكل وتنتهي بفروع  ، يصل ارتفاعه ال 60 سنتم�رت ي وحولي إن اليانسون نبات عش�رب
ة مضغوطة الرأس وذات لون أبيض أو أصفر. زهرية صغ�ي

ز بنكهة عطرية ومذاق ساخن وحلو. يعت�رب يانسون أكوراي من النوع االئخ�ز ويتم�ي
ي شهري يونيو ويوليوز، يقوم منتجو هذه الزراعة بعملية التنقية واختيار البذور للتخزين وتوجيه جزء منها للتسويق لتلبية 

ي تتم �ز
بعد عملية حصاد اليانسون وال�رت

ز من البذور للمواسم الموالية. حاجيات المزارع�ي
ز يفضلون بيع جزء هام من المنتوج محليا بعد الحصاد للوسطاء.  ز بقدرات هامة للتخزين لكن المنتج�ي إن بذور اليانسون المنتجة بأكوراي تتم�ي

االستعمال

وبات  ز والحلويات كما يستعمل كمكون لصناعة الم�رش ز بنكهة فاكهية وحارة، يستعمل لتعط�ي بعض المنتجات كالخ�رب إن المنتوج الذي هو عبارة عن بذور تتم�ي
الروحية.

Triticum turgidum L :االسم العلمي
Blé dur : االسم الفرنىسي

: القمح الصلب ي االسم العر�رب
: لقمح االسم المحلي

مجال االنتاج

ز  إن القمح الصلب ل«زيز العليا« صنف محدد التواجد، عل مساحة 400 هكتار مسقية عل طول واد زيز العليا، بجماعات مزيزل وسيدي عياد وكرس تيالل�ي
وذلك منذ أزيد من 50 سنة.

ينتج من هذا الصنف من القمح حوالي 1.400 طن سنويا بإنتاجية تصل إل 35 قنطار للهكتار الواحد.

الخاصيات

ي السوق. لهذا، يلجأ المنتجون ال تخزينها عند كل حصاد.
إن بذور هذا الصنف من القمح غ�ي متوفرة �ز

ز  ويد المزارع�ي ز ي إنتاج بذور ذات جودة عالية ل�رت
ز ال االستثمار �ز ز المحلي�ي نتيجة االئهمية واالرتباط الذين يوليهما مزارعو المنطقة لهذا القمح، لجأ بعض المنتج�ي

ز والحفاظ عل استمرارية هذا الصنف من القمح. المحلي�ي
ي مزاولة زراعة الحبوب من جيل الئخر، حيث يتمرن أفراد العائلة  منذ الصغر عل تقنيات إنتاج 

ي المحلي �ز
ي مجال إنتاج هذا القمح، يتوارث الرصيد المعر�ز

�ز
طباق المحلية كالكسكس و»لمحمصة«. عداد االإ وتحويل القمح الإ

االستعمال

ي إطار عائلي جماعي.
غالبا ما يتم تحويل هذا القمح �ز

ي الكسكس ولمحمصة«.
ي إعداد ماد�رت

ز أفضل للقمح، ظهرت ال الوجود مؤخرا تجمعات نسائية تنشط �ز لتثم�ي

القمح الصلب لزيز العليا
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فاس بولمان

زيت الزيتون

لفت ميسور

بصل » ڭيڭو«

دالح مسالغ

المنتجات الواعدة
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زيت الزيتون

Huile d‘olive : االسم الفرنىسي
: زيت الزيتون ي االسم العر�رب

: الزيت البلدية أو زيت العود االسم المحلي

مجال االنتاج

نتاج الزيتون وزيت زيتون ذات جودة عالية، أهمها: تتوفر جهة فاس بولمان عل مجاالت مختلفة، الإ
• ي حدود 4 طن للهكتار 	

ز الزيتون أك�رش من 2000 هكتار تنتج سنويا 8000 طن من الزيتون بإنتاجية �ز مجال عزابة المتواجد بإقليم صفرو حيث تغطي بسات�ي
الواحد.

• ي حدود 2 طن 	
ز الزيتون أك�رش من 1300 هكتار تنتج سنويا 2100 طن من الزيتون بإنتاجية �ز مجال سكورة المتواجد بإقليم بولمان حيث تغطي بسات�ي

للهكتار الواحد. 
• تنديت وتيساف 	 إنتاجية هي  أربع دوائر  أك�رش من 4000 هكتار موزعة عل  الزيتون  ز  بسات�ي بولمان حيث تغطي  بإقليم  المتواجد  الحاج  اوطاط  مجال 

ز 2 و4 طن للهكتار الواحد. اوح ب�ي واالرجان والرميلة. وينتج هذا المجال حوالي 12000 طن من الزيتون سنويا بإنتاجية ت�رت

الخاصيات

إن زيت الزيتون المنتجة بالمجاالت المشار إليها أعاله، ذات جودة عالية وسمعة جيدة وتعرف بأسماء مصدر إنتاجها عل سبيل زيت عزابة وسكورة واوطاط الحاج.

االستعمال

تحظى زيت الزيتون المنتجة بجهة فاس بولمان بقيمة غذائية عالية وتشكل أساس العديد من االئطباق المحلية وتستعمل لالئغراض العالجية.

س بولمان
فا

Allium cepa :االسم العلمي
Oignon : االسم الفرنىسي

: البصل ي االسم العر�رب
:  لبصلة االسم المحلي

مجال االنتاج

ي مجال، يبلغ متوسط االرتفاع فيه 1500 م�رت وتك�رش فيه موجات الصقيع من شهر أكتوبر إل شهر أبريل ويصل معدل 
كز زراعة البصل عل طول واد »ڭيڭو« �ز ت�رت

التساقطات المطرية فيه إل 350 ملم سنويا.
ي الهكتار مما يمكن من توف�ي أك�رش من 17500 طن 

نتاجية من 35 إل 40 طن �ز اوح متوسط االإ تنت�رش زراعة هذا النوع من البصل عل مساحة 500 هكتار حيث ي�رت
من البصل سنويا.

الخاصيات

ه، بالقدرة التخزينية الطويلة مع المحافظة عل جودة المنتوج بعد التجفيف وأثناء النقل والبيع نظرا لتصلب االئغشية الخارجية  ز بصل » ڭيڭو »، عن غ�ي يتم�ي
لهذا البصل. وتعزى هذه الخاصيات إل المناخ المحلي للواد وغ�ز تربته بمادة البوتاس.

ف بها من قبل السوق والمستهلك، تمكن بصل »ڭيڭو« من االستفادة من فارق السعر مقارنة بأنواع أخرى من البصل. إن هذه الصفات المع�رت

االستعمال

ي إعداد الوجبات الغذائية إضافة إل خصائصه الطبية خصوصا العالجية للجلد.
ي السلطة كما يمكن دمجه �ز

يستهلك البصل الطازج سواء �ز

بصل »ڭيڭو«
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لفت ميسور

Brassica rapa L :االسم العلمي
Navet  : االسم الفرنىسي

الجزر االئبيض أو الجدع االئبيض   : ي االسم العر�رب
: اللفت المحفور االسم المحلي

مجال االنتاج

ة متفرقة ال يتعدى  ي اتجاه ميسور عل مساحة تقدر ب 25 هكتار موزعة عل أحواض صغ�ي
ي �ز ي وادي ملوية بجماعة القصا�رب

يزرع لفت ميسور عل طول ضف�رت
اتساعها بضعة أمتار مربعة. 

ي حدود 25 طن للهكتار الواحد.
ينتج مجال ميسور حوالي 750 طن سنويا من اللفت المحفور بإنتاجية �ز

الخاصيات

ز )يلسع اللسان...( يشتهر لفت ميسور أو اللفت المحفور بشكله ولونه الخاص وخصوصا بذوقه المتم�ي

االستعمال

ز أو فقر الدم، وكعن� من عنارص الحمية  اي�ي اء التغذية كغداء-دواء للمر�ز الذين يعانون من أمراض القلب وال�رش ة ينصح بها خ�رب إن لفت ميسور، خ�ز
الغذائية.

ي الطبخ وعل وجه الخصوص عند إعداد أكلة الكسكس.
ا �ز يستعمل اللفت المحفور كث�ي

س بولمان
فا

دالح مسالغ

Citrullus lanatus :االسم العلمي
Pastèque  : االسم الفرنىسي

: البطيخ االئحمر ي االسم العر�رب
: »الدالح« أو »الدالع« االسم المحلي

مجال االنتاج

ي مجال يبلغ ارتفاعه 
س والحرش �ز ي أراض رعوية ذات تربة من نوع الت�ي

ينتج دالح »مسالغ« عل شاكلة النمط البيولوجي �ز
ز 1100 و 1300 م�رت عل طول وادي مسالغ بجماعة سيدي بوطيب بإقليم بولمان عل مساحة تقدر ب 42 هكتار.  ب�ي

ز 35 و40 طن للهكتار الواحد. اوح ب�ي ينتج هذا المجال ما يزيد عن 1600 طن من دالح »مسالغ« سنويا بإنتاجية ت�رت

الخاصيات

ة العص�ي وذات حالوة مرتفعة وقرمشة لذيذة عند المضغ  ز دالح »مسالغ« بكونه فاكهة ذات حجم متماسك وكث�ي يتم�ي
أو االكل.

االستعمال

. يستهلك المنتوج كفاكهة طازجة أو كعص�ي



189 188

Miel  : االسم الفرنىسي
ي : العسل االسم العر�رب
: العسل االسم المحلي

مجال االنتاج

ينتج العسل بجهة فاس بولمان باالماكن الرئيسية لتواجد النباتات الرحيقية التالية:
• إكليل الجبل: ينت�رش هذا النبات بمناطق الدار الحمراء والعدرج و تافجيغت وسكورة وأوالد علي ومغراوة؛	
• ز سبو؛	 ي إغزران وع�ي

: يتواجد هذا النبات بمنطق�رت الزع�رت
• ي إغزران والدار الحمراء؛	

ة: يتواجد هذا النبات بمنطق�رت الزعي�رت
• ؛	 ي بويبالن وأوالد علي

الزنتاز: المنت�رش بمنطق�رت
• الخروب:  منت�رش بمناطق سكورا وتاهلة والزراردة؛	
• ي اتجاه الجبال.	

ي إقليم صفرو والهضاب العليا لملوية �ز
السدرة: نبات منت�رش بمناطق ديراالئطلس المتوسط �ز

نتاج حوالي 16 طن سنويا من العسل غالبيته من نوع  إكليل الجبل والسدرة والزنتاز. يبلغ االإ

العسل

س بولمان
فا

الخاصيات

ي المنطقة هي:
تنتج أربعة أنواع رئيسية من العسل �ز

- عسل الزنتاز: )Bupleurum spinosum( من االئنواع الرحيقية المعروفة وله أربعة أسماء امازيغية هي زنتاز وزنداز وأكرباز وأيرباز.
ز هذا النوع من العسل بلونه االئبيض المذهب  . ويتم�ي ي شهري أبريل ونون�رب

ي السنة �ز
ز �ز ي عسله مرت�ي

- عسل إكليل الجبل: وهو نبات يعرف باسم  أزير و يتم ج�ز
ك طعما حامضا بالفم كما أنه يتبلور ب�عة. ة وي�رت ز ورائحته الزكية المم�ي

حال باتجاه مناطق إنتاج الزنتاز. ي السوق محليا ووطنيا ويتم جنيه خالل شهري يونيو ويوليو، وذلك قبل ال�رت
- عسل السدر: يعت�رب من أك�رش أنواع العسل طلبا �ز

ي أواخر شهر غشت.
ي الغامق وطعم الزع�رت ويعت�رب من أنواع العسل ذي القيمة التجارية العالية ويتم جنيه �ز ة: عسل معروف بلونه الذه�رب - عسل الزع�رت والزعي�رت

االستعمال

ي وصفات لعالج بعض الحاالت المرضية ويتناول وحده أو ممزوج بمكونات أخرى.
يستهلك العسل كغذاء وكعالج حيث يتم استعماله �ز
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هندباء ايموزار كندر

Cichorium intybus :االسم العلمي
Endive : االسم الفرنىسي
: الهندباء ي االسم العر�رب

: شالدة أو انديف االسم المحلي

مجال االنتاج

ة بمحادات ضاية افرقوغ  ز بدأوا يزرعون هذه الخ�ز تتمركز زراعة الهندباء بآيت سيدي بلقاسم بضواحي ايموزار كندر بإقليم صفرو مع ظهور لبعض المنتج�ي
ي مرحلة ثانية ال منطقة بن سودة بفاس.

بنواحي العنارص قرب صفرو ثم ينتقلون الستكمال الدورة الزراعية �ز
تنت�رش زراعة الهندباء حاليا عل مساحة تناهز 40 هكتار مع انتاجية تقدر ب 12 طنا للهكتار الواحد.

الخاصيات

لقد تم إدخال زراعة الهندباء إل منطقة ايموزار كندر منذ عهد الحماية.
ات. ي حدود 5 سنتم�رت

ا ولها قطر �ز ز 12 و20 سنتم�رت اوح طولها ب�ي ة ذات أوراق لونها أبيض مائل إل االئصفر، وطعم يذكر بمذاق مر خفيف وي�رت إن الهندباء خ�ز

االستعمال

ي إعداد السالطة أو مقلية ب�عة مع البيض.
تستهلك الهندباء طازجة �ز

س بولمان
فا

ن الشعري الت�ي

Ficus carica L :االسم العلمي
 Figues : االسم الفرنىسي

ز :  الت�ي ي االسم العر�رب
: كرموس الشعري االسم المحلي

مجال االنتاج

ز أهل فاس، وهو  ز بسيط ب�ي ز بوعلي بإقليم موالي يعقوب بمجال يعرف بإسم »لمطا« الذي يتم�ي ي الجماعة القروية ع�ي
ز »الشعري« �ز يتمركز إنتاج فاكهة الت�ي

نتاج البيولوجي.   جم القيمة التجارية العالية للمنتجات المزروعة بمجال »لمطا« مقارنة بمناطق أخرى الئن هذا المجال مرتبط لدى ساكنة فاس بنمط االإ ما ي�رت

الخاصيات

ز »الشعري« من الحجم الصغ�ي نسبيا مقارنة مع أنواع أخرى عالية وجد متفرعة. تعت�رب شجرة الت�ي
ة حالوتها ولسوعتها ولها مذاق خاص. إنها فاكهة ذات لون أسود وبها خطوط. ز »الشعري« بصغر حجمها وك�رش ز فاكهة الت�ي تتم�ي

االستعمال

ي الهواء الطلق، وي�حون بأنه يمتلك مؤهالت عالية للحفظ 
ز يقومون بتجفيف جزء من إنتاجهم �ز ز »الشعري« طازجا، لكن بعض المنتج�ي يستهلك الت�ي

. ز مقارنة بأصناف أخرى من الت�ي
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زيتون لمطا

Olive : االسم الفرنىسي
: الزيتون ي االسم العر�رب

: الزيتون االسم المحلي

نتاج مجال االإ

ز الزيتون 15000 هكتار أي ما يعادل %85 من المساحة الصالحة  ، بإقليم موالي يعقوب، حيث تغطي بسات�ي بنتج زيتون »لمطا« بجماعة آيت بوعلي
للزراعة.

. كما يعرف هذا  ز مجال إنتاج هذا الزيتون بطبوغرافية متنوعة حيث تشكل الجبال والتالل والسهول 42 و31 و%27 من المساحة االجمالية عل التوالي يتم�ي
المجال تساقطات مطرية مهمة معدلها السنوي يفوق 532 ملم.

الخاصيات

ز زيتون لمطا بكونه منتوجا شبه بيولوجيا حيث نادرا ما يلجأ المنتجون ال استعمال المدخالت وبكمية جد محدودة. يتم�ي
ي غياب استعمال المبيدات المناسبة، يمكن أن ينال من جودة هذا المنتوج.

يعت�رب زيتون »لمطا« منتوجا طبيعيا لكن تواجد ذبابة الزيتون �ز

االستعمال

ي انتقاء وتحويل الزيتون االئسود ال زيتون مملح.
لقد راكم المنتجون رصيدا معرفيا مهما �ز

ي أكياس أو حاويات.
ي إضافة الملح الجاف عل الزيتون الكب�ي الحجم ووضعه �ز

تكمن عملية التحويل �ز
ي الهواء الطلق. إنها عملية تمكن من تسويق المنتوج عل مدار السنة.

ي االئسواق، يغسل الزيتون المحول ويجفف �ز
قبل عرضه �ز

س بولمان
فا

Malus domestica :االسم العلمي
 Pomme : االسم الفرنىسي

: التفاح ي االسم العر�رب
: التفاح االسم المحلي

مجال االنتاج

جماعة  وسط  المنازل  من  بالقرب  التفاح  أشجار  تنت�رش 
ة  تافجيغت بإقليم صفرو وعل طول المجاري الصغ�ي

للمياه.

الخاصيات

نتاج التفاح  ز لكن االنطالقة الفعلية الإ يعود تواجد شجر التفاح بمنطقة تافجيغت إل عهد الحماية حيث تم توزيع بعض الشتالت عل بعض المزارع�ي
ز المنطقة  ي تغطي معظم بسات�ي

ي أواخر الثمانينات بثالثة أصناف هي Golden Delicious  وStarking Delicious  وSpur Starkrimson  ال�رت
بدأت �ز

ز أصنافا جديدة من التفاح مثل Royal Gala و  ة، أدخل بعض المنتج�ي ي االآونة االئخ�ي
ي تقدر مساحتها االإجمالية ب20  هكتارا. �ز

ال�رت
.Staymen Richared Deliciousو Reine des reinettes

. ز تفاح تافجيغت بلون أحمر داكن وطعم حلو ولب كث�ي العص�ي يتم�ي

االستعمال

ز التفاح المطبوخ )كومبوت( ..... نتاج الخل أو عج�ي يستهلك تفاح »تافجيغت« فاكهة طازجة  ويحول جزء منه الإ

تفاح تافجيغت
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تازة تاونات الحسيمة

اللوز

ز الت�ي

الكبار

االعشاب الطبية والعطرية

المنتجات الواعدة
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اللوز

Prunus dulci  :االسم العلمي
 Amandes : االسم الفرنىسي

: اللوز ي االسم العر�رب
: دجوز االسم المحلي

مجال االنتاج

ي وريغل.
يمتد مجال إنتاج اللوز بإقليم الحسيمة عل مساحة 25.000 هكتار تتمركز غالبيتها بدائرة ب�ز

ينتج هذا المجال حوالي 800 طن من فاكهة اللوز سنويا تسوق غالبيتها محليا عل مدار السنة.

الخاصيات

ز لوز الحسيمة بحجم صغ�ي ومذاق حلو ونكهة خاصة تكتسيها الفاكهة من الظروف البيئية المحلية. يتم�ي
ين لذى الساكنة المحلية. تنتج فاكهة اللوز بمجال الحسيمة عل النمط البيولوجي بالمناطق البورية دون اللجوء ال أي مدخالت وتحظى بسمعة وإقبال كب�ي

االستعمال

ي إعداد الحلويات وبعض االكالت المحلية.
يستهلك اللوز كفاكهة جافة كما يتم استعماله �ز

سيمة
ح

ت ال
تازة تاونا

الكبار

Capparis spinosa  :االسم العلمي
 Câpres : االسم الفرنىسي

: الكبار ي االسم العر�رب
: لكبار االسم المحلي

مجال االنتاج

ي تيسا والقرية حيث يتواجد الكبار عل مساحة تقدر ما 
ي مجال يمتد عل دائر�رت

ينتج الكبار بإقليم تاونات �ز
ز 4000 و 5000 هكتار. ب�ي

يج�ز من هذا المجال ما يناهز 7500 طن من فاكهة الكبار سنويا.

الخاصيات

إن الظروف الطبيعية المالئمة مكنت الكبار من التواجد طبيعيا بإقليم تاونات والمناطق المجاورة له والتابعة 
قليم فاس. الإ

ي من الكبار.
ي المائة من االنتاج الوط�ز

فالمجال الممتد من تاونات ال جزء من فاس يوفر ما يناهز 70 �ز
ز الكبار  ة ويقاوم الحرارة المرتفعة. كما يتم�ي بة الفق�ي يتواجد الكبار طبيعيا بالمناطق الجبلية ويتأقلم مع ال�رت

ي المنحدرة.
ي االئرا�ز

بة والحد من التعرية مع القدرة عل النمو �ز بكونه نبات يساعد عل الحفاظ عل ال�رت
إن المنتوج هو عبارة عن فاكهة ذات لون أخ�ز ومذاق مر.

االستعمال

ي إعداد بعض االطباق ممزوجة بمنتجات أخرى.
تستهلك فاكهة الكبار طرية وتستعمل �ز

ف للكبار بخصائص عالجية. يع�رت
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صبار الدالحية

Opuntia ficus indica  :االسم العلمي
 Cactus ou figuier de barbarie : االسم الفرنىسي

: الصبار ي االسم العر�رب
: تهنديت االسم المحلي

مجال االنتاج

ي إقليم الحسيمة بمجال 
يتواجد الصبار من صنف الدالحية ح�يا �ز

جميل  ي 
وب�ز مستاسة  جميل  ي 

وب�ز بوفراح  ي 
ب�ز جماعات  عل  يمتد 

ز والسنادة. مكسول�ي
طبيعية  هكتار   200 منها  هكتار   900 الدالحية  صبار  مساحة  تبلغ 

تواجدت منذ زمن بعيد.
ينتج مجال صبار الدالحية 4.000  طن من الفاكهة سنويا توجه غالبيتها 
. ي المائة من االنتاج الكلي

ي وال يسوق منها اال 30 �ز
ال االستهالك الذا�رت

الخاصيات

إن صبار الدالحية صنف متأقلم مع الظروف البيئية لجبال المنطقة 
ودة. ز بمقاومته للحرارة المرتفعة وكذلك لل�رب ويتم�ي

ز  التم�ي من  الدالحية  صبار  المحلية  الطبيعية  الظروف  مكنت  لقد 
ي أصناف أخرى من الصبار. ففاكهة صبار الدالحية 

بخاصيات ال تتوفر �ز
ة  ز هذه الفاكهة بك�رش ة الحجم. كما تتم�ي تنفرد بلب بذوره قليلة وصغ�ي
ة  حالوتها وغناها باالئمالح المعدنية إضافة ال احتوائها عل نسبة كب�ي
ات، فإن لفاكهة صبار الدالحية قدرات  ز من الماء. زيادة عل هذه المم�ي

ودة لمدة تصل ال 15 يوما. ي ال�رب
تمكنها من الحفظ �ز

االستعمال

ين لذى ساكنة إقليم الحسيمة حيث تستهلك غالبية االنتاج كفاكهة طرية. تحظى فاكهة صبار الدالحية بشهرة وإقبال كب�ي
ين. ز ز هذا المنتوج ع�رب إنتاج عص�ي الدالحية ذو النكهة والذوق المم�ي ز ال تثم�ي ز المحلي�ي ي لب فاكهة صبار الدالحية دفع المنتج�ي

إن نسبة الماء المرتفعة �ز
ائح موجهة لالستهالك المطبخي. ي شكل �رش

ي تغذية الماشية كما يحول جزء منها �ز
تستغل أظالف صبار الدالحية �ز

سيمة
ح

ت ال
تازة تاونا

ن الت�ي

Ficus carica L  :االسم العلمي
 Figues : االسم الفرنىسي

ز : الت�ي ي االسم العر�رب
: الكرموس االسم المحلي

مجال االنتاج

ز عل مساحة تقدر ب 20.000 هكتار تنتج سنويا ما يناهز  ي تاونات وغفساي بإقليم تاونات حيث تنت�رش أشجار الت�ي
ز بشكل كب�ي بدائر�رت يتمركز إنتاج الت�ي

. ز 30.000  طن من فاكهة الت�ي

الخاصيات

ز منذ القدم. ي إنتاج الت�ي
ي خاص �ز

يشتهر مجال تاونات بتقاليد ورصيد معر�ز
ي البورية عل النمط البيولوجي دون اللجوء ال المدخالت.

ي االرا�ز
ز بإقليم تاونات �ز ينتج الت�ي

ز بوعادل وبوهودة. إن  ات وشهرة لذى المستهلك وخاصة أصناف ت�ي ز ز المحلي المنتج بهذا المجال من اكتساب مم�ي إن الظروف الطبيعية المحلية مكنت الت�ي
ي شكل مهرجان يقام سنويا بجماعة بوهودة.

ز �ز ز تاونات حثت الساكنة المحلية عل االحتفال بالت�ي الشهرة المكتسبة لذى ت�ي

االستعمال

ز تاونات كفاكهة طرية او مجففة. يستهلك ت�ي
. ي

ز الطري والمجفف عل الصعيد الوط�ز يسوق الت�ي
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زيت زيتون غفساي

 Huile d‘olive : االسم الفرنىسي
: زيت الزيتون ي االسم العر�رب

: الزيت البلدية أو زيت العود االسم المحلي

مجال االنتاج

ز أشجار الزيتون عل حوالي 120.000 هكتار. يمتد مجال إنتاج زيت الزيتون عل جل تراب إقليم تاونات حيث تنت�رش بسات�ي
ينتج مجال غفساي ما يناهز 12  طن سنويا من زيت الزيتون البكر الممتازة .

الخاصيات

ز 70 و 200 سنة. ي غالبيتها من صنف Picholine Marocaine، ب�ي
ي هي �ز

اوح أعمار بعض أشجارها، وال�رت ز الزيتون قديمة جدا بتاونات حيث ت�رت تعت�رب بسات�ي
ي التصب�ي وانتاج زيت ال تتجاوز نسبة الحموضة فيها 

ي »الزبوج« وتنتج زيتونا ذو جودة عالية �ز تطعم أشجار زيتون مجال غفساي عل صنف الزيتون ال�رب
.% 0.1

االستعمال

غراض العالجية. تستعمل زيت زيتون غفساي للطبخ ويلجأ إليها لالإ

سيمة
ح

ت ال
تازة تاونا

عسل الحسيمة

 Miel : االسم الفرنىسي
: العسل ي االسم العر�رب
: تمانت االسم المحلي

مجال االنتاج

قليم الحسيمة حيث يصل مستوى االنتاج ال 100  طن سنويا. ينتج العسل عل صعيد كافة الجماعات التابعة الإ
تتواجد بمنطقة الحسيمة أزيد من 10.000 خلية نحل، منها 6000 خلية ع�ية والباقية تقليدية.

الخاصيات

ي هذا المجال.
تعت�رب تربية النحل نشاطا قديما بالمنطقة حيث راكمت الساكنة المحلية رصيدا معرفيا مشهود له �ز

إن العسل المنتج بالحسيمة متنوع وذو ألوان مختلفة ونكهات خاصة يقدرها المستهلك.
ة المعروف محليا بإسم  ي المنطقة وبالخصوص نبات زعي�رت

ة �ز إن لعسل الحسيمة سمعة وقيمة غذائية وتجارية عالية يكتسيها من نوعية النباتات الرحيقية المتواجدة بك�رش
زوي الذي يعت�رب عسله االك�رش شهرة محليا.

يسوق عسل المنطقة محليا وقد بدأ مؤخرا يتواجد بالمراكز التجارية داخل عدة مدن أخرى.

االستعمال

يعت�رب استهالك العسل تقليدا غذائيا محليا ويك�رش عليه الطلب خالل شهر رمضان وفصل الصيف خصوصا من قبل الجالية المقيمة بديار المهجر والمتحدرة من المنطقة.
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جلبان آيت قمرة

Pisum sativum L  :االسم العلمي
 Petit pois : االسم الفرنىسي

: الجلبان أو البازالء ي االسم العر�رب
ز : تينيف�ي االسم المحلي

مجال االنتاج

قليم الحسيمة. ي عبد الله التابعة الإ
ي لجماعات آيت قمرة وإزمورن وب�ز ا�رب يمتد مجال إنتاج جلبانة آيت قمرة عل المجال ال�رت

تبلغ المساحة المخصصة لهذا النوع من الجلبان حوالي 1000 هكتار تنتج سنويا ما يناهز 50 طن من مادة الجلبان.

الخاصيات

ة حالوتها. ز جلبانة آيت قمرة بليونة غشائها وك�رش تتم�ي
ي الذي يبتدأ من 

ة بعد الج�ز ز ي مدة وج�ي
قبال حيث غالبا ما ينفذ المحصول �ز ة لذى الساكنة المحلية ويك�رش عليها االإ تحظى هذه الجلبانة بشهرة كب�ي

اير ال شهر أبريل. أواسط شهر ف�رب

االستعمال

لية. ز ي العديد من االطباق الم�ز
ة �ز تستهلك جلبانة آيت قمرة كخ�ز

ي الطبخ.
ة تواجدها، تكون هذه الجلبانة دائمة الحضور �ز خالل ف�رت

يسوق هذا الجلبان محليا، لكن شهرته جعلته مطلوب ح�رت من خارج الجهة.

سيمة
ح

ت ال
تازة تاونا

االعشاب الطبية والعطرية

 Plantes aromatiques et médicinales : االسم الفرنىسي
: االئعشاب الطبية والعطرية ي االسم العر�رب

: لعشوب االسم المحلي

مجال االنتاج

ة والخزامة والزع�رت والشيح والبابونج. كما تعت�رب الغابات  ي باالئعشاب الطبية والعطرية أهمها زعي�رت
ي متنوع وغ�ز

يتواجد بجهة تازة الحسيمة تاونات غطاء نبا�رت
ة لغابات منطقة الريف. ز المتمركزة بدائرة تارجيست أهم مجال لتواجد هذه االعشاب المم�ي

الخاصيات

. ي
ف بها عل الصعيد الوط�ز تعت�رب االعشاب الطبية والعطرية المتواجدة بالمنطقة نباتات رحيقية بامتياز مع�رت

بة والحد من التعرية. ي الحفاظ عل ال�رت
اتها الرحيقية، تؤدي هذه االعشاب  دورا مهما �ز ز إضافة ال مم�ي

.le thym de Targuiste »ة تارجيست ة يدعى »زعي�رت كما تجدر االشارة ال أنه ينت�رش بمنطقة الحسيمة نوع متوطن من نبات زعي�رت

االستعمال

ي شكل 
�ز أومقطرة  إما مجففة  والعطرية  الطبية  االعشاب  تستعمل 

لية وحفظ  ز ي تعط�ي االطباق الم�ز
زيوت آساسية. كما يتم استعمالها �ز

االغذية اضافة ال استعماالت عالجية متعددة.
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طنجة تطوان

زيت الزيتون *

عسل *

ز ت�ي

الصامت

ز الماعر * ج�رب ي برتقال الزغ�ي

المنتجات الواعدة

* منتجات مرمزة
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ي برتقال الزغ�ري

Citrus sinensis  :االسم العلمي
 Oranger doux : االسم الفرنىسي

تقال : ال�رب ي االسم العر�رب
ي : ليمون الزغ�ي االسم المحلي

مجال االنتاج

ة بإقليم وزان. يف والزغ�ي ي مناطق تروال وأحمد ال�رش يشمل مجال إنتاج برتقال الزغ�ي
تقال. ي 90 هكتار تنتج سنويا 680 طن من فاكهة ال�رب ز برتقال الزغ�ي تبلغ المساحة الكلية لبسات�ي

طوان
جة ت

طن

الخاصيات

ة حالوتها إضافة ال احتوائها عل نسبة مرتفعة من الماء. ي بصغر حجمها وقوة نكهتها وك�رش ز فاكهة برتقال الزغ�ي تتم�ي

االستعمال

ي كفاكهة موسمية طرية. يستهلك ويسوق برتقال الزغ�ي
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طوان
جة ت

طن

الصامت

 Sirop de raisin : االسم الفرنىسي
وب العنب : م�رش ي االسم العر�رب

: الصامت االسم المحلي

مجال االنتاج

وب عنب، ح�يا بدوار معكاشة المتواجد عل بعد 20 كلم من جماعة باب تازة بإقليم شفشاون. ينتج الصامت، الذي هو عبارة عن م�رش

الخاصيات

. ي خاص بساكنة شفشاون منذ القرن السادس ع�رش
وب عنب ينتج وفق رصيد معر�ز يعد الصامت م�رش

ينتج الصامت يدويا بالمناطق المتخصصة قديما بزراعة الكروم.

االستعمال

ز العنب ذي الجودة المتوسطة أو الرديئة والذي ال يمكن تقديمه لالئكل أو للبيع. يعت�رب إنتاج الصامت نوعا من عمليات تثم�ي

زيتون المائدة

Olea europea :االسم العلمي
Olive de table : االسم الفرنىسي

: زيتون ي االسم العر�رب
: زيتون االسم المحلي

مجال االنتاج

يمتد مجال إنتاج زيتون المائدة عل كافة تراب إقليم وزان حيث تتواجد أزيد من 34.000 شجرة زيتون تمكن من إنتاج ما يناهز 517 طن من الزيتون يثمن غالبيته تقليديا. 
 

الخاصيات

.Picholine Marocaine ز أشجار الزيتون المتواجدة بإقليم وزان من صنف تشكل غالبية بسات�ي
. ي

يمكن اعتبار الزيتون المنتج بهذا المجال منتوجا بيولوجيا الن المنتجون ال يستعملون المبيدات كما يعتمدون عل كمية جد محدودة من السماد الكيميا�ئ
ي تحويل الزيتون ذو المذاق المر بطرق طبيعية حيث يلجأ نساء هذه المنطقة إل 

، قديم ومتوارث من جيل الآخر، يكمن �ز ي
ي نسا�ئ

يعد زيتون المائدة بفضل رصيد معر�ز
ي أزيد من ستة أشهر من إعداده.

قيد هذا الزيتون وإزالة مرارته، وال يستهلك إال بعد م�ز استعمال الماء والملح ل�رت

االستعمال

المعطر  والزيتون  ط«  »لم�رش و  »لمخلع«  كزيتون  مختلفة  منتجات  نجد  وهكذا  المنطقة.  زيتون  لتنوع  نظرا  وزان  بمجال  المائدة  زيتون  تحض�ي  وطرق  مذاق  يختلف 
باالئعشاب الطبية والعطرية. 
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 زيت الزيتون              

 Huile d‘olive : االسم الفرنىسي
: زيت الزيتون ي االسم العر�رب

: الزيت البلدية أو زيت العود االسم المحلي

مجال االنتاج

يمتد مجال إنتاج زيت الزيتون عل جل المناطق الجبلية والشبه الجبلية الئقاليم وزان والعرائش وشفشاون وتطوان عل حوالي 58.000 هكتار.

الخاصيات

.Picholine Marocaine ز أشجار الزيتون المتواجدة بالمنطقة من صنف تتكون غالبية بسات�ي
نتاج التقليدي الخاص بالمنطقة. ز زيت زيتون هذه المنطقة بخاصيات حسية وغذائية تكتسيها من الظروف البيئية المحلية ونمط االإ تتم�ي

ي الطبخ المحلي حيث تعت�رب 
ي كون زيت الزيتون دائمة التواجد �ز

ي التقاليد الغذائية والعالجية بالمنطقة. وتتجل هذه االهمية �ز
تكتىسي زيت الزيتون مكانة هامة �ز

. ي
ز لزيت الزيتون عل الصعيد الوط�ز ساكنة المنطقة من أك�رش المستهلك�ي

ز االصفر واالخ�ز حسب مستوى نضج الفاكهة المحولة. يتأرجح لون زيت زيتون هذه المنطقة ب�ي

االستعمال

. ز عادة ما تستهلك الساكنة المحلية زيت الزيتون أثناء وجبة الفطور صحبة الشاي والج�رب
. ي الطبخ المحلي

ة �ز تستعمل زيت الزيتون بك�رش
يشهد لزيت الزيتون بخصائص عالجية.

ن وزان ت�ي

Ficus carica L  :االسم العلمي
 Figues : االسم الفرنىسي

ز : الت�ي ي االسم العر�رب
: الكرموس االسم المحلي

مجال االنتاج

ز عل مساحة تقدر ب 1000 هكتار تنتج سنويا  يشمل مجال االنتاج إقليم وزان حيث تنت�رش أشجار الت�ي
. ز ما يناهز 500  طن من فاكهة الت�ي

الخاصيات

الغدان  صنفي  وبالخصوص  ة  ز مم�ي ومذاقية  حسية  خاصيات  ذات  ز  لت�ي بإنتاجها  وزان  منطقة  تشتهر 
ي شكليها الطري أو المجفف.

والبيضة الذين يحظيان بإقبال كب�ي لذى المستهلك �ز
ي المناطق ذات الرطوبة المنخفضة والحرارة المرتفعة مع فصل صيف 

ز تنمو بشكل جيد �ز إن أشجار الت�ي
ة. ي الجافة والفق�ي

حار وجاف. إنها أشجار تتحمل شدة الحرارة وتتأقلم باالئرا�ز
 . ز ي االصناف االخرى من الت�ي

ز من صنف الغدان بعدم احتياجه للتلقيح وهي صفة ال تتوفر �ز ز الت�ي يتم�ي
ي السنة. 

ز �ز ز أيضا هذا الصنف بإمكانية االنتاج مرت�ي ويتم�ي

االستعمال

ي بعض االحيان بفاكهة 
ز يمزج �ز ي شكل عج�ي

ز وزان كفاكهة طرية او مجففة تقليديا ومعبئة أو �ز يستهلك ت�ي
اللوز.

طوان
جة ت

طن
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: لعشوب االسم المحلي

مجال االنتاج

تتواجد االئعشاب الطبية والعطرية بجميع غابات جهة طنجة تطوان وبعض الحقول 
ي النحل بالمنطقة. التابعة لمر�رب

الخاصيات

ي يعت�رب بعضها متوطنا بجهة طنجة تطوان، نباتات 
إن االئعشاب الطبية والعطرية، وال�رت

ة من  كب�ي يحة  الطبية والعطرية و�رش االئعشاب  ي قطاع 
�ز ز  الفاعل�ي معروفة لدى جميع 

الساكنة المحلية حيث تشكل مصدرا لدخلها.
ي شكل زيوت أساسية أو ماء ورد 

تسوق االئعشاب الطبية والعطرية مجففة أو مقطرة �ز
نتاج للتصدير أو تباع للوسطاء. حيث توجه غالبية االإ

االستعمال

تستعمل االئعشاب الطبية والعطرية طرية أو محولة.
الباردة  أو  الساخنة  وبات  الم�رش ي إعداد 

المجففة يتم استعمالها محليا �ز االئعشاب  إن 
ي حفظ 

ي الطبخ وتعط�ي الزيتون ومشتقاته إضافة إل استعمالها �ز
كما يتم استعمالها �ز

ز والفواكه الجافة. الت�ي
ز يلجأ ال ماء  ي ح�ي

ات التجميل �ز ي مستح�ز
أما الزيوت االئساسية فتجد استعماالتها �ز

الورد للعالج ضد بعض االئمراض الموسمية. 
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