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ه اللهصاحب الجاللة امللك محمد السادس نرص 
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ن ي ت
تقديم 

م� ل�م انظا

بية لمغرلمحلية المنتجات اا

لحسيمة ن ااجهة طنجة تطو

قية ل�لجهة اا

س س مكناجهة فا

ة لقنيطرط سال ابالرجهة ا

ة ل خنيفرمالجهة ب� 

ء سطات لبيضار االدجهة ا

سفي كش ااجهة مر

لت عة تافيالرجهة د

سة س ماجهة سو

ن د نواجهة ڭلميم و

ء الحمرلساقية ان العيوجهة ا

هب لذي ادااخلة ولدجهة ا



 

  

تقدیم 
الصعيدين  عيل اضحةوبصامت  كتترعدة  اتحضارتعاقب  اتيجي،سرتاالوايف الجغرقعه مونتيجة  ب،املغرف عرقد ل

انية. الحيود النباتية وارا للموانا كبريالبيئي مام جعل من هذا البلد خزي والبرش

انة خزب املغرمن  نيجعالالبيئية،  ماتاملنظوتعدد  يف املتثل جيلوالبيوع التنووخر ألجيل  من ثاراملتويف الثقاع التنون إ

طن.غنية باملنتجات املحلية كثري منها متو

إطار يف املنتجات لهذه مهام احيزي البحرالصيد وحة الفالة ارزوخصصت  املحلية، املنتجات من اململكة تهالمبؤعيا و

محمد  امللك الجاللة صاحب قتها،نطالإعلن أالتي  خرض،األب املغرمخطط  حية،الفالللتنمية  الجديدة اتيجيتهاسرتإ

 مبكناس. 2008بريل سنة السادس يف شهر أ

ر التالية:تكز اساسا عىل املحاوة مخطط، خاص لتنمية هذه املنتجات، إررهكذا متت بلوو

جات املنتووالغذائية  اداملودة جووملصدر  ةاملميزمات بالعالاملتعلق  06-25قم رن للقانو 2008سنة  نرشوعداد إ- 

البحرية.حية والفال

لتنمية  خاصة جهوية مخططات ةربلووجها نتاإت مجاالتشخيص وقيمها  سلسالتحليل واملحلية  املنتجات دجر- 

الدويل.طني وتسويق هذه املنتجات عىل الصعيدين الوويج وعداد مخطط للرتضافة إىل إاملنتجات املحلية إ

ق السوملتطلبات  طبقا املحلية املنتجات ضعرتحسني وتكثيف  جلأمن  التثمني حداتوهيل تأنامج برنجاز إ- 

ي بها العمل. انني الجارالقوو

ميز هذه املنتجات. همية تراكبة املنتجني عىل أمو- تحسيس و

خاصة اتيجيةسرتإ،2012سنة  من ابتداء تفعيل،وة ربلومتت  املحلية، املنتجات علقطاضافية إدفعة  عطاءإجل أمن  كنهل

سس التالية: تكز عىل االاسع، ترتسويق املنتجات املحلية عىل نطاق وويج وبرت

نة يف التجميعازاكات متوعداد رشإج ونتا• التنمية القبلية يف سلسلة اال

تسويق املنتجاتجستية جهوية لتثمني ونشاء فضاءات لو• إ

الدويلطني و• تنمية تسويق املنتجات عىل الصعيدين الو

ميز املنتجات• دعم تر

شهارية إاصلية وت توتنظيم حمال• 



 

 

 

جهوية،وكزية مرمصالح،  ةارزالوحدثت أويج، الرتوالتسويق  لدعم املعدة اتيجيةسرتاالوالتنموية  امجالربتفعيل  جلأمن  

تنمية  مبديرية ميزللرتقسم واملحلية  للمنتجات قسم خلق تم هكذا،واملحلية.  املنتجات عقطاتنمية  قيادةوطري بتأتعنى  

للتنمية  طنيةالوكالة بالومبديرية  بعد فيام دعمها تم ب،قرعن  عالقطااكب توجهوية  مصلحة 12و  جنتااالسل سال

تسويق املنتجات املحلية.ويج واكب ترحية، توالفال

من  دأزيدجرواملحلية  املنتجات ملنتجي تجمع 1000من  أكرث تعداد نماململكة،  صعيد عىل ةاملنجزبحاث األمكنت  لقد 

ضافة إته استعامالوخاصياته وج املنتوعية بنولقة املتعاملعطيات  همأتربز  تعريفية بطائق لها عدتأمحيل،  جمنتو 200

ج. نتات االصيات مجاالاىل خصو

هو ر،بصومزينة  تعريفية بطائق عن ةعبارهو  الذي ع«،تنووغنى  بية،املغراملحلية  »املنتجات لفمؤمن  الهدف نإ

خلق جاذبية وهذه املنتجات، بغية تحسيس املستهلك  عة مناملتنووطنية الغنية الوة وبالرثاسع، ونطاق  التعريف عىل 

ع. اكة بني مختلف فاعيل القطااتجاه املنتجات املحلية متكن من تنمية الرش

صياغته متت حيث املحلية، باملنتجات اململكة، غنى ذلك، اىل ةرولرضادعت كلام تحيينه سيتم الذي لف،املؤهذا  ربزي

هم ألشاملة  ةبنظرعا متبودة الجووللمنشأ  ةاملميزمات بالعالاملتعلق والعمل  به يالجارن للقانوبالتعريف  البداية يف 

املنتجات املحلية مبختلف جهات اململكة. 

ج نتاسل االمديرية تنمية سال
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ز يم�ل�م انظا
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ز

�

ف إ�:یھدلمحلیة ولمنتجات اطنیة لتنمیة الواتیجیة اس�سیة لالسا��ائز الرمن ايم�ل�ایعت� 
زز لمحلیة�نة اللساي�لمعرصید الرالمحلیة ولمنتجات اة ادش جوإنعاويلکب�ع التنواي. تثم�1

� 

ز و�لداوط� لولصعیدین المحلیة ع� المنتجات ایق اص تسو. تنمیة فر2 يي
ز

�

فولظراات ذطق لمناباصا خصوومة امستدومنتجة  منیةتضاحة فالأجل  من لھامجاویة ولقرا�نة لساايب�ابط ولرادعم  3. 

� 

لصعبة لطبیعیة اا
زز طااشوأب لمغراقطع  لقد

�

ماتلعالبالمتعلق ا 25-06رقم  ،نلقانوان�منذ  حیةلفالامنتجات لايم�ترل مجاي�ة  يکب�
یخربتا 56-08-1رقم  يلظھ�بالمفعل ایة، لبحراوحیة لفالالمنتجات اوائیة لغذاد اللموة دلجواوللمنشأ  ة يالمم�ز

 2008.ي ما 23

�

زز� :يحلت�مرع�  تکزیرولمنتجات اههذحمایة واف ع�لالسق متناوجید  منظاضع ومن  يلقانو�ارطا�ااهذیمکن 

� 

ز� �. ا1

�

ةدلجواة للمنشأ ويمات المم�لعالاف باع�

مات.لعاله اة من هذلمستفیدیة البحراحیة ولفاللمنتجات ااائیة ولغذد االمودقة ع� المصا. ا2
ز .لیاودوطنیا ولھا  يمحتمل�غش  وأیر وتزي أمن  لحمایةاواق سو�ااق اخ�من  منتجاتنا ،أیضام لنظااا هذیمکن  ماک

زز حیة.لفالة ادلجومة اعاللمنشأ وتسمیة او�الجغرن البیاة هي از مم�موث رد ثالعتماا تم اهکذو يي
زز لمحلیة.المنتجاتبامتعلقة  ة يمم�مة عال 43ب  افع��التنفیذ، ايح� 25-06رقم  نلقانوال خودمنذ  تم لقد
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ز ةدلجواة للمنشأ ويمات المم�لعالا

ز ىتعزعندما  مح�موقع  وأجھة  وأإقلیم  من رینحدج کمنتوج منتوع�  فلتعرامن  تمکن ل�التسمیة ا :�الجغران لبیاا ييي
زز وو/أإنتاجه  نیکووي�الجغرالمنشأ ااهذإ�  سیة،ساأةربصوله،  ةمحددى أحرة  يم��ل  وأسمعته  وأجلمنتوااهذة دجو

ز�الجغرلموقع ااخل او تھییئه قد تم دیله و/أتحو
لمحدد.اي

�

� 

� 

�

زز تستعملوبلد  �عتطلق  ت�لحاابعض يو�يمع�ن م�او أجھة  ع� تطلق يل�اافیة لجغرالتسمیة ا :لمنشأاتسمیة 
زز �الجغراسط لواإ�  سیةساأوأیة ح�ة ربصوى خر�ااته مم�و أسمعته  وأدته جوى تعزومنه  صالمتأن یکوج لمنتو يي

ز لمحدد.ا �الجغراموقع لااخل دتم  قد ھییئهتویله تحووإنتاجه  نیکووطبیعیة  ملاعوویة ب�مل اعوع�  یشتمل يلذا ي

ز له لتخول�اصة لخااصفات المواوات لم�امن  عةمجموع�  فریتوج لمنتوانبأاف ع��ا:حیةلفالاةدلجوامة عال يي
ز ء.�قتضاعند ا �الجغرمنشئه اصنعه وط إنتاجه وولك بفضل �ذجات المماثلة له ولمنتوق اة یفودلجول من اى عامستو ي



ة للمنشأ والجودة ز العالمات المم�ي



ز ةدلجواة للمنشأ ويات المم�ملعالا

ز لمحمیةلمنشأ امز تسمیة ارلمحميا�الجغرن البیامز ار ي



 

  

 

 

 

منتوجات مرمزة

ز »ن�ارلمحمي «أا�الجغرن البیاا ي

ز »لتل لتافیاللمجھور المحمي «تموا �الجغرن البیاا ي

زز »ن�ابريلمحمي «�لیمنت�ا �الجغرن البیاا ي

زز »ڭیلف ب�ولمحمي «لحم خرا�الجغرن البیاا يي

ز لله»د عبد ا�وي ألسفرن امالمحمي «را �الجغرن البیاا ي

زز »نوعز شفشالماالمحمي «ج�ا �الجغرن البیاا  �ي

ز »ناعمرر آیت بالصباکھة المحمي «فاا �الجغرن البیاا ي

ز »ید لفجیجزا بویززر ألمحمي «تموا �الجغرن البیاا ي

ز »لیالزلة أدم تالزقولمحمي «عسل اا �الجغرن البیاا ي

ز »تواز تافرالمحمي «لو �الجغرن البیاا ي

ز »ون صفریتولزیت المحمي «زا �الجغرن البیاا ي

ز س»فقور بولمحمي «تموا �الجغرن البیاا ي

ز »لتلمحمي «تفاح میدا �الجغرن البیاا ي

ز »ملسالاعبدي�موجبلبخنوعسل«لمحميا�الجغرانلبیاا ي

ز »نازة وزلممتالبکر ان ایتولزیت المحمي «زا�الجغرن البیاا ي

ز »لکزاح زالمحمي «لمز �الجغرن البیاا ي

ز طا»ب طایطور بولمحمي «تموا�الجغرن البیاا ي

ز »مسمخاکسکس«وأ»�خماکسکس«لمحميا�الجغرانلبیاا يي

ز لحسیمةحیة ا�ر دلمحمي صباا �الجغرن البیاا ي

ز یفلرز المحمي لوا �الجغرن البیاا ي

ز سیتن تفریتولزیت ازلمحمي ا�الجغرن البیاا ي

ز منةحاي للرلبلدن اکمواللمحمي ا�الجغرن البیاا ي



منتوجات مرمزة

 

 

 

 

 

 

 

 

ز لسوکو-أمالر ألولمحمي ا �الجغرن البیااز يل�نوز ألمحمي لوا �الجغرن البیاا ي

زز لناقةحلیب المحمي ا �الجغرن البیااناتوت تالمحمي نابوا�الجغرن البیاا يي

زز سفير اکبالمحمي ا �الجغرن البیاالحاجط اطاون أیتولزیت المحمي زا �الجغرن البیاا يي

زز ي�الجغرن البیا عةرر جیھل دتمولمحمي اي�الجغرن البیااع�لمحمي عدس زايا 

� 
ز ز�ا�لدلعنب المحمي اا �الجغرن البیاا قیةل�اللمنطقةلمجففةایرزأقاروألمحميا�الجغرانلبیاايي ي

ز لیالزز ألمحمي جوا�الجغرن البیاا نیالأتغماأةزلممتاالبکرانیتولزایتزلمحمیةالمنشأاتسمیة ي

سلماومة أاسیة خزسا�یت الزلمحمیة المنشأ اتسمیة ا �

ظمة» لشیات ان تیویتولزیت المنشأ المحمیة «زتسمیة ا

 »ینلون تااعفرلمنشأ المحمیة «زتسمیة ا

دس» انة دد قلعة مکورلمنشأ المحمیة «وتسمیة ا

ز ي�الجغرانلبیاا
قیةل�المنطقةایر ز�سیة �سا�ایتزلمحميا � �

ز ءالصحرس المحمي عسل دغموا �الجغرن البیاا ي

ز اب�ء ایت ولمحمي حناا �الجغرن البیاا يي

ز لحلماد ااجل ولمحمي سفرا �الجغرن البیاا ي

ز کیدء فم زلمحمي حناا�الجغرن البیاا ي



جهة طنجة تطوان 
احلسيمة
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البيان الجغرايف املحمي

 فا”هة íبار v¯Çية احلسيمة

ا لخاصيات

ا لسمعة التاريخية

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

تستهلك كفاكهة وتعرف إقباال كبريا كفاكهة منعشة خالل فصل

الصيف. 

يشمل املوقع الجغرايف املعني بالبيان الجغرايف »فاكهة

صبار دالحية الحسيمة» تسع جامعات إلقليم الحسيمة 

تتوزع عىل ثالث دوائر كالتايل: 

 الجامعات التابعة لدائرة بني وارياغيل : بني حديفة ؛

الجامعات التابعة لدائرة بني بوفراح : سنادة، بني

بوفراح، بني كميل ماسطاسا، بني كميل مكسولني؛

الجامعات التابعة لدائرة تارجيست: سيدي بومتيم، 

زاركات، بني عامرت، موالي احمد الرشيف.

فاكهة الصبار ذات البيان الجغرا� يجب أن تتأ�

 «فاكهة صبار د�حية الحسيمة» ح�يا من صنف 

«الد�حية»؛

تکون الفاكهة عبارة ع� ثمرة ممتلئة ذات ش�ل دائري 

إ� مستطيل من جانب ا لسويقة. لون ق�تها أخ�

بالمياه مع ذوق حلو، مصفر عند ا لنضج. لها لب غ�

مع بذور حم� يذكر بالبطيخ ا�حمر، لونه أخ�

صغ�ة ولينة؛

أ هم الخصائص الف�يائية والکيميائية:

سم؛ 6-7 طول الفاكهة:

سم؛  4-5 عرض الفاكهة:

غرام؛ 90-105 وزن الفاكهة الطازجة:

غرام من اللب؛ 100 ملل/ � نسبة العص� : 20-26

غرام من العص� غرام /100 13-14,5 نسبة السکريات:

يح� ان فاكهة الصبار الد�حية قد استقدمت 

إ� منطقة الريف من قبل ا�سبان خالل الحقبة 

بها من المکسيك. ا�ستعمارية والذي أ�



�

 الÃو⁄ السوÇاÎfl الƒوامرة
مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

ميتد مجال إنتاج الفول السوداين عىل الرشيط الساحيل األطليس

ذي الرتبة الرملية واملمتد من اصيال اىل القنيطرة.

تبلغ املساحة املخصصة للفول السوداين بجهة طنجة تطوان 

طن.  21000 هكتار مع انتاج يفوق الحسيمة 9200

يتميز املجال الجغرايف لإلنتاج الفول السوداين برتبته الرملية

املتجانسة والسهلة يف الحرث. من خصائص هذه الرتبة ايضا انها 

سهلة التهوية وتحتوي عىل كمية منخفضة جدا من الطني (أقل 

٪). يعترب هذا النوع من الرتبة جد مناسب إلنتاج الفول  من 3

السوداين.

يتميز الفول السوداين يف املنطقة برائحة خاصة، ولون 

أصفر فاتح وطعم فريد. تحليل الفول السوداين باملنطقة 

يظهر وجود حمض األوليك بكميات صغرية جدا باملقارنة 

مع الفول السوداين املستورد، وهو ما يعطيه استقرارا 

كبريا ضد األكسدة. كام أن الفول السوداين يف املنطقة 

٪) مقارنة مع متوسط  غني بفيتامني B1، الثيامني (0.6

٪). كام أنه غني باأللياف الفول السوداين املستورد (0.12

ويحتوي عىل نسبة قليلة من املاء.

يستهلك الفول السوداين محمصا ويدخل يف اعداد 

بعض الحلويات. 

زيت الفول السوداين لها عدة استعامالت يف

الصناعات الغذائية. 

ا لخاصيات
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البيان الجغرايف املحمي

ا لسمعة التاريخية

تستهلك الفواكه المجففة وحدها أو مع غ�ها من
ا لفواكه المجففة.

الطبخ التقليدي والمخبوزات يستخدم اللوز �
و الحلويات.

يستخدم � إنتاج زيت اللوز الحلو والزيوت ا�ساسية
الخاصة بمستح�ات التجميل

بالبيان الجغرا� المع� يشمل الموقع الجغرا�
«لوزالريف» ثمان جماعات قروية �قليم الحسيمة :

عبدالله،  حديفة، ب� بوفرح، روادي، سندة، ب�  ب�
عمارت. سيدي بوتميم، زاوية سيدي عبد القادر وب�

- بينت الشهادات التاريخية أن اللوز �ان منت�ا �
جميع مناطق الر يف بجوار أشجار الزيتون والت�

والسفرجل والجوز والليمون.
- تمت ا�غراس ا�و� للوز داخل الموقع الجغرا�

بوفرح والمناطق المجاورة وذلك خالل منطقة ب� � 
الحماية ا�سبانية.

يتم� اللوز ذو البيان الجغرا� «لوز الريف» بالخصائص 
ا لتالية:

تستمد ثمار اللوز ح�يا من زرع بذور الصنف المح�
ا لمعروف ب «اللوز أبلدي».

الثمار بالخصائص التالية: - تتم�
- قشور الثمار صلبة إ� جد صلبة؛

- اللوزة الطازجة بيضاوية الش�ل إ� ممدودة؛
فاتح؛ - لون اللوزة الطازجة ب�

و 250 مق�ة ما ب� لوزة غ� 100 - ي�اوح الوزن المتوسط ل
غرام؛ 740 

غرام؛ 160 و 55 لوزة ما ب� 100 - ي�اوح الوزن المتوسط ل
57-45 - نسبة المواد الذهنية (%المادة الجافة):

33-18 - نسبة ال�وتينات ال�لية (%المادة الجافة):
- نسبة السکريات ال�لية (%من ال�ليکوز ): 8-5,5

- مذاق حلو وعذب.

ÕÈالر àلو 

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

؛ ا �ستعمال

؛ 
؛ 



ي
ي ش

ي ن ي
�

ي ن ي

�

Ï4«âبرتقا⁄ ال

ا �ستعمال

يشمل مجال إنتاج برتقال الزغ�ي مناطق تروال وأحمد
ا ل�يف والزغ�ة بإقليم وزان.

هكتار 90 برتقال الزغ�ي تبلغ المساحة ال�لية لبسات�
طن من فاكهة ال�تقال. 680 تنتج سنويا

ي كفاكهة موسمية طرية. يستهلك ويسوق برتقال الزغ�ي

تتم� فاكهة برتقال الزغ�ي بصغر حجمها وقوة نکهتها 
حالوتها إضافة ا� احتوائها ع� نسبة مرتفعة من وشدة

ا لماء.

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج
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البيان الجغرايف املحمي

 جØ ا∫ا√Ãé âشاÁن

تضم عمالة شفشاون ال� يتضمن ا لموقع الجغرا�

جماعات 6 تضم جماعة محلية وعمالة وزان ال� 28 

محلية. 

.٪ 70 ٪ إ� 60 - محتوى الماء :

.٪ 65 ٪ إ� 45 - نسبة الدهون ع� المادة الجافة:

-د-. بحامض الفوليك وفيتام� - غ�

بال�لسيوم و بال�وتينات السهلة الهضم. - غ�

-أ.- من صنف -ب- و من فيتام� بفيتام� - غ�

.(C10 و C8, C6 با�حماض الذهنية متوسطة السلسلة ( - غ�

 مهارات السا�نة المحلية لصنع أجبان الماعز بالطرق

التقليدية.

الماعز راسخة عند سا�نة المنطقة. عادة استهالك ج�

كطبق مح�ي ن  متم�ي

السمعة التاريخية

الخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال
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ن يحظيان 

ا 

يستهلك ت� وزان كفاكهة طرية او مجففة تقليديا ومعبئة أو �

بعض ا�حيان بفاكهة اللوز. ش�ل عج� يمزج �

ت± àÁان

ذات خاصيات حسية وذوقية تشتهر منطقة وزان بإنتاجها لت�

مم�ة وبالخصوص صنفي «الغدان» و»البيضة» اللذا

بش�ليهما الطري أو المجفف. بإقبال كب�

المناطق ذات الرطوبة  تنمو بش�ل جيد � إن أشجار الت�

و��ة التعرض �شعة الشمس مع فصل صيف حار  المنخفضة

وجاف. إنها أشجار تتحمل شدة الحرارة وتتأقلم مع ا�را�

الفق�ة.

من صنف «الغدان» بعدم احتياجه للتلقيح وهي  يتم� الت�

أيضا هذ ا�صناف ا�خرى من الت�. ويتم� صفة � تتوفر �

السنة.  � الصنف بإم�انية ا�نتاج مرت�

يمتد مجا ل ا�نتاج ع� تراب إقليم وزان حيث تغطي أشجار 

500 هكتار تنتج سنويا ما يناهز 1000 مساحة تقدر ب ا لت�

طن من فا كهة الت�.

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا�ستعمال



ي
ت

ي
ن

ي
ت

ي
ت ي

� ي ي 
ن

 �
ش

ن ي

ي 
ت ت

 

ن ي

ي
ن

ي 
ن ن ي

ي
ن

ي
ن

ن  ي ت

ي

ي  ي
ت

ي 
ن

ي �

ن ي

�

البيان الجغرايف املحمي

السمعة التاريخية

fiبد السال√ Ï¯مو Ÿنو جبü Ÿس√ 

تضم عمالة شفشاون ال� يتضمن الموقع الجغرا�

جماعات  6 تضم جماعة محلية وعمالة وزان ال� 28 

محلية. 

بالمنطقة ع� الغطاء النبا� يهيمن ا لقطلب إ� حد كب�

النحل القادم من المنطقة ر� روتن� 1975 ا لجغرافية. �

الجغرافية المحددة. الشهادات تأكد وجود النحل المر�

بطريقة تقليدية وذلك انطالقا من خاليا مصنوعة مبا�ة 

من جذوع سلسلة الفل�.

العسل من النحل من سالل� يجب أن يتأ�

Apis mellifera intermissa و Apis mellifera major

من رحيق التجمعات الطبيعية التلقائية لنبات  ا لمتغذ يت�

المتواجد بالموقع Arbutus unedo بخنو المسمی علميا

المحدد أعاله. ا لجغرا�

ا لخصائص المتعلقة بالذوق والرائحة :

عسل بخنو بمرارة قوية جدا وذو لون ب� يجب أن يتم�

د اكن ومعتدل الحالوة ورائحة ونکهة فريدة من نوعها 

خاصة شجرة بخنو.

ا لخصائص البيوكيماوية : 

بلقاح أزهار شجرة بخنو يجب ع� ا لعسل أن يکون غ�

.٪ 45 بنسبة تفوق

أن يتوفر ع� نسبة  يجب ع� ا لعسل ذو البيان الجغرا�

% و 22 %. 20 من الماء ت�اوح ب�

� تتعدى نسبة الهدروكسيد ممتيل ف�فرال

الفريكتوز وال�لوكوز ع� التوا� يجب أ� تتعدى فيه نسب�

% و 31.5 %. 36.6 

والوط� يحظی بأهمية ك�ى ع� المستوى المح�

لمذاقه الحار نسبيا وم�اته الطبية والتجميلية.

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال
40meq/kg 
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العنب ذي إنتاج الصامت نوعا من عمليات حفظ وتثم� يعت�

المناسبة للتسويق وا��ل. ا لجودة غ�

خاص بسا�نة شفشاون منذ القرن السادس ع�. يتم انتاجه بفضل رصيد معر� إن الصامت هو م�وب عنب

زراعة الکروم. �انت متخصصة قديما � ينتج الصامت يدويا بالمناطق ال�

من جماعة باب  �لم 20 ينتج الصامت، الذي هو عبارة عن م�وب عنب، ح�يا بدوار مع�اشة المتواجدة ع� بعد

تازة التابعة �قليم شفشاون.

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال
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البيان الجغرايف املحمي

 lÈà الkÈâون البكر ا∫مkاàة àÁان

السمعة التاريخية

مختلف  تحض� تستهلك طبيعية وتدخل �

ا �طباق المحلية. 

تأسيس مدينة زان، وفقا للبحث التاريخي، يعود تاريخها إ� ا�م�اطورية

الطريق «طنجيس-فولوبيليس». زراعة  تم تضمينها � ا لرومانية ال�

ا لزيتون بالمنطقة قديمة. ويعود إدخالها إ� الرومان.

٪ 1,0 ٪ إ� 0,8

مجال ا�نتاج

ا �ستعمال

3. اللسوعة (المذاق الالذع) ت�اوح ب� يسا وي

للزيتون. للمجلس الدو�

الخصائص الکيميائية:

غرام. 100 غرام ل�ل 0,8 تساوي

ل�ل �لغ من الزيت.

- نسبة حمض ا�ولييك ت�

- نسبة حمض لينولينيك ت�اوح ب�

يتضمن الموقع الجغرا� �نتاج زيت الزيتون ذات البيان الجغرا�

جماعة تابعة �قليم وزان. زيت الزيتون البکر وزان ع� ستة ع�

الخصوصيات المتعلقة بالذوق و الرائحة:

ذه�.  - اللون : أخ�

من أو - الذوق : المذاق الفاكهي متوسط و متوازن مع معدل أك�

ا لخاصيات

ع� سلم التذوق و4 2 

عنها بحامض ا�ولييك) أقل أو - نسبة ا�حماض الذهنية الحرة (مع�

الب�وكسيد من أوكسج� meq10 الب�وكسيد يجب أ� يتعدى - مؤ�

المليون. جزء � 200 من أو تساوي أك� البوليفينول ال�� - نسبة

٪ 73,5 إ� ٪71,5 اوح ب�
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 √سŸ احلسيمة

قليم الحسيمة يتم انتاج ا لعسل ع� صعيد �افة الجماعات التابعة ��

طن سنويا. 100 حيث يصل مستوى ا�نتاج ا�

6000 خلية نحل، منها 10000 تتواجد بمنطقة الحسيمة أزيد من

خاليا تقليدية. ي
خلية ع� ية والبا�ت

عليه الطلب خالل شهر رمضان وفصل الصيف يعت� استهالك العسل تقليدا غذائيا محليا ويك�ش

خصوصا من قبل الجالية المحلية المقيمة بديار المهجر.

تعت� تربية النحل نشاطا قديما بالمنطقة 

جد مح�ي ي
حيث تمت مراكمة رصيد معر�ن

مهم .

إ ن العسل المنتوج بالحسيمة متنوع وذو ألوان

مختلفة ونکهات خاصة يفضلها المستهلك.

من  لعسل الحسيمة سمعة وقيمة غذائية وتجارية عالية يكتسبها

«زوي»  ة المعروف محليا بإسم نبات زعي�ت نوعية النباتات الرحيقية المتواجدة بوفرة بالمنطقة وبالخصوص

شهرة محليا. عسله ا���ش الذي يُعت�

الدخول للمراكز التجارية المتوسطة والک�ى. ي
يتم تسويق عسل المنطقة محليا وقد بدأ مؤخرا �ن

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال



ن  ي

ن ي

� ن ي ن ي

ي
ن � ن ي

� ُ
�

ي
ن

ي ّ �

ي 
ن

� ن  �

ي

�

2ì∫ون اkÈâال
مجا ل ا�نتاج

يتم إعداد زيتون المائدة تقليديا انطالقا من بسات�

الزيتون الموجودة بنواحي وزان. يبلغ عدد أشجار هذه 

شجرة ليبلغ ا�نتاج السنوي  34500 ما يقارب البسات�

طن. من 517.5

الخاصيات

المغربية. يمکن اعتبار المنتوج شبه بيولوجي �ن  من صنف البيشول� الزيتون مغطاة بأشجار معظم بسات�

حالة استعمالها تکون  يستعملون المبيدات و ناذرا ما يلجأون ا� استعمال ا�سمدة الکيماوية و� � المنتج�

بکمية جد محدودة. 

اعداد زيتون المائدة موروثا ثقافيا قديما  طبيعية. كما يعت� يتم تحويل الزيتون المر ا� زيتون المائدة بطريقة

بالمنطقة ويتم تناقل تقنياته من ا�م إ� ابنتها. بالنسبة لنساء هذه المنطقة، تمثل هذه الممارسة جزءا هاما من 

الطهي.  ا لهوية المحلية �

و / المياه يدويا وبدون استخدام مواد كيماوية. يفقد الزيتون مرارته فقط تحت تأث� يتم إعداد الزيتون المص�

شهرا. إ � 12 6 أ و الملح. � يتم استهالك زيتون المائدة ا� بعد م�

حسب استهالكها ويتم با�عشاب....) منســم اســود، (اخ�، تقليديا المص� الزيتون أنواع من العديد انتاج يتم

ا �ستعمال

ا لذوق وحسب أنواع ا�طباق المراد تحض�ها.
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 جÿبان lÈb قمرة

يمتد مجال إنتاج جلبان آيت قمرة ع� المجال ال�ا�

عبد الله التابعة  لجماعات آيت قمرة وإزمورن وب�

�قليم الحسيمة.

تبلغ المساحة المخصصة لهذا النوع من الجلبان 

طن من مادة  50 هكتار تنتج سنويا حوا� 1000 

الجلبان.

ة حالوتها. جلبان آيت قمرة بليونة غشائها و��ش ن يتم� ي

مدة ي
ينفد المحصول �ن حيث غالبا ما قبال عليه ا�� لدى السا�نة المحلية ويك�ش ة يحظی هذا الجلبان بشهرة كب�ي

الذي يبتدأ من أواسط شهر ف�اير ا� شهر أبريل. ي
بعد الج�ن ة ن وج�ي

لية. ن اعداد ا�طباق الم�ن ي
ة �ن آيت قمرة كخ�ن يستهلك جلبان

الطبخ. ي
خالل موسم انتاجه، يکون هذا الجلبان دائم الحضور �ن

من خارج الجهة. يسوق هذا الجلبان محليا، لکن شهرته جعلته مطلوبا ح�ت

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال
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البŸì الì«4 لkطوان

وصدينة و السح�ي� بن قريش ممارسة تقليدية بالجماعات القروية الزينات ودار تعت� زراعة البصل الصغ�

ا لتابعة �قليم تطوان وجماعة خميس أنجرة التابعة �قليم فحص أنجرة.

طن. حوا � 1250 انتاج من تمکن هكتار 450 الصغ� للبصل المخصصة تبلغ المســاحة

ع� مدار السنة تقريبا. جنبات الطرق وبالمواقع السياحية وع� ا�سواق المحلية يتم تسويق هذا المنتوج �

لتطوان بمذاقه الخاص الالذع.  يتم� البصل الصغ�

تقسيم البصالت ا� شطرين «التحريف». وتکمن هذه الطريقة � يتم انتاج البذور محليا بطريقة تقليدية تسمی

انتاجها. � الري نظام ع� يعتمد ما وغالبا مارس. شــهر خالل وجنيها البذور �نتاج مجددا غرســها ويتم

وغ�ها من  اعداد ا�طباق المحلية المم�ة كحساء الفول أو الجلبان «البيصارة» تستعمل ا لبصالت الصغ�ة �

يتم طهيها ع� نار هادئة. ا �طباق ال�

كما يستعمل عص� هاته البصالت �غراض عالجية.

ا لخاصيات

مجال ا�نتاج

ا �ستعمال
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ا¯√شاi الطبية ÁالƒطرÈة

عة صا بغابات جمالحسيمة خصون اااجد بجهة طنجة تطويتو
نت همهاية ألعطرالطبية وعشاب ا�باغ�ع ومتنوء نبا� ڭيست غطارتا يي

تت .هايغ�نج ولبابوالشيح واوع�لزامة والخزاة وعي�ز

لتابعةل الحقوية ببعض العطرالطبية وعشاب ا�اجد اكما تتو

لمنطقة.لنحل باا �لمر ي

� 

� 

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

� 

ن .ط�لولصعيد اة ع� ارز مشهومتياحيقية بالمنطقة نباتات رة بااجدلمتوية العطرالطبية وعشاب ا�اتعت�  ي
تنن ية.لتعرلحد من اابة ول�ظ ع� الحفااا مهما �روعشاب د�ه اي هذدحيقية، تؤلراتها اضافة ا� مم�إ يي

نت يعل�لفاى جميع افة لدولحسيمة، نباتات معرن ااطنا بجهة طنجة تطوبعضها متو يعت�ل�اية، ولعطرالطبية وعشاب ا�ن اإ ي
شن .خلهاا لدرلمحلية حيث تش�ل مصد�نة الساة من اييحة كب�ى �لدية ولعطرالطبية وعشاب ا�ع اقطاي�

ن ونتاج للتصدير أ�لبية اجه غاد حيث تورء وو ماسية أسات أيوش�ل زة �و مقطرية مجففة ألعطرالطبية وعشاب ا�ق اسوت يُ

ء. سطاع للوتبا

le thym de Targuisteجيست. رة تاتعي�لحسيمة يدعی زة بمنطقة اتعي�طن من نبات زع متور نوة ا� انتشارشا�ر اكما تجد

� 

� 

� 

ا�ستعمال

تستعمل ا  �
� 

،...)ي، تقط�لة (تجفيفو محوية أية طرلعطرالطبية وعشاب ا�
نشن نيتولزاتعط�لطبخ والها �ستعمالساخنة كما يتم ابات اولم�د ااعدإلها محليا �ستعمالمجففة يتم اعشاب ا�ن اإ ييي

حفظ بعض الفواكه. ي
إضافة إ� استخدامها �ن ن و الت�ي

ات التجميل.  مستح�ن ي
فا لزيوت ا��ساسية تجد استعما�تها �ن
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 lÈà الkÈâون

يمتد مجال إنتاج زيت الزيتون ع� جل المناطق الجبلية

و الشبه الجبلية �قاليم وزان والعرائش وشفشاون 

هكتار. 69700 وتطوان والعرائش و الحسيمة ع� حوا�

أشجار الزيتون المتواجدة بالمنطقة  تتش�ل غا لبية بسات�

.Picholine Marocaine  من صنف

تتم� زيت زيتون هذه المنطقة بخاصيات حسية وغذائية

تكتسبها من الظروف البيئية المحلية ونمط ا�نتاج

المرتکز ع� نظام ا�نتاج البوري.

التقاليد الغذائية  تكت� زيت الزيتون م�انة هامة �

كون زيت والعالجية بالمنطقة. وتتج� هذه ا�همية �

سا�نة  كما تع� الطبخ المح� ا لزيتون دائمة التواجد �

لزيت الزيتون ع� الصعيد المستهلک� ا لمنطقة من أ��

ا لوط�.

ا�صفر يتأرجح لون زيت زيتون هذه المنطقة ب�

حسب مستوى نضج الفاكهة المحولة. وا�خ�

عادة ما تستهلك السا�نة المحلية زيت الزيتون أثناء 

وجبة الفطور صحبة الشاي والج�. كما تستعمل زيت 

الطبخ المح�. الزيتون بك�ة �

تستعمل زيت الزيتون �غراض عالجية.

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال
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 بطيÄ رìÈاflة

يمتد مجال إنتاج بطيخ ريصانة ع� المجال ال�ا�

لجماعات ريصانة الشمالية، ريصانة الجنوبية، أو�د 

أوشيح، السواكن، خميس الساحل و سوق الطلبة 

ا لتابعة �قليم العرائش.

بطيخ ريصانة بلب ذي لون أصفر شاحب يشبه ن يتم� ي

بالماء ومذاقه لذيذ ي
الفم، غ�ن ي

ا��جاص، سهل الذوبان �ن

ا�قبال. ة مما يجعله �ث�ي ن وحلو جدا، رائحته زكية و مم�ي

بطيخ ريصانة له سمعة قديمة، كما يشهد بذلك 

المنطقة. فهم يحکون عن طريقة  ي
المنتجون المسنون �ن

زرع البطيخ ا��صفر مع سماد البقر ويذكرون الروائح 

الحقول. هذه الشهادات  ي
�انت تفوح �ن ي

ا لعطرة ال�ت

المتوارث لدى ي
ا لشفوية ت�هن أن الرصيد المعر�ن

السوق ي
أضفی ع� بطيخ ريصانة صيت �ن ن ا لمنتج�ي

ا لوطنية.

سلطة الفواكه او ع� ي
يستهلك بطيخ ريصانة طازجا او �ن

. ش�ل عص� ي

ا لخاصيات

مجال ا�نتاج

ا �ستعمال



اجلهة الشرقية
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ايف املحميالبيان الجغر

”ÿمنk± بر”ان

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

ا لسمعة التاريخية

إ� الراهب ا��ب «�لمون». ن ترجع تسمية ال�لمنت�ي

أ دخلت إ� سهل طريفة منذ الثالثينات.

جودة ذوقية خاصة بالمنطقة، جعلت لها سمعة وطنية

ودولية.

. تستهلك طازجة أو ع� ش�ل عص�ي

سهل طر يفة بإقليم بر�ان وخصوصا بجماعات: بوغريبة، 

الشويحية، زكزل، أغبال، لعتامنة، فزوان ومداغ.

: بر�ان ونوليس. من ال�لمنت� صنف� اثن�

غ. 64,8-85,8 ا لوزن المتوسط :

مم. القطر العر � : 65-44

.40-56٪ : نسبة العص�

ف�ة النضج : بداية أ�توبر - بداية يناير.
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 الkÈâون ا∫2ì تاÇارت

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

نتاج الزيتون بتادارت ع� مساحة �� ي
 يمتد المجال الجغرا�ن

هكتار بالجماعة القروية تادارت التابعة 3500 تقدر بحوا�ي

قليم ڭرسيف. �� 

بتادارت إ� ما يقارب يصل إنتاج ا لزيتون المص�

حالة تواجد ظروف مناخية مالئمة. ي
طن سنويا �ن 30000 

وهو صنف مجال تادارت هو صنف «الزيتون البلدي» ي
انتشارا �ن الصنف ا����ش

ن نتاجية (قليل التناوب) و يتم�ي مقا وم للظروف المناخية الصعبة، متوسط ا��

بخصائص حسية ذي جودة عالية.

ات عالية من الصودا لما له من بنية  ن ك�ي تادارت بمقاومته ل�ت الزيتون المص� ن  يتم�ي

جيدة وهو يعطي بعد عملية التخمر منتوج مفضل و مطلوب من قبل المستهلك

( من حيث ا للون والرائحة والطعم).

، (اخ�ن يتم انتاج ا لعديد من أنواع الزيتون المص�

اسود، منسم....) ويتم استهالكها حسب الذوق وحسب

ها. أنواع ا�طباق المراد تحض�ي
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البيان الجغرايف املحمي

tجيÃد لÈàا بوâÈà` ر¥

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

ا لسمعة التاريخية

تتکون من سبعة قصور:المع�، لوداغ�، أو�د سليمان، الحمام الفوقا�، الحمام الجماعة الح�ية لفجيج وال�

التحتا�، العبيدات وزناقة.

أوائل القرن الع�ين من طرف فالحي الواحة، تعت� واحة فجيج � تم اختيار صنف أزيزا بوزيد وتوسيع زراعته �

بذلك نبتة متوطنة بالمنطقة. 

ا�ربعينيات. بدأت أو� الدراسات العلمية ع� هذا الصنف �

والمستثمرين من داخل المغرب وخارجه. جودة ذوقية خاصة جعلتها تجلب عددا كب�ا من المنتج�

منتوج جد مطلوب من طرف المستهلك المح�.

الش�ل : بيضاوي متمدد.

الجزء العلوي. وفاتح � ا�صفر والب� ي�اوح ب� اللون:

المتانة : نصف لينة إ� جافة.

غ. و7 4,5 الوزن : ي�اوح ب�

غ/100غ من المادة الجافة. 85 إ� 75 نسبة السکريات : من

الرطوبة : 30-10 %.
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ال3فاس

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

هكتار 332000 تعت� النجود العليا بالجهة ال�قية مجال تواجد ال�فاس بامتياز حيث يتم جنيه ع� مساحة تناهز

ممتدة ع� إقليمي جرادة وفڭيڭ.

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

أحدهما لونه أحمر وا�خر أبيض. ش�ل� يتواجد ترفاس النجود العليا �

�لغ � و100 20 بالتساقطات المطرية الخريفية. لهذا نجد إنتاجيته تتأرجح ب� إ ن حجم وإنتاجية هذا ال�فاس رهين�

ا لهكتار حسب المواسم.

إعداد أطباق مختلفة خاصة بالسا�نة المحلية ويع�ف له بفوائد عالجية. يستعمل ال�فاس �
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البيان الجغرايف املحمي

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

ا لسمعة التاريخية

ي
(تمور بوفڭوس) �ن ي

تتواجد التمور ذات البيان الجغرا�ن

مختلف الواحات المغربية. ي
جماعة قروية �ن 86 

تتوزع هذه التمور ع� مستوى أربعة مناطق مهمة:

 (٪ ٪) طاطا (16 ٪)، تافياللت (37 ورزازات (43

.(٪ وفکيك (4

أواخر الحقبة الجيولوجية الثانية. ظهر ا لنخيل �

يح� الفالحون بأن صنف بوفڭوس �ان يش�ل

الواحات المغربية كما تواجدا � ا لصنف ا ���

تم�ا مقارنة بسائر ا�صناف. �ان ا ���

تمور تستهلك طازجة ويابسة وتحظی بأهمية 

والوط�. ك�ى ع� المستوى المح�

الصنف : بوفڭوس.

الش�ل : بيضاوي.

. ي
الطور النها�� ي

داكن �ن ي
طور البلح وب�ن ي

اللون : أصفر �ن

المتانة : رطبة.

ومعسول إ� حد ما. قليل ا��لياف، سميك

و2.000غ.  1.200غ ن اوح ب�ي حبة من التمر: ي�ت 100 وزن

75غ/100غ من المادة  إ� 65 نسبة ا لسکريات : من

الجافة.

¥ر بوفقوس 
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الخاصيات مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

يمتد مجال انتاج عسل إ�ليل الجبل بالجهة ال�قية ع�

يش�ل فيها نبات إ�ليل الجبل  ا متداد المنظومة البيئية ال�

(أزير) انتشارا واسعا وخصوصا بالنجود العليا التابعة

 �قليمي جرادة وتاوريرت.

يتم� عسل إ�ليل الجبل بلون يميل ا� ا�بيض ومذهب

والمرهمي. أحيانا إضافة ا� ش�له العجي�

إن لعسل إ�ليل الجبل مذاق قوي وجميل ونکهة خفيفة.

يستهلك عسل إ �ليل الجبل كغذاء و�ث�ا ما يلجأ إليه 

كمادة عالجية.

Ÿاجلب Ÿيÿ”d Ÿس√ 
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البيان الجغرايف املحمي

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

ا لسمعة التاريخية

Ÿب> ”ي ŒÁحل‹ ~ر 

مراعي أقاليم وجدة، جرادة، تاوريرت، كرسيف،

فيکيك ، بولمان وبر�ان.

يوم. 180 إ� 120 من سن الذبح

كغ. 11-15 وزن الذبيحة :

لحم ذو لون أحمر فاتح.

�ليات ملفوفة بشحم أبيض.

شحم أبيض حازم.

طعم لذيذ بنکهة ا�عشاب العطرية.

ساللة قديمة �انت تسمی بالدغمة.

المنطقة ال�قية. نظام رعوي قديم �

سمعة كب�ة مرتبطة بخصائصه الذوقية.

متم� �عداد الشواء.

إعداد أطباق محلية مختلفة. يدخل �
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الخاصيات مجا ل ا�نتاج

ا�ستعمال

”يكوت 

قية مجال تواجد تعت� النجود العليا بالجهة ال�ش

كيکوت بش�ل طبيعي ومتناثر.

كيکوت هي عبارة عن نبات يشبه البصل وغالبا ما تکون 

. سنتم�ت 30 عمق قد يصل ا� ي
اب �ن ال�ت ي

متجذرة �ن

ي
قنطار �ن 12 تقدر انتاجية كيکوت بالنجود العليا ب

الهكتار.

إعداد بعض المأكو�ت الخاصة  ي
يستعمل كيکوت �ن

يتم طبخ كيکوت ع� البخار  بالسا�نة المحلية.

وخلطها بالزبدة. كما يشهد لهذا المنتوج بخصائص 

عالجية وعطرية نظرا �حتوائه ع� مواد عطرية 

�المسك.

نتاج توجه للتصدير. غا لبية ا��

لنبات هذا المنتوج هو عبارة عن جذر بص�ي

(Muscari comosum Mill) ، المنتمي لعائلة 

30 ويزن حوا�ي سنتم�ت 30 الزنبقيات، يصل قطره ا�

بمذاق مر. ن غرام ويتم�ي

لقد تواجد «كيکوت» طبيعيا بهذه الجهة منذ القدم 

ثالثينيات  ي
لکن ا �هتمام به كمنتوج ذي قيمة بدأ �ن

حيث لجأت السا�نة المحلية، ي
القرن الما�ن

وبالخصوص الرعاة، إ� جنيه ابتداء من شهر مارس من 

�ل سنة. 
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البيان الجغرايف املحمي

ا لخاصيات

مجال ا�نتاج

ا �ستعمال

ا لسمعة التاريخية

⁄â”à }اâ∫ 

«لمزاح زكزل» تضم منطقة إنتاج البيان الجغرا�

الجماعة القروية  منطقة واد زكزل الممتد �

لزكزل التابعة �قليم بر�ان.

نظرا لمذاقه  يستهلك طازجا أو ع� ش�ل عص�ي

. ن المتم�ي

عن طريق الجزائر  ي
دخل الزعرور (المزاح) اليابا�ن

بداية  ي
عهد الحماية الفرنسية �ن ي

إ� المغرب �ن

. و يعود دخوله لواد زكزل إ�  ي
القرن الما�ن

سنوات الستينات حيث تم تطويره. 

ينتج المزاح ح�يا من نبات المزاح من صنف 

 «Eriobotria japonica» المطعم ع� السفرجل

 «de Provence» و ينقسم إ� أربع أنواع : ا�ول من

«تانا�ا» وثالثة أنواع ذات أسماء محلية : أصل يابا�

موس�ا، نافيال و مکركبة. 

ش�ل ا لفاكهة بيضوي مع لون أصفر برتقا�.

عند لون لب الفاكهة حسب الصنف أصفر إ� برتقا�

الحموضة. ومتوسط منعش العص�، �ث� وهو النضج

ي� اوح طول وعرض الفاكهة ع� التوا�، ما ب� [-45

مم] و [46-44مم]. 55 

ي� اوح وزن الفاكهة ووزن اللب ع� التوا�،

ب�  [55 – 65غ] و[45-55غ].

.٪ 90 و 87 ت� اوح نسبة الماء ب�

غ/100غ 9 و 8 ت�اوح نسبة السکريات الحرة ما ب�

من فا كهة المزاح.

و 11 ما ب� يجب أن ت�اوح نسبة السکر ال��

13غ/100غ من فاكهة المزاح.
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الخاصيات مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

lتالسين â√حل‹ ما 

يمتد مجال تربية ماعز تالسينت ع� حوا�

بمراعي إقليم فجيج.  مربع كيلوم� 26000 

والمشوي. وتستهلك غالبية ا�نتاج محليا. اعداد الطج� يستعمل لحم الماعز �

يقصد بها  ي
من ’‘تال‘‘ أو ’‘تا�‘‘ وال�ت �لمة تالسينت مکونة

‘‘ أو «إسن» وهي مذكر  ن و‘‘س�ي ن ع�ي باللغة ا��مازيغية

المالحة. ن با��مازيغية الملح أي الع�ي ي
تع�ن ي

’‘تسنت‘‘ ال�ت

ومنطقة تالسينت �انت معروفة بالعيون المائية العذبة 

والمالحة، المتواجدة ب�افة أرجاء المنطقة، حيث �انت 

. ن تتمركز حياة الرحل و كذا المقيم�ي

لحوم ماعز تالسينت بمذاقها الفريد وقلة دهونها. ن تتم� ي
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البيان الجغرايف املحمي

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

ا لسمعة التاريخية

lرسيÃون تkÈâال lÈà 

يشمل ا لموقع الجغرا� �نتاج زيت الزيتون ذات

زيت الزيتون تفرسيت الجماعة القروية ا لبيان الجغرا�

بن حدو تفرسيت وكذلك دواري بوفرقوش وع�

للجماعة القروية متالسة بدائرة الدريوش. ا لتابع�

الخصائص الکيميائية:

عنها بحامض ا�ولييك)  نسبة ا�حماض الذهنية الحرة (مع�

.٪ 0.6 أقل أ و تساوي

.٪ 77,3 ٪ و 70 نسبة حمض ا�ولييك ت�اوح ب�

.٪ 10 ٪ و 9 نسبة حمض لينولييك ت�اوح ب�

.٪ 0,8 ٪ و 0,4 نسبة حمض لينولينيك ت�اوح ب�

مؤ�الب�وكسيد يجب أن يساوي أو� يتعدى

الب�وكسيد ل�ل �لغ من الزيت. من أوكسج� méq20 

جزء 300 و 200 ب� يجب أن ي�اوح البوليفينول ال�� نسبة 

المليون. � 

الخصوصيات المتعلقة بالذوق والرائحة:

مع مسحة خفيفة خ�اء و شفافة. ا للون : أصفر ذه�

الفم. سلس مع شدة خفيفة �  النسيج:

الذوق :

- المذاق الفاكهي: متوسط ومتوازن.

عشب حديث القطع. الفم: - الطعم الخلفي �

و4. 2 ت�اوح ب� - اللسوعة:

عام كما يشهد 100 حقول الزيتون عتيقة تفوق

ع� ذلك وجود مع�ات عتيقة و�تابات قديمة.

ة بفضل  ن زيت زيتون مشهورة بجودتها المم�ي

. ي
بة والمناخ للموقع الجغرا�ن خصائص ال�ت

وجود مهارات تقليدية عتيقة حسب الروايات 

الشفوية.

مختلف  تحض�ي ي
تستهلك طبيعية وتدخل �ن

ا��طباق المحلية. 





�

   

�

ي
ن ن ي

�
�

لوà سيدÏ بو„رÈة

ا لخاصيات

مجال ا�نتاج

يتم انتاج هذا النوع من اللوز بجماعة سيدي بوهرية 

ا لتابعة �قليم بر�ان

غامق. يتم� هذا النوع من اللوز بقشور صلبة ولون ب�

كما يتسم بالمکونات التالية:

- السکريات: 8,17 %

- ال�وتينات: 22,26 %

- ا�لياف: 18,15 %

- الزيت: 51,47 %

ا �ستعمال

يستهلك اللوز كفاكهة جافة أو محمصة. كما

اعداد بعض ا��طباق والحلويات. ي
يستعمل � ن
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¥ور الìƒيان

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

تمور العصيان ع� يمتد المجال الجغرا� �نتاج

7 هكتار بواحة فڭيڭ والمکونة من مساحة 1000

ولمعايز وأو�د سليمان قصور وهي زناڭة ولوداغ�

ولعبيدات. والحمام الفوقا� و الحمام التحتا�

انتشارا من ب� تعت� تمور العصيان الصنف ا ���

ا�صناف المتواجدة بواحة فڭيڭ.

تتم� تمور العصيان بخصائص حسية جيدة 

وطول مدة تخزينها بالطرق التقليدية مما يجعلها

اقبا� داخل وخارج الواحة.  أ ��

. لمح�لمستهلك اف امن طرتحظی بتقدير كب� جة وزر طالتموه اتستهلك هذ يي
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lÈà ا˙ر”ان

الخاصيات

مجال ا�نتاج

ا �ستعمال

لشجرة ا�ر�ان، يعت� المغرب الموطن ا�ص�

ا�قاليم الجنوبية وتتواجد هذه الشجرة بك�ة �

جماعة الشويحية  للمملکة، إ � أنها متواجدة أيضا �

شجرة ع� 1700 بإقليم بر �ان حيث تتواجد حوا�

هكتار. مساحة 300

المطبخ أو كمستح�ن ي
يتم استعمال زيت ا��ر�ان �ن

ف لها بخصائص عالجية.  ويع�ت تجمي� ي

تعت� شجرة ا�ر�ان شجرة تتکيف مع الظروف

مناخ رطب نسبيا، الصعبة لموطنها ا�ص�، تنمو �

50°C كما انها تتحمل درجات حرارة قصوى تبلغ

جميع  و دنيا تصل إ� C°3. و تنمو هذه الشجرة �

أنواع ال�بة ما عدا ال�بة الرملية.

يتم استخالص الزيت عن طريق طحن لوزات فاكهة 

هذه الشجرة بطرق تقليدية متوارثة أو ع�ية. 
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الخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

 lÈà الkÈâون الâ”ارة

لعمالة وجدة ان�اد. التابعت� سيدي بولنوار ومستفر� يمتد مجا ل انتاج زيت الزيتون الز�ارة ع� جماع�

فاكهي متوسط. شفاف ومذاق يتم� زيت الزيتون الز�ارة بلون مذهب ا� أخ�

اعداد بعض ا�طباق. ش�لها الخام وتستعمل � تستهلك زيت الزيتون �
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

<Èوبيا ”رÿال 

بإقليم بر�ان مجال إنتاج هذه يعت� سهل تريفة

اللوبياء.

إعداد أطباق تقليدية  � « تستعمل « ا للوبيا ڭري�

خاصة بالسا�نة المحلية.

حوض ملوية بإقليم بر�ان  تتم زراعة الفاصوليا، �

سهل تريفة،  أنه � لغرض انتاج الفاصوليا الجافة، غ�

يتم ج� وتسويق غالبية المحصول طريا (اللوبيا ڭري�) 

تتکيف هذه الفاصوليا مع المناخ الحار المتوسطي شبه

ال�بة الخصبة، و يتم جنيها � ا لصحراوي، و تزرع �

فصل الصيف.
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا�ستعمال

àالكربو Î”الشو ±kال 

ع� مساحة تقدر ب الشو� يمتد مجا ل انتاج الت�

هكتار بمنطقة الڭربوز التابعة للجماعة القروية 2500 

ب� خالد بعمالة وجدة أن�اد.

تتم� فاكهة الصبار بهذه المنطقة بلون يميل من

بمذاق حلو ولذيذ. وكذلك ا�صفر ا� ال�تقا�

تستهلك فا كهة الصبار طازجة. وتستعمل ا��شجار 

كسياج للحقول الزراعية وأظالف الصبار لتغذية

الماشية.
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البيان الجغرايف املحمي

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

ا لسمعة التاريخية

`Áرا“ `Èàر ا.ÃÃة لÿمنطقة
الشرقية 

« أوراق بالبيان الجغرا� المع� يشمل الموقع الجغرا�

أزير المجففة للمنطقة ال�قية» حقول أزير التلقائية �

ا لجماعات التابعة �قاليم فجيج، جرادة، تاوريرت، بر�ان 

و الدريوش و جرسف.

يتواجد ا�زير بالجهة ال�قية منذ العصور القديمة بحيث أنه رافق التکوينات الجيولوجية بالجهة

ال�قية وا�طلس والريف.

للجهة ال�قية (فهرس  من ا�عشاب الطبية المتم�ة والرائدة داخل الموقع الجغرا� يعت� ا�زير التلقا�

نباتات ا لمغرب 1941).

أساسا �ستخراج الزيوت ا�ساسية تستخدم أوراق أزير التلقا�

الطب التقليدي. الطبخ و� والمواد المضادة لالكسدة وكذلك �

Rosmarinus officinalis :الصنف

المغرب باسم «أزير»؛  المعروف � ا لتلقا�

ا�وراق: �طئة، قاسية، ضيقة ومخ�ة؛

ا�زهار: ذات لون أزرق تتخلله بقع أرجوانية صغ�ة؛ 

٪؛  الرطوبة النسبية :7.2

الرائحة: تزيل ا�حتقان من الجهاز التنف�؛ 

.٪ 60-40 سينول): نسبة ا �و�اليبتول (1,8
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ا لخاصيات

مجال ا�نتاج

ا �ستعمال

Ïوkالش ±kال 

الشتوي ع� أقاليم وجدة وبر�ان والدريوش بالجهة ال�قية. يمتد مجال تواجد الت�

وطعمها الحلو، وهي ذات صيت واسع لدى السا�نة  الشتوي بلونها ا�خ� تتم� فاكهة الت�

المحلية.

بکونها قابلة للتکيف مع ال�بة السلتية الحمراء والطينية. كما أنها تتکيف مع  تتم� شجرة الت�

المناخ الحار المتوسطي شبه الصحراوي.

شهري غشت وشتنب�. ويتم تناولها  الطازجة، كفاكهة موسمية، خالل الف�ة الممتدة ما ب� يتم استهالك الت�

المحمص المعروف ب ’‘ الزميطة ’‘. دقيق الشع� بطر يقة خاصة بالمنطقة، حيث يتم غمسها �
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البيان الجغرايف املحمي

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

ا لسمعة التاريخية

بالبيان الجغرا� «  المع� يشمل الموقع الجغرا�

أ وراق أزير المجففة للمنطقة ال�قية» حقول أزير 

الجماعات التابعة �قاليم فجيج، جرادة، التلقائية �

تاوريرت، بر�ان والدريوش و جرسف.

من ا�عشاب الطبية المتم�ة  يعت� ا�زير التلقا�

للجهة ال�قية (فهرس والرائدة داخل الموقع الجغرا�

نباتات المغرب 1941).

بالمنطقة موازاة مع عملي� تطورت عملية التقط�

ا لجمع والتجفيف. 

بالمنطقة ال�قية من طرف بدأت عملية التقط�

يع� منذ مطلع الستينات. تعا ونية ز�ارة ب�

الصيدلة يتم استخدام زيت أزيرا�ساسية �

ومستح�ات التجميل والعطور والمركبات الکيميائية 

الطب التقليدي. وكذا �

يتم استخراج الزيت ا�ساسية ح�يا من ا�زير التلقا�

 . Rosmarinus officinalis المنحدر من صنف

الخصائص الف�يائية والکيميائية: 

.٪ سينول : 40 - 60 1,8 - نسبة

.٪ 15,1 - 9 : ال�افور -

ا لرائحة: تزيل ا�حتقان من الجهاز التنف�.

 الlÈâ ا˙ساسية ˙Èàر ا∫نطقة
الشرقية 





فاس مكناس
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البيان الجغرايف املحمي

ÁرÃí ونkÈâال lÈà 

«زيت الزيتون بالبيان الجغرا� المع� يشمل الموقع الجغرا�

: اغبالو  صفرو» تسع جماعات تابعة �قليم صفرو وهي �التا�

اقورار، سيدي يوسف بن أحمد، عزابة، تازوطة، أهل سيدي 

لحسن ، لعنو�، �ندر سيدي خيار، صفرو، البهاليل.

�تابه «أفريقيا» (1550) إ� وفرة العديد أ شار ليون ا�فريقي �

ذلك أشجار الزيتون. من الزراعات بصفرو بما �

شارل دي فوكو منطقة صفرو � الکب� ز ار المسافر الفرن�

حيث أطلق عليها اسم «حديقة المغرب» �نها 1883 أغسطس

محاطة بالحدائق ومزينة بأشجار من جميع ا�نواع، وخاصة 

ذلك الوقت، �انت منطقة  أشجار التفاح وال�قوق والزيتون. �

صفرو تزود مدينة فاس بالفواكه والخ�وات وزيت الزيتون.

مختلف  تحض�ي ي
تستهلك طبيعية وتدخل �ن

ا ��طباق المحلية.

ا لخصائص المتعلقة بالذوق والرائحة:

3؛ • حدة المذاق الفاکھي تفوق او تساوي

• طعم الطماطم الناضجة مع لسوعة متوسطة؛

• خالیة من العیوب.

ا لخصائص الکيميائية :

٪؛ 0.6 • نسبة الحموضة الحرة: أقل أو تساوي

�ل كيلوغرام؛  � meq 10 وکسید: یجب أ یتعدى الب • مؤ

�ل  � ميلغرام 200 تتعدى أو تســاوي أن یجب البولیفینول: نســبة • 

كيلوغرام؛

ميلغرام  160 تتعدى جمالیة: یجب أن تساوي أو ول ا • نسبة التوکوف

�ل كيلوغرام.  � 

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

ا لسمعة التاريخية
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 kÈàون الÿمطا

�قليم التابعة بوع� ينتج زيتون «اللمطا» بجماعة ع�

6500 الزيتون مو�ي يعقوب، حيث تغطي بسات�

طن من الزيتون. 9750 هكتار. وينتج هذا المجال حوا�

يتم� مجال إنتاج هذا الزيتون بطبوغرافية متنوعة حيث 

و31 42 تش�ل ا لجبال والتالل والسهول ع� التوا�،

من المساحة ا�جمالية. كما يعرف هذا المجال و27%

ملم. 532 تساقطات مطرية مهمة معدلها السنوي يفوق

يتم� زيتون اللمطا بکونه منتوجا شبه بيولوجيا حيث 

نادرا ما يلجأ المنتجون ا� استعمال المدخالت الکيماوية

وبکمية جد محدودة.

انتقاء وتحويل  لقد راكم المنتجون رصيدا معرفيا مهما �

الزيتون ا�سود ا� زيتون مملح.

إضافة الملح الجاف ع� الزيتون  تکمن عملية ا لتحويل �

أكياس أو حاويات دون اضافة الحجم ووضعه � الکب�

زيتون «المطا» منتوجا طبيعيا. مواد كيماوية، لهذا يعت�

ا�سواق، يغسل الزيتون المحول ويجفف  قبل عرضه �

الهواء الطلق.  � 

اعداد العديد من يستعمل زيتون اللمطا كمقبل و�

ا�طباق (السالطة والبي�ا...) 

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

الخاصيات
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البيان الجغرايف املحمي

 لوà `”نو⁄

الخاصيات مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

ا لسمعة التاريخية

» لوز أ�نول «دائرة ي
بالبيان الجغرا�ن ي

المع�ن ي
يشمل الموقع الجغرا�ن

: أجدير،  تضم ست جماعات �التا�ي ي
قليم تازة وال�ت أ �نول التابعة ��

. ي وس�ي ن بورقبة، ت�ي بورد اكزناية الجنوبية، اجبارنة، سيدي ع�ي

يائية: ن ا لخصائص الف�ي

فاتح؛ تھا ب  ل ولون ق • اللوزة الطازجة ممددة الش

غرام؛ و1.7 ة ما ب  0.5 • ی اوح وزن اللوزة المق

ات؛ سنتم�ت و3 ة ما ب  1 • ی اوح طول اللوزة المق

ات. سنتم�ت و1.7 ة ما ب  1 • ی اوح عرض اللوزة المق

الخصائص البيوكيميائية:

%؛ 65-48 • نسبة المواد الذهنیة (%المادة الجافة):

%؛ 34-14 لیة (%المادة الجافة): وتینات ال • نسبة ال

لیة): 82-58 %. ولییك (%نسبة المواد الذهنیة ال • نسبة حمض ا

الخصائص المتعلقة بالذوق والرائحة:

• ثمار مقرمشة؛

• مذاق لذیذ ذو نکھة حلوة

عشية ا�ستقالل، زرعت مساحات واسعة من أشجار الفاكهة 

المنطقة  ي
المنحدرة �ن ي

ذلك اللوز ع� ا��را�ن ي
المختلفة بما �ن

الجغرافية.

ي
تشهد ا�حتفا�ت والمواسم التقليدية ع� قدم هذه الزراعة �ن

منطقة أ �نول منذ عام 1978.

عدة أطباق محلية وإقليمية ووطنية. يستهلك ي
يدخل اللوز �ن

عداد  �� ن كما هو، أو محمص أو يثمن كمسحوق أو عج�ي

ا لحلويات المغربية.



يائية: ن الخصائص الف�ي

تھا ب فاتح؛ ل ولون ق • اللوزة الطازجة ممددة الش

0.5 و1.7 غرام؛ ة ما ب اوح وزن اللوزة المق • ی

ات؛ 1 و3 سنتم�ت ة ما ب اوح طول اللوزة المق • ی

ات. 1 و1.7 سنتم�ت ة ما ب اوح عرض اللوزة المق • ی

الخصائص البيوكيميائية:

• نسبة المواد الذهنیة (%المادة الجافة): 48-65 %؛

لیة (%المادة الجافة): 14-34 %؛ وتینات ال • نسبة ال

لیة):82-58 %. ولییك (%نسبة المواد الذهنیة ال • نسبة حمض ا

الخصائص المتعلقة بالذوق والرائحة:

• ثمار مقرمشة؛

• مذاق لذیذ ذو نکھة حلوة
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مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

مجال يبلغ ت�كز زراعة البصل ع� طول واد «ڭيڭو» �

فيه موجات الصقيع من  وتك� م� 1500 متوسط ا�رتفاع فيه

المطرية  التساقطات معدل ويصل شهر أبريل إ� شهر أ�توبر

ملم سنويا. فيه إ� 350

هكتار 500 تنت� زراعة هذا النوع من البصل ع� مساحة

طن من البصل. 17500 مسقية حيث يفوق ا�نتاج السنوي

إعداد  ي
السلطة كما أو �ن ي

يستهلك ا لبصل الطازج سواء �ن

الوجبات الغذائية.

كما ت ُضفی اليه بعض الخصائص العالجية.

«ڭيڭو» من ا�ستفادة من فارق السعر مقارنة مع أنواع أخرى

من البصل.

ا لخاصيات

يتم� بصل «ڭيڭو»، عن غ�ه، بالقدرة التخزينية الطويلة

مع المحافظة ع� جودة المنتوج بعد التخزين وأثناء النقل

والبيع نظرا لتصلب ا�غشية الخارجية لهذا البصل. وتعزى 

تربته بمادة  للوادي وغ� هذه الخاصيات إ� المناخ المح�

الپوتاس.

إن هذه الصفات المع�ف بها من قبل السوق، تمکن بصل 
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البيان الجغرايف املحمي

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

ا لسمعة التاريخية

الجاف » الت� بالبيان الجغرا� المع� يشمل الموقع الجغرا�

تاونات و  ع� دائر� جماعة قروية موزعة 24 نابوت تاونات «

إقليم تاونات. غفساي �

تشهد العديد من المهرجانات ع� قدم وتجدر 

، من بينها مهرجان  ي
الموقع الجغرا�ن ي

النابوت �ن ن ت� ي

بوهودة الذي تنظمه بلدية بوهودة شهر ن ا لت�ي

سبت متيوة ن سبتم� من �ل عام، ومهرجان الت�ي

شهر أغسطس من �ل ي
لتا ونات والذي يحتفل به �ن

ي
بتاونات �ن ن للت�ي ي

عام وكذلك المهرجان الوط�ن

شهر سبتم�.

التقاليد المغربية، بحيث  المجفف متجذر � وجود الت�

جميع ا�حتفا�ت والمهرجانات (عاشوراء،  نجده حا�ا �

شهر رمضان المبارك ...).

الجاف نابوت تاونات بأهم الخصائص  تتم� ثمار الت�

التالية:

سم. 4 سم و 2 ب� السمك:

�مع. اللون : أصفر ذه�

الخصائص الکيميائية ا�ساسية هي :

.٪ الجلوكوز: 31-29 -

.٪ الفر�توز: 29-28 -

.٪ 10-9 ا�لياف: -

.٪ 0،5-0،4 النها�: - النشاط الما�

.٪ ال�وت�: 6-5 -

 الk± اجلاfl Œابوت تاflÁات
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ا لخاصيات

نتاج مجا ل ا��

ا�ستعمال

تعت� أغنام تيمحضيت ساللة تاريخية بجهة فاس مكناس 

ويمتد مهدها ع� ا�طلس المتوسط والهضاب المجاورة.

فعموما يتش�ل مجال إنتاج خروف تمحضيت من أقاليم 

مالل وأزيالل  مكناس و إفران والحاجب وبولمان وخنيفرة وب�

و الخميسات.

تتم� أغنام ساللة تمحضيت بقدرة ع� المقاومة وتتحمل

المناخ البارد وتتأقلم مع نمط تربية الماشية الرعوي لالطلس

المتوسط.

يتواجد بمجال إنتاج خروف تمحضيت قطيع يتکون من 

طن من  20000 رأس من ا�غنام توفر سنويا حوا� 1500000 

لحوم الخرفان.

تعت� أغنام تمحضيت أهم ساللة متداولة بأسواق 

الماشية �قاليم مكناس والحاجب وإفران وميدلت

وخنيفرة وصفرو وبولمان بمناسبة عيد ا�ضحی.

تسوق اللحوم المنتوجة بمذابح ومجازر الحوا�

و ا�سواق.

يختلف حجم قطعان أغنام ساللة تمحضيت حسب نوعية

الماشية الذين قد يکونون منتجي النخبة أو مك�ين أو نوع  مر�

ا�غنام. آخر من مر�

تتم� أغنام ساللة تمحضيت برأس متوسطة الحجم وذات لون 

والجانب العلوي للعنق، مع ب� داكن، يصل إ� خلف ا�ذن�

أيضا تواجد صوف بيضاء � تتجاوز مستوى الجبهة. وتتم�

إ� ا�مام وخلف  الش�ل، نازلت� بيضاوي� هذه الساللة بأذن�

ا لعين�، وصوف وأرجل بيضاء اللون.

�غنام ساللة تمحضيت ذيل رقيقة وقصبة أنف غليظة عند

ا لذكر وممتدة عند ا�ن�، وقرون ذات لون أبيض ولولبية 

غالبا ما تغيب عند ا�ن�. الش�ل عند الذكر وال�

يصل معدل الخصوبة عند هذه ا�غنام إ� 95 %.

lضيw¥ ŒÁحل‹ ~ر 
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البيان الجغرايف املحمي

uطاط احلاÁ` ونkÈà lÈà 

الخاصيات مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

ا لسمعة التاريخية

«زيت زيتون بالبيان الجغرا� المع� يشمل الموقع الجغرا�

خمسة جماعات قروية من إقليم بولمان  أ وطاط الحاج»

يوسف، : أو�د ع� – دائرة أوطاط الحاج و هي �التا�

ا لعرجان، تيساف، الرميلة و فريتيسة.

ا لخصائص المتعلقة بالذوق والرائحة :

الفاتح ؛ مع انع�اسات شفافة من ا�خ� - لون ذه�

- نسيج �ثيف ؛

؛ و5 3 - الذوق الفاكهي متوسط : ت�اوح ما ب�

؛ 5.5 و 3.5 - المرورة متوسطة : ت�اوح ما ب�

.5 و 3 - اللسوعة متوسطة : ت�اوح ما ب�

الخصائص الکيميائية :

٪ ؛ 0.7 - نسبة الحموضة الحرة أقل أو تساوي

من أوكسج� meq10 الب�وكسيد يجب أ� يتعدى - مؤ�

�ل كيلوغرام من الزيت ؛ ا لب�وكسيد �

يجب أ� يتعدى 0.22. K270 � مؤ -

أثارت زيت الزيتون أوطاط الحاج انتباه شارل دو فوكو خالل

القرن التاسع ع�. وقد وصف  سفره إ� «�لة مغنية» �

تنتج زيت ممتازة. المؤلف الزيتون بالغابة ال�

مختلف ا�طباق المحلية. تحض� تستهلك طبيعية وتدخل �
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 لlÃ ميسور

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

ع� هكتار موزعة 25 ع� مساحة تقدر ب اتجاه ميسور � وادي مولوية بجماعة القصا� ع� طول ضف� ميسور لفت ينت�

أحو اض صغ�ة متفرقة � يتعدى اتساعها بضعة أمتار مربعة. 

طن سنويا من اللفت المحفور. 750 ينتج مجال ميسور حوا�

اللسان...) (يلسع المتم� بذوقه وخصوصا الخاص ولونه بش�له المحفور اللفت أو ميســور لفت يشــتهر

إعداد الکسکس. كما ينصح خ�اء التغذية بإدخال اللفت � وع� وجه الخصوص � الطبخ يستعمل اللفت المحفور �ث�ا �

عنا� الحمية الغذائية.
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اللوح» هو عبارة عن منطقة إ ن مجال إنتاج «حب لملوك ع�

اللوح جبلية تتواجد با�طلس المتوسط وتمتد ع� جماعات ع�

أشجار  تغطي حيث صميم وبن وتڭريڭرة وتزكيت المخفي ســيدي

طن من فاكهة  7300 هكتارا تنتج سنويا حوا� 1200 ا لکرز مساحة

ا لکرز.

ح� للوسطاء � %» محليا بالبسات� تباع غالبية ا�نتاج «70

أنفسهم بأسواق  % من المنتوج من قبل المنتج� 30 تسوق

الک�ى للمملکة. الحوا�

قديمة للکرز. وتتش�ل غالبية  اللوح بسات� يتواجد بمجال ع�

وبي�ارو Moro ومورو Napoléon أشجارها من أصناف نابليون

الحديثة فتتش�ل من أصناف ب��ت  Bigarreau. أما البسات�

Sumitو  وسوميت Hedelfingen وهيدلفيغن Van وفان Burlat 

Hardy Giant. ينظم سنويا وهاردي جيان Sunburst سانبورست

مهرجان خاص بحب الملوك.

اللوح كفاكهة موسمية طازجة مع تحويل جزء  يستهلك كرز ع�

الکرز. من ا �نتاج (أقل من طن من الفاكهة) �نتاج مر�

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال
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Ïسون `”وراflاÈ 

يمتد مجال إنتاج يانسون أڭوراي ع� �افة تراب دائرة

أ ڭوراي بإقليم الحاجب.

يزرع اليانسون بمجال أڭوراي، �نتاج حبه ع� مساحة

البورية تناوبا مع زراعة  هكتار با�را� 850 تقدر ب

% لليانسون». % للحبوب و30 ا لحبوب «70

طن من حب 595 ينتج مجا ل أڭوراي سنويا حوا�

ا ليانسون.

أڭوراي رصيدا معرفيا وتقنيا لقد راكم منتجو اليانسون �

مزاولة هذه الزراعة وينتجون بذورهم ذاتيا. خاصا �

وحو�، يصل ارتفاعه ا� إن اليانسون نبات عش�

سنتم�ا وله ساق رفيعة مضلعة تخرج منها فروع  60 

طويلة تحمل أوراقا مسننة مستديرة الش�ل وتنتهي بفروع

زهرية صغ�ة مضغوطة الرأس وذات لون أبيض أو أصفر.

بنکهة  ويتم� يعت� يانسون أڭوراي من النوع ا�خ�

عطرية ومذاق ساخن وحلو.

شهري يونيو  تتم � بعد عملية حصاد اليانسون وال�

ويوليوز، يقوم منتجو هذه الزراعة بعملية التنقية واختيار 

الحب الموجه لسوق البذور والحب الموجه لسوق 

ا�ستهالك أو التحويل.

تتم� حبوب اليانسون المنتوجة بأڭوراي بقدرات جيدة 

ع� ا لتخزين.

بعض تستعمل حبوب يانسون «أكوراي» لتعط�

صناعة  والحلويات، كما تستعمل � المنتجات �الخ�

الم�وبات الروحية.

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال
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الخاصيات مجال ا�نتاج

ا �ستعمال

ينتج العسل بجهة فاس مكناس با�ماكن الرئيسية لتواجد

ا لنباتات الرحيقية التالية:

بمناطق الدار الحمراء والعدرج -إ�ليل الجبل الذي ينت�

ومغراوة؛ و تافجيغت وسکورة وأو�د ع�

سبو؛ إغزران وع� الذي يتواجد بمنطق� -الزع�

إغزران والدار الحمراء؛ -الزعي�ة الذي يتواجد بمنطق�

بويبالن وأو�د ع�؛ بمنطق� - الزنتاز الذي ينت�

-الخروب الذي يتواجد بوفرة بمناطق سکورة وتاهلة

و الزراردة؛

بمناطق دير ا�طلس المتوسط � تنت� -السدرة ال�

اتجاه الجبال. إقليم صفرو والهضاب العليا لملوية �

طن سنويا من العسل غالبيته من  16 يبلغ ا�نتاج حوا�

نوع إ�ليل الجبل والسدرة والزنتاز.

يستهلك العسل كغذاء ويتم تناوله بش�ل فردي أو ممزوج 

بمکونات أخرى. كما يستعمل كعالج لبعض الحا�ت 

ا لمرضية.

تتم� المنطقة بأربعة أنواع رئيسية من العسل وتنتج بها

كميات هامة منها وهي:

من ا�نواع  (Bupleurum spinosum) :عسل الزنتاز-

الرحيقية المعروفة وله أربعة أسماء امازيغية هي زنتاز

وزنداز وأكرباز وأيرباز.

-عسل إ�ليل الجبل: وهو نبات يعرف باسم أزير ويتم 

شهري أبريل ونون�. ويتم� السنة � � ج� عسله مرت�

هذا النوع من العسل بلونه ا�بيض المذهب ورائحته

الزكية المم�ة وي�ك طعما حامضا بالفم كما أنه يتبلور 

ب�عة.

السوق  أنواع العسل طلبا � من أ�� -عسل السدر: يعت�

محليا ووطنيا ويتم جنيه خالل شهر يونيو ويوليوز، وذلك

قبل ال�حال باتجاه مناطق إنتاج الزنتاز.

الغامق وطعم  -عسل الزع�: عسل معروف بلونه الذه�

من أنواع العسل ذات القيمة التجارية ويعت� الزع�

أواخر شهر غشت. ا لعالية ويتم جنيه �
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ا �ستعمال

بنواحي افرقوغ ضاية بمحاذات أقل وبشــ�ل صفرو بإقليم �ندر ايموزار بضواحي بلقاســم ســيدي بآيت الهندباء زراعة تتمركز

ا لعنو� قرب صفرو. 

طنا سنويا. 480 هكتار مع انتاج تقدر ب 40 تغطي زراعة الهندباء حاليا مساحة تناهز

سنتم�ا ولها قطر � و20 12 وي�اوح طولها ب� ومذاق قليل المرورة ا لهندباء خ�ة ذات أوراق لونها أبيض مائل إ� ا�صفر،

سنتم�ات. 5 ح دود

لقد تم إدخال زراعة الهندباء إ� منطقة ايموزار �ندر منذ عهد الحماية.

الطج�. السالطة أو مطبوخة مع البيض أو � تستهلك الهندباء طازجة �
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

تتوفر جهة فاس مكناس ع� مجا�ت مختلفة �نتاج زيت الزيتون

ذات جودة عالية، أهمها:

الزيتون  بسات� تغطي حيث بولمان بإقليم المتواجد ســکورة مجال -

طن من زيت الزيتون. 420 هكتار تنتج سنويا قرابة 1300 من أ ��

بســات� تغطي حيث يعقوب مو�ي بإقليم المتواجد اللمطا مجال -

طن من زيت 1950 حوا� المجال هذا وينتج هكتــار. 6500 الزيتــون

الزيتون.

أشجار  بسات� - مجال غفساي المتواجد بإقليم تاونات حيث تنت�

24000 ما يناهز تمکن من إنتاج هكتار 120000 الزيتون ع� حوا�

طن سنويا من زيت الزيتون.

هكتار  - مجال زرهون المتواجد ع� مساحة إجمالية تقدر ب10000

سنة. تقدر المساحة المنتجة للزيتون 50 % من ا�شجار تفوق 50 

مسقية. وينتج مجال هكتار غالبيتها غ� 8500 بهذا المجال ب

طن من زيت الزيتون. 5200 «زرهون» سنويا ما يناهز

إن زيت الزيتون المنتوجة بالمجا�ت المشار إليها أعاله ذات جودة 

عالية وسمعة جيدة وتعرف بأسماء مصدر إنتاجها ع� سبيل المثال 

زيت سکورة و اللمطا وغفساي وزرهون.

عالية  غذائية بقيمة مكناس فاس بجهة المنتوجة الزيتون زيت تحظــی

وتش�ل أساس العديد من ا�طباق المحلية وتستعمل كذلك �غراض 

عالجية.
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

ة بالقرب من أشجار التفاح ع� قطع أرضية صغ�ي تنت� ش

ا لمنازل وسط جماعة تافجيغت بإقليم صفرو وع� طول

ة للمياه. المجاري الصغ�ي

لکن  . ن يعود تواجد شجر التفاح بمنطقة تافجيغت إ� عهد الحماية حيث تم توزيع بعض الشتالت ع� بعض المزارع�ي

Golden Delicious أواخر الثمانينات بثالثة أصناف هي ي
نتاج التفاح بتافجيغت بدأت �ن ا �نطالقة الفعلية ��

هكتارا. تقدر مساحتها ا��جمالية ب20 ي
المنطقة ال�ت ن تغطي معظم بسات�ي ي

ال�ت Spur Starkrimson و Starking Delicious و

و  Stayman و Reine des reinettes و Royal Gala أصنافا جديدة من التفاح مثل ن ة، أدخل بعض المنتج�ي ا��ونة ا��خ�ي ي
 �ن

.Delicious Richard 

وصلب نوعا ما. العص�ي تفاح تافجيغت بلون أحمر داكن وطعم حلو ولب �ث�ي ن يتم�ي

التفاح المطبوخ (كومبوت) ..... ن أو عج�ي والعص�ي نتاج الخل ويحول جزء منه �� يستهلك تفاح «تافجيغت» كفاكهة طازجة
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

تاونات وغفساي بإقليم بدائر� بش�ل كب� يتمركز إنتاج الت�

20000 ع� مساحة تقدر ب أشجار الت� تاونات حيث تنت�

طن من فاكهة الت�. 30000 هكتار تنتج سنويا ما يناهز

ورصيد معر� إنتاج الت� يشتهر مجال تاونات بتقاليد خاصة �

متو ارث منذ القدم.

البورية ع� النمط البيولوجي ا�را� بإقليم تاونات � ينتج الت�

دون اللجوء ا� المدخالت.

المنتوج بهذا  المح� إ ن الظروف الطبيعية المحلية مكنت الت�

أصناف وخاصة المستهلك لذى وشهرة مم�ات ا�تساب من ا لمجال

حثت تاونات ت� لدى المكتسبة الشــهرة هذه وبوهودة. ت� بوعادل

ا لسا�نة المحلية ا� تنظيم مهرجان سنوي خاص بالت�.

يستهلك ت� تاونات كفاكهة طرية او مجففة أو ع� ش�ل مر�.
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الكبار 

الخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

ينتج الکبار بأقاليم مو�ي يعقوب وتاونات و مكناس.

بالنسبة �قليم مو�ي يعقوب فالکبار يتبوأ م�انة هامة داخل 

يحتلها  ا لنسيج ا�قتصادي، ويتج� ذلك من خالل المساحة ال�

% من 13 هكتارا مش�لة بذلك نسبة 16000 تقدر بحوا� و ال�

طن 22500 المساحة الصالحة للزراعة، كما يقدر معدل ا�نتاج ب

% من مجموع ا�نتاج  50 السنة، بحيث يش�ل هذا ا�نتاج نسبة � 

الوط�.

إقليم مكناس، يتواجد نبات الکبار طبيعيا بمنطقة زرهون منذ  � 

هكتار 4000 عدة أجيال. يغطي الکبار بمجال زرهون مساحة

% من الشج�ات  80 تحتکر تتمركز غالبيتها بجماعة �قاوة ال�

عمار  المتواجدة أما بقية الشج�ات فتتواجد بجماعة نزالة ب�

طن من فاكهة  4000 من هذا المجال حوا� بإقليم مكناس. يج�

الکبار سنويا.

تيسا  مجال يمتد ع� دائر� ع� مستوى تاونات ينتج الکبار �

5000 و 4000 و القرية حيث يتواجد الکبار ع� مساحة تقدر ما ب�

طن من فاكهة الکبار 7500 من هذا المجال ما يناهز هكتار. يج�

سنويا.

الج� تتطلب فا كهة الکبار يدا عاملة متخصصة �

وتمتاز باختيار وتحديد نوعية الفاكهة الواجب جنيها

شهري  الف�ة الممتدة ب� عند ظهورها التدريجي �

ماي وغشت.

للوسطاء الذين  يباع المنتوج �يعا بعد الج�

يوجهونه ا� وحدات التصب�.

� سائل مملح وحم� يتم تصب� فاكهة الکبار �

ساعة بعد جنيها �نها فاكهة تفقد من أقل من 24

قيمتها � يعا.

إن القيمة التجارية لفاكهة الکبار رهينة بحجم

الفاكهة «القطر». ف�لما �ان حجم الفاكهة صغ�ا 

ملم»، يکون سعر الفاكهة أفضل. «قطر أقل من 7

كما يتم� الکبار بکونه نبات يساعد ع� الحفاظ

ع� ال�بة والحد من التعرية مع قدرة ع� النمو �

المنحدرة. ا �را�

تستهلك فا كهة الکبار طرية مص�ة وتستعمل �

إعداد بعض ا�طباق ممزوجة بمنتجات أخرى.

كما يع�ف للکبار بخصائص عالجية.
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

الشــ�اك وع� تمكناي ع� جماعات � بك�ة متواجد صفرو ب رقوق

وأيت السبع ولجروف واو�د امکودو والعنو� وأغبالو اقورار

و�ندر سدي خيار وسيدي يوسف بن أحمد. 

هكتار  619 ب تقدر صفرو ب�قوق المغروسة ا�جمالية ا لمســاحة

طن. 8340 وتعطي إنتاجا يناهز

والوط�.  الجهوي المستوى ع� جيدة بســمعة صفرو يتمتع برقوق

بجودة مذاقه وكذا قابليته الجيدة للتجفيف والجودة ويتم�

بها ال�قوق المجفف. يتم� ا لعالية ال�

Staneley (40%), هذا المجال هي: ا�صناف الموجودة �

 (Angilina (22%), Santa Rosa (10% 

. Formosa (4%) Meknassi , Black Amber , Angilo , Friar 

يستهلك برقوق صفرو كفاكهة طازجة كما أنه

�طباق التقليدية 

�

ن �ا تحض�ستعمل �يجفف ل�ي

 .احفر�اسبات وللمنا
ييُيُ
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حالوة وذا لعص�ي

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

يتم انتاج د�ح «مسالغ» ع� شا�لة النمط

أراض رعوية ذات تربة من نوع  ا لبيولوجي �

1100 مجال يبلغ ارتفاعه ب� الت�س وا�حرش �

ع� طول وادي مسالغ بجماعة سيدي  م� 1300 و 

بوطيب بإقليم بولمان.

طن من  1600 ينتج هذا المجال سنويا ما يزيد عن

هكتار.  40 د�ح «مسالغ» ع� مساحة تقدر ب

ن اي�ث�وـك سـمتمالب  اتذكهة فانه بکوغ» ـال«مسـح �ديم�يت

لمضغ.ة عند ايمشة كب�تفعة وقرمر

ا �ستعمال

.يو ع� ش�ل عص�جة أزكهة طاج كفالمنتويستهلك ا
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البيان الجغرايف املحمي

Ÿب> ”ي ŒÁر~ 

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا�ستعمال ا لسمعة التاريخية

مراعي أقاليم وجدة، جرادة، تاوريرت، كرسيف،

فيکيك ، بولمان وبر�ان.

يوم. 180 إ� 120 من سن الذبح

كغ. 11-15 وزن الذبيحة :

لحم ذو لون أحمر فاتح.

�ليات ملفوفة بشحم أبيض.

شحم أبيض حازم.

طعم لذيذ بنکهة ا�عشاب العطرية.

ساللة قديمة �انت تسمی بالدغمة.

المنطقة ال�قية. نظام رعوي قديم �

سمعة كب�ة مرتبطة بخصائصه الذوقية.

متم� �عداد الشواء.

إعداد أطباق مختلفة محلية. يدخل �
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الخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

جماعات تکريکرة يمتد مجال إنتاج تفاح أزرو ع�

%) وبن  %) وضاية عوا (12 %) وسدي المخفي (26 31) 

%) التابعة �قليم افران. وتقدر المساحة صميم (10

هكتار وإنتاج يصل  7080 ا�جمالية �نتاج تفاح أزرو ب

طن. ا� 141600

م�. و2300 860 ي� اوح ارتفاع هذه المناطق ما ب�

هذا المجال معروف بشتاء ممطر وبارد حيث أن

ا لتساقطات المطرية والثلجية ت�اوح حسب المناطق 

تحت 10 1000ملم ودرجة الحرارة تصل إ� إ� من 500

ا لصفر.

هذا المجال هي : ا �صناف المتواجدة �

Golden, Délicious, Starking Délicious,

.Spur Starkrimson  و

بجودة كب�ة ومذاق رفيع لتفاح أزرو صيت عال ويتم�

وقدرة جيدة ع� التخزين.

يستهلك تفاح أزرو كفاكهة طازجة كما يتم تحويله إ� 

أو خل. أو عص� مر�
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الخاصيات مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

الجماعة القروية ع� «الشعري» � يتمركز إنتاج فاكهة الت�

بإقليم مو�ي يعقوب بمجال يعرف بإسم «اللمطا».  بوع�

أهل فاس، وهو ما يف�  يمتاز هذا المجال بصيت عال ب�

القيمة التجارية العالية للمنتوجات الزراعية الناشئة بمجال 

«ا للمطا» مقارنة مع مناطق أخرى �ن هذا المجال مرتبط 

لدى سا�نة فاس بنمط ا�نتاج البيولوجي.

نسبيا  «الشعري» من الحجم الصغ� تعت� شجرة الت�

مقارنة مع أنواع أخرى عالية وجد متفرعة.

«الشعري» بصغر حجمها و��ة حالوتها  تتم� فاكهة الت�

ولسوعتها ولها مذاق خاص. هذه الفاكهة ذات لون أسود

وبها خدوش.

«الشعري» الطازج، رغم ذلك  الت� يفضل جل المستهلک�

الهواء  بتجفيف جزء من إنتاجهم � يقوم بعض المنتج�

ا لطلق.





الرباط سال القنيطرة
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البيان الجغرايف املحمي

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

السمعة التاريخية

4√à دس√ 

«عدس زع�» بالبيان الجغرا� المع� يشمل الموقع الجغرا�

و  قروية، تابعة �قليم الخميسات، دائرة الرما� خمس جماعات

�التا�:  متوزعة ع� قيادت�

قيادة براشوة : براشوة، جمعات مول لبالد ومو�ي دريس أغبال.

سبيت أغبال.  قيادة مرشوش : مرشوش وع�

المحل� بذور العدس، ح�يا، من الصنف� يجب أن تتأ�

للبحث الزراعي  باللوائح الرسمية للمعهد الوط� المسجل�

. L56 و L24 

الخصائص المورفولوجية:

- اللون: أخ�؛ 

. سم 0.3-0.5: ; سم 0.2-0.1 - القطر

ا لخصائص التكنولوجية:

دقيقة؛ 48 إ� 40 - مدة الطبخ:

� تتطلب من قبل نقع البذور. - نوعية الطبخ: متجانسة وال�

ا لخصائص البيولوجية:

المليون (ppm) ؛ جزء � 70 إ� 65 - نسبة الحديد:

%؛ - نسبة ال�وت� : 35-30

- نسبة النشا : 50-45 %. 

ي
الموقع الجغرا�ن ي

تم إدخال زراعة العدس �ن

. ي
أوائل القرن الما�ن ي

�ن ي
المع�ن

 .  (L56)(L24)و �انت تسمی عادة نيلو أو عدس زع�ي

طنية.وطباق محلية وة أعديتحض�ييستعمل �ن
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

 الÃاíوليا ا•ضراء الرقيقة ل4�ìÿات

ســنويا تنتج هكتار 800 مســاحة ع� وهرهورة والصخ�ات عتيق وع� الصباح بجماعات الرقيقة الخ�اء الفاصوليا نبات يتواجد

وبالخصوص ا� فرنسا وسوي�ا ودول الخليج. توجه غالبيتها ا� التصدير طن من هذه الفاصوليا ال� 5600 ما يفوق

سنتم.  17 و 13 داكن وطولها ما ب� الطول ينتج قرونا ذات لون أخ� ا ن الفاصوليا الخ�اء الرقيقة للصخ�ات هي نبات قص�

ملم. و6 4 كما ي�اوح قطرها ب�

يرجع تواجد الفاصوليا الخ�اء الرقيقة بمجال الصخ�ات إ� عهد الحماية.

بعض المأكو�ت او يتم تصب�ها او تعبئتها مجمدة �ستعما�ت  إعداد تستعمل الفاصوليا الخ�اء الرقيقة كخ�ة طرية �

مستقبلية. 
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تسمية املنشأ املحمية 

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

ا لسمعة التاريخية

 الlÈâ ا˙ساسية ~âامة `Á∫اس

بتسمية المنشأ المع� يشمل الموقع الجغرا�

«الزيت ا�ساسية خزامة أولماس» الجماعة القروية 

أ ولماس التابعة �قليم الخميسات.

إعداد العطور والزيوت ا�ساسية واستعما�ت أخرى طبية.

lavandula hybrida abrialis الصنف :

ا لمظهر : سائل شفاف. 

: من أبيض إ� أصفر شاحب. ا للون

الرائحة: مم�ة، رائحة ال�افور.

ا لخصائص الکيميائية :

.(٪) 40 إ� 20 - لينالول (C10 H18O) : من

.(٪) إ�30,6 10 : من - سينيول 1.8 -

.(٪) 25 إ� 12 : من - �افور

لقد تم إدخال الخزامی إ� منطقة أولماس �

أ وائل الخمسينيات من قبل المستعمر الفرن�. 

الم�ان و�ان يقت� تتم بع� �انت عملية ا لتقط�

تصدير ا لزيوت ا�ساسية فقط ع� فرنسا. ولقد

أصبحت الزيت ا�ساسية للخزامة متجذرة بمنطقة

أ ولماس وتنتمي إ� ال�اث المح�. وأصبح لهذا 

ا لمنتوج سمعة وشهرة وطنية.
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا�ستعمال

من الرباط ا� العرائش. هكتار والممتدة 130000 تبلغ مساحتها يتواجد ترفاس المعمورة ع� امتداد غابة المعمورة ال�

ســنويا. طن 50 بحوا� ال�فاس من النوع هذا من المجنية الکمية تقدر

حيث �ان  لدى السا�نة المحلية بتقدير كب� منتوجا محليا �فا ح� ل�فاس المعمورة تواجد تاريخي بهذا المجال ويعت�

الطبخ �عداد أطباق خالل المناسبات الدينية الخاصة بالطائفة اليهودية. يستعمل منذ القدم �

الطبخ �عداد مأكو�ت خاصة.  يستعمل ترفاس المعمورة �

ترفاس ا∫ƒمورة 
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

 √نh موسكا ال4�ìات

عنب موس�ا الصخ�ات عنب من صنف موس�ا

(muscat d’Alexandrie) يتواجد منذ  ا �سكندرية

ا لقدم بمجال يمتد ع� �ل من جماعات الصخ�ات

عتيق وهرهورة. و الصباح وع�

هكتار 700 هذا العنب تبلغ المساحة المغطاة ببسات�

طن من فاكهة العنب. 6000 تنتج سنويا حوا�

يرجع تواجد هذا العنب ا� عهد الحماية حيث أدخل 

لهدف انتاج الکحول وتناول العنب كفاكهة موسمية.

ع�  فعنب موس�ا الصخ�ات فاكهة تحظی بصيت كب�

الرباط  وبالخصوص لدى سا�نة جه� الصعيد الوط�

سال القنيطرة والدار البيضاء سطات.

يتم� عنب موس�ا الصخ�ات بخاصيات يكتسيها من 

لمنتجي الظروف البيئية لمجال انتاجه والرصيد المعر�

البورية. تتج� هذه الخاصيات � هذا العنب با�را�

تفقد إذا ما أنتج هذا العنب خارج  ا لمذاق والنکهة ال�

مجاله.

عنب موس�ا الصخ�ات هو نوع من عنب المائدة مم�

وغشائه السميك. كما تعت� بش�له الکروي ولونه الذه�

فا كهة هذا العنب، متوسطة الحجم، � يتعدى وزنها 

� 14 غرامات، لها لب ذو نکهة المسك ويحتوي ع� 7

المائة.  � 0.45 مستوى ا لمائة من السکريات وحموضة �

يستهلك عنب موس�ا الصخ�ات كفاكهة طرية أو

إعداد  بعد تجفيفها ع� ش�ل زبيب يستعمل �

بعض ا لمأكو�ت خصوصا الکسکس والطج�.
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”بار سيدÏ قاس‹

très exigeants en main d’œuvre spécialisée. Leur apparition est échelon
encore éclos. Celles de petit calibre sont les meilleures. Les caprons sont 

conservation des caprons en saumure acide est effectuée 24 heures après 
née et leur récolte se fait minutieusement par ciblage du calibre visé. La 

les types sols. Les câpres correspondent aux boutons floraux qui n’ont pas 
Espèce endémique adaptée au climat semi-aride et se développant sur tous 

sa récolte car ils sont périssables. Les câpres de petit calibre (diamètre in

ينمو المنحدرة. كما أنه  ا�را�

درجة). الســاخنة (40 رة

،اعداد بعض ا�طباق ممزوجة بمنتجات أخرى (بيض مق�، بي�

کون القيمة التجارية الکبار أفضل. لما �ان حجم الحبات صغ�

نه ا� وحدات التصب�. يباع المنتوج �يعا بعد ا

ا كما يتم�

و الرياح ويقاوم الجافة المناطق والحرا� الصفر) تحت درجات ) 

ملم»، ت ا «قطر أقل من 7

لج� للوسطاء الذين يوجهو

قيمتها �يعا. من جنيها �نها فاكهة تفقد ساعة بعد 24 أقل من � سائل مملح وحم� يتم تصب� فاكهة الکبار �

والحد من التعرية مع قدرة النمو � ع� ال�بة ع� الحفاظ لکبار بکونه نبات يساعد

جدا  الباردة الحرارة

L’aire géographique du câprier est située dans la zone de Sidi Kacem (com
mune rurale de Khenichate).

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ينتج الکبار بإقليم سيدي قاسم وخصوصا بجماعة الخنيشات.

تتفتح ا�زهار. قبل أن جنيها شهري ماي وغشت ويجب الف�ة الممتدة ب� تظهر حبات زهور الکبار تدريجيا �

ا �ستعمال

férieur à 7 mm) ont une valeur marchande importante. إ الخل وتستعمل � الملح أو � تستهلك فاكهة الکبار مص�ة �

سالطة،...).

كما يعرف الکبار بخصائص عالجية.
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

يمتد مجال صبار «السهول» ع� جماعة السهول

هكتار  200 حيث تبلغ المساحة المغطاة بالصبار

طن من الفاكهة. 3000 تنتج سنويا ما يناهز

بمکونات ومذاق تكتسبهم  ن إ ن فاكهة صبار السهول تتم�ي

من الظروف الطبيعية لمجال تواجدها. إنها فاكهة ذات

الحالوة. لب �ث� ي

ات الصبار تستعمل سابقا كسياج لحماية لقد �انت شج� ي

ا إ� فاكهتها كغذاء خصوصا ا لمساكن كما �ان يلجأ �ث�ي

تغذية الماشية. ي
ات الجفاف واستغالل ا��ظالف �ن ف�ت ي

 �ن

هذا المجال، طبيعيا منذ زمن ي
لقد تواجد الصبار، �ن

ي
طويل حيث راكمت السا�نة المحلية رصيدا معرفيا �ن

الصباح الباكر بواسطة  ي
فاكهته �ن ي

زراعته. تتم عملية ج�ن

قصب معد خصيصا لجنيها.

تغذية  ي
أظالفه �ن ن مجال السهول يُسَتغل الصبار لفاكهته وتثم�ي ي

 �ن

ات سياجا لحماية الحقول الزراعية. ا لماشية كما تستعمل الشج�ي

 íبار السهو⁄
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Ÿسƒال
مجا ل ا�نتاج

يتم إنتاج ا لعسل بجهة الرباط سال القنيطرة بالمجا�ت

التالية:

-مجال الغرب المتکون من سيدي قاسم سيدي سليمان 

المشتهرة بعسل ا�و�اليبتوس وال�تقال وسيدي يح�

ومتعدد ا�زهار. يفوق عدد الخاليا بهذا المجال

% منها ع�ية و يتجاوز انتاج العسل  90 وحدة 100000 

طن. 1500 

-مجال أولماس الممتد ع� جماعات أولماس وبوقشم�

بها غابات �ثيفة ذات غطاء نبا� تنت� وآيت إيشو ال�

عسل ذو جودة عالية  رحيقي جد متنوع يساعد ع� توف�

خلية نحل  1000 ا�قبال. تتواجد بهذا المجال حوا� و�ث�

طن  15 و 10 خلية ع�ية توفر سنويا ما ب� تقليدية و750

من ا لعسل. 

ا لخاصيات

ا �ستعمال

إن عسل الجهة عسل طبيعي يستهلك كغذاء ويلجأ اليه

كمادة عالجية.

بغ� من العسل. وتتم� تشتهر ا لجهة بإنتاجها الکب�

وتنوع أصناف العسل كعسل ا�و�اليبتوس وعسل الليمون

و العسل المتعدد ا�زهار وعسل الخزامة. أنواع العسل 

الجهة هي: تم� ا�ربعة ال�

بكثافته  -عسل ا�و�اليبتوس: لونه أمغر داكن. يتم�

ويتبلور بش�ل رقيق. رائحته فواحة و�ذعة. مذاقه

بقليل من المرارة والحموضة. كما أن عسل  �سع ومتم�

با�مالح المعدنية. ا�و�اليبتوس غ�

بكثافته ويتبلور  -عسل ال�تقال: لونه ابيض ذه�. يتم�

بعد شهر أو ثالثة حسب ا�نتاج ويكتسب لونا ابيضا.

رائحته فواحة وعذبة. مذاقه جيد.

-عسل متعدد ا�زهار: لونه مائل ا� الب�. يتم انتاجه 

بالجهة. الرحيقي المنت� انطالقا من الغطاء النبا�

الفاتح  -عسل أولماس: يميل لون هذا العسل ا� الب�

عندما يتغذى النحل من نبات الخزامة ويکون ذو لون ب�

مصدر الرحيق. إن عسل أولماس حلو  داكن عندما يتغ�

المذاق ويتبلور �يعا. يستفيد عسل أولماس من الغطاء 

بغابات أولماس. من أهم هذه  الرحيقي المنت� النبا�

النباتات السدرة والعصفور والريحان والخزامة والزعي�ة 

و البابونج والخروب والعرعار.
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

تنت� تربية الماعز بجهة الرباط سال القنيطرة بإقليم

ا لخميسات وع� الخصوص بجماعات أولماس وبوقشم�

وآيت إيشو وآيت أوربل وآيت سي�ن وآيت ميمون ومجمع

الطلبا وتيداس.

إعداد العديد من  ي
يستعمل لحم الجدي �ن

ا ��طباق المغربية. كما يُتناول مشويا.

مجمله مح� يعت� قطيع الماعز المتواجد بهذه المنطقة �

الموطن وتطغی عليه ساللة ا�طلس المنت�ة بك�ة عند مر�

تربيته ع� النمط الرعوي حيث  الماشية الذين يعتمدون �

المراعي والغابات. ترتکز تغذية الماشية ع� كال

يتم� جدي ا�طلس بصغر حجمه المکسو �ليا بشعر أسود 

طويل وتأقلمه مع الظروف الطبيعية الصعبة وانتاجيته من

بلحم أحمر  اللحم مقارنة بأنواع أخرى من الماعز. كما يتم�

نکهة ا�عشاب الطبية والعطرية  ذ و مذاق خاص يكت�

ا لمنت�ة بمراعي وغابات المنطقة.

إ ن لحم الجدي المنتوج بهذه المنطقة يحظی بإقبال لدى

ا لمستهلك نظرا �حتوائه ع� القليل من مادة الکولس�ول

وتوفره ع� أحماض دهنية خاصة.
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4√à اس∫Á` حل‹ بقر

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

ومنطقة زع�-الرما� هضبة وبالخصوص الخميســات إقليم يعت�

يبلغ  قطيع يتواجد حيث زع� أولماس بقر لســٮاللة مهدا أ ولماس،

رأس من البقر. هذا القطيع ينتج سنويا ما 80000 تعداده حوا�

طن من اللحوم الحمراء. و3000 ب� 1000

لذى المستهلك ع� الصعيد الوط� يحظی بتقدير كب� إن لحم بقر ساللة أولماس زع�

بالخ� مصحوبا الطبخ � اللحم هذا يســتعمل البيضاء. للدار بســوق الطلب عليه ويك�

كما يتم استهالكه مشويا. 

متوســطة  وقرون عريض جب� مع كب� حجم ذو برأس زع� أولماس ســاللة بقر يتم�

وصدر واسع ونازل وحوض عريض وحوافر يميل لونها ا� الب�. وقائمة

�لغ  و450 400 وب� �لغ عند ا�ن� و400 350 ب� ي� اوح وزن بقر ساللة أولماس زع�

عند الذكر.

ساللة  إ ن بقر أولماس زع�

الظروف مع متأقلمة حلوب

ا لجبلية لمجال تواجدها 

وال�حال المزدوج ب�

ا لسفح والجبل ع� نمط 

أيضا تربية الماشية الزراعي الرعوي. وتتم�

التسم� هذه الساللة، بقدرات مهمة �

نتيجة نکهته  ويحظی لحمها بإقبال كب�

وليونته واحتوائه ع� القليل من المواد 

ا لذهنية.
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ا لخاصيات

مجال ا�نتاج

ا �ستعمال

åالكسك 

ع� ا لمنتوج هو عبارة عن كسکس تقليدي منت�

صعيد جهة الرباط سال القنيطرة مع تمركز خاص

بمنطقة سوق ا�ربعاء، م�ع بلقص�ي، سيدي 

محمد ا �حمر، أولماس، ايت سي�ن، حودران، حد 

نوعا من 20 من ا ل�اشوة والرما�. تشتهر الجهة بأ��

ا لکسکس.

يصل انتاج الکسکس التقليدي بالجهة والموجه

طن سنويا. 50 من للتسويق ا� أ��

ّ يعود إنتاج الکسکس البلدي ا� قرون مضت ويَُح�ن

متوارث من جيل ��خر. مح�ي ي
يد ويا طبقا لرصيد معر�ن

هذا الکسکس من مواد أولية مختلفة ومتنوعة يح� ن

وبأيادي ماهرة ومتمرسة تمكنه من الحصول ع� نکهة

ات خاصة. ن ومم�ي

، لجأت نساء هذه  المح�ي ي
مع تر اكم الرصيد المعر�ن

المنطقة ا� تطوير منتوج الکسکس عن طريق تركيبات

عداد الکسکس بإضافة مواد أخرى �ا��عشاب  أ ُخرى ��

. ي
ا لطبية والعطرية ومسحوق الفول السودا�ن

أو «الْتفاية» والخ�ن إعداد أ�لة الکسکس مصحوبا باللحم ا��حمر أو لحم الدجاج ي
يستعمل الکسکس �ن

ة من الزبيب والبصل. ا لُمَعد�



�

   

الخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

Œوéا•ر

هذا  يزرع حيث العزيز عبد سيدي ومنطقة قاسم وسيدي سليمان سيدي أقاليم من أساســا الخرشــوف إنتاج مجال يتشــ�ل

هكتار. 3000 الخرشوف ع� أزيد من

جهة الغرب بإنتاجها للخرشوف الذي يعود تواجده بها ا� عهد قديم  ن تتم�ي

الخرشــوف. زراعة مزاولة ي
�ن مح�ي ي

معر�ن رصيد تحصيل من مکن المنتجون

يتم استهالك «أزهار» النبتة قبل تفتحها.

عداد أكالت محلية  الطبخ �� ي
تستعمل فا كهة الخرشوف �ن

قلب أو لب السالطة كما يلجأ ا� تصب�ي تحض�ي ي
أ و �ن

هذه ا��زهار �ستعما�ت مستقبلية.
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

tflالبابو 

ي ُستعمل البابونج ع� ش�ل أوراق وأزهار مجففة

وصفات عالجية و ي
أو سائل أو زيوت أساسية �ن

صناعة مواد التجميل. ي
�ن

اب  كما يتم استعمال أوراق وأزهار البابونج ك�ش

يساعد ع� الهضم. 

يتواجد نبات البابونج الذي يدعی محليا «حاللة» با�را�

ا لرملية لجهة الرباط سال القنيطرة وبالخصوص بمناطق 

وسيدي سليمان. ا لقنيطرة وسيدي يح�

يعت� البابونج من ا�عشاب الطبية والعطرية ذات الصيت

العالج التقليدي. � ا لعا�

يتواجد البابونج طبيعيا وبك�ة بمنطقة الغرب.
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مجال ا�نتاج

ا�ستعمال

يمتد مجال انتاج خزامة أولماس ع� جماعات أولماس 

وتيداس وتارميالت حيث تغطي المساحة ا�جمالية �نتاج 

هكتار. 1600 الخزامة

طن من ا�زهار  800 ينتج هذا المجال سنويا ما يناهز

المائة من مکوناتها.  ا لمجففة تمثل الزيوت ا�ساسية 2.5 �

إ� أزهار يتم تحويل محصول أزهار الخزامة بش�ل ��

مجففة وزيوت أساسية.

أكياس. تباع ا�زهار المجففة معلبة �

إن للزيوت ا�ساسية �زهار الخزامة خصائص عالجية 

واستعما�ت عدة تكتسبها من طبيعة مکوناتها. وهکذا، 

الصناعات الطبية  تستعمل هذه الزيوت كمستح�ات �

والتجميلية والعطرية والمنتجات الوقائية.

الخزامة نبات  إ ضافة إ� الخاصيات المشار إليها، تعت�

رحيقي بامتياز تستغل حقوله كمراعي للنحل �نتاج عسل

ا لخزامة ذو قيمة غذائية وعالجية عالية.

ا لخاصيات

إ ن الخزامة نبات متأقلم مع الظروف البيئية لمنطقة

أش�ال تختلف 3 أ ولماس الجبلية. فهي تتواجد ع�

نوع فيما بينها � توقيت ا�زهار ولون أزهارها. ويعت�

إ� «أربياليس» «arbialis»، الذي يعود موطنه ا�ص�

منطقة أولماس  انتشارا � جنوب إفريقيا، النوع ا ���

بداية خمسينيات القرن  ويرجع تواجده إ� عهد الحماية �

الما �.

إن الخزامة نبات معمر يمکن استغالله لمدة تصل إ� 

ع� ين سنة فيقلع حينئذ ويستبدل بشتالت جديدة.

تتم زراعة الخزامة بمجال أولماس ع� النمط البيولوجي

تبدأ  أحواض معدة سلفا �ستقبال شتالت الخزامة ال� � 

ا�زهار �ول مرة خالل السنة الثالثة بعد غرسها وتبلغ � 

السنة السادسة والثامنة من دروة ا�زهار وا�نتاجية ب�

عمر ا لنبات.

إ ن المنتوج هو عبارة عن أزهار تحظی بإقبال وطلب

سوق الجملة بالدار البيضاء. كب� ين �





ب> مال⁄ ~نيÃرة
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البيان الجغرايف املحمي

 رمان سÃرÇ¯Á` Ï √بد ا!

تنتمي للجماعة القروية الخلفية، مشيخة أ و�د عبد الله ال�

عم�ال�قية، دائرة وعمالة الفقيه بن صالح. قيادة ب�

ا �غراس ا�و� أخذت من المحطة التجريبية للبحث الزراعي 

مشيخة أو�د عبد الله أ هل سوس، وتمت إعادة غرسها �

خالل ا�ربعينيات من القرن الما �.

من �ل سنة  شهر نون� موسم الرمان الذي يحتفل به �

مشيخة أو�د عبد الله، يشهد ع� أهمية  ابتد اء من 2003 �

هاته المنطقة. هذه الزراعة �

تقاليد مشيخة أو�د عبد الله �نها  تجدرت زراعة الرمان �

بماء الري.  عم� حوض ب� أ دخلت للمنطقة مع تجه�

تأ� الثمار ح�يا من صنف السفري.

إ� 82. ملل�/100غ :71 نسبة العص�

إ�  من العص�: 8 ,1 ل� ا لحموضة بغرام حامض الس�يك �

.3,4 

.4,1 إ�  pHالعص�  :3,4

إ� 17,5. 14,4 بريکس % :

:أحمر. لون العص�

عضم الحبة :طري.

إ� 4. سمك الق�ة بالملم�: 2

الخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

ا لسمعة التاريخية

نظرا لمذاقه المتم�. ش�ل عص� يستهلك طازجا أو ع�
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iاk√` lÈ` ونkÈâال lÈà 

حسن تتواجد أشجار الزيتون أيت عتاب بالجماعات القروية ب�

واوردا  وتاونزاوأيت وتسقي ومو�ي عي� إبن إدريس تکال وتابيةوأيت

التابعة �قليم أزيالل. 

هكتار  8500 المنطقة � الزيتون �شجار ا�جمالية المســاحة تناهز

طن من الزيتون. تمکن من انتاج 13000

لمعظم تستعمل زيت الزيتون أيت عتاب كغذاء نبيل وأسا�

الطبخ ويشهد لها بفوائد عالجية. السا�نة المحلية وتستعمل �

غالبيتها (%95) من  تتش�ل بسات� اشجار الزيتون بالمنطقة �

  «Picholine marocaine » صنف

يشــهد  الجغرا� المجال � وقديمة تقليدية ومعا� وحدات تواجد

ع� أقدمية هذا النشاط. 

الصعيد  ع� شهرة ولها عتابية» «زيت بإســم معروفة الزيت هذه

ا لوط�.

خاصيات البيئة أعطت مذاق خاص ونکهة حادة لزيت الزيتون أيت

عتاب. 

ا لخاصيات

مجال ا�نتاج

ا �ستعمال
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البيان الجغرايف املحمي

 √سà Ÿقوfi تاÇلة `Èàال⁄

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

جماعة. 22 إقليم ب� مالل :

جماعة. 44 إقليم أزيالل :

جماعة. 16 إقليم الفقيه بن صالح :

ترجع للعصور  المنطقة وال� عليها � ع� المخطوطات ال�

القديمة تثبت أقدمية إنتاج العسل بطريقة التجمع.

النحل وتکييفها مع  وضعت من قبل مر� ا�دوات ال�

القديم � متطلبات مهنتهم ، تشهد ع� ممارسة تربية النحل �

ا لمنطقة وأهم هاته ا�دوات نجد عدة خاليا قديمة منها: خلية

وخلية المدخن. ا لقلة وخلية الجدار وخلية الط�

حد ذاته منذ أواخر ا عت�ت سلسلة تربية النحل نشاط زراعي �

مع انطالق وبداية القرن السابع ع� ا لقرن السادس ع�

نشاط المحاكم بشأن تربية النحل.

لمذاقه  والوط� يحظی بأهمية ك�ى ع� المستوى المح�

ا لحار وم�اته الطبية والتجميلية.

ي
من رحيق النحل الراعي �ن ي

ا لعسل : يجب أن يأ�ت

منطقة تادلة ي
�ن ي

نبات ا لزقوم الطبيعي والتلقا��

.Euphrbia resinifera أزيالل

٪ من لقاح  60 العسل : ي
مکونات حبوب اللقاح �ن

ا لزقوم ع� ا��قل.

غامق. ا للون : ذه�ي

ا لرائحة : رائحة أزهار الزقوم والفينول.

الفم ومذاق الفلفل الحار ي
ا لذوق : مرارة متوسطة �ن

الحلق. ي
 �ن

غ/100غ من العسل. 20-16 نسبة الماء :

2غ/100غ. نسبة السکروز : � تتعدى

.٪ 40 : � يتعدى HMFنسبة الهدروكسيمتيلفورفرال

غ/100غ  65 نسبة ا لفريكتوزوال�لوكوز : � تقل عن

من العسل.

ا لسمعة التاريخية
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ا˙√شاi الطبية Á الƒطرÈة

مالل خنيفرة ع� تتواجد ا�عشاب الطبية والعطرية بب�

ا متداد المجال الغابوي المتواجد بالجهة.

تستعمل ا �عشاب الطبية والعطرية �غراض عالجية

ش�لها الخام أو المجففة أو مقطرة ع� ش�ل زيوت � 

أساسية.

ثروتها من ا�عشاب الطبية  تتم� هذه الجهة بتنوع وغ�

و ا لعطرية المتواجدة بالمجال الغابوي وكذا الضيعات

الخاصة.

أهم هذه ا�عشاب يمکن جردها �التا�:

- الرمان المر (المنتوج المستعمل هو لحاء الفاكهة).

- الزع�.

هكتار). 50000 ع� ما يقارب - الغار (ينت�

- الخروب.

- زعي�ة.

الخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال
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عباس.

 .يش�ل بيضو

ة جد صلبة.ق�ش
ن .كناداة ب� لنون الو ي

للنسبة للطوسم با 3.5ا� ر حولعياسط ايبلغ متو ي

 .ضلنسبة للعرسم با 2.5و

.مراغ 66 / 100ن : ≥ هولدا

.مراغ 0.18 / 100 إ� 0.15: من B1نيم�فيتا

.ىكه جافة أخراو مختلطا مع فوه أحديستهلك يابسا و
ن طنيةوطباق تقليدية محلية وة أد عداعدإخل � يد ي

يات.لحلواو

البيان الجغرايف املحمي

الخاصيات

ا �ستعمال

مجا ل ا�نتاج

السمعة التاريخية

 جوÈà` àال⁄ `Á ”ر”ا∆ `Èàال⁄

جماعة قروية تابعة يتضمن الموقع الجغرا � 12

لجهة تادلة أزيالل وهي :تبانت، آيت بوو�، سيدي 

بولخالف،آيت بالل، تيف�، آيت أومديس، تيلوكيت، زاوية 

وآيت  أحنصال، تامدا نومرسيد، آيت امحمد، أكودي نلخ�

المزارع التقليدية عل  يشهد وجود أشجار قديمة جدا �

المنطقة قبل  ربما قد أدخلت � قدم هذه الزراعة ال�

أو ثالثة قرون. قرن�

وقد أدخل الجوز ع� نطاق واسع من قبل الفرنسي�

مطلع القرن الع�ين. ومنذ ذلك الوقت وهو يكت� � 

ال�اث ا�جتماعي وا�قتصادي والتاريخي أ همية كب�ة �

المنتوجات النبيلة. من ب� ثقافة الس�ان. فهو يعت� � 
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القمy الhÿì افرمور 

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

و بجماعات بو تفردة م�ت 2200 و 1400 ن اوح معدل ارتفاعها ما ب�ي مناطق ي�ت ي
يقع مجال إنتاج القمح الصلب «افرمورغ» �ن

وأغبالة. ي نوس�ي ن ت� ي

من الحبوب. طن 1500 تنتج سنويا هكتار و 1000 نتاج هدا النوع من القمح الصلب تبلغ المساحة ال�لية المخصصة ��

. عداد الخ�ن توجه غالبية إنتاج قمح «افرمورغ» ��

من القمح  يتواجد هذا النوع «جناح الجراد ا��صفر». با��مازيغية ي
«افرمورغ» تع�ن من القمح الصلب ب ا ن تسمية هدا النوع

حيث يمکن تخزينه الحفظ ي
بقدرته العالية �ن ن هذه المنطقة مند زمن بعيد و هو نوع متأقلم مع الحرارة المنخفضة يتم�ي ي

�ن

ســنة. ين ع�ش إ� تصل لمدة النمو بقدرة ا�حتفاظ و ســنوات 5 لمدة

ية عالية مقارنة بأصناف  قيمة مخ�ن «افرمورغ» بکونه صنف بکري ذو قمح ن و النمو يتم�ي الحفظ ي
إضافة إ� قدراته الذاتية �ن

أخرى من القمح الصلب. كما أنه ذو قيمة غذائية عالية.

. قمح «افرمورغ» بإنتاجيته العالية و خاصة الت�ن ن كما يتم� ي
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«الجيال» و «ا��بيض» الَذيْن يکونان بقية ا�غراس.
من أهم ا�� ييعت� صنف «بوحو»

ال�ت

ا

ن

 تضاهي قدرات الفصائل ا��جنبية مثل

ن ي

وبات الروحية. ش

و صناف المستعملة نظرا لمردوديته العالية

√نÇ hمنات

ا لخاصيات

مجال ا�نتاج

طن من فاكهة  و30 25 هكتار تنتج سنويا ما ب� 450 دي بدمنات ع� مساحة اقليم ازيالل بمنطقة الو ي
تتمركز زراعة العنب �ن

العنب.

إنتاج الم� ي
بادئ ا��مر �ن مجال إنتاجه مند القدم حيث �ان يستعمل �ي ي

يتواجد عنب دمنات �ن

ونوعي  ا�غراس من المائة ي
70 �ن يمثل الذي «بوحو» كصنف محلية أصناف من غالبيتها ي

�ن دمنات عنب ن بســات�ي تتشــ�ل

ا �ستعمال

Muscat de Hambourg ; prima et Alphonse lavallée 

يستعمل عنب دمنات كفا كهة طازجة.
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لخاصيات

ا �ستعمال

الفاصلة ب� مالل أي ع� ا�را� يمتد مجال ا�نتاج ع� دير ب�

مالل: تغطی مساحة إنتاج  السهل وسفوح الجبال القريبة من ب�

% من  75 هكتار أي ما يعادل 22000 مالل زيت الزيتون دير ب�

هكتار  هكتار مسقية و5500 مساحة ا �شجار المثمرة منها 16500

بورية.

يمتد مجال ا�نتاج ع� جماعات فم العن� وتاڭزيرت وتانوغة 

ودير القصيبة والقصيبة وأيت أم البخت وزاوية الشيخ التابعة 

مالل.  �قليم ب�

غالبيتها من صنف  تتش�ل بسات� اشجار الزيتون بهذا المجال �

.«Picholine marocaine» 

مالل ع� نسبة عالية من مادة تتوفر زيت الزيتون البکردير ب�

ا لفينول «Phénol» تضفي عليها مذاقا خاصا إضافة ا� مواد 

ة لالكسدة.

مالل أثناء الفطور صحبة الشاي  عادة ما تستهلك زيت الزيتون ب�

و يشهد لها بخصائص عالجية. الطبخ المح� كما تستعمل �

lÈà الkÈâون ÈÇر ب> مال⁄

مضاد

ا 

مجال ا�نتاج
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

 لوà اÈàال⁄

التأقلم مع ا�رتفاع إن قدرات شجرة اللوز �

مكنها من التواجد بالمناطق الجبلية �زيالل �

مجال يشمل جماعات آيت عتاب وآيت بوي�

هكتار  11200 و أوزود ع� مساحة تقدر بحوا�

طن من فاكهة اللوز. 800 تنتج سنويا

يستهلك ا للوز كفاكهة جافة كما يتم استعماله �

إعداد الحلويات وا�طباق التقليدية.

مقاوم نسبيا لل�ودة. هذه الشجرة  ان شجرة اللوز نوع نبا�

.7,2 ساعة مع درجة الحرارة أقل من و400 تحتاج إ� ما ب� 200

دجن� شــهري ب� مبکرة إزهار بف�ة اللوز شــجرة تتم� النمو خالل

الفاكهة. نمو ف�ة خالل مرتفعة وحرارة ا�ضاءة وتتطلب ومــارس

ال�بة الطينية وتتحمل ال�بة ال�لسية كما  شجرة اللوز تخ�

تتأقلم مع ا ل�بة القليلة الملوحة لكنها تفضل ال�بة السميکة 

والخصبة.

يلجؤون، عند �ل عملية  وتجدر ا�شارة إ� أن غالبية المنتج�

المنطقة  ظروف مع والمتأقلمة المحلية الشــتائل إ� جديدة، غرس

للحفاظ ع� الصبغة المحلية لالنتاج.
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حل‹ جدÏ مو¯Ï بو√âة

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

يمتد مجا ل إنتاج جدي «مو�ي بوعزة» ع� جماعات مو�ي بوعزة وسبت آيت رحو وأحد بوحسوسن بقلب الهضبة الوسطی،

ا��طلس المتوسط وهضبة الفوسفاط. ن الممتدة ب�ي

مکونة  هكتار 54000 ع� يمتد مجال ي
�ن الرعوي-الغابوي النمط ع� تربيتها تتم رأس 43000 من بوعزة مو�ي ماعــز قطيــع يتکــون

من مراعي طبيعية خارج المجال الغابوي. هذه الماشية �  هكتار و و3000 والعرعار وال�ن ن هكتار من غابات الفل�ي من 51000

بية يمکن لحم جدي مو�ي بوعزة أن يکون قليل والعناية البيطرية. هذا النوع من ال�ت تستفيد إ� قليال من المکمالت الغذائية

الدهون وذا مذاق خاص.

الک�ى للمملکة.  وأڭلموس أهم مراكز تجارة هذا الجدي الذي توجه أغلبية إنتاجه ا� الحوا�ن تعت� أسواق سبت آيت رحو

والمشوي. ن إعداد الطج�ي ي
يستعمل هذا اللحم �ن
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

يتواجد عنب «كروشن» ح�يا بجماعة كروشن ع� طول ضفاف

صغ�ة متناثرة تبلغ  واد �و بإقليم خنيفرة ع� ش�ل بسات�

طن من  2500 هكتارا تنتج سنويا حوا� 50 مساحتها ا�جمالية

فا كهة العنب.

يستهلك عنب كروشن كفاكهة موسمية طازجة.

العودة»  «بزولة البيضوي وش�له حالوته بك�ة كروشــن عنب يتم�

أبيض أو أسود. لون� أ و الکروي «مدورة» ويتواجد �

حجمها وقد كما تتم� أيضا فاكهة هذا الصنف من العنب بک�

كيلوغرامات. ينضج عنب كروشن 5 يصل وزن العنقود الواحد إ�

من منتصف شهر غشت إ� شهر شتن�.

بعض  تواجد يثبته كروشن بمجال قديما نشاطا العنب إنتاج يعت�

يصل عمرها إلٮأزيد من قرن من الزمن. ا �شجار ال�

لقد توارثت ا�جيال المتعاقبة مزاولة إنتاج العنب، بهذا المجال

مع  للتعاطي خاصا معرفيا رصيدا وطورت الوعرة، التضاريــس ذي

أ شجار العنب. تتواجد هذه ا�شجار غالبا بجوار أشجار مثمرة 

أخرى أهمها شجر الزيتون.
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

ت± √± قيشر 

ع� من جماع� قي� ع� يتش�ل مجال انتاج ت�

قي� وتا�افت بإقليم خريبکة حيث يتواجد شجر 

منذ عهد قديم. ا لت�

بهذا المجال تقدر المساحة المغروسة بشجر الت�

طن من  400 هكتار تنتج سنويا ما يناهز 50 حوا�

المائة منها للتسويق  الطرية توجه 80 � فا كهة الت�

يتم تجفيفه محليا. و البا�

هذا المجال منذ ما يزيد � تتواجد أشجار الت�

سنة مكنتها من التأقلم مع الظروف البيئية  عن 50

ع� المحلية وانتاج فاكهة مم�ة تحظی بإقبال كب�

صعيد جهة ب� مالل خنيفرة.

بصغر حجمها و��ة قي� ع� تتم� فاكهة ت�

بداية النمو ليتحول ا� حالوتها. يکون لونها أخ�ا �

ا للون ا�صفر عند اتمام نضجها.

انتاج هذا النوع من الت� المعتمد � إ ن النمط التق�

يبقی تقليديا. فباستثناء عملية السقي � يلجأ ا� صيانة

إ� نادرا. أ شجار الت�

كفاكهة طرية أو مجففة قي� يستهلك ت� ع�

خصوصا خالل شهر رمضان.
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

 حل‹ ~رŒÁ `بÎ اجلƒد

سهول قصبة تادلة واد زم وخريبکة وا� الجعد � يتواجد خروف أ�

رأس.  250000 الجعد. يتکون هذا القطيع من

ساللة  وهي 1987 ســنة منذ كصنف رســميا به مع�ف الخروف هذا

تتحمل الظروف الصعبة بهذا المجال. قامة هذه الساللة متوسطة 

للذكر  بالنســبة م� إ � 0,80 0,70 من علوها ي�اوح حيث إ� كب�ة

بالنسبة لالن�. أما بالنسبة للوزن في�اوح ما 0,60 إ� 0,50 ومن

�لغ عند الذكر. 80 و 75 وما ب� �لغ عند ا�ن� و60 ب� 40

مجازر � تباع جيدة حمراء لحوم مصدر الجعد أ� خــروف ي عتــ�

ا لمنطقة وا�سواق المحلية.

عليه ويك� الجعد بإقبال كب� يحظی خروف أ�

ا لطلب بمناسبة عيد ا�ضحی. ويستعمل لحم 

والمشوي. إعداد الطج� هذا الخروف �

إعداد الزرا� الجعد � تستعمل صوف خروف أ�

و الجالليب وا�غطية التقليدية.

إعداد النقانق الجعد � تستغل أمعاء خروف أ�

يوجه جلده ا� المدابغ. ح� � 
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

Îÿ√ Ç¯Áا ŸÃÿف 

(النيورا) ع� إقليم يمتد مجال انتاج فلفل او�د ع�

الفقيه بن صالح الذي يمثل أول منتج للفلفل ا�حمر 

% من ا�نتاج  86 ع� صعيد المملکة بما يفوق

ا لوط�.وتقدر المساحة ا�جمالية لهذا المنتوج ب 

عم� ب� هكتار موزعة ع� المدارين السقوي� 1000 

مو �. وب�

يستعمل الفلفل ا�حمر �أحد التوابل الرئيسية �

ا لطبخ نظرا لرائحته ولونه ا�حمر.

ا �هتمام بزراعة الفلفل ا�حمر (النيورا) راجع للظروف

ا لمناخية وعوامل ال�بة المالئمة بالمنطقة.

يتم تحويل فاكهة الفلفل ا�حمر الجافة �نتاج أحد أشهر

المطبخ  � التوابل بالمغرب الذي يستعمل كملون غذا�

«التحم�ة». المغر�

أوراق نبتة الفلفل ا�حمر قلبية الش�ل، لون الفاكهة يميل 

ا� ا�حمر حسب درجة النضج. ا�صناف  من ا�خ�

Bola Chata و BolaRoja ا لمتواجدة بالمنطقة هي:

تتحسن رائحة ونسمة الفلفل بفضل تجفيف معتدل

ولف�ات طويلة تحت أشعة الشمس.

شهر نون�. أخر يوليوز وينتهي � � يبدأ الج�

طن.  35000 و 20000 إنتاج الفاكهة الطازجة ي�اوح ب�

طن.  5000 إ� 2000 أما بعد التجفيف فا�نتاج ي�اوح ب�
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

 حل‹ جدÏ `بÎ اجلƒد

قليم خريبکة. الجعد و وادي زم التابعة �� الجعد ع� هضاب أ�ي يمتد مجال إنتاج جدي أ�ي

والمشوي. ن إعداد الطج�ي ي
الجعد �ن يستعمل لحم جدي أ�ي

زمور:  ي
ب�ن ماعز من أنواع 3 هناك الطويل. وشــعرها ا��ســود بلونها المنطقة هذه ماعز ن يتم� ي

بلونها ا��سود. ن تتم�ي ي
ا ��طلس ال�ت

بلونها ا��سود وأذنيها البيضاء. ن تتم�ي ي
ا ل�شا ال�ت

. ي
بلونها ا��سود وبطنها ا��بيض أو الب�ن ن تتم�ي ي

والحمراء ال�ت

عند  �لغ و26 الذكر عند �لغ 38 إ� الجعد أ�ي جدي وزن يصل رأس. ألف 30000 من أ��ت من الجعــد أ�ي جــدي قطيــع يتکــون

. ا��ن�ش

المنطقة وكذا  ي
ع� المراعي والغابات المتواجدة �ن ترتکز تغذيتها ترتکز تربية هذه الماشية ع� النمط الرعوي-الغابوي حيث

خاص. بمذاق ن من الدهون. والتم�ي الجعد من أن يحتوي ع� القليل . هذه التغذية تمکن لحم ماعز ا�ي الت�ن
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

 lÈà الkÈâون ÁاÁماflة

هكتار 2000 الزيتون بهذا المجال ب تقدر المساحة ال�لية لبسات�

مسقية من عيون حابرشيش.

ع� سطح البحر  م� 900 بسات� واومانة توجد ع� ارتفاع يبلغ

طن من الزيتون سنويا. 10000 وتنتج ما يعادل

توجد بهذا المجال ثالثة أنواع من ال�بة وهي الت�س والحمري 

و الحرش.

%) من غالبيتها (95 تتش�ل بسات� اشجار الزيتون بالمنطقة �

الغرس صنف «Picholine marocaine» . الكثافة المستعملة �

الهكتار. شجرة � 200 إ� هي 100

واومانة الزيتون زيت ع� تضفي والتضاريس المناخية الخاصيــات

مذاقا خاصا ونکهة مم�ة.

تستهلك زيت الزيتون واومانة أثناء الفطور كما أنها تستعمل �

ا لطبخ ويشهد لها بفوائد عالجية.





الدار البيضاء سطات
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البيان الجغرايف املحمي

Îالد”ال hنƒال 

السمعة التاريخية

«العنب  الخاص بالبيان الجغرا� يشمل ا لموقع الجغرا�

جماعة 20 إقليمي الجديدة وسيدي بنور ويشمل ا لد�ا�»

منتج للکروم. 10.500 قروية وحوا�

مكتظة، متناسقة الش�ل والحجم، يزيد وزن  ا لعناقيد: غ�

250غ. ا لعنقود عن

وش�ل بيضاوي، حبات العنب: ذات لون أحمر أرجوا�

7غ، تحتوي ع� نسبة  كب�ة ويمکن أن يتجاوز وزن الحبة

عا لية من اللب وذات طعم حلو وق�ة سميکة مغطاة 

بطبقة شمعية. 

.Brix° 17 معامل انکسار: تفوق أو تساوي

نسبة السکر/حموضة: تفوق أو تساوي 70.

يحظی «العنب الد�ا�» بسمعة محلية ووطنية وذلك 

وصالبته وطعمه الحلو. بفضل د وقه المتم�

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

� 

لتغال�ة إ� عهد الة عبد�العنب بجهة د عة اارد زتعو

ل خادا بإمووقا 16ن لقرل ان خال�اا زا مدينة ماسسولذين أا

عة.ارلزع من النوا اهذ

ن عهد ر �لخمونتاج اجها �مو�ا� لد لعنب ان ا�ا يي

Emileلك قبو ، كما يشهد ع� ذن�لفرلمستعمر اا ي

Lautier 1929.م سيسه إ� عاد تأي يعولذية، امرلعابا 
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ÏÁبار احلداìال

ع� ش�ل  هكتار 150 ع� مساحة ينت�ش حيث من نوع «الحداوي» بجماعات بوسکورة ودار بوعزة وأو�د صالح يتواجد الصبار
ن يستعمل الصبار عند منتج�ي من الفاكهة. كما طن 1800 ما يناهز هذا المجال ي

هكتار. ويوفر الصبار �ن ا � 3 0.5 من ن بسات� ي

آخر ين سياجا للحقول الزراعية.

بسمعة خاصة بجهة الدار البيضاء سطات. ن إن نوع صبار الحداوي يتم�ي

�ستغاللها  المسنة ا�ضالف وازالة الســماد بدفن والتســميد بة ال�ت اشــغال ي
�ن يتلخص ن المنتج�ي لدى المتبع ي

التق�ن فالمنهج

فصل الربيع. ي
�أعالف للماشية خاصة �ن

من أبريل إ�  يتم إزهار الصبار وقلة البذور. ة الحالوة بغياب الشوك و��ش ن منتوجا بيولوجيا يتم�ي تعت� فاكهة صبار الحداوي

يوليوز وشتن�. ن يونيو ونضج الفاكهة ما ب�ي

تغذية الماشية. ي
طازجة. أما ا�ضالف فتستعمل �ن صبار الحداوي تستهلك فا كهة

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال
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البيان الجغرايف املحمي

 سÃرجÁ ŸاÇ ا∫ا0

ا لسمعة التاريخية

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا�ستعمال

من قبل  1920 وادي المالح أوائل سنة أ دخلت زراعة السفرجل �

لسا�نة واد المالح المستعمرين. و حسب روايات الشيوخ ا�صل�

يدعی السيد  فإن تقنية تطعيم السفرجل ترجع لمزارع إسبا�

M. Brontoz برونتوز

ثمار السفرجل كم�ية الش�ل تحتوي ع� نکهة 

ناعمة ورائحة ممتعة وذات لون اصفر؛

17%؛  و 16 محتوى المادة الجافة للفاكهة ما ب�

؛ 22.62 12,75إ� درجة ال�يکس ت�اوح من

1.18- 1.33؛ (غ/100غ من الفاكهة): نسبة البكت�

عدم وجود زغب عند االنضج؛

نسبة الحموضة (غ من حامض الماليك /100غ من 

الفاكهة): 0.43 - 0.90.

يستخدم � الطبخ التقليدي وإعداد الطواجن.

ال�تقال. إنتاج المر�، كومبوت، الهالم ومر� مم� �

بالبيان الجغرا� المع� يشمل الموقع الجغرا�

سيدي  القرويت� «سفرجل واد المالح» الجماعت�

وسيدي مو� المجذوب اللتان  مو� بن ع�

تمتدان ع� طول واد المالح.
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مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

ينتج نعناع تماريس بإقليم النوا� ع� مساحة

% من ا�نتاج)  هكتار ب�ل من جماعة أو�د عزوز (75 30 

ودار بوعزة ( 25 %).

طن من النعناع. 480 يوفر هذا المجال ما يناهز

سوق الجملة بالدار  يتم تسويق نعناع تماريس ع�

ا لبيضاء الک�ى او عن طريق الوسطاء.

يستعمل نعناع تماريس عامة �عداد الشاي.

ا لخاصيات

يعود التعاطي لزراعة هذا النوع من النعناع إ� بداية

السبعينات حيث تأقلم هذا النبات مع الظروف 

مكنته من نکهة خاصة تم�ه عن  الطبيعية للمنطقة وال�

أنواع النعناع ا�خرى. با�

يحظی بها هذا النعناع،   لكنه بالرغم من القيمة ال�

تراجع مستمر منذ نجد المساحة المخصصة لزراعته �

والت�لفة  نتيجة الزحف العمرا� تسعينيات القرن الما�

ا لمرتفعة لليد العاملة.
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íبار ا.دÁبية

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

يتواجد صبار المجدوبية بجماعات سيدي مو� بن ع�

وسيدي مو� المجدوب والشال�ت باقليم المحمدية 

طن من  1200 هكتار تنتج ما يناهز ع� مساحة 120

الفاكهة.

إ ن تواجد نوع صبار المجدوبية بهذا المجال يعود ا� 

اربعينيات القرن الما�.

التسميد  ينح� � المتبع لدى المنتج�  المنهج التق�

بدفن السماد وإزالة ا�عشاب الضارة. لهذا، يمکن وصف

فا كهة صبار المجدوبية بالمنتوج البيولوجي إضافة ا� 

تم�ها بك�ة الحالوة وقلة البذور.

صبار المجدوبية طازجة. اما ا�ضالف  تستهلك فا كهة

فتستعمل � تغذية الماشية.
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ا لخاصيات

مجال ا�نتاج

ا �ستعمال

وسيدي مو� المجدوب والشال�ت بإقليم المحمدية بن ع� لواد المالح، جماعات سيدي مو� يشمل مجال انتاج الفلفل الحار

طن من الفلفل الحار. 720 يناهز هكتار. يوفر هذا المجال ما 60 زراعته ع� ضفاف واد المالح ع� مساحة حيث تنت�ش

محليا. ة كب�ي بنسبة يســتهلك ما غالبا لكنه ي
الوط�ن الصعيد ع� المنتوج يتم تســويق

الطبخ. ي
ع� ش�ل توابل يتم تداولها �ن مرقدة أو مجففة ومطحونة ة طازجة أو يستعمل الفلفل الحار خ�ن

. ي
ينات القرن الما�ن يعود تاريخ التعاطي لزراعة الفلفل الحار بهذا المجال إ� ع�ش

ســلم ع� 20000 قوته تفوق حيث والقوي الحار ومذاقه ة ن المم�ي ونکهته غشــاءه بليونة المالح لواد الحار الفلفل ن يتم�ي

.(scoville ) سکوفيل

سم)  14 إ� 10 وصغر حجم فاكهته (من ة ملوحة مجال ا�نتاج (واد المالح ) لواد المالح بتأقلمه مع ��ش الفلفل الحار ن يتم�ي

واحمرا عند إتمام النضج. بداية النمو ي
ا �ن وتدرج لونها الذي يکون أخ�ن

ي
�ن ن أساســي�ي عن�ين شــکال ، ن للمنتج�ي المح�ي ي

المعر�ن الرصيد ا� إضافة بة ال�ت ملوحة وخاصة المالح لواد الطبيعية الظروف إ ن

اته المتعلقة بالنکهة والمذاق �لما تم إنتاجه خارج نطاق مجاله. ن الفلفل الحار الذي يفقد مم�ي ن تم�ي
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ÏÇساللة السر ŒÁحل‹ ~ر

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

بدائرة ال�وج، مهدا لهذه الساللة. ن مسک�ي ي
منطقة ب�ن يعود تواجد ساللة غنم ال�دي بالمغرب ا� عهد بعيد وتعت�

ويح� أيضا أن المصدر التاريخي لهذه الساللة يعود ا� المنطقة العربية.

عليه الطلب بمناسبة عيد ا�ضحی. ويك�ش ي
ع� الصعيد الوط�ن يحظی خروف ال�دي بإقبال كب�ي

والجالليب وا�غطية التقليدية. إعداد الزرا�ي ي
يعت� خروف ال�دي مصدر لحوم حمراء جيدة إضافة ا� توفره ع� صوف تستعمل �ن

يوجه جلده ا� المدابغ. ن ح�ي ي
إعداد النقانق �ن ي

تستغل أمعاء خروف ال�دي �ن

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

ويجعالن منها غنما  سال�ت ا�غنام المتواجدة بالمغرب ي
عن با�ت انها ن إن ��غنام ساللة ال�دي منظرا وشکال جميالن يم�ي

اختيار أضحية العيد. ي
ا ما يلجأ إليها �ن مفضلة عند ا لمستهلك و�ث�ي

الســاللة هذه أغنام مر�ي تأط�ي مهمة مهنية، كهيأة والمعز، ا�غنام لمر�ي الوطنية للجمعية عهد الســاللة، هذه ��همية نظر ا

بغية تنميتها والحفاظ عليها.

الذاتية، لكنه بعد بروز هذه الهيئة المهنية، تطورت تربية  منتجات الکال� ع� تغذية أغنامهم ي
يكتفون �ن لقد �ان مربو الماشية

هذه الساللة حاليا من نمط تقليدي ا� نمط تربية الماشية النصف المكثف. 



ي ويك�ش عليه الطلب بمناسبة عيد ا�ضحی.
يحظی خروف ال�دي بإقبال كب�ي ع� الصعيد الوط�ن

ي إعداد الزرا�ي والجالليب وا�غطية التقليدية.
يعت� خروف ال�دي مصدر لحوم حمراء جيدة إضافة ا� توفره ع� صوف تستعمل �ن

ن يوجه جلده ا� المدابغ. ي ح�ي
ي إعداد النقانق �ن

تستغل أمعاء خروف ال�دي �ن
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

يرجع تواجد النعناع بمنطقة ال�وج ا� عدة

هكتار تنتج  800 قرون لتغطي زراعته حاليا حوا�

طن من النعناع الطري  5200 سنويا ما يناهز

توجه  إضافة ا� طن من الزيوت ا�ساسية وال�

�ليا للتصدير ا� فرنسا.

يتم� نعناع ال�وج بأصالة وخصوصيات ا�تسبها 

الم�اكم لذى من تناغم الرصيد المعر�

وتأقلم نبات النعناع مع  السن� ع� ا لمنتج�

ا لظروف البيئية الخاصة بمنطقة ال�وج.

أحواض صغ�ة، ينتج النعناع بمنطقة ال�وج �

هكتار، بمنهج تق� و0.5 0.1 ت�اوح مساحتها ب�

اختيار أوقات  يکمن بالخصوص � تقليدي مم�

تمکن من رفع نسبة مادة المنطول  ا لسقي ال�

تضفي عليها «menthol» بأوراق النعناع وال�

نکهة قوية يحبذها المستهلك.

إعداد الشاي  يستعمل نعناع ال�وج طريا �

ويع�ف له بخصائص عالجية.

�ستخراج  يثمن نعناع ال�وج عن طريق التقط�

زيوت أساسية تدعی �ارفون «carvone» توجه 

ا ساسا للتصدير.



�

 

     

 

�

�

uفر Ç¯Á` دv` ±ت

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

بن يوسف وبن عبد الرحمان وأو�د سيدي ع�ي «أحد أو�د فرج» ع� جماعات أحد أو�د فرج ن نتاج ت�ي �� ي
يمتد المجال الجغرا�ن

ن الت�ي فاكهة من طن 2000 يناهز ما ســنويا تنتج هكتار حوا�ي 10000 ن الت�ي أشــجار تغطي حيث الجديدة بإقليم حمدان وأو�د

نتاج. من ا�� توجه غالبيتها إ� أسواق الدار البيضاء و� يسوق منها محليا إ � 20%

ف  من قبل السا�نة المحلية اعتبارا لذكرها بالقرآن الکريم ويع�ت و تحظی بتقدير كب�ي عريقة التواجد بالمنطقة ن إ ن شجرة الت�ي

لها بفوائد عالجية.

قليل المتطلبات ويتأقلم ب�عة مع الظروف البيئة للمناطق الحارة والباردة. ن فشجر الت�ي

السنة. ي
�ن ن أحد أو�د فرج ذات جودة عالية وتنتج مرت�ي ن تعت� فاكهة ت�ي

واستعمال المدخالت بة حيث تغيب جميع ا��شغال الفالحية �تهيئة ال�ت ع� النمط البيولوجي بمجال أحد أو�د فرج ن ينتج الت�ي

وقطع ا ��غصان الثانوية.

لدى السا�نة بفوائد عالجية ن يشهد لهذا الت�ي أحد أو�د فرج كفاكهة طرية أو مجففة أو محولة ا� مر�. كما ن يستهلك ت� ي

المحلية.
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

المتواجدة بجماعة بمنطقة تماس� ينتج رمان تماس�

توالت بإقليم سطات ع� مساحة تقدر بحوا�

طن من الفاكهة  825 هكتار تنتج سنويا ما يناهز 150 

تسوق غالبيتها محليا. ال�

منذ ما  يذكر أن أشجار الرمان تواجدت بمجال تماس�

يز يد عن ربع قرن من الزمن حيث تأقلمت مع البيئة 

ا لشبه الجافة.

فاكهة خريفية وصيفية يعت� الرمان بمجال تماس�

تحظی بتقدير كب� لذى المستهلك المح�.

ع� النمط التقليدي حيث � تماس� ينتج الرمان �

تستفيد أشجاره إ� من عملية السقي.

كفاكهة موسمية وطرية. يستهلك رمان تماس�
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

والوليدية والغربية هكتار بمجال يمتد ع� جماعات أو�د غانم ع� مساحة تقدر ب 2500 فاس ا��بيض الساح�ي يتواجد ال�ت

بإقليم الجديدة .

تتجاوز نسبة  و� للتصدير فاس ا��بيض توجه غالبيته طن من ال�ت 180 أق� الحا�ت حوا�ي ي
من هذا المجال سنويا �ن يج� ن

. نتاج ا��جما�ي % من ا�� 10 تسويقه محليا

، وذات  م�ت 300 � يتجاوز ارتفاعها ي
المنخفضة، ال�ت ي

هو عبارة عن فطر ربيعي النمو يتواجد با��را�ن فاس ا��بيض الساح�ي ال�ت

والعشبية. إنه فطر كروي الش�ل صالح لال��ل وذو جودة عالية  بة ال�لسية المکسوة بالنباتات الطبيعية المناخ الشبه الجاف وال�ت

فاس منطقة الوليدية. مع تفضيل ل�ت ن عليه الطلب من قبل المصنع�ي يك� ش

فاس الساح�ي ومراكش اسفي من أهم المناطق المغربية المنتجة لل�ت الدار البيضاء سطات ي
تعت� المنطقة الساحلية لجه�ت

للسا�نة المحلية. ويش�ل مصدر دخل موسمي أسا�ي ن جنيه نشاطا قديما بالجهت�ي الذي يعت�

فاس يدويا ومن قبل النساء غالبا. هذا ال�ت يج�ن

جهة الدار البيضاء سطات ويستهلك طريا أو مرقدا  بها ن تتم�ي ي
إعداد بعض ا��كالت ال�ت ي

�ن فاس ا��بيض الساح�ي يستعمل ال�ت

ممزوجا بالبيض أو السالطة أو المقرونة «عجائن».
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

ع� أقاليم يمتد المجال الجغرا� �نتاج السمن الد�ا�

سيدي بنور والجديدة. تقدر كمية ا�نتاج السنوية 

طن. 5 إ� ب 3

الطبخ �عداد بعض ا�طباق يستعمل السمن �

ا لتقليدية. والبعض يضفي عليه مم�ات عالجية.

من زبدة البقر بطريقة تقليدية يتم إعداد السمن الد�ا�

بعد غسل الزبدة عدة مرات لتخليصها من الشوائب ثم 

إضافة الملح. تعبأ وتخزن تحت درجة حرارة الغرفة بعيدا عن 

أشهر ع� ا�قل. 6 الهواء والضوء لمدة

وبإضافة  بعدم تعريضه �ي تسخ� يتم� السمن الد�ا�

لتنسيمه. الزع�

بلونه الخاص ومذاقه الحاد والالذع. يتم� السمن الد�ا�



ÎÃاس ê”ايف املحميالبيان الجغرمرا
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البيان الجغرايف املحمي

`ر”ان 

الخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

محمية المحيط الحيوي �شجار أر�ان المع�ف بها

جماعة قروية  250 من طرف اليونيسکو ويحتوي ع�

عما�ت وأقاليم: عمالة أ�ادير  9 وح�ية ع� مستوى

إ دا وتنان، عمالة أنز�ان - آيت ملول، إقليم تارودانت، 

إقليم ت�نيت، إقليم شتوكة آيت باها، إقليم الصويرة،

إقليم اسفي، إقليم شيشاوة وإقليم �لميم.

: ( طواجن، الکسکس، أملو...). يستعمل � الطبخ المح�

مستح�ات التجميل والتداوي. يدخل �

لشجرة أر�ان. يعت� المغرب الموطن ا�ص�

�بن البيطار وابن ع� �تب قديمة ترجع للقرن الثا�

رضوان تؤكد أقدمية شجرة أر�ان بالمغرب.

زيت طبيعية مستخرجة ح�يا من ثمار شجرة ا�ر�ان.

ا للون : صاف و شفاف.

ا لنکهة : نکهة اللوز المحمص.

ا لسمعة التاريخية
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ÏÇساللة السر ŒÁحل‹ ~ر 

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

يعود تواجد ساللة غنم ال�دي بجهة مراكش اسفي وخصوصا بمناطق ال�اغنة والرحامنة ا� عهد بعيد.

ويح� أيضا أن المصدر التاريخي لهذه الساللة يعود ا� المنطقة العربية.

عليه الطلب بمناسبة عيد ا�ضحی. ويك�ش ي
ع� الصعيد الوط�ن يحظی خروف ال�دي بإقبال كب�ي

وا�غطية  والجالليب إعداد الزرا�ي ي
يعت� خروف ال�دي مصدر لحوم حمراء جيدة إضافة ا� توفره ع� صوف تستعمل �ن

ا لتقليدية.

يوجه جلده ا� المدابغ. ن ح�ي ي
إعداد النقانق �ن ي

تستغل أمعاء خروف ال�دي �ن

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

سال�ت ا�غنام المتواجدة بالمغرب ويجعالن منها غنما مفضلة  ي
انها عن با�ت ن إن ��غنام ساللة ال�دي منظرا وشکال جميالن يم�ي

اختيار أضحية العيد. ي
ا ما يلجأ إليها �ن عند ا لمستهلك و�ث�ي

الســاللة هذه أغنام مر�ي تأط�ي مهمة مهنية، كهيأة والمعز، ا�غنام لمر�ي الوطنية للجمعية عهد الســاللة، هذه ��همية نظر ا

بغية تنميتها والحفاظ عليها.
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تسمية املنشأ املحمية 

 lÈà الkÈâون تيوت الشياøمة

الخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

جنوبا جزءا من الجماعة القروية ي
يتضمن الموقع الجغرا�ن

مس�الة (قبيلة شياظمة) وشما� جزءا من الجماعة القروية 

زاويت (قبيلة حاحا).

ا لخاصيات الکيميائية :

بالمائة. 0,4 - الحموضة : أقل أو يساوي

ا لخاصيات الذوقية :

ار. مع بصيص من ا�خ�ن - اللون : أصفر ذه�ي

واللسوعة. المرورة ن - الذوق : فاكهي متوسط ومتوازن ب�ي

- النکهة : نکهة محسوسة للطماطم والخرشوف.

قرون. 5 من أشجار الزيتون قديمة أ��ش

زيت زيتون ذات سمعة وجودة ذوقية خاصة بالمنطقة. 

مهارات تقليدية.

مختلف ا��طباق  تحض�ي ي
تستهلك طبيعية وتدخل �ن

المحلية.

ا لسمعة التاريخية
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

يمتد مجا ل إنتاج لوز حاحا ع� جماعات آيت عي�ي

هكتار 4000 وأدغاس والسايس بإقليم الصويرة ع� مساحة

طن من فاكهة اللوز الخام أي ما  2500 تنتج سنويا حوا�ي

. طن من اللوز المق�ش 680 يعادل

يعود تواجد شجر اللوز بمنطقة حاحا إ� ما قبل ستينات 

بادئ ا�مر  ي
حيث تم غرس هذا اللوز �ن ي

ا لقرن الما�ن

بة والحد من التعرية. للحفاظ ع� ال�ت

إ ن أشجار اللوز المتواجدة بهذا المجال � تستفيد من 

عمليات الصيانة والتهيئة وتنتج طبيعيا ع� ش�ل النمط

ا لبيولوجي. 

اللون، ي
الحجم وب�ن ، صغ�ي إ ن المنتوج هو لوز مح�ي

لذى السا�نة المحلية نظرا لمذاقه يحظی بصيت كب� ي

ا لخاص الذي يکسبه قيمة تجارية عالية مقارنة بأنواع اللوز

ا �خرى المعروفة محليا باسم اللوز الرومي.

من ا�نتاج و� يعرض تحتفظ السا�نة المحلية بقسط كب�ي

ا�سواق التقليدية المحلية. ي
منه ا� القليل �ن

يعت� اللوز من المواد الغذائية التقليدية بإقليم الصويرة 

واستعما�ته متعددة.

يستهلك اللوز ع� ش�ل فاكهة جافة محمصة ومملحة. كما 

وبعض ا�كالت  إعداد منتوج أملو المح�ي ي
يتم استعماله �ن

المناسبات العائلية والدينية. ي
وخاصة �ن
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البيان الجغرايف املحمي

 الكمون البÿدÏ لÿرvامنة

ا لخاصيات
ا لسمعة التاريخية

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

بالبيان الجغرا�» الکمون المع� يشمل الموقع الجغرا�

جماعات، تابعة �قليم الرحامنة  البلدي للرحامنة «ع�

الرحامنة وسيدي بوعثمان �التا�: وموزعة ع� دائر�

ل�احلة، أو�د حسون حمري،  - دائرة الرحامنة: سيدي ع�

ل�يکي�، الجعافرة، سکورة، صخور الرحامنة، سيدي

منصور.

- دائرة سيدي بوعثمان: انزالت لعظم، لمحرة، أو�د 

ا ملول.

حدود سنة يح� منتجو الکمون ان القايد عبد الحميد �

دوار قدور بن سباعي طلب من منتجي الکمون � 1912 

ا �ستقرار قرب م�ان تجارة الکمون وهما دواوير نزلة كمونة

برحلة. وكمونة بالجماعة القروية سيدي ع�

يستخدم الکمون البلدي �تابل وكذاك �نبتة طبية أساسا 

للجهاز الهضمي وكذلك كمسکن.

ا لخصائص الف�يائية والکيميائية:

ملم�ات؛ 4 - الش�ل: بذور يبلغ متوسط طولها

داكن؛ - اللون: أخ�

%؛ 10 ≤ - الرطوبة:

%؛ 5,4 إ� 2,7 - نسبة الزيت ا�ساسية: من

 : (para-isopropyl-benzalide) نسبة الکمون ألدهيد -

إ� 25,2 %. من 19,5

ا لخصائص الذوقية:

- الرائحة: نفاذة؛

- المذاق: متبل �ذع ومر قليال؛

- النکهة: عطرية.
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 íبار الرvامنة

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا�ستعمال

بجماعات  منطقة الرحامنة بش�ل كب� يتمركز الصبار �

سيدي عبد الله والجعافرة وسکورا والح�ة وصخور 

ا لرحامنة وسيدي غانم وسيدي منصور ع� مساحة 

هكتار. 47000 إجمالية تقدر ب

لقد تم إدخال نبات الصبار إ� منطقة الرحامنة منذ زمن 

بعيد من أجل المحافظة ع� ال�بة والحد من التعرية.

عموما، انح�ت زراعة الصبار باستعمال النوع ا�ملس 

«ا لرحمانية» و»الحداوية» لالستهالك الب�ي والتغذية 

والمسمی «دريبينا» فيتم الحيوانية. أما الصبار الشو�

استعماله كسياج للحقول الزراعية.

الصبار، ظهر إ�  مجال تثم� مع تطور الرصيد المعر � �

استغالل فاكهة وأظالف الصبار  الوجود فاعلون جدد �

حيث بدأ إنتاج مشتقات عدة من نبات الصبار كمر�

فاكهة الصبار ومستح�ات التجميل �الزيت  وعص�

إضافة إ� �ائح ا�ظالف.

فعموما، يتم استغالل الصبار �التا�:

تستهلك طرية حيث  الفاكهة ذات الحجم الکب� -

القريبة، المائة من ا�نتاج إ� الحوا� يتم توجيه 80 �

فيتم تحويلها إ� مر� أما الفاكهة ذات الحجم الصغ�

و استخراج الزيت من بذورها.

أما بالنسبة لالظالف فيتم استغالل المسنة منها -

تغذية الماشية والصغ�ة السن يتم تحويلها إ� �ائح. � 
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البيان الجغرايف املحمي

ÎÃسb بار” 

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

إقليم آسفي �التا�: جماعة من 16 لکبار آسفي يشمل ا لموقع الجغرا�

لعمامرة، او�د سلمان، اصعاد�، سيدي خط أز�ان، لمراسلة، ن�ا،

عي�، سيدي عي�،  ا لتيجي، بوكدرة، سبت كزولة، حرارة، دار �

ا لغيات، البدوزة، اتوابت واي�.

يرجع جمع الکبار بالمنطقة وتصديره إ� فرنسا إ� ف�ة ا�ستعمار. �انت

ح� آنذ اك منطقة آسفي المنطقة الرئيسية المنتجة للکبار بالمغرب، �

بداية الثمانينات. لم تبدأ زراعته ح�

.Capparis ovata Desf أو Capparis spinosa : الصنف

صلبة. : البنية

: دائري تقريبا. الش�ل

ف�. أخ� : ا للون

(mm 11 إ� 1 إ� متوسط (من : صغ� ا لحجم

- بالنسبة للکبار المملح: > 4.5.   

. pH<3,2> 2,8 : بالنسبة للکبار المخلل -

والعالمي. يستعمل � إعداد أطباق الطبخ المغر�

ا لسمعة التاريخية

pH 
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 √سv Ÿاvا

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

والمناطق الصويرة شيشــاوة بحوض تتواجد قروية جماعة 68 تراب ع� �لم² 10100 مســاحة ع� حاحا عســل إنتاج يمتد مجال

. الغر�ي المتوسطة ا�رتفاع بجبال ا�طلس الکب�ي

ا ما يلجأ ا� عسل حاحا لالغراض العالجية. �ث� ي

إعداد بعض ا��كالت المحلية ك «أزمبو». ي
يستهلك هذا العسل وحيدا أو يستعمل �ن

أهمها: العســل من مختلفة أنواع تنتج حيث حاحا بمنطقة قديما تقليديا نشــاطا النحل تعت� تربية

ة وقليل السيالن (�ثيف). نبات زعي�ت ة المسماة محليا «تزوكونيت». إنه عسل ذو لون يميل ا� السواد ونکهة عسل زعي�ت -

المرعی. داكن ونکهة النبات الشو�ي ي
لون ب�ن عسل الشوك المسمی محليا «تسنانت». إنه عسل ذو -

الغامق ونکهة العرعار واقل �ثافة. ي
عسل العرعار ذو اللون الب�ن -

ونکهة الخروب و�عة التبلور. عسل الخروب ذو اللون المحمر -

أر�ان. عسل -

المائة منها تقليدية. ي
98 �ن خلية نحل و29000 18000 ن يتواجد بمنطقة حاحا ما ب�ي

تهيئة وصيانة خاليا  ي
يتج� بالخصوص �ن نظرا �همية قطاع تربية النحل التاريخي بالمنطقة، راكم المنتجون رصيدا معرفيا مهما

النحل.

فيلجؤن ا� المناطق  حال ع� أساس الظروف المناخية وتواجد النباتات الرحيقية. يلجأ النحالون الع�يون ا� مزاولة ال�ت

الجبلية  المناطق وا� الخاليا وتقوية لتحض�ي الربيع فصل خالل الداخلية المناطق وا� ال�ودة لتجنب الشــتاء فصل ي
�ن الســاحلية

الصيف والخريف �ستغالل النباتات الرحيقية المتواجدة بالغابات. فص�ي ي
 �ن
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رمان √± vجر

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

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

من الفاكهة سنويا. طن 700 حجر ما يناهز ن يوفر مجال إنتاج رمان ع�ي

حجر» كفاكهة طرية. ن يستهلك رمان «ع�ي

الرمان. شــجر من أخرى بأنواع مقارنة امتدادا أ��ش ة ف�ت ع� فاكهته توف�ي من يمکن مما إزهاره مدة بطول حجر» ن «ع�ي رمان ن يتم� ي

ة حلوتها. و��ش تها حجمها ولون احمر ناصع لق�ش حجر» بک� ن فاكهة رمان «ع�ي ن تتم�ي

حجر» ع� النمط البيولوجي دون استعمال أي مدخالت. ن يتم انتاج رمان «ع�ي

الذين يوجهون هذا المنتوج إ�  ن الحقول للوسطاء المحلي�ي ي
يبيعونها �ن ن من قيمة هذه الفاكهة، فإن غالبية المنتج�ي بالرغم

ا ��سواق. 
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ƒflنا∆ الÿÃيوÈة

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

هما آيت سيدي داود بإقليم مجاورت� «الفليوية»، نشاط قديم ويمتد مجال إنتاجه ع� جماعت� يعت� تداول زراعة نعناع

ا لحوز والويدان بعمالة مراكش.

المربع. الم� � «قبطة» أو «ربطة» 15 إ� تصل النعناع من النوع هذا إنتاجية فإن المح�، التعريف وحســب

إعداد الشاي.  يستعمل هذا النعناع كمکون أسا � �

يع�ف لهذا النعناع بخصائص عالجية وعطرية.

مجففة. أو طرية أوراق ش�ل � المســتهلك عند النعناع هذا يســتعمل

والســماد. الســقي ف�ات اختيار � خصوصا به مع�ف مم�ا معرفيا رصيدا «الفليوية» نعناع منتجو لقد راكم

.«pouliot » يتم� نعناع «الفليوية» برائحة تشبه نعناع

ا�سواق. الحقل و� جملة � أو بعد الج� الحقول للوسطاء الذين يت�لفون بعملية الج� يسوق المنتجون هذا النعناع سواء �

ي ش�ل أوراق طرية أو مجففة.
يســتعمل هذا النعناع عند المســتهلك �ن



�

السوس·

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا�ستعمال

يتواجد نبات السوسن يف اغلب االودية باألطلس الكبري األوسط، وخصوصا بجامعات أسني وانوغال وايغيل 

واغبار وايجوكاك وامكدال واركور وثالثاء نيعقوب. تبلغ املساحة اإلجاملية املخصصة لزراعة هذا النبات حوايل

طن من املادة الجافة. 6 طن من السوسن الطري أي ما يعادل 20 هكتارات تنتج سنويا حوايل 10 

و هو ابيض «rhizome» ينتج السوسن الستغالل جزء معني من النبتة وهو الجزء األسفل املسمى الجدمور

اللون.

قبل فصل الجدمور من النبتة، يقوم املزارعون بعزل الرباعم الجديدة امللتصقة بالجدمور واملسامة «فسيلة» 

إلعادة غرسها يف أحواض معدة للغرس وإنتاج جديد للسوسن. يكتفي املزارعون بعمليتي السقي والسامد 

بالروث إلنتاج السوسن يف هذه املنطقة. يصبح السوسن جاهزا لالستغالل سنتني بعد غرسه ويتم تسويق 

املنتوج «أي» الجدمور» طريا أو مجففا جزئيا بسوقني أساسني هام آسني وثالثاء نيعقوب.

ينتج السوسن الستعامله يف الصناعات الصيدلية والتجميلية.



�

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

يتمركز مجال إنتاج رمان «الصخور» بجامعة سيدي

منتج هذا النبات  عبد الله، حيث يستغل أزيد من 100

موازاة مع زراعات أخرى يف شكل أحواض صغرية.

تقدر املساحة اإلجاملية إلنتاج رمان «الصخور» حوايل 

طن من الفاكهة. 400 هكتار تنتج سنويا ما يناهز 40

إن رمان «الصخور» فاكهة مميزة تحظى 

بتقدير 

لدى املستهلك عىل الصعيد املحيل والجهوي.

تتميز فاكهة رمان «الصخور» بليونة بذورها 

وحمرة قرشتها. بالرغم من قيمة هذه الفاكهة، 

فإن غالبية املنتجني يبيعونها يف الحقول 

للوسطاء الذين

يوجهون هذا املنتوج إىل الحوارض الكربى.

يستهلك رمان «الصخور» كفاكهة طرية.

 رمان ال�ìور
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

ميتد مجال انتاج عنب الشياظمة، عىل الجامعات

القروية ألكرمود وسيدي بولعوان وكرايم بإقليم الصويرة.

يعترب عنب «الشياظمة» منتوجا محليا رصفا حيث التجذر 

التاريخي لتواجد هذا النوع من العنب يف املنطقة وتوفر 

املنتجني عىل رصيد معريف محيل مهم، إلنتاج العنب 

وتجفيفه، متوارث من جيل ألخر.

رغم الصيت الذي يحظى به هذا العنب، فإن املساحة 

املغروسة تعرف انخفاضا مستمرا، منذ ثالثة أجيال، بسبب 

شيخوخة البساتني وغياب إحيائها وتعويض األشجار اليابسة 

وامليتة. إن عنب «الشياظمة»، الذي هو من صنف عنب 

الدكايل، ينتج باألرايض البورية عىل طريقة االشجار القامئة 

عىل شكل كأس مع استعامل جد محدود للمدخالت 

الزراعية. إنها تقنية خاصة إلنتاج العنب، توارثت من جيل 

ألخر، ويتقنها جيدا مزارعو املنطقة. ينتج مجال عنب 

طن من الفاكهة سنويا. لقد  11240 «الشياظمة» ما يفوق

مكنت الطرق التقنية التقليدية والتجذر التاريخي إلنتاج 

العنب يف املنطقة، من اعطاء عنب «الشياظمة» 

مذاقا خاصا وكرثة الحالوة واللون الناصع.

يستهلك عنب «الشياظمة» كفاكهة طرية ومجففة

عىل شكل زبيب. ينتج الزبيب أو العنب املجفف

من 1% بطرق تقليدية وبكمية قليلة ال تتعدى

االنتاج الكيل للعنب الطري خصوصا يف املواسم

الجيدة إ بان الجني عندما يكون العنب جد ناضج.

إن طريقة إعداد الزبيب تكمن يف وضع العنب

الطرية يف سائل، مكون من املاء ورماد الفول وزيت 

الزيتون والجري، ليجفف بعد ذلك يف الهواء الطلق.

 √نh الشياøمة
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

يعترب التعاطي النتاج الرمان مبجال «سور العز»

بإقليم قلعة الرساغنة نشاطا قدميا جدا يتجاوز أزيد 

سنة حيث تنترش أشجار هذا النوع من  من 100

هكتار 300 الرمان عىل مساحة اجاملية تقدر ب

عىل طول ضفاف واد لخرض.

طبقا للرصيد املعريف املميز ملنتجي رمان «سور العز»، 

يتم وضع األغراس الجديدة عىل شكل مستقيم تحيط 

بها أشجار الرمان القدمية كشكل سياج للبساتني التي 

تدبر تقليديا حيث االعتامد عىل السامد الطبيعي 

«الروث» وغياب كيل الستعامل املبيدات، أما جني 

الفاكهة فيتم يدويا كلام نضجت ابتداء من شهر شتنرب.  

ينتج مجال إنتاج رمان «سور العز» سنويا ما يناهز

طن من الفاكهة يتم تسويقها من قبل منتجيها  3600

بأسواق الجهة.

كفاكهة طرية. « يستهلك رمان « سور العز

âƒرمان سور ال 
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√نÈd hكوت

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

وآيت طالب ميتد مجال انتاج عنب «إيڭوت»، والذي يعود تداوله ما يوازي قرن من الزمن، عىل الجامعات القروية لربيكيني

وسيدي منصور وسيدي غانم بإقليم الرحامنة.

يتميز عنب «إ يڭوت» بلون أحمر داكن وشكل متني وكرثة الحالوة ما يوحي تشابها بصنف عنب بولعوان.

و20 2 يعترب عنب «إ يڭوت» من أصناف العنب البكرية ويتداول عىل شاكلة الزراعات البورية يف بساتني ترتاوح مساحتها بني

هكتار، لكن الظروف الطبيعية والبرشية املتوالية أدت إىل 6000 هكتار. كانت املساحة املخصصة إلنتاج هذا العنب تناهز

طن من العنب. يتم جني عنب  10000 هكتار تنتج سنويا ما يناهز 1000 تقليص املساحة املغروسة لتستقر حاليا يف حدود

«إ يڭوت» ابتداء من شهر ماي اىل متم شهر يوليوز حيث تباع غالبية اإلنتاج للوسطاء بالبساتني.

يستهلك عنب «إ يڭوت» كفاكهة طرية.



ميتد مجال انتاج عنب «إيڭوت»، والذي يعود تداوله ما يوازي قرن من الزمن، عىل الجامعات القروية لربيكيني وآيت طالب 

وسيدي منصور وسيدي غانم بإقليم الرحامنة.

�

 

ا لخاصيات

مجال ا�نتاج

ا �ستعمال

البسباس 

ميتد مجال إنتاج البسباس عىل جامعات تفتاشت وكرميات

وملرامر وسيدي املختار بإقليم الصويرة.

مزارع عىل مساحة إجاملية  500 ينتج نبات البسباس حوايل

طن من البسباس. 240 هكتار تنتج سنويا حوايل تقدر ب 240

إن البسباس نبات معمر له جدع قائم، ينتهي يف القمة عىل

شكل إكليل يحتوي عىل أزهار صفراء، وأوراق متعاقبة ومقطعة 

ويتميز برائحة الينسون. 

5 إن املنتوج هو عبارة عن بذور خرضاء اللون ال يتعدى طولها

ملم ولها مذاق مر مييزها عن باق أنواع البسباس االخرى.

لقد راكم املزارع املحيل رصيدا معرفيا مميزا يف إنتاج البسباس 

من إعداد للشتائل اىل مرحلة الغرس يف حقول معدة سابقا 

إضافة اىل عمليات الصيانة.

يستعمل املنتوج الكيل للبسباس خاما أو مسحوقا.

يتميز البسباس باستعامالت متعددة ويعرتف له بخصائص 

عالجية وغذائية وعطرية عدة. فعىل الصعيد املحيل والوطني، 

يستعمل جدع البسباس خرضة يف إعداد االطباق الغذائية يف 

حني تستعمل البذور يف إعداد الحلويات كام توجه اىل صناعة 

املرشوبات الروحية ومستحرضات التجميل.



�

 

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

يعترب «أزمبو» منتوجا محليا تقليديا ومتجذرا يف التاريخ

مبنطقة الصويرة منذ القدم. إنه منتوج منزيل محض. وهو 

مبثابة تثمني جيد للشعري املحيل. 

الصويرة. إقليم تراب كامل عىل أزمبو إنتاج ميتد مجال

كلمة «أزمبو» توحي اىل منتوجني هام دقيق أو طحني

الشعري. إن فصول إعداد منتوج «أزمبو»، تتمحور :

- جني الشعري قبل النضج التام والتجفف أي يف مرحلة 

يكون فيها الشعري عجيني بني شهر مارس وماي من كل

موسم.

20 - طبخ بذور الشعري املجني عىل البخار ملدة ترتاوح بني

دقيقة. و30

- تجفيف البذور يف الهواء الطلق.

- سحق هذه البذور بواسطة مطحنة «الرحى» حجرية

تقليدية. 

الشعري. وطحني دقيق لتحضري البذور مسحوق غربلة -

يستعمل الطحني يف إعداد الكسكس املحيل مع

تواجد لحم جدي االرڭان يف حني يستعمل الدقيق 

بدون طهي وممزج بالعسل وزيت االرڭان ليكون يف 

صيغة «أزمبو» أو يستعمل إلعداد منتوج محيل آخر 

يدعى «سلو». 

 `àمبو
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الخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

40 تتداول زراعة ملوخية «الويدان» بجامعة الويدان التابعة لعاملة مراكش التي تعترب املجال الحرصي النتاجها عىل مساحة

طن من امللوخية. هكتار تنتج سنويا ما يناهز 180

تتميز ملوخية «الويدان» بصغر الحجم وتشوك الغشاء ومذاق خاص يخول لها قيمة مضافة.

إن مزاولة زراعة امللوخية تتطلب أيام عمل كثرية، لذا نجدها زراعة عائلية يف مجال إنتاجها. كام يالحظ أيضا ان مزاولة هذه 

الزراعة تتم عىل شكل تعاقدي بني ماليك األرايض ومنتجني دون عقار فالحي.

بعد الجني توجه غالبية املنتوج اىل أسواق الحوارض الكربى.

تستعمل امللوخية عادة كخرضة يف إعداد األطباق التقليدية. 

 مÿو~ية الوÈدان
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ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

هكتار تتواجد مبجال ميتد عىل جامعات مول 3000 يتواجد الرتفاس األبيض الساحيل عىل مساحة تقدر ب

طن 370 الربغي وأيري وحرارة والبدوزة بإقليم اسفي. يجنى من هذا املجال سنويا ويف أقىص الحاالت حوايل

من اإلنتاج اإلجاميل. 10% من الرتفاس األبيض توجه غالبيته للتصدير وال تتجاوز نسبة تسويقه محليا

إن الرتفاس األبيض الساحيل هو عبارة عن فطر ربيعي النمو يتواجد باألرايض املنخفضة، التي ال يتجاوز ارتفاعها 

مرت، وذات املناخ الشبه الجاف والرتبة الكلسية املكسوة بالنباتات الطبيعية والعشبية. إنه فطر كروي  300 

الشكل صالح لألكل وذو جودة عالية يكرث عليه الطلب من قبل املصنعني.

تعترب املنطقة الساحلية لجهة مراكش اسفي من أهم املناطق املغربية املنتجة للرتفاس الساحيل الذي يعترب 

جنيه نشاطا قدميا بالجهتني ويشكل مصدر دخل موسمي أسايس للساكنة املحلية.

يجنى هذا الرتفاس يدويا ومن قبل النساء غالبا.

يستعمل الرتفاس األبيض الساحيل يف إعداد بعض األكالت التي تتميز بها املنطقة ويستهلك طريا أو مرقدا

ممزوجا بالبيض أو السالطة أو املقرونة «عجائن».

Îÿvالسا ôال3فاس ا¯بي 



الخاصيات� مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

يعترب إنتاج ليمونة مراكش نشاطا فالحيا قدميا

ومتجذرا مبجال إنتاجها ألكرث من قرن من الزمن.

هكتار  200 تنترش أشجار هذه الليمونة عىل مساحة

ببساتني صغرية ال تتعدى مساحتها يف غالب األحيان 

الهكتار الواحد وتتمركز غالبيتها بجامعتي الويدان 

وأوالد حسون. ينتج مجال ليمونة مراكش ما يناهز 

طن من الفاكهة توجه غالبيتها إىل وحدات  3000 

التثمني «التعليب» و«الرتقاد».

تتميز ليمونة مراكش مبذاقها الخاص وشكلها 

الكروي وحجمها الصغري، حيث ال يتعدي 

سنتمرتات، وليونة غشائها وصفرة  شعاعها 6

لونها.

من أجل تثمني أفضل لليمونة مراكش، 

راكمت وطورت الساكنة املحلية رصيدا 

معرفيا محليا خاصا بحفظ املنتوج متعارف 

يدعى «ملسري».  ما إلعداد باسم «الرتقاد» عليه

إنها عملية خاصة باملنطقة تتقنها النساء جيدا 

وتتلخص فصولها كاآليت:

1. تقطيع الليمونة إىل جزئني منفصلني 

ومفتوحني ليتم ملئهام بامللح.

2. بعد العملية األوىل، يتم وضع األجزاء 

اململحة يف حاوية مع ضغط عىل األجزاء حتى 

يتسنى تجنب الهواء يف الحاوية.

3. مع مرور الوقت يصغر حجم األجزاء 

اململحة بسبب فقدان كمية املاء املتواجدة 

بها. 

يستعمل منتوج «ملسري» يف إعداد األطباق

الغذائية التقليدية ويعترب مكونا أساسيا يف 

إعداد الدجاج للطبخ.

ê”ة مراflليمو 
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åÿا¯ط àجو

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

شجرة 220000 ميتد مجال إنتاج جوز االطلس عىل دوائر أسني وأميزميز وآيت أورير حيث تتواجد أزيد من

طن من الفاكهة  500 طن من فاكهة الجوز الخام أو 2000 هكتار تنتج سنويا حوايل 2000 جوز أي ما يعادل

املقرشة.

لقد شكلت شجرة الجوز موروثا تاريخيا للساكنة املحلية لجبال منطقة الحوز حيث تحظى هذه الشجرة 

بتقدير كبري. فيتم تقييم غنى االشخاص عند قبائل هذه املنطقة بعدد االشجار املمتلكة وتعداد قطيع املاشية 

املتوفر عليه.

تسوق فاكهة الجوز عىل مدار السنة لكن دروة تجارتها تكون خالل االيام االوىل التي تيل مرحلة الجني.

تستهلك فاكهة الجوز كفاكهة جافة كام يتم استعاملها يف إعداد الحلويات.

تتميز فاكهة الجوز بخصائص عالجية. لجأت ساكنة املناطق الجبلية منذ القدم اىل مشتقات هذه الفاكهة 

النتاج املسواك العداد العرائس.

يف الوقت الراهن ظهر اىل الوجود تثمني أفضل لفاكهة الجوز بعد انشاء وحدات تحويلية الستخراج زيت 

الجوز لالستعامالت العالجية وانتاج الصابون االسود ومسحوق للمسد.
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ا لخاصيات

مجال ا�نتاج

ا �ستعمال

âميâون `مkÈâال lÈà 

ميتد مجال إنتاج زيت الزيتون بأمزميز عىل

الجامعات القروية أمزميز وأمغراس وتيزغني سيدي 

بدهاج ودار الجمعة وأوالد مطع وتاكركوست 

وأزغيطا التابعة إلقليم الحوز.

تستهلك زيت الزيتون أثناء الفطور كام أنها 

تستعمل يف الطبخ املحيل. 

تشتهر منطقة أمزميز مبناخها البارد. فأصل اسم

«أمزميز» مشتق من اسم «أصميض» الذي يعني 

باللغة االمازيغية الربد القارس. هذه الظروف 

الطبيعية تظفي عىل منتوج زيت الزيتون أمزميز 

شهرة  األكرث املنتوج هي الزيتون فزيت مميزة. جودة

وتعريفا مبنطقة أمزميز. 

لقد ابهرت زيت الزيتون أمزميز املستعمرين 

الفرنسيني الذين كانوا وراء التوسع الكبري ملساحات 

زراعة الزيتون منذ سنوات العرشينات من القرن 

العرشين. 



�

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

Çبان `قرموÿج 

ميتد املجال الجغرايف إلنتاج هذا النوع من الجلبان عىل جامعات أقرمود وموالي بوزكتون وسدي إسحاق

طن  3600 وسيدي عىل قرايت وزاوية بن حميدة وتاكاط وأحد الدرا بإقليم الصويرة. يوفر هذا املجال ما يناهز

من الجلبان. 

يتميز هذا النو ع من الجلبان بصيت وطني طراوته ومذاقه

 الحلو الناتج عن الظروف البيئية ملجال االنتاج وكونه منتوج

 بوري وبكري.

يستعمل جلبان أقرمود يف تحضري السلطات

واألطباق الرئيسية.



�

 

ا لخاصيات

مجا ل ا�نتاج

ا �ستعمال

Îولwالك ±kال 

ميتد مجال إنتاج التني الكحويل عىل

الجامعات القروية سعادلة وخطازكان 

وأوالد سلامن والناقة وسبت ڭزولة بإقليم 

و750 450 آسفي. ينتج هذا املجال ما بني

طن من فاكهة التني. 

يتميز التني الكحويل بجودته الذوقية ولديه

سمعة جيدة لدى الوسطاء واملستهلكني 

عىل صعيدي الجهة واململكة ككل. إنه 

صنف من التني القابل للتجفيف وغالبا ما 

يلجأ املنتجون اىل اعتامد الطرق التقليدية 

يف تجفيفه. 

%) من 90 إىل تستهلك غالبية االنتاج (85

التني الكحويل عىل شكل فاكهة طازجة. كام 

يشهد لهذا التني بفوائد عالجية.



تسمية املنشأ املحمية
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زيت الزيتون البكر املمتازة 
أغمات أيالن 

ا لخاصيات

مجا ل النتاج

ا لستعمال

الخاص بإنتاج زيت الزيتون البكرالممتازة يتضمن الموقع الجغرا�

جماعات قروية تابعة لجهة مراكش – آسفي 3 أغمات أيالن

أورير(. آيت )دائرة وتامزوزت أغمات ،) تاحناوت دائرة ( أوريــكا : وهــي

بعد الميالد عىل وجود الزيتون  1258 تشهد كتابات قديمة يرجع تاريخها إىل

الحمامات ولالنارة.  تسخ� وزيت الزيتون وثفل الزيتون الذي كان يستعمل �

وجود آثار لمعرصات تعود لعهد الرومان.

الخصائص الف�يائية والكيماوية :

النضج : 1.5 – 3.5. - مؤ�

المائة. غرام � 0.35 - الحموضة : أقل من

الخصائص المتعلقة بالذوق والرائحة :

)مذاق العشب والطماطم والخرشوف واللوز  5.8-4.2 - الذوق:

ا لخرص(.

للزيتون. حسب سلم التذوق للمجلس الدوىل - المرورة : 4 - 5.8

- اللسوعة : 4 - 5.6.

المحلية. الطباق مختلف تحض� � تدخل أو طبيعية الزيت تســتهلك

ا لسمعة التاريخية



�

 Îéاƒ∫نا∆ اƒالن

ا لخاصيات

مجال ا�نتاج

ا �ستعمال

ميتد مجال إنتاج النعناع املعايش عىل جامعتي رأس العني والخوالقة بإقليم آسفي .

طن. 150 هكتار تنتج سنويا ما يناهز 40 تقدر املساحة اإلجاملية لزراعة النعناع املعايش ب

يتميز النعناع املعايش عىل األصناف األخرى من النعناع برائحته الفواحة وخشونة أوراقه ومذاقها الجيد.

ينتج هذا النو ع من النعناع يف املساحات البورية.

يستعمل النعناع املعايش طريا إلعداد الشاي. كام أنه يستعمل

يف تحضري السلطات والحلويات وتزيني األطباق. 



درعة تافياللت



درعة تافياللت



 

 

·Èران تالوÃزع 
البيان الجغرايف املحمي

مجال اإلنتاج

الخاصيات 

السمعة التاريخية 

االستعامل

جامعة. 12 إقليم تارودانت :

جامعة.  7 إقليم ورزازات :

وهشة. منحنية قاتم، أحمر لون ذات مياسم

مم. إىل 25 5 من طولها يرتاوح املجففة ا ملياسم

ملغ/100غ البيكروكروسني 120-40 عن نكهتها ناتجة

ملغ/100غ. 50-20 سفرنال عن ناتجة ورائحتها

قرون. 5 زراعة قدمية أكرث من

منتوج مجايل بامتياز يتواجد يف جميع املناسبات 

املغربية بالبادية واملدينة.

مشهور بخصائصه يف الطبخ والطب. 

يتضمن رموز جاملية واعتقاديه.

يدخليفتحسنيمذاقجميعاألطباقاملغربيةالتقليدية.

يستعمل كامدة للتجميل والتداوي.

يستعمل كمنقو ع أو مختلط بالشاي.



يدخل يف تحسني مذاق جميع األطباق املغربية التقليدية.

يستعمل كامدة للتجميل والتداوي.

يستعمل كمنقوع أو مختلط بالشاي.

رÈة gية والع ا¯عèاi ال
مجال اإلنتاج

الخاصيات 

االستعامل

تنترش االعشاب الطبية والعطرية طبيعيا يف جبال صاغرو واالطلسني الصغري والكبري وتتواجد عىل الخصوص 

مبناطق ميدلت وتنغري وڭرامة.

إن االعشاب الطبية والعطرية املنترشة بهذه الجهة هي عبارة عن أصناف نباتية متأقلمة مع االرتفاع والرتبة 

الفقرية واملناخ شبه الجاف. لكنه مع توايل سنوات الجفاف تناقص عدد هذه االصناف.

من أهم انواع هذه األعشاب : الزعرت واكليل الجبل والشيح والخزامة والكبار.

تتواجد هذه االعشاب تلقائيا بالجهة وقليال ما يُلجأ اىل زرعها.

ت َُسوق االعشاب الطبية والعطرية املتواجدة بجهة درعة تافياللت يف شكلها الخام أو مجففة أو عىل شكل 

زيوت أساسية بعد تقطريها. تستعمل هذه األعشاب غالبا ألغراض عالجية كام تستعمل مشتقاتها

يف التجميل. 



 

  

 

 

 ¥ور ا.‰و⁄ لkافياللت
البيان الجغرايف املحمي

مجال اإلنتاج

السمعة التاريخية 

االستعامل

دوائر. 4 جامعة موزعة عىل 27 إقليم الراشيدية :

جامعات تابعة لدائرة ألنيف. إقليم تنغري: 3

أقدم أنواع األشجار املثمرة )واحات معمرة منذ أكرث

من قرن(.

احتل املغرب يف بداية القرن املرتبة الثالثة عامليا

عىل مستوى اإلنتاج.

غذاء أسايس لساكنة الواحات والقوافل منذ قرون. 

مادة أساسية يف الحفالت واالستقباالت املغربية.

يستهلك يف املناسبات الكربى واألعراس.

الخاصيات 

املجهول. : الصنف

للثمرة. العليا الجهة من فاتح بني، لون

مدبب الناضجة، للثامر بالنسبة مستطيل شكل

جانبية. نتوءات وجود مع العلوي يف الثلث

: األبعاد معدل

سم. 6,5 - 2,5 ا لطول : 

سم. ا لعرض : 1,5 - 4

غ. ا لوزن : 15 - 30

الجافة. املادة من غ/100غ نسبة السكريات : 75 - 80

.٪ 30 - 20 نسبة املاء : 



يÕكامون `ل‡

االستعامل

يتواجد هذا املنتوج بجامعات ألّنيف وحصيا ومصييس بدائرة ألّنيف التابعة إلقليم تنغري وجامعة امللعب 

التابعة إلقليم الراشدية.

طن. 48 هكتارا سنويا متكن من انتاج حوايل 60 تناهز املساحة املزروعة سنويا من الكّمون

يتميز هذا املنتوج بجودته العالية ورائحته الزكية.

ي ُزرع الكّمون يف شهر يناير ويُجنى يف أخر شهر أبريل وبداية شهر ماي قبل نضجه الكامل وجفاف حبوبه. 

هذا الجني املبكر يعطي لح َب الكّمون لونا أخرضا زاهيا.

يتم انتاج الكمون الستغالل بذوره كبهار يف الطبخ املغريب.

الخاصيات 

مجال اإلنتاج



 

 

 

ايف املحمي البيان الجغر

ورد قلعة م‘ونة-دادس

مجال اإلنتاج

السمعة التاريخية 

االستعامل

يشمل املوقع الجغرايف الجامعات التالية :

جامعتني حرضيتني وهام : بلدية قلعة مكونة

وبومالن دادس.

جامعات قروية : آيت سدرات الساحل الغربية  5 

وآيت سدرات الساحل الرشقية وآيت وسيف وسوق

الخميس و إغيل نومكون املنتمية لجهة درعة 

تافياللت. 

لقد ادخل صنف الورد ذي الرائحة املعطرة أو صنف

روز الدمشقية إىل منطقة قلعة مكونة يف بداية

.19 القرن

تم بناء مصانع معالجة الورد  و1948 يف سنة 1938

الطري باالستخراج وبالتقطري من طرف مستثمرين

الذين أغرتهم وفرة وجودة الورود يف املنطقة. 

أصبحت زراعة الورود تراث ثقايف من ضمن تقاليد 

املنطقة منها موسم الورود الذي ينظم كل سنة يف 

املنطقة. 

يستعمل طريا ملنظره الجميل ورائحته العطرة.

يستعمل جافا كمستحرض للتجميل. 

يدخل يف تحضري ماء الورد والزيوت األساسية.

الخاصيات 

الدمشقية. روزا : الصنف

وقامئة ومشعبة أغصان ذات شجرية شكل عىل النبتة

رقيقة. إبر أو شعريات عىل تحتوي ما وعادة زاحفة أو

دامئة. أو متساقطة متناوبة عادة ا ألوراق

بشكل قاعدة إىل وتستند وانفرادية طرفية ا لزهور

خ اميس.

جرة. شكل عىل ومدرجة عديدة ا لكربالت

والنضج. النمو مراحل يف وردي اللون

عطرة. جد ا لرائحة



َ

ّ ُ

 ملوخية السيÃا `رفود

االستعامل

يتكون هذا املجال من بساتني صغرية تتواجد بأرفود 

هكتار  225 والريصاين ومتتد عىل مساحة تقدر ب

طن من امللوخية. تنتج سنويا 250

تتميز ملوخية السيفا أرفود بصغر حجمها ومذاقها

الخاص الذي يعطيها قيمة مضافة. 

لقد راكم منتجو هذه الزراعة رصيدا معرفيا هاما.

إن هذا املنتوج يتطلب كثريا من اليد العاملة لهذا 

يعتمد املنتجون عىل اليد العاملة العائلية.

 يباع املنتوج للوسطاء الذين يوجهونه إىل أسواق 

الحوارض الكربى.

تستعمل امللوخية عادة كخرضة يف األطباق 

التقليدية. 

الخاصيات 

مجال اإلنتاج



 

 

  

البيان الجغرايف املحمي

مجال اإلنتاج

السمعة التاريخية 

االستعامل

تتواجد التمور ذات البيان الجغرايف )متور بوفقوس( 

جامعة قروية يف مختلف الواحات املغربية. يف 86

تتوزع هذه التمور عىل مستوى أربعة مناطق مهمة:

ورزازات )٪43(، تافياللت )٪37( طاطا )16٪(

وفكيك )4٪(.

ظهر النخيل يف أواخر الحقبة الثانية.

يحيك الفالحون بأن صنف بوفقوس كان يشكل 

الصنف األكرث تواجدا يف الواحات املغربية كام كان 

األكرث متيزا مقارنة بسائر األصناف.

متار تستهلك طازجة ويابسة وتحظى بأهمية كربى

عىل املستوى املحيل والوطني.

بوفقوس. : الصنف

بيضاوي. : ا لشكل

النهايئ. الطور يف داكن وبني البلح طور يف أصفر : ا للون

رطبة. : املتانة

ما. حد إىل ومعسول سميك قليل األلياف،

و2.000غ. بني 1.200غ يرتاوح التمر: من حبة 100 وزن

املادة من إىل 75غ/100غ من 65 : نسبة السكريات

ا لجافة.

 ¥ر fوف–وس

الخاصيات 



 

êÈون الرkÈâت الÈز

ورد قلعة م‘ونة-دادس 

االستعامل

يتواجد هذا املنتوج يف منطقة الريش وڭرامة عىل 

هكتار تنتج قرابة  3650 مساحة إجاملية تقدر ب

طن من الزيت. 1200 طن من الزيتون و 6000 

يعترب صنف البيشولني املغربية

)Picholine Marocaine( األكرث انتشارا عىل 

املساحات املغروسة.

تتميز زيت الزيتون الريش بالخصوصيات األتية:

الحموضة ال تتجاوز 0.8%.

Acide Oléique 74% الحامض الذهني أولييك

الحامض الذهني لينولييك

Acide gras linoléique 10% 

Indice de Peroxyde 5.6 méq البريوكسيد

من األكسجني يف كيلوغرام من الزيت.

جزء من  Polyphénol < = 200 البوليفينول

املليون.

لون زيت الزيتون الريش أصفر ذهبي إىل أخرض 

شفاف. 

تستهلك زيت الزيتون الريش أثناء الفطور كام أنها

تستعمل يف الطبخ املحيل وألغراض عالجية.

الخاصيات 

مجال اإلنتاج



  

 

 

 

البيان الجغرايف املحمي

 تÃا{ ميدلت

مجال اإلنتاج

السمعة التاريخية 

االستعامل

املنطقة الجغرافية إلنتاج تفاح البيان الجغريف

»تفاح ميدلت« متتد عىل خمس قيادات وستة عرش 

جامعة قروية تابعة إلقليم ميدلت.

بدأت زراعة التفاح عىل األرجح من أصل أجنبي 

وتطورت يف عهد الحامية الفرنسية، وتم إنشاء أول 

عىل أساس نوع التفاح 1928 مزارع التفاح يف عام

 .LIORCA 

يستهلك طازجا أو عىل شكل عصري نظرا ملذاقه

املتميز. 

ديليسيوس، كولدن : أصناف 3 من حرصيا، الثامر، تنحدر

ديليسيوس. وسطاركن سطاركمسون

رقيقة. قرشة ذات مثار

بالنسبة الشكل مخروطي أو قليال ممددا الثامر شكل

بالنسبة القطر وسط مستوى عىل ومسطح لديليسيوس

لسطاركمسون وسطاركن دسليسيوس.

و180غرام. 110 متوسط وزن الثامر بني

لون الثامر : أصفر، أحمر أو أحمر غامق عىل التوايل 

بالنسبة لألصناف الثالثة كولدن ديليسيوس،

ديليسيوس. سطاركن و سطاركمسون

ورطبة. هشة نضجها عند مثار

عطرية. جد مثار

الحموضة. قليل إىل حامض حلو طعم

الخاصيات 



أصناف : كولدن ديليسيوس، تنحدر الثامر، حرصيا، من 3

سطاركمسون وسطاركن ديليسيوس.

مثار ذات قرشة رقيقة.

شكل الثامر ممددا قليال أو مخروطي الشكل بالنسبة

لديليسيوس ومسطح عىل مستوى وسط القطر بالنسبة

لسطاركمسون وسطاركن دسليسيوس.

متوسط وزن الثامر بني 110 و180غرام.

لون الثامر : أصفر، أحمر أو أحمر غامق عىل التوايل 

بالنسبة لألصناف الثالثة كولدن ديليسيوس،

و سطاركن ديليسيوس. سطاركمسون

مثار عند نضجها هشة ورطبة.

مثار جد عطرية.

طعم حلو حامض إىل قليل الحموضة.

ُ

ُ

  

 

 

 

·Èارâاء ت‡v

االستعامل

تشكل منطقة تزارين ووادي درعة مجال انتاج الحناء بجهة درعة تافياللت حيث تبلغ املساحة املخصصة لزراعته 

طن من أوراق الحناء. 3600 هكتار تنتج سنويا ما يناهز 1200

ملم.  1200 يتأقلم نبات الحناء مع الرتبة الخفيفة والحصبية لكنه كثري االستهالك للامء إذ يفوق احتياجه السنوي

أوراق حناء تزارين رقيقة ولونها أخرض فاتح. لقد شكلت مادة الحناء وسيلة لتوارث الحضارات بني االجيال ويعترب 

تداولها فنا متجذرا يف الحياة اليومية لدى املغاربة وخصوصا عند النساء. إن تداول الحناء فن زخريف قديم )وشم 

ورسم الخ...( عرف تطورا مع تعاقب االجيال و مع ازدياد الطلب عليه برزت اىل الوجود عدة حرف تقليدية

وعرصية باملنطقة.

يستعمل الحناء منذ القدم كامدة للتجميل واملحافظة عىل البرشة.

يلجأ املغاربة وبالخصوص النساء اىل استعامل الحناء كثريا يف الحفالت 

واملناسبات الدينية. تستعمل مادة الحناء عىل شكل مسحوق ألوراق 

الحناء املجففة يتم خلطه باملاء الستحضار عجني مرهمي يوضع عىل 

الجلد والشعر كملون و له استعامل وقايئ وعالجي. كام تجدر االشارة 

اىل أن مادة الحناء تدخل يف صناعة بعض املستحرضات التجميلية 

والعالجية كام يتم استخراج عطر مميز من أزهارها.

الخاصيات 

مجال اإلنتاج



 

 

الخصائص األساسية

يغطي املوقع الجغرايف للتمور ذات البيان الجغرايف 

49.000 »متور جيهل درعة« عىل مساحة تقدر بحوايل
كلم مربع موزعة عىل أربعة مناطق مهمة : ورزازات، 

زاكورة، تنغري وطاطا.

الصنف : جيهل.  
اللون : أصفر بني.

ايف املحميالبيان الجغر

¥ور rي‰Ÿ درعة

تحديد املوقع الجغرايف

السمعة التاريخية 

االستعامالت

الشكل : بيضاوي.
اللب : أصفر، وجود خرقة ليفية رقيقة.

6غ. الوزن : أكرث من
رائحة الفواكه، األزهار العشبية والحبوب.

وطعم حلو وغني بالروائح.
20غ/100غ من املادة  و 9 نسبة املاء : ترتاوح بني

اليابسة. 
قليل األلياف، سميك ومعسول إىل حد ما.

80غ/100غ من إىل نسبة السكر الكيل: من 70
املادة الجافة. 

تم اختيار صنف الجيهل وتكثيفه من طرف مزارعي

التمور ملنطقة درعة يف أوائل القرن العرشين حيث 
عرف تأقلام ملحوظا يف تلك املنطقة.

متار تستهلك بكرثة من طرف ساكنة املنطقة.



ُ

ُ

ُ

êÈالر Ÿعس 

االستعامل

ميتد مجال انتاج عسل »الريش« من منطقة الدير املتكونة من جامعات ڭرامة وڭرس تيعاللني والريش اىل أعىل 

الجبال يف منطقة إملشيل حيث الغطاء النبايت الرحيقي غني ومتنوع.

طن من العسل ذو الجودة العالية. 22 خلية نحل تنتج سنويا أزيد من 4000 تتواجد بهذا املجال أزيد من

تعترب تربية النحل نشاطا قدميا باملنطقة حيث راكم املنتجون رصيدا معرفيا محليا مميزا ويتجىل يف املعرفة الجيدة 

للمجال وطرق التعامل مع الخاليا.

يعترب عسل الريش من أنواع العسل املمتازة التي تحظى بسمعة جيدة عند املستهلك.

من أشهر أنواع العسل بالريش: عسل اكليل الجبل وعسل الزعرت وعسل السدر.

يستهلك عسل الريش كغذاء ويلجأ إليه ألغراض عالجية.

الخاصيات 

مجال اإلنتاج



ايف املحميالبيان الجغر

لوز `مالكو-`سو⁄

مجال اإلنتاج

السمعة التاريخية االستعامل

يشمل املوقع الجغرايف الخاص بإنتاج لوز أمالكو-أسول 

جامعتي أمالكو وأسول املتواجدتني عىل التوايل بإقليمي 

الرشيدية وتنغري.

يحيك السكان املحليني ان تاريخ شجرة اللوز يف املنطقة يعود إىل عهد 

ولقد تم إدخالها من طرف املالزم  1952 الحامية الفرنسية يف حدود

Denile. تشهد أشجار اللوز القدمية جدا داخل البساتني  الفرنيس

التقليدية عىل تجدر هده الشجرة يف املوقع الجغرايف.

يدخل اللوز يف العادات الغذائية املحلية 

ويف إعداد عدة أنواع من الحلوى.

اللوزة املقرشة الطازجة بيضوة الشكل اىل مستديرة 

وممددة ولون قرشتها بني داكن؛

غرام؛ و1.5 1 يرتاوح وزن اللوزة املقرشة ما بني

سنتمرتات؛ و1.5 0.8 يرتاوح عرض اللوزة املقرشة ما بني

سنتمرتات. و2.6 1.6 يرتاوح طول اللوزة املقرشة ما بني

%؛ نسبة السكريات: 20-10

%؛ 50-40 نسبة املواد الذهنية:

%؛ 28-18 نسبة الربوتينات:

نسبة التوكوفريول )ملغ/كلغ(: 450-300.

اللوزة املقرشة مقرمشة؛

مذاق البندق؛ 

النكهة عذبة وحلوة بعض اليشء.

الخاصيات 



 حلم rدي درعة

االستعامل

ميتد مجال تربية ساللة ماعز درعة عىل طول 
واحات وادي درعة بأقاليم ورززات وزاكورة وتنغري 

والراشدية. ويصل تعداد قطيع هذه الساللة اىل 
رأس. 12500 

ومظهرية جينية بخاصيات درعة ماعز ساللة تتميز

تخول لها قدرات عالية يف اإلنتاجية والتوالد 

والتأقلم مع الظروف الطبيعية الجافة.

لرت من الحليب 1.5 تتميز هذه الساللة بإنتاج

يف اليوم ملدة أربعة أشهر.

كلغ  3.4 و 1.5 يرتاوح وزن الجدي عند الوالدة بني

كلغ عند الذكر  13 يوما يصل وزنه إىل 90 وبعد

كلغ عند األنثى. و11.6

إن الحليب يحتوي عىل نسبة عالية من الدهون 

غرام يف اللرت. لهذا  250 و 220 حيت ترتاوح بني

يستعمل يف إنتاج الجنب.

يستعمل لحم جدي درعة يف عدة أطباق محلية.

الخاصيات 

مجال اإلنتاج



حلم »‡م س4وا

االستعامل

ميتد مجال تربية ساللة غنم سريوا عىل منطقة سريوا بني أعايل 
سلسة جبال االطلس الكبري »توبقال« وجبال االطلس الصغري. 

كام أنها تتواجد بوارززات و زاڭورة وتنغري والراشدية وميدلت. 
هذا املجال هو عبارة عن مراعي طبيعية شاسعة توفر مصدرا 
رأس يتم تربيتها  610000 كلئيا لقطيع غنم سريوا املَشكل من

عىل النظام الرعوي.

تتميز أغنام ساللة سريوا بحجم صغري كباقي السالالت املتأقلمة 
مع الظروف الطبيعية للمناطق املرتفعة ذات املناخ الشبه 

الجاف والجاف. فالوزن املتوسط ألغنام هذه الساللة يكون يف 
كلغ عند األنثى. إنها أغنام كثرية  كلغ عند الذكر و24 30 حدود
سم عند  20 الصوف ذات اللون األبيض أو األسود وطول أليافها

كلغ. تتميز بقدرات  و4 2 العنق. أما الجزة فيرتاوح وزنها بني
باألطلس الكبري  الرتحال متأقلمة مع جد ساللة منها ذاتية تجعل

وسريوا. يتميز لحمها بجودته الذوقية والحسية نظرا لألعشاب 
الطبية والعطرية املميزة ملراعي مجال اإلنتاج كالزعرت والشيح. 

كام ت ُرىب بغية انتاج الصوف ذات الجودة العالية واملستعملة يف 
إعداد »زربية تازناخت« ذات الصيت الكبري واملعروفة تاريخيا

باسم سجاد أو »زربية« آيت واوزڭيت.

يستعمل لحم خروف سريوا يف اعداد عدة اطباق محلية 
كالطجني واملشوي.

الخاصيات 

مجال اإلنتاج



ُ

ال–مy الìلب لâÈâ العليا
مجال اإلنتاج

االستعامل

الخاصيات 

يتواجد القمح الصلب ل«زيز العليا« حرصيا

بجامعات مزيزل وسيدي عياد وڭرس تيعاللني منذ 

سنة.  أزيد من 50

هكتار 400 تتم زراعة هذا القمح عىل مساحة

مسقية عىل طول واد زيز العليا وتنتج حوايل 

طن سنويا. 1400 

يتم تحويل هذا القمح عائليا اىل دقيق وكسكس

ومحمصة.

إن بذور هذا الصنف من القمح غري متوفرة

يف السوق لهذا يلجأ املنتجون اىل تخزينها بعد كل 

عملية حصاد. 

نتيجة ألهمية هذا الصنف من القمح وارتباط

مزارعي املنطقة به لجأ بعض املنتجني املحليني اىل 

االستثامر يف إنتاج بذور ذات جودة عالية لتزويد 

املزارعني بغرض الحفاظ عىل استمراريته.

يتم توارث الرصيد املعريف املحيل يف مزاولة زراعة 

الحبوب بزيز العليا من جيل ألخر حيث يتمرن 

أفراد العائلة منذ الصغر عىل تقنيات إنتاجه 

وتحويله.



خ· ÈdFالنg«` Eالو ن‘ردوسالد

االستعامل

مجال إنتاج إيالن بجهة درعة تافياللت يتواجد بدّواري إفاغو إڭودمان التابعني لجامعة أغبالو نكردوس بدائرة 
كلميمة التابعة إلقليم الرشيدية. 

طن. و24 7 هكتار يف السنةمع انتاج يرتاوح بني و7 2 ترتاوح املساحة املزروعة بني

إ يالن هو نبتة حولية تزرع يف آخر شهر ماي وأول يونيو وتجنى يف آخر شهر غشت وشتنرب. يرتاوح طول هذه 
2مم. 3مم وعرضها مرت. جذعها خشن وكثري الّشعريات. الفاكهة بيضاوية الشكل ويبلغ طولها 1.5 النبتة بني 1و

حبة إيالن 175 تختلف ألوان حبات ايالن وتكون إما بيضاء أو صفراء أو برتقالية أو بنية أو رمادية. ويعادل وزن
غراما واحدا. 

يستعمل إ يالن بعد طحن الحبات الجافة يف تحضري الحلويات واألطباق التقليدية )الزميطة وسلو والحساء...(.

كام ي ُستخدم كذلك ألغراض عالجية.

أما األوراق والجذع فتستعمل يف تغذية املاشية.

الخاصيات 

مجال اإلنتاج



ّ

ّ َ
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 حلم »‡م íا»رو

االستعامل

يتكون مجال تربية ساللة غنم صاغرو من الجامعات 
القروية التابعة إلقليم تنغري املمتدة من تيلمي 

وأمسمرير يف الشامل إىل ألنيف يف الجنوب و واكليم 
و آيت الفريس.

تتميز أغنام ساللة صاغرو بتحملها للمطر والثلج 
والربد نظرا لتوفرها عىل صوف طويلة وكثيفة. 

كام أنها تتوفر عىل أقدام متكنها من امليش طويال 
والتنقل باملناطق الصعبة وشديدة االنحدار.

تتصف هذه الساللة بشعرها الطويل واألبيض يف 
الجسم كله ما عدا الرأس واألذنان ذوي اللون البني. 
الوزن املتوسط ألغنام هذه الساللة يكون يف حدود 

كلغ عند األنثى أما وزن  كلغ عند الذكر و36 45 
كلغ. 3 إىل 2 جزة الصوف فهو ما بني

لحم خروف صاغرو ذو جودة عالية ويتميز 
بخصائص حسية وغذائية ممتازة يستمدها من 

النباتات التي تتكون منها مراعي املنطقة.

يستعمل لحم خروف صاغرو يف اعداد عدة أطباق 

محلية كالطجني واملشوي.

الخاصيات 

مجال اإلنتاج





َ ُ

Ÿيèا{ املÃت 

االستعامل

ميتد مجال إنتاج تفاح املشيل عىل املجال الرتايب لدائرة إملشيل بجامعات املشيل وبوزمو واوتربات واموڭر وآيت 

شجرة تفاح يف شكل بساتني متناثرة ال تتعدى مساحتها نصف الهكتار  180000 يحيى حيث تتواجد ما يناهز

طن  4500 طن من فاكهة التفاح.ينتج هذا املجال سنويا حوايل 4500 للبستان الواحد. ينتج هذا املجال سنويا حوايل

من فاكهة التفاح.

يعود تاريخ تواجد شجر التفاح مبجال املشيل اىل قرن من الزمن وبالخصوص عند قبائل ايت حديدو التي كانت 

تغرس قدميا هذا الشجر يف األرايض الهامشية أو عىل شكل سياج للحقول. غري أنه منذ بداية الثامنينات من القرن 

املايض بدأ قطاع التفاح يحظى بعناية خاصة وأخد املزارعون يخصصون له أراض ذات تربة جيدة ومالمئة لغرسه.

تفاح املشيل له شكل كروي متمدد قليال بني القطبني ومفلطح من ناحية القاعدة. الوزن املتوسط للتفاحة الواحدة 

غرام. كام يتميز هذا النوع من التفاح بلب أبيض اللون مائل لالصفرار ومقرمش وعصريي عند املضغ  100 يقارب

وله رائحة عطرة.

يستهلك تفاح »املشيل« كفاكهة طازجة ويحول جزء من اإلنتاج إىل عصري ومرىب التفاح.

الخاصيات 

مجال اإلنتاج



سوس-ماسة



سوس-ماسة



البيان الجغرايف املحمي

`ركان 

مجال اإلنتاج

الخاصيات 

السمعة التاريخية 

االستعامل

محمية املحيط الحيوي ألشجار أركان املعرتف بها من 

جامعة قروية  250 طرف اليونيسكو ويحتوي عىل

عامالت وأقاليم: عاملة  9 وحرضية عىل مستوى

أكادير إدا وتنان، عاملة أنزكان - آيت ملول، إقليم 

تارودانت، إقليم تيزنيت، إقليم شتوكة آيت باها، 

إقليم الصويرة، إقليم اسفي، إقليم شيشاوة وإقليم 

كلميم. 

زيت طبيعية مستخرجة حرصيا من مثار شجرة األرڭان. لونها صاف و شفاف.

نكهتها نكهة اللوز املحمص.

يعترب املغرب املوطن األصيل لشجرة أرڭان. كتب قدمية ترجع للقرن الثاين عرش

البن البيطار وابن رضوان تؤكد أقدمية شجرة أركان باملغرب.

يستعمل يف الطبخ املحيل : )طواجن، الكسكس، أملو...(.

يدخل يف مستحرضات التجميل والتداوي.



ُ

ُ

رÈة gية والع ا¯عèاi ال
مجال اإلنتاج

الخاصيات 

االستعامل

تنترش األعشاب الطبية والعطرية طبيعيا يف جهة 

سوس ماسة وتتواجد بالخصوص بجبال االطلسني 

الصغري والكبري ومنطقة تارودانت.

إن االعشاب الطبية والعطرية املنترشة بهذه الجهة هي عبارة عن أصناف نباتية متأقلمة مع االرتفاع 

والرتبة الفقرية واملناخ شبه الجاف. غري أنه يف السنوات األخرية ومع توايل سنوات الجفاف تناقص عدد هذه 

االصناف. تتواجد هذه االعشاب تلقائيا باملنطقة وقليال ما يلجأ اىل زراعتها. من أهم هذه النباتات الشيح 

والزعرت.

تسوق االعشاب الطبية والعطرية املتواجدة بجهة سوس ماسة درعة يف شكلها الخام أو مجففة أو عىل 

شكل زيوت أساسية بعد تقطريها.

تستعمل هذه األعشاب غالبا ألغراض عالجية كام تستعمل مشتقاتها يف التجميل.



البيان الجغرايف املحمي

·Èران تالوÃزع 

مجال اإلنتاج

الخاصيات 

االستعاملالسمعة التاريخية 

جامعة. 12 إقليم تارودانت :

جامعة.  7 إقليم ورزازات :

مياسم ذات لون أحمر قاتم، منحنية وهشة.

مم. 25 إىل 5 املياسم املجففة يرتاوح طولها من

غ. ملغ/100 50 إىل 20 ملغ/100غ ورائحتها ناتجة عن سفرنال 120 إىل 40 نكهتها ناتجة عن البيكروكروسني

قرون. 5 زراعة قدمية أكرث من

منتوج مجايل بامتياز يتواجد يف جميع املناسبات 

املغربية بالبادية واملدينة.

مشهور بخصائصه يف الطبخ والطب. 

يتضمن رموز جاملية واعتقادية.

يدخل يف تحسني مذاق جميع األطباق املغربية 

التقليدية. 

يستعمل كامدة للتجميل والتداوي.

يستعمل كمنقو ع أو مختلط بالشاي.



iا•رو 

الخاصيات مجال اإلنتاج

االستعامل

يتم استغالل شجر الخروب يف إقليم تزنيت 

طن  300 هكتار تنتج حوايل عىل مساحة 280

من فاكهة الخروب.

يتأقلم شجر الخروب مع املناخ الجاف والشبه الجاف حيث 

يتميز مبقاومته للحرارة املرتفعة والجفاف كام يتوفر عىل 

مقومات متكنه من التواجد يف املرتفعات واألرايض املنحدرة 

وعىل الرتبة الفقرية. هذه الخاصيات تجعل من شجر الخروب 

نباتا مثاليا لتثمني األرايض الهامشية. يتواجد الخروب متناثرا 

يف أرايض الخواص أو يف شكل كتلة شجرية بالغابات املتواجدة 

باملنطقة وتُجنى فاكهته من قبل الساكنة املحلية.

تستعمل فاكهة الخروب كفاكهة جافة عند الساكنة املحلية 

كام يتم تحويلها اىل مسحوق وعلك ورشاب. هذه املواد 

تدخل يف الصناعات الغذائية.



البيان الجغرايف املحمي

لوز تافراوت 

الخاصيات مجال اإلنتاج

السمعة التاريخية 

االستعامل

جامعة متفرقة عىل دائرة 15 إقليم تزنيت :

 تافراوت و دائرة أنزي.

جامعة تابعة لدائرة 11 إقليم شتوكة آيت باها :

آيت باها.

جامعة تابعة لدائرة إغرم. 17 إقليم تارودانت :

لون القرشة يرتاوح بني البني الفاتح والداكن.

املذاق : لوز حلو مع طعم البندق.

نسبة املادة الذهنية )٪/م ج( :  58-48.

نسبة الربوتينات : 28-18,5.

مورد مهم وأسايس يف حياة قبائل األطلس الصغري خالل 

و 19. 18 القرنني

غذاء راسخ يف عادات وتقاليد املنطقة منذ عدة قرون.

املهرجان السنوي لشجرة لوز تافراوت يف شهر فرباير يشهد 

عىل أصالة هذا املنتوج يف املنطقة.

يستهلك يابسا وحده أو مختلطا مع فواكه جافة أخرى.

يدخل يف إعداد عدة أطباق تقليدية كأملو والحلويات.

تستخلص منه زيوت مختلفة تدخل يف التجميل كزيت 

اللوز والزيوت األساسية.



 ال‘gار

مجال اإلنتاج

الخاصيات 

االستعامل

ميتد مجال انتاج الكبار عىل السفوح الجنوبية 

لألطلس الكبري بإقليم تزنيت حيث تجنى 

طن من فاكهته وتباع نسبة  50 سنويا حوايل

كبرية منها جملة للوسطاء.

يعترب الكبار نباتا متوطنا ومتأقلام مع املناخ شبه الجاف وينمو عىل جميع أنواع الرتبة.

قيمتها وجودتها كلام َصُغر حجمها. يتم جني فاكهة الكبار  إن فاكهة الكبار هي عبارة عن براعم أزهار تكرُب

يف غالب االحيان من طرف النساء. إن فاكهة الكبار مادة تفقد من قيمتها وجودتها إن مل تُحفظ رسيعا بعد 

جنيها. لهذا ي ُلجأ إىل ترقيدها باملاء اململح بعد الجني وتصبريها يف ما بعد يف مادة الخل.

تستعمل فاكهة الكبار يف إعداد عدد من األطباق املنزلية )سالطة

وبيض مقيل وبيتزا...(. كام يُشهد لهذه الفاكهة بفوائد عالجية.



البيان الجغرايف املحمي

 ¥ر fوف–وس

مجال اإلنتاج

الخاصيات 

جامعة قروية يف مختلف الواحات املغربية. 86 تتواجد التمور ذات البيان الجغرايف )متور بوفقوس( يف

تتوزع هذه التمور عىل مستوى أربعة مناطق مهمة: ورزازات )٪43(، تافياللت )٪37( طاطا )17٪( 

وفكيك )4٪(.

س. فقوالصنف : بو

ي. الشكل : بيضاو

يئ. ر النهابني داكن يف الطور البلح وصفر يف طون : أاللو

طبة. املتانة : ر

ل إىل حد ما. معسووقليل األلياف، سميك 

غ.2.000غ و1.200ح بني اوحبة من التمر: يرت 100زن و

غ من املادة الجافة. 100غ/75 إىل 65نسبة السكريات : من  

السمعة التاريخية 

االستعامل

ظهر النخيل يف أواخر الحقبة الجيولوجية الثانية.

يحيك الفالحون بأن صنف بوفقوس كان يشكل الصنف األكرث تواجدا يف الواحات املغربية كام كان األكرث متيزا 

مقارنة بسائر األصناف.

متار تستهلك طازجة ويابسة وتحظى بأهمية كربى عىل املستوى املحيل والوطني.



ُ

ُ

ِ

Ÿالعس 
مجال اإلنتاج

الخاصيات 

االستعامل

يتم إنتاج العسل عىل صعيد جهة سوس ماسة يف مجاالت مختلفة أهمها سهل 

سوس حيث ينتج عسل الحوامض »الليمون« واألطلس الكبري الذي يعرف إنتاج 

عسل زعيرتة والعرعار وإكليل الجبل أو »أزير« والخشلوع واألزهار املختلفة 

واألطلس الصغري ومنطقة تزنيت حيث ينتج عسل الذغموس وزعيرتة والخروب 

و»أزير« واالوكليبتوس واألزهار املختلفة.

طن سنويا. 925 يصل مستوى إنتاج مختلف هذه األنواع من العسل إىل ما يناهز

تعترب تربية النحل نشاطا قدميا بجهة سوس ماسة حيث بدأت مزاولتها منذ قرون 

وشكلت دوما مصدرا للدخل للساكنة املحلية إضافة إىل دورها املركزي يف تلقيح 

األشجار املثمرة والحقول الزراعية.

يتم استخالص العسل من الخاليا باعتامد عملية الطرد املركزي أو الضغط اليدوي.

والنحلة  Apis mellifera ينتج العسل بهذه الجهة من ساللتي النحلة السوداء

التي تتميز بإنتاجية عالية وقدرة جيدة  Apis mellifera sahariensis الصحراوية

عىل مقاومة األمراض.

يتواجد باملنطقة أقدم منحل جامعي تقليدي مبنطقة تدارت انزريك والذي يعود 

تاريخ بنائه اىل أكرث من مثانية قرون.

يعترب العسل غذاء أساسيا للساكنة املحلية ويكرث تناوله خالل شهر رمضان. 

كام يعترب مكونا أساسيا يف إعداد منتوج أملو )خليط للعسل وزيت األركان 

وفاكهة اللوز(. 



البيان الجغرايف املحمي

وú iاúا Èوf ور¥ 

مجال اإلنتاج

الخاصيات 

السمعة التاريخية 

االستعامل

يتواجد النوع بويطوب بواحات إقليم طاطا بثالث دوائر هي أقا وطاطا وفم زكيد.

الثامر: تنتج التمور حرصيا من نخيل »Phœnix dactylifera L« من صنف 

بويطوب. ذات لونني البني والعاجي عىل التوايل يف الجزيئ العلوي والسفيل.

ذات شكل بيضاوي مع خطوط طولية باللون العاجي. ذات نوات بيضاوية الشكل 

 »le Brix « رقيقة يف الجزء السفيل ومخططة باللون العاجي. تحتوي عىل نسبة

و 83.9. 82.5 ترتاوح بني

غرام. و9.1 3.3 - أبعاد التمرة : وزن التمرة يرتاوح بني

و10.4غرام. 2.7 وزن اللب: يرتاوح بني

ملمرت. و6.4 2.2 سمك اللب: يرتاوح بني

و 96.7. 74.8 نسبة وزن اللب/وزن الثمرة يرتاوح بني

- الخصائص الرئيسية الحسية: تتميز الفاكهة بلب شبه لني وتحتوي عىل قليل من 

األلياف. الثمرة برائحة الفواكهة، األزهار والكراميل. لديها حالوة مرتفعة.

تتميز بنكهة العسل والكراميل وعرق السوس.

بعض الفالحني يرجعون أصل التمر بويطوب إىل خمس قرون ماضية و يرجح

أنه مشتق من النوع بوفقوس.

متار تستهلك طازجة ويابسة وتحظى بأهمية كربى عىل املستوى 

املحيل والوطني.



موز تامري 

مجال اإلنتاج

الخاصيات 

االستعامل

ميتد مجال انتاج موز تامري عىل ثالث جامعات 

منتمية إىل عاملة أڭادير اداوتانان وهي جامعة 

تامري وجامعة تامراغت وجامعة أورير عىل 

الطريق الساحلية بني أڭادير والصويرة. تقدر 

هكتار  248 مساحة زراعة هذا النوع من املوز ب

طن. 3000 التي متكن من إنتاج سنوي يصل إىل

يعترب املوز نباتا متوطنا ومتأقلام مع املناخ اإلستوايئ الرطب ويفضل الرطوبة العالية وتََعرّض مهم ألشعة 

الشمس. كام يتطلب تربة عميقة وغنية وخفيفة. 

غرام من األمالح  1.5 ملغ من الكلوريد يف اللرت و 350 ميكن لهذه الفاكهة أن تتحمل ملوحة ماء الري تصل اىل

الكلية يف اللرت. 

غري أن الكميات املرتفعة من األمالح تؤدي إىل تأخر اإلزهار ونقص يف املحصول.

تتميز فاكهة موز تامري عن باقي أنواع املوز بحجمها الصغري ومذاقها اللذيذ السكري.

يستهلك موز تامري طازجا.

يتم تسويق غالبية اإلنتاج عىل الصعيد املحيل نظرا لقلة املنتوج وتباع كميات 

قليلة منه يف مدينة أكادير واملدن املجاورة لها. 



 

البيان الجغرايف املحمي

 vليب ناقة الwìراء

مجال اإلنتاج

السمعة التاريخية الخاصيات 

االستعامل

نون، واد - ڭلميم جهة : املغربية الصحراء جهات ثالث الصحراء ناقة حليب بإنتاج الخاص الجغرايف يشمل املوقع

ماسة. سوس لجهة التابع طاطا إقليم جانب إىل الذهب وادي – الداخلة جهة و الحمراء الساقية – جهة العيون

الخصائص الكيميائية : 

؛ 2.65 - 1.85 • نسبة املواد الذهنية (%):

• نسبة الربوتينات الكلية (%): 2.66 - 3.83؛ 

0.18 - 0.23؛ • نسبة الحموضة املعايرة :

• نسبة الرماد (%): 0.72 - 0.88.

الخصائص الذوقية :

• اللون : أبيض ؛

• النسيج : مبهم ورغوي ؛

• الذوق : لني وحلو قليال أو مالح حسب

طبيعة التغذية.  

يحىك أن تاريخ دخول اإلبل إىل الصحراء يرجع إىل

حقبة حكم الرومان. ويحىك كذلك أنه يف مطلع القرن 

التاسع عرش كان واد نون يشهد عبور قوافل اإلبل 

املتجهة إىل أدار. وكان يعترب هذا الوادي مركزا للرعي 

يطلق عليه »نهر النوق« والذي يعني واد اإلبل.

يحظى حليب الناقة بأهمية كبرية يف العادات 

 ) B3 الغذائية املحلية. فهو غني بالنياسني ) فيتامني

C( الذي  )Niacine( وحمض االسكوربيك )فيتامني

يتميز بخصائص مضادة لألكسدة. يرشب طازجا أو 

ساخنا ويدخل يف إعداد عدة أطباق محلية.



يشمل املوقع الجغرايف الخاص بإنتاج حليب ناقة الصحراء ثالث جهات الصحراء املغربية : جهة ڭلميم - واد نون،

جهة العيون – الساقية الحمراء و جهة الداخلة – وادي الذهب إىل جانب إقليم طاطا التابع لجهة سوس ماسة.

 

البيان الجغرايف املحمي

 عسŸ د»موس الwìراء

مجال اإلنتاج

الخاصيات 

السمعة التاريخية 

االستعامل

يشمل املوقع الجغرايف إلنتاج العسل ذي البيان الجغرايف 

تتوزع عىل  جامعة قروية 36 عسل الدغموس الصحراء

األقاليم الصحراوية التالية: آسا - الزاك، ڭلميم، طانطان، 

سيدي إفني وتزنيت.

٪ من لقاح الدغموس عىل األقل. 75 مكونات حبوب اللقاح يف العسل :

اللون : عنربي داكن يف الحالة السائلة و بني فاتح متجانس عند التبلور.
الذوق : نبات جاف، شمع، حار.

املذاق الخلفي يف الفم: الذع قوي ودائم.
البنية : سائل أو متبلور دقيق.

15مغ/كغ من العسل. : ال يتعدى HMF نسبة الهدروكيس متيل فورفرال
.٪ 2 نسبة السكروز : ال تتعدى

.٪ 70 نسبة الفريكتوز والكلوكوز : تفوق

تؤكد العديد من الكتابات والشهادات أن العسل كان حارضا بوفرة فيام كان يسمى الرحبات مبنطقة كلميم.

يشهد وجود أدوات خاصة صممت من طرف النحالني حسب متطلبات مهنتهم عىل قدم تربية النحل يف املنطقة 

وكذلك املرايس القدمية وخاليا النحل التقليدية »الشيلة« والسكاكني )الفرام( واملدخن املصنوع من الفخار )ازيك( 

أو )الدخانة( وقناع الوجه )الخنشوش(.

يحظى بأهمية كربى عىل املستوى املحيل والوطني ملذاقه ومميزاته الطبية.
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البيان الجغرايف املحمي

åو ا∫�ام` Îا•ماس å‘ال‘س 

مجال اإلنتاج

السمعة التاريخية الخاصيات 

االستعامل

مخامس« الجامعات القروية  خاميس« أو »كَسكس يشمل املوقع الجغرايف املعني بالبيان الجغرايف »كَسكس

و الحرضية التابعة لعرش عامالت موزعة عىل الجهات الثالث : كلميم ـ واد نون . العيون - الساقية الحمراء 

ماسة. سوس لجهة التابع طاطا إقليم جانب إىل الذهب وادي - والداخلة

تركيبة الكسكس :
خاميس« أو  يتكون الكسكس ذو البيان الجغرايف »كَسكس

مخامس« من خمسة أنواع من الحبوب املختلفة و يتم  »كَسكس
فتله يدويا بإضافة املاء الصالح للرشب و امللح اختياريا، و يتم 

تعريضه ملعالجات فيزيائية كالطهي و التجفيف. 
تنحرص نسب الدقيق يف الخليط للحصول عىل الكسكس ذو

خاميس«  البيان الجغرايف »كَسكس
كالتايل: مخامس« أو »كَسكس

٪؛ القمح الطري : 30 - 35
٪؛ القمح الصلب :  20 - 25

٪؛ الشعري:  20 - 25
٪؛ الشعري املحمص قبل الطحن : 17-10

.٪ 3-1 الذرة املحمصة بعد الطحن :
الخصائص الفيزيائية والكيميائية:

دقائق من اإلماهة. 7 رسعة اإلماهة : غياب حبوب مقرمشة بعد
دقيقة من اإلماهة. 30 بعد 2,20 مؤرش اإلنتفاخ : يفوق

الرطوبة ٪ : أقل أو تساوي 12.
إىل 1,8. 1,6 الرماد )٪ بالنسبة للامدة الجافة( : من
الربوتينات )٪ بالنسبة للامدة الجافة( :أكرث من 9,5.

إىل 2,61. 1,92 الدهون )٪ بالنسبة للامدة الجافة( : من
الخصائص الذوقية :

 لون متجانس أصفر فاتح أو أبيض قشدي. رائحة عطرة وسليمة 
مميزة لرائحة التحميص. بنية متامسكة غري دقيقية أو متعجنة.

تاريخ الكسكس يف املنطقة قديم جدا. كتابات يعود تاريخها ل 

تشهد بروعة طبق الكسكس املحرض بجنوب املغرب. 1850 

يستعمل يف تحضري أطباق الكسكس خاصة يف املناطق

الجنوبية للمغرب خالل وجبة الغذاء يوم الجمعة 

والحفالت واألعراس.



تاريخ الكسكس يف املنطقة قديم جدا. كتابات يعو

1850 تشهد بروعة طبق الكسكس املحرض بجنوب املغرب.

كلم   49.000 يغطي املوقع الجغرايف للتمور ذات البيان الجغرايف »متور جيهل درعة« عىل مساحة تقدر بحوايل
مربع موزعة عىل أربعة مناطق مهمة : ورزازات، زاكورة، تنغري وطاطا.

الصنف : جيهل.  
اللون : أصفر بني.
الشكل : بيضاوي.

اللب : أصفر، وجود خرقة ليفية رقيقة.
6غ. الوزن : أكرث من

رائحة الفواكه، األزهارالعشبية والحبوب. وطعم حلو وغني بالروائح.
20غ/100غ من املادة اليابسة. و 9 نسبة املاء : ترتاوح بني

قليل األلياف، سميك ومعسول إىل حد ما. 

80غ/100غ من املادة الجافة. إىل 70 نسبة السكرالكيل: من

البيان الجغرايف املحمي

 ¥ور rي‰Ÿ درعة

مجال اإلنتاج

الخاصيات 

السمعة التاريخية 

االستعامل

تم اختيار صنف الجيهل وتكثيفه من طرف مزارعي التمور ملنطقة درعة يف أوائل القرن العرشين حيث 
عرف تأقلام ملحوظا يف تلك املنطقة.

تستهلك متور جيهل درعة بكرثة من طرف ساكنة املنطقة.

د تاريخها ل  



 

 

 

 

 

 

 

البيان الجغرايف املحمي

 v‡اء فم زكيد

مجال اإلنتاج

السمعة التاريخية الخاصيات 

االستعامل

يشمل املوقع الجغرايف املعني بالبيان الجغرايف »حناء فم زكيد« سبع جامعات تتواجد يف عاملة طاطا – دائرة
فم زكيد، وهي كالتايل : فم زكيد، أقا إيغان، أكينان، بن يعقوب، ألوكوم، تليت، تسنت. 

محصل مسحوق زكيد« فم »حناء الجغرايف البيان ذات ا لحناء

واملنحدرة يدويا، املجنات الحناء نبتة أوراق من عليه تقليديا

»Lawsonia inermis« نوع من حرصيا،

عائلة »Lythracées« ؛ ومن

دقيقة بنية ذا خالصا، نقيا، الحناء مسحوق يكون أن يجب

؛ إضافات أي وبدون طبيعيا جد ا،

متجانس أخرض لون ذو الحناء مسحوق يكون ينبغي أن

؛ ومميزة قوية عطرية رائحة وذو وفاتح

تصل والذي اللوسون صبغ عىل الحناء مسحوق يحتوي

؛ ٪ من الوزن الجزيء نسبته إىل 1.5

مثل الفالفونويد صبغات عىل أيضا الحناء مسحوق يحتوي

والكزنتوز. لوتيولني

لقد وصفت الحناء بأنها » نبتة من الجنة« 
من قبل تيودور مونو يف كتابه »فرس النهر 

1946. وقد  الذي نرش يف عام والفيلسوف«
ورد اسمها أيضا من قبل أوديت دو بيكود يف 

الذي نرش يف  كتابها »فنون وعادات املغاربة«
الفرتة ما بني 1968-1980.

تستخدم الحناء لتزيني الشعر واليدين والقدمني وهي

تعود لتقاليد صحراوية قدمية جدا، تستعمل ألغراض

تجميلية رمزية ويف االحتفاالت الدينية.



 

البيان الجغرايف املحمي

Îلfت واÈb اء‡v 

مجال اإلنتاج

الخاصيات 

السمعة التاريخية 

االستعامل

يشمل املوقع الجغرايف املعني بالبيان الجغرايف »حناء آيت وابيل« ثالث جامعات 
دائرة أقا إلقليم طاطا وهي كالتايل : آيت وابيل، قصبة سيدي  قروية تتواجد يف

عبد الله بن مبارك وتوزونني.

يجب أن يكون مسحوق الحناء نقيا، خالصا، ذا بنية دقيقة جدا، طبيعيا وبدون أي

 إضافات كيميائية ؛ 

؛ مميزة و قوية عطرية رائحة وذا فاتح و متجانس أخرض لون ذا الحناء مسحوق يكون ينبغي أن

تحتوي أوراق حناء آيت وابيل عىل صبغات النفطكينونيك )naphtoquinonique( التي تحتوي

عىل الصبغة الرئيسية اللوسون )lawson( ؛ 

وزنه. % من إىل 1.5 نسبته تصل وابيل آيت الحناء )hydroxy 1.4 naphtoquinone 2( يف للتلوين الرئييس الجزء تركيز

تعترب الحناء ثقافة قدمية جدا يف املوقع الجغرايف ولها تاريخ يعود إىل العصور القدمية. وقد وصفت بأنها »زارعة 
يف كتابه »فرس النهر والفيلسوف« الذي أصدر يف عام 1946.  �éodore Monod الجنة« حسب تيودور موند

يف كتابها »فنون وعادات املغاربة«. Odette Du Puigaudeau وقد استشهدت بها أيضا

يتم استخدام حناء آيت وابيل كصبغ وقناع للشعر، وكذلك يف وشم اليدين والقدمني وألغراض الجاملية والرمزية.

تحرض الحناء يف جميع االحتفاالت واملناسبات.



كلميم واد نون 



 كلميم واد نون



ايف املحميالبيان الجغر

`ركان 

مجال اإلنتاج

السمعة التاريخية 

االستعامل

محمية املحيط الحيوي ألشجار أرڭان املعرتف بها
جامعة قروية  250 من طرف اليونيسكو ويحتوي عىل

عامالت وأقاليم: عاملة  9 وحرضية عىل مستوى
أكادير إدا وتنان، عاملة أنزكان - آيت ملول، إقليم 
تارودانت، إقليم تيزنيت، إقليم شتوكة آيت باها، 

إقليم الصويرة، إقليم اسفي، إقليم شيشاوة وإقليم 
كلميم. 

زيت طبيعية مستخرجة حرصيا من مثار شجرة األرڭان.

اللون : صاف وشفاف.

النكهة : نكهة اللوز املحمص.

يعترب املغرب املوطن األصيل لشجرة أرڭان. كتب قدمية 

ترجع للقرن الثاين عرش البن البيطار وابن رضوان تؤكد 

أقدمية شجرة أرڭان باملغرب.

يستعمل يف الطبخ املحيل : )طواجن، الكسكس، أملو...(.

يدخل يف مستحرضات التجميل والتداوي.

الخاصيات 



زيت طبيعية مستخرجة حرصيا من مثار شجرة األرڭان.

اللون : صاف وشفاف.

النكهة : نكهة اللوز املحمص.

 تيkèار

مجال اإلنتاج

الخاصيات 

االستعامل

ميتد مجال إنتاج »تيشتار« عىل كامل املنظومة البيئية 

الصحراوية بالجهات الجنوبية للمملكة.

يبلغ تعداد قطيع اإلبل بجهة ڭلميم واد نون أزيد من 

رأس. 28000 

يعترب »تيشتار« منتوجا تقليديا و قدميا جدا.

استعامله تاريخيا بنمط عيش الرحل باملناطق الصحراوية. إن »تيشتار« هو لحم االبل املجفف. لقد ارتبط

لقد كان تجفيف اللحم يف الهواء الطلق الوسيلة الوحيدة قدميا لحفظ وتحويل لحم اإلبل الستعامله يف اإلعداد 

الرسيع لألكل عند التنقل. إن طريقة تحضري »تيشتار« بسيطة و تكمن يف تقطيع اللحم عىل شكل رشائح 

رقيقة يتم تجفيفها يف الهواء الطلق ما بني يومني وأربعة أيام.

ميكن استعامل »تيشتار« وحيدا عىل شكل »رشائح« أو مطحونا »تيدكيست« أو استعامله يف إعداد األطباق. 

دقيقة وتتم تصفيتها بعد  30 كام ي ُلجئ إىل تقطيع رشائح »تيشتار« إىل أجزاء صغرية جدا، تُسلق يف املاء ملدة

ذلك ليتم مزجها بدهون مذابة بغية إعداد »لخليع«.



 
 

 

  
  
 

 

البيان الجغرايف املحمي

 فاك‰ة الgìار Èbت fاعمران
الخاصيات مجال اإلنتاج

السمعة التاريخية 

االستعامل

الجامعات التابعة لدائرة سيدي افني، إقليم 
سيدي افني : سيدي إفني املدينة ومستي 

وسبويا وتيوغزا وأملو وإمي نفاست وأيت عبد 
الله ومري اللفت وتنغرفة.

ڭلميم :  الجامعات التابعة لدائرة القصايب بإقليم
تليوين وتاركة واساي.

واللذان وعيىس موىس صنفي من آتية األشواك عدمية فاكهة
وإنتاج عيىس لصنف بالنسبة مبكر وقت يف بإنتاج يتميزان

موىس. لصنف متأخر
دائري، إىل بيضوي شكل ذات ممتلئة مثرة عن عبارة فاكهة
النضج. عند أصفر-أحمر إىل أخرض أصفر- من يتغري لونها

: أكرث من 100غ. ا لوزن
يف 100غ من اللب : مبلغ نسبة السكريات

8,0- كليكوز : 6,6
فريكتوز : 6,1-4,1

.1,7-0,9 : ا لساكاروز

قرون، وله عدة 4 الصبار موجودة يف املغرب منذ أكرث من
أسامء مشرتكة تحمل دامئا آثار مصدر استرياده مبا فيها 

الهندية أو كرموس النصارى أو أكناري. يرجع تاريخ وجود 
سنة.  150 الصبار يف منطقة آيت باعمران إىل أكرث من

املنغقدة واملواسم اسبانية بريدية طوابع عىل العثور
تثبت سنة سنويايفمنطقةآيتباعمرانمنذأكرثمن50
وجود ووفرة وأهمية الصبار يف منطقة سيدي افني.

تستهلك طازجة كفاكهة منعشة.
تستخرج منها زيوت التجميل وأغذية للحمية.



فاكهة عدمية األشواك آتية من صنفي موىس وعيىس واللذان
يتميزان بإنتاج يف وقت مبكر بالنسبة لصنف عيىس وإنتاج

متأخر لصنف موىس.
فاكهة عبارة عن مثرة ممتلئة ذات شكل بيضوي إىل دائري،
يتغري لونها من أصفر- أخرض إىل أصفر-أحمر عند النضج.

الوزن : أكرث من 100غ.
نسبة السكريات مبلغ يف 100غ من اللب :

8,0- كليكوز : 6,6
فريكتوز : 6,1-4,1

الساكاروز : 1,7-0,9.

 
 

 

  
  
 

@’ÈرÃالA ليب ال‡اقة ا∫�مرv

مجال اإلنتاج

الخاصيات 

االستعامل

تشكل املنظومة االيكولوجية الصحراوية مجال إنتاج 

حليب الناقة. يبلغ تعداد قطيع اإلبل بجهة ڭلميم واد 

ناقة حلوب  12000 رأس منها 28000 نون أزيد من

يتم تربيتها عىل النمط الرعوي.

يعترب »لفريك« أو حليب الناقة املخمر منتوجا تقليديا 

متواجدا بالجهة منذ القدم. فهو منتوج من أصل 

حيواين ومشتق من حليب الناقة. لونه ابيض ومذاقه 

حميض. 

يتم انتاج »لفريك« عن طريق تخمري حليب الناقة

طبقا لرصيد معريف قديم ومتجذر.

يستهلك الحليب املخمر »لفريك« طريا. 

يتم تسويق غالبية اإلنتاج محليا.
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ايف املحمي البيان الجغر

åو ا∫�ام` Îا•ماس å‘ال‘س

مجال اإلنتاج

الخاصيات 

السمعة التاريخية 

االستعامل

يشمل املوقع الجغرايف املعني بالبيان الجغرايف »كَسكس

مخامس« الجامعات القروية و  خاميس« أو »كَسكس

الحرضية التابعة لعرش عامالت موزعة عىل الجهات الثالث 

: كلميم ـ واد نون. العيون - الساقية الحمراء والداخلة - 

ماسة. سوس لجهة التابع طاطا إقليم جانب إىل الذهب وادي

تركيبة الكسكس :
ُخاَميِس« أو »كَْسَكْس يتكون الكسكس ذو البيان الجغرايف »كَْسَكْس

َخاَمْس« من خمسة أنواع من الحبوب املختلفة و يتم فتله  م ُ
تعريضه يدويا بإضافة املاء الصالح للرشب و امللح اختياريا، و يتم

ملعالجات فيزيائية كالطهي و التجفيف. 
تنحرص نسب الدقيق يف الخليط للحصول عىل الكسكس ذو البيان

ُخاَميِس«  الجغرايف »كَْسَكْس
كالتايل: ُمَخاَمس« أو »كَْسَكْس

٪؛ القمح الطري : 30 - 35
٪؛ القمح الصلب :  20 - 25

٪؛ الشعري:  20 - 25
٪؛ الشعري املحمص قبل الطحن : 17-10

.٪ 3-1 الذرة املحمصة بعد الطحن :
الخصائص الفيزيائية والكيميائية:

دقائق من اإلماهة. 7 رسعة اإلماهة : غياب حبوب مقرمشة بعد
دقيقة من اإلماهة. 30 بعد 2,20 مؤرش اإلنتفاخ : يفوق

الرطوبة ٪ : أقل أو تساوي 12.
إىل 1,8. 1,6 الرماد )٪ بالنسبة للامدة الجافة( : من
الربوتينات )٪ بالنسبة للامدة الجافة( :أكرث من 9,5.

إىل 2,61. 1,92 الدهون )٪ بالنسبة للامدة الجافة( : من
الخصائص الذوقية :

 لون متجانس أصفر فاتح أو أبيض قشدي. رائحة عطرة وسليمة 
مميزة لرائحة التحميص. بنية متامسكة غري دقيقية أو متعجنة.

تاريخ الكسكس يف املنطقة قديم جدا. كتابات يعود تاريخها

تشهد بروعة طبق الكسكس املحرض بجنوب املغرب. 1850  ل

للمغربخالل يستعمليفتحضريأطباقالكسكسخاصةيفاملناطقالجنوبية

وجبة الغذاء يوم الجمعة والحفالت واألعراس.



تاريخ الكسكس يف املنطقة قديم جدا. كتابات يعود تاريخها

 ل 1850 تشهد بروعة طبق الكسكس املحرض بجنوب املغرب.

يستعمل يف تحضري أطباق الكسكس خاصة يف املناطق الجنوبية للمغرب خال

وجبة الغذاء يوم الجمعة والحفالت واألعراس.

 

اللود÷

ل 

مجال اإلنتاج

الخاصيات 

االستعامل

ميتد مجال إنتاج اللودك عىل كامل املنظومة البيئية الصحراوية بالجهات الجنوبية للمملكة.
يعترب اللودك منتوجا تقليديا وقدميا جدا حيث توارثت أرسار استعامله من جيل ألخر. 

رأس. 28000 يتشكل قطيع اإلبل بجهة ڭلميم واد نون من حوايل

خاصة. نكهة وذو اللون ابيض لزج منتوج الطهي. »اللودك« يف يستعمل و اإلبل سنام دهون من »اللودك« يُنتج

وتعبئتها وتربيدها وتصفيتها تذويبها يتم صغرية أجزاء إىل اإلبل سنام دهون تقطيع عرب »اللودك« منتوج يتم إعداد

استعامله. بأرسار تنفرد التي الصحراوية املنظومة ساكنة طرف من حرصيا »اللودك« يستعمل تقليدية. بطرق

الطلب. عند ويتم جدا محدود فإنتاجه لهذا

لقد استعملت ساكنة املناطق الصحراوية مند القدم منتوج »اللودك« كطعام خاص يُلجأ إليه لتحضري الفتيات 

املقبالت عىل الزواج. يُعرف منتوج »اللودك« بخصائص عالجية وميكن تناوله وحيدا أو ممزوجا باألعشاب الطبية 

ملنتوج »اللودك« Acacia raddiana والعطرية. يف بعض األحيان يتم إضافة علكة الطلح الصحراوي

ليك ي ُستعمل ألغراض دوائية.
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البيان الجغرايف املحمي

 vليب ناقة الwìراء

مجال اإلنتاج

السمعة التاريخية الخاصيات 

االستعامل

يشمل املوقع الجغرايف الخاص بإنتاج حليب ناقة الصحراء ثالث جهات الصحراء املغربية : جهة كلميم - واد نون، 
جهة العيون – الساقية الحمراء و جهة الداخلة – وادي الذهب إىل جانب إقليم طاطا التابع لجهة سوس ماسة.

: الكيميائية ا لخصائص

؛ 2.65 - 1.85 :)%( الذهنية نسبة املواد

)%(: 2.66 - 3.83؛ الكلية نسبة الربوتينات

- 0.23؛ 0.18 : املعايرة نسبة الحموضة

.0.88 - 0.72  :)%( الرماد ن سبة

: الذوقية ا لخصائص

أبيض؛ ا للون

ورغوي؛ مبهم ا لنسيج

حسب مالح أو قليال وحلو لني ا لذوق

طبيعة التغذية.

يحىك أن تاريخ دخول اإلبل إىل الصحراء يرجع إىل حقبة حكم
الرومان. ويحىك كذلك أنه يف مطلع القرن التاسع عرش كان واد 
نون يشهد عبور قوافل اإلبل املتجهة إىل أدار. وكان يعترب هذا 

الوادي مركزا للرعي يطلق عليه »نهر النوق« والذي يعني
واد اإلبل.

يحظى حليب الناقة بأهمية كبرية يف العادات الغذائية 

املحلية. فهو غني بالنياسني ) فيتامنيNiacine( ) B3( وحمض 

C( الذي يتميز بخصائص مضادة لألكسدة.  االسكوربيك )فيتامني

يرشب طازجا أو ساخنا ويدخل يف إعداد عدة أطباق محلية.
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 gíار كلميم
مجال اإلنتاج

االستعاملالخاصيات 

ميتد مجال إنتاج الصبار عىل طول الواجهة االطلسية 

لجهة ڭلميم واد نون )إيفني وكلميم وطان طان وأسا(.

إن تواجد الصبار بهذه الجهة يعود اىل أكرث من قرنني 

من الزمن حيث عرفت مساحته انتشارا رسيعا لتصل 

هكتار. حاليا اىل أكرث من 30000

إن إنتاجية الصبار بهذه الجهة تختلف من موسم

آلخر حسب التساقطات املطرية ومن ضيعة ألخرى 

حسب كثافة وعمر الشجريات. يقدر اإلنتاج السنوي 

طن من الفاكهة يجنى منها النصف الذي  ب 240000

طن. 20000 تسوق منه حوايل

تتكون بساتني الصبار بالجهة من أصناف مختلفة لهذا 

متتد فرتة إنتاج الفاكهة من شهر يونيو إىل شهر دجنرب.

مرتبطة كانت ڭلميم منطقة أن إىل تاريخية تشري مصادر

الصغري األطلس جبال آخر عبور فعند بالصبار. منذ القدم

املسامة ڭلميم مدينة من انطالقا املغريب الجنوب يظهر

به تتواجد شاسع مجال شكل عىل الصحراء« »بوابة

الصبار أن إىل اإلشارة وتجدر الشاسعة. الصبار و احات

وتجميع انطالق نقط املغريب الجنوب يف يشكالن و النخيل

جني مناسبتي يف سنويا الرحل بهام ويحتفل اإلبل قوافل

شهر خالل التمر وفاكهة يوليوز شهر خالل الصبار فاكهة

أك توبر.

يف البداية زاولت الساكنة املحلية غرس الصبار

لتغذية املاشية باألظالف والستعامل الشجريات 

سياجا للبساتني والحقول الزراعية وألكل فاكهتها 

الطازجة. ومع تطور الرصيد املعريف والتقني 

برزت استعامالت أخرى للصبار تتجىل يف إنتاج 

زيت بذور فاكهة الصبار واملرىب ورشائح األظالف 

املخللة. 
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البيان الجغرايف املحمي

 عسŸ د»موس الwìراء
مجال اإلنتاج

السمعة التاريخية الخاصيات 

االستعامل

تتوزع عىل  جامعة قروية 36 يشمل املوقع الجغرايف إلنتاج العسل ذي البيان الجغرايف عسل الدغموس الصحراء
كلميم، طانطان، سيدي إفني وتزنيت. آسا - الزاك، األقاليم الصحراوية التالية:

لقاح من ٪ 75 : العسل يف اللقاح حبوب مكونات

األقل. عىل ا لدغموس

فاتح بني و السائلة الحالة يف داكن عنربي : ا للون

التبلور. عند متجانس

الفم يف الخلفي املذاق حار. شمع، جاف، نبات : ا لذوق

ودائم. قوي الذع

متيل الهدروكيس نسبة دقيق. متبلور أو سائل : ا لبنية

العسل. من ملغ/كلغ : ال يتعدى 15 HMF فورفرال

الفريكتوز نسبة و ٪ 2 تتعدى ال : نسبة السكروز

.٪ تفوق 70 و الكلوكوز

تؤكد العديد من الكتابات والشهادات أن العسل
كان حارضا بوفرة فيام كان يسمى الرحبات

مبنطقة كلميم. 
يشهد وجود أدوات خاصة صممت من طرف

النحالني حسب متطلبات مهنتهم عىل قدم تربية 
النحل يف املنطقة وكذلك املرايس القدمية وخاليا 
النحل التقليدية »الشيلة« والسكاكني )الفرام( 

واملدخن املصنوع من الفخار )ازيك( أو )الدخانة( 
وقناع الوجه )الخنشوش(.

يحظى بأهمية كربى عىل 
املستوى املحيل والوطني 

ملذاقه ومميزاته الطبية.





العيون الساقية احلمراء



العيون الساقية احلمراء
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ايف املحمي البيان الجغر

åو ا∫�ام` Îا•ماس å‘ال‘س
الخاصيات مجال اإلنتاج

السمعة التاريخية 

االستعامل

يعود كتابات جدا. قديم املنطقة يف الكسكس تاريخ

املحرض الكسكس طبق بروعة تشهد ل1850 تاريخها

املغرب. بجنوب

الجنوبية املناطــق يف خاصة الكســكس أطباق تحضــري يف يســتعمل

واألعراس. والحفالت الجمعة يــوم الغذاء وجبة خــالل للمغــرب

يشمل املوقع الجغرايف املعني بالبيان الجغرايف »كَسكس

مخامس« الجامعات القروية و  خ اميس« أو »كَسكس

الحرضية التابعة لعرش عامالت موزعة عىل الجهات

الثالث : كلميم ـ واد نون. العيون - الساقية الحمراء 

التابع  طاطا إقليم جانب إىل الذهب وادي - والداخلة

ماسة. لجهة سوس

تركيبة الكسكس :
خاميس« أو  يتكون الكسكس ذو البيان الجغرايف »كَسكس

مخامس« من خمسة أنواع من الحبوب املختلفة و يتم  »كَسكس
فتله يدويا بإضافة املاء الصالح للرشب و امللح اختياريا، و يتم 

تعريضه ملعالجات فيزيائية كالطهي و التجفيف. 
تنحرص نسب الدقيق يف الخليط للحصول عىل الكسكس ذو

خاميس«  البيان الجغرايف »كَسكس
كالتايل: مخامس« أو »كَسكس

٪؛ القمح الطري : 30 - 35
٪؛ القمح الصلب :  20 - 25

٪؛ الشعري:  20 - 25
٪؛ الشعري املحمص قبل الطحن : 17-10

.٪ 3-1 الذرة املحمصة بعد الطحن :
الخصائص الفيزيائية والكيميائية:

دقائق من اإلماهة. 7 رسعة اإلماهة : غياب حبوب مقرمشة بعد
دقيقة من اإلماهة. 30 بعد 2,20 مؤرش اإلنتفاخ : يفوق

الرطوبة ٪ : أقل أو تساوي 12.
إىل 1,8. 1,6 الرماد )٪ بالنسبة للامدة الجافة( : من
الربوتينات )٪ بالنسبة للامدة الجافة( :أكرث من 9,5.

إىل 2,61. 1,92 الدهون )٪ بالنسبة للامدة الجافة( : من
الخصائص الذوقية :

 لون متجانس أصفر فاتح أو أبيض قشدي. رائحة عطرة وسليمة 
مميزة لرائحة التحميص. بنية متامسكة غري دقيقية أو متعجنة.



åو ا∫�ام` Îا•ماس å‘ال‘س

يســتعمل يف تحضــري أطباق الكســكس خاصة يف املناطــق الجنو

للمغــرب خــالل وجبة الغذاء يــوم الجمعة والحفالت واألعراس.

 

 

@’ÈرÃالA ليب ال‡اقة ا∫�مرv

بية 

مجال اإلنتاج

الخاصيات 

االستعامل

الساقية  العيون بجهة اإلبل قطيع يبلغ تعداد الناقة. حليب إنتاج مجال الصحراوية االيكولوجية تشكل املنظومة

% منها ناقات حلوب يتم تربيتها عىل النمط الرعوي. 60 رأس 105000 الحمراء أزيد من

يعترب »لفريك« أو حليب الناقة املخمر منتوجا تقليديا متواجدا بالجهة منذ القدم. فهو منتوج من أصل حيواين 

ومشتق من حليب الناقة. لونه ابيض ومذاقه حميض.

يتم انتاج »لفريك« عن طريق تخمري حليب الناقة طبقا لرصيد معريف قديم ومتجذر.

يستهلك الحليب املخمر »لفريك« طريا. يتم تسويق غالبية اإلنتاج محليا.



 

 

 

 vليب ناقة الwìراء

مجال اإلنتاج

السمعة التاريخية الخاصيات 

االستعامل

يشمل املوقع الجغرايف الخاص بإنتاج حليب ناقة الصحراء ثالث جهات الصحراء املغربية :
 جهة كلميم - واد نون، جهة العيون – الساقية الحمراء و جهة الداخلة – وادي الذهب إىل جانب

 إقليم طاطا التابع لجهة سوس ماسة.

: الكيميائية ا لخصائص

؛ 2.65 - 1.85 :)%( الذهنية املواد نسبة

)%(: 2.66 - 3.83؛ الكلية نسبة الربوتينات

- 0.23؛ 0.18 : املعايرة نسبة الحموضة

.0.88 - 0.72  :)%( الرماد ن سبة

: الذوقية ا لخصائص

أبيض؛ ا للون

ورغوي؛ مبهم ا لنسيج

التغذية. طبيعة حسب مالح أو قليال وحلو لني ا لذوق

يحىك أن تاريخ دخول اإلبل إىل الصحراء يرجع إىل حقبة
حكم الرومان. ويحىك كذلك أنه يف مطلع القرن التاسع 
عرش كان واد نون يشهد عبور قوافل اإلبل املتجهة إىل 
أدار. وكان يعترب هذا الوادي مركزا للرعي يطلق عليه 

»نهر النوق« والذي يعني واد اإلبل.

يحظى حليب الناقة بأهمية كبرية يف العادات الغذائية 

 )Niacine( ) B3 املحلية. فهو غني بالنياسني ) فيتامني

C( الذي يتميز بخصائص  وحمض االسكوربيك )فيتامني

مضادة لألكسدة. يرشب طازجا أو ساخنا ويدخل يف 

إعداد عدة أطباق محلية.

البيان الجغرايف املحمي



ِ

ِ

 rداري
مجال اإلنتاج

االستعاملالخاصيات 

ميتد مجال إنتاج »جداري« عىل كامل املنظومة البيئية الصحراوية لجهة العيون الساقية الحمراء.

يعترب »جداري« منتوجا تقليديا و قدميا جدا.

منتوج »جداري« هو عبارة عن قرش جذور نبات 

»Rhus tripartita« وهو شجرية شوكية وكثرية االنتشار 

باملنظومة البيئية الصحراوية .

لقد فرض منط العيش يف املنظومة البيئية الصحراوية 

القدرات  اختبار املحلية الساكنة عىل للعالج واالحتياجات

العالجية لعدد كبري من النباتات املتواجدة مبحيطها.

مع تراكم نتائج هذه التجارب متكنت الساكنة املحلية

يف اكتشاف قدرات عالجية لقرش جذور

.»Rhus tripartita« 

يستعمل »جداري« يف الشاي أو أي مرشوب

ساخن. إن الساكنة املحلية تعرتف ل »جداري« 

بعدة خصائص عالجية.



 

ºوìال‘امون ال 

مجال اإلنتاج

الخاصيات 

االستعامل

ميتد مجال إنتاج »الكامون الصويف« عىل كامل املنظومة 
البيئية الصحراوية لجهة العيون الساقية الحمراء.

يعترب »الكامون الصويف« منتوجا تقليديا وقدميا جدا.

من قريب لونها صغرية. بشعريات مغطاة الشكل ومسطحة بيضاوية فاكهة عن عبارة هو الصويف« »الكامون إن

منها. االبتعاد عند األبيض إىل تدريجيا ويتغري القاعدة يف ا لبني

يستعمل املنتوج طريا يف تحضري الشاي أو أي مرشوب ساخن. تعرتف الساكنة املحلية للكامون الصويف بعدة

خصائص عالجية.



 

اللود÷ 

مجال اإلنتاج

الخاصيات 

االستعامل

ميتد مجال إنتاج اللودك عىل كامل املنظومة البيئية الصحراوية 

بالجهات الجنوبية للمملكة. يعترب اللودك منتوجا تقليديا

وقدميا جدا حيث توارثت أرسار استعامله من جيل ألخر. 

رأس. حوايل 105000 من نون واد ڭلميم بجهة اإلبل قطيع يتشكل

خاصة. نكهة وذو اللون ابيض لزج منتوج الطهي. »اللودك« يف يستعمل و اإلبل سنام دهون من »اللودك« يُنتج

وتعبئتها وتربيدها وتصفيتها تذويبها يتم صغرية أجزاء إىل اإلبل سنام دهون تقطيع عرب »اللودك« منتوج يتم إعداد

استعامله. بأرسار تنفرد التي الصحراوية املنظومة ساكنة طرف من حرصيا »اللودك« يستعمل تقليدية. بطرق

الطلب. عند ويتم جدا محدود فإنتاجه لهذا

لقد استعملت ساكنة املناطق الصحراوية مند القدم منتوج »اللودك« كطعام خاص يُلجأ إليه لتحضري الفتيات 

املقبالت عىل الزواج. يُعرف منتوج »اللودك« بخصائص عالجية وميكن تناوله وحيدا أو ممزوجا باألعشاب

ملنتوج »اللودك« Acacia raddiana الطبية والعطرية. يف بعض األحيان يتم إضافة علكة الطلح الصحراوي

ُليك يستعمل ألغراض دوائية.



  

 

 

 

 

 

 تيkèار

مجال اإلنتاج

الخاصيات 

االستعامل

ميتد مجال إنتاج »تيشتار« عىل كامل املنظومة البيئية 
الصحراوية بالجهات الجنوبية للمملكة.

يبلغ تعداد قطيع اإلبل بجهة العيون الساقية الحمراء أزيد 
رأس. من 105000

جدا. قدميا و تقليديا منتوجا »تيشتار« يعترب

استعامله ارتبط لقد املجفف. االبل لحم هو تيشتار« « إن

الصحراوية. باملناطق الرحل عيش بنمط تاريخيا

الوحيدة الوسيلة الطلق الهواء يف اللحم تجفيف لقد كان

الرسيع اإلعداد يف الستعامله اإلبل لحم وتحويل لحفظ قدميا

التنقل. عند لألكل

اللحم تقطيع يف تكمن و بسيطة »تيشتار« تحضري طريقة إن

بني ما الطلق الهواء يف تجفيفها يتم رقيقة رشائح شكل عىل

أيام. وأربعة يومني

ميكن استعامل »تيشتار« وحيدا عىل شكل »رشائح« أو 

مطحونا »تيدكيست« أو استعامله يف إعداد األطباق. 

كام يُلجئ إىل تقطيع رشائح »تيشتار« إىل أجزاء صغرية جدا، 

دقيقة وتتم تصفيتها بعد ذلك ليتم  30 ت ُسلق يف املاء ملدة

مزجها بدهون مذابة بغية إعداد »لخليع«.





الداخلة وادي الذهب



الداخلة وادي الذهب
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ايف املحمي البيان الجغر

åو ا∫�ام` Îا•ماس å‘ال‘س
الخاصيات مجال اإلنتاج

السمعة التاريخية 

االستعامل

يعود كتابات جدا. قديم املنطقة يف الكسكس تاريخ

املحرض الكسكس طبق بروعة تشهد ل1850 تاريخها

املغرب. بجنوب

املناطق يف خاصة الكســكس أطباق تحضري يف يســتعمل

الجمعة يوم الغــذاء وجبة خالل للمغــرب ا لجنوبيــة

واألعراس. و الحفالت

يشمل املوقع الجغرايف املعني بالبيان الجغرايف

مخامس« الجامعات  خاميس« أو »كَسكس »كَسكس

موزعة عىل  عامالت لعرش التابعة الحرضية و القروية

الجهات الثالث : كلميم ـ واد نون. العيون - الساقية 

إقليم  جانب إىل الذهب وادي - والداخلة الحمراء

ماسة. سوس لجهة التابع طاطا

تركيبة الكسكس :
خاميس« أو  يتكون الكسكس ذو البيان الجغرايف »كَسكس

مخامس« من خمسة أنواع من الحبوب املختلفة و يتم  »كَسكس
فتله يدويا بإضافة املاء الصالح للرشب و امللح اختياريا، و يتم 

تعريضه ملعالجات فيزيائية كالطهي و التجفيف. 
تنحرص نسب الدقيق يف الخليط للحصول عىل الكسكس ذو

خاميس«  البيان الجغرايف »كَسكس
كالتايل: مخامس« أو »كَسكس

٪؛ القمح الطري : 30 - 35
٪؛ القمح الصلب :  20 - 25

٪؛ الشعري:  20 - 25
٪؛ الشعري املحمص قبل الطحن : 17-10

.٪ 3-1 الذرة املحمصة بعد الطحن :
الخصائص الفيزيائية والكيميائية:

دقائق من اإلماهة. 7 رسعة اإلماهة : غياب حبوب مقرمشة بعد
دقيقة من اإلماهة. 30 بعد 2,20 مؤرش اإلنتفاخ : يفوق

الرطوبة ٪ : أقل أو تساوي 12.
إىل 1,8. 1,6 الرماد )٪ بالنسبة للامدة الجافة( : من
الربوتينات )٪ بالنسبة للامدة الجافة( :أكرث من 9,5.

إىل 2,61. 1,92 الدهون )٪ بالنسبة للامدة الجافة( : من
الخصائص الذوقية :

 لون متجانس أصفر فاتح أو أبيض قشدي. رائحة عطرة وسليمة 
مميزة لرائحة التحميص. بنية متامسكة غري دقيقية أو متعجنة.



@’ÈرÃالA ليب ال‡اقة ا∫�مرv
مجال اإلنتاج

الخاصيات 

االستعامل

تشكل املنظومة االيكولوجية الصحراوية مجال إنتاج حليب الناقة.

ناقة حلوب يتم تربيتها  15000 رأس منها 25000 يبلغ تعداد قطيع اإلبل بجهة الداخلة واد الذهب أزيد من

عىل النمط الرعوي.

يعترب »لفريك« أو حليب الناقة املخمر منتوجا تقليديا متواجدا بالجهة منذ القدم. فهو منتوج من أصل 

حيواين ومشتق من حليب الناقة. لونه ابيض ومذاقه حميض.

يتم انتاج »لفريك« عن طريق تخمري حليب الناقة طبقا لرصيد معريف قديم ومتجذر.

يستهلك الحليب املخمر »لفريك« طريا. يتم تسويق غالبية اإلنتاج محليا.



 

 

 

 

 vليب ناقة الwìراء
البيان الجغرايف املحمي

مجال اإلنتاج

السمعة التاريخية الخاصيات 

االستعامل

يشمل املوقع الجغرايف الخاص بإنتاج حليب ناقة الصحراء ثالث جهات الصحراء املغربية :

 جهة كلميم - واد نون، جهة العيون – الساقية الحمراء و جهة الداخلة – وادي الذهب إىل جانب

 إقليم طاطا التابع لجهة سوس ماسة.

: الكيميائية ا لخصائص

؛ 2.65 - 1.85 :)%( الذهنية نسبة املواد

)%(: 2.66 - 3.83؛ الكلية نسبة الربوتينات

- 0.23؛ 0.18 : املعايرة نسبة الحموضة

.0.88 - 0.72  :)%( الرماد ن سبة

: الذوقية ا لخصائص

أبيض؛ اللون

ورغوي؛ مبهم ا لنسيج

التغذية. طبيعة حسب مالح أو قليال وحلو لني ا لذوق

يحىك أن تاريخ دخول اإلبل إىل الصحراء يرجع إىل حقبة

حكم الرومان. ويحىك كذلك أنه يف مطلع القرن التاسع 

عرش كان واد نون يشهد عبور قوافل اإلبل املتجهة إىل 

أدار. وكان يعترب هذا الوادي مركزا للرعي يطلق عليه 

»نهر النوق« والذي يعني واد اإلبل.

يحظى حليب الناقة بأهمية كبرية يف العادات الغذائية 

 )Niacine( ) B3 املحلية. فهو غني بالنياسني ) فيتامني

C( الذي يتميز بخصائص  وحمض االسكوربيك )فيتامني

مضادة لألكسدة. يرشب طازجا أو ساخنا ويدخل يف 

إعداد عدة أطباق محلية.
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 v Ørليب ال‡اقة

مجال اإلنتاج

الخاصيات 

االستعامل

بالرغم من كون تربية اإلبل نشاط قديم جدا بجهة 

الداخلة واد الذهب فان تحويل حليب الناقة إىل 

جنب يبقى جد محدود.

حاليا يتم تثمني حليب الناقة من قبل تعاونية 

وحيدةعرب انتاج هذا النوع من الجنب.

يتميز الجنب الطري لحليب الناقة بخاصيات يكتسبها من حليب الناقة املعرتف له بالقيمة الغذائية العالية 

نظرا لغناه بالفيتامينات وعنارص أساسية أخرى إضافة إىل خصائصه العالجية.

إن جنب حليب الناقة املنتوج بهذه الجهة هو :

- جنب أبيض اللون

- متجانس ورميل البنية

- يتميز مذاقه الخاص بنكهة رفيعة وقلة الحموضة.

يستهلك جنب الناقة طازجا.



اللود÷ 

مجال اإلنتاج

الخاصيات 

االستعامل

ميتد مجال إنتاج اللودك عىل كامل املنظومة البيئية الصحراوية 

بالجهات الجنوبية للمملكة. 

يعترب اللودك منتوجا تقليديا وقدميا جدا حيث توارثت أرسار

استعامله من جيل ألخر. 

يتشكل قطيع اإلبل بجهة الداخلة واد الذهب من حوايل

رأس. 25000 

خاصة. نكهة وذو اللون ابيض لزج منتوج الطهي. »اللودك« يف يستعمل و اإلبل سنام دهون من »اللودك« يُنتج

وتعبئتها وتربيدها وتصفيتها تذويبها يتم صغرية أجزاء إىل اإلبل سنام دهون تقطيع عرب »اللودك« منتوج يتم إعداد

استعامله. بأرسار تنفرد التي الصحراوية املنظومة ساكنة طرف من حرصيا »اللودك« يستعمل تقليدية. بطرق

الطلب. عند ويتم جدا محدود فإنتاجه لهذا

لقد استعملت ساكنة املناطق الصحراوية مند القدم منتوج »اللودك« كطعام خاص يُلجأ إليه لتحضري الفتيات 

املقبالت عىل الزواج. يُعرف منتوج »اللودك« بخصائص عالجية وميكن تناوله وحيدا أو ممزوجا باألعشاب

ملنتوج »اللودك« Acacia raddiana الطبية والعطرية. يف بعض األحيان يتم إضافة علكة الطلح الصحراوي

ليك ي ُستعمل ألغراض دوائية.



يُنتج »اللودك« من دهون سنام اإلبل و يستعمل يف الطهي. »اللودك« منتوج لزج ابيض اللون وذو نكهة خاصة.

يتم إعداد منتوج »اللودك« عرب تقطيع دهون سنام اإلبل إىل أجزاء صغرية يتم تذويبها وتصفيتها وتربيدها وتعبئتها

بطرق تقليدية. يستعمل »اللودك« حرصيا من طرف ساكنة املنظومة الصحراوية التي تنفرد بأرسار استعامله.

لهذا فإنتاجه محدود جدا ويتم عند الطلب.

  

 

 

 

 

 

 تيkèار

مجال اإلنتاج

الخاصيات 

االستعامل

ميتد مجال إنتاج »تيشتار« عىل كامل املنظومة البيئية 

الصحراوية بالجهات الجنوبية للمملكة.

يبلغ تعداد قطيع اإلبل بجهة الداخلة واد الذهب أزيد

رأس. من 25000

جدا. قدميا و تقليديا منتوجا »تيشتار« يعترب

استعامله ارتبط لقد املجفف. االبل لحم هو »تيشتار« إن

الصحراوية. باملناطق الرحل عيش بنمط تاريخيا

الوحيدة الوسيلة الطلق الهواء يف اللحم تجفيف لقد كان

الرسيع اإلعداد يف الستعامله اإلبل لحم وتحويل لحفظ قدميا

التنقل. عند لألكل

اللحم تقطيع يف تكمن و بسيطة »تيشتار« تحضري طريقة إن

بني ما الطلق الهواء يف تجفيفها يتم رقيقة رشائح شكل عىل

أيام. وأربعة يومني

ميكن استعامل »تيشتار« وحيدا عىل شكل »رشائح« أو 

مطحونا »تيدكيست« أو استعامله يف إعداد األطباق. 

كام يُلجئ إىل تقطيع رشائح »تيشتار« إىل أجزاء صغرية جدا، 

دقيقة وتتم تصفيتها بعد ذلك ليتم  30 ت ُسلق يف املاء ملدة

مزجها بدهون مذابة بغية إعداد »لخليع«.
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