
 

36 
 

MESP Journals   www.mespj.com  

ISSN:2961-3167 

International Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH) Volume 01, Issue 02 

 

IJSSH 

 

AGRICULTURAL FOOD PRODUCT BETWEEN THE PROBLEM OF LIMITED AND 

DIVERSITY IN THE PROVINCE OF ESSAOUIRA 

"THE CASE OF THE SMIMO DIRT COMMUNITY"A FIELD STUDY 

 

Yassine Bouari1, and Naima Elmadani2 
1Research Student, Geography, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco 

yassineelbouari@gmail.com 
2Professor, Sociology, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco 

naima.elmadani@uca.ac.ma 

 

ABSTRACT 

This article entitled "Agricultural food products between the problem of diversity and 

limitations in the province of Essaouira, the case of the soil community Smimo" included a 

diagnosis of the most important agricultural products relied on in the field of consumption, 

where we also tried to determine production according to its types of agricultural and animal 

products and their food extracts, in addition to monitoring the relationship of geographical 

factors with limited And the diversity of food products, in addition, we presented a set of 

recommendations to overcome the problem at hand. 

Methodologically, the experimental approach was based on field observation and questionnaire, 

where the selected sample from 1750 families was 50 families distributed on the soil of the 

group. We also employed several information programs (spss. arc gis). 
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شكالية المحدودية بإقليم الصويرة   المنتجات الغذائية الفالحية بين اإلكراهات الطبيعية وا 
 حالة الجماعة الترابية سميمو" دراسة ميدانية "

طالب باحث بسلك الدكتوراه، قسم الجغرافيا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة القاضي عياض، مراكش، ياسين بوري: 
 المغرب

ستاذة جامعية مؤهلة، قسم علم اإلجتماع، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة القاضي عياض، مراكش، أنعيمة المدني:      
 المغرب
 

 ملخص
شممممكالية تضمممممن هذا المقام المسمممممت ابالمنتجاة الغذحية الغذااية بين ا كراه لصمممموحرة حالة ا بإقليمالمحدودية اة الطبيعية وا 

الجماعة الترابية سمممممميمو ا تشمممممميت أهم المنتجاة الغذحية المعتمد علي ا في مجام ا سمممممت ذك، حيث حاولنا كذلك تحديد 
اإلنتاج حسممممممب أصممممممنافت من المنتجاة الوراعية والحيوانية ومسممممممتمرجت ا الغذااية، لضممممممافة رصممممممدنا عذقة العوام  الجغرافية 

 غذااية، لضافة قدمنا مجموعة من التوصياة لتجاوو المشك  المطروح.بمحدودية وتنوع المنتجاة ال
أسرة  0571كانة العينة الممتارة من  وا ستبيان حيثمن جيا تم ا شتغام بالمن ج التجرحبي القاام علت المذحظة الميدانية 

 .(spss. arc gisأسرة مووعة علت تراب الجماعة كما وظغنا عدة برامج معلوماتية ) 71هي 

 الكلمات المفتاحية: المنتجات الفالحية، التغذية، التنوع، المحدودية، سميمو

 مقدمة 
 توفير مذم من فذحية، طبيعة لت الغذاء اعتبار عبر أصممملت حيث من الجغرافيا بت اهتمة عاما، موضممموعا التغذية تعتبر

إن لذلك ف تارحخ الصمممممممميد والوراعة وتراية المواشمممممممميتارحخ الطعام عتبر يو  تضممممممممارحسممممممممية وأمرى  الوراعية والحيوانية المنتجاة
األرض، بتضمارحسم ا الممتلغة، كانة المسمرح الذي شم د فصمولت. ولع  ذلك ما يغسمر الشمبت الكبير بين ميراة األرض واين 

 (.0891ي, صبح) األرحام التي تملَّقة في ا
 الشراء وارتباط ذلك بالقدرة الشرااية للمواطنينو  البيع عملية مسايرة عبر الغذااي، ا ست ذك دراسة في الجغرافية تسماهم كما

 وعليت األماكن، حسمممممممب وامتذف ا الغذااية مواقع العاداة عن ناهيك .(5107, سمممممممرحاناألسممممممموا  ) دام  الغذااية للمواد
 وممارسمممة طبيعية موارد علت تحتوي  مناطق هي الجبلي، الطابع عليت يطغت مجام في تتموضمممع التي ،الترابية فالجماعاة

 وا جتماعية الطبيعية العوام  من مجموعة فيت تؤثر ،منتظم أوغير منتظم غذااي نظام لبناء مصدرا تشمك  فذحية، أنشمطة
 .آمر مجام للت جغرافي مجام من تمتلف غذااية لنتاج عاداة في يساهم مما

 اشكالية البحث 
 ك  مصممموصمممياة حسمممب يمتلفوذلك  محلي بشمممك  التغذية توجيت في تتحكم التي العوام  أهم والتضمممارح  الغذحة تعتبر
سممميمو وما دور  بجماعة تؤثر محدودية وتنوع بعض المنتجات الفالحية على تلبية الحاجيات الغذائية إذن كيف .جماعة

   العوامل الجغرافية في ذلك؟
 الفرضية األساس 
للت انعدام األمن الغذااي كما أن بعض العوام  الطبيعية  تؤديالتضمممممارح  وصمممممعوبة  اإلنتاج الغذحي نغترض أن محدودية

 توجت الغذحة بمجام الدراسة.
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  لدراسات األكاديمية الجغرافية السابقةا
نجد بحثا بعنوان جغرافية التغذية بالسمممممممممودان الذي شممممممممممت اإلنتاج الغذحي في عذقت ا با سمممممممممت ذك الغذااي، ويعتبر هذا 

غرافية البشمرحة بالمغرب الذي تطر  ل ذا الموضوع والذي نسعت من مذلت أو  للتم يد ألجراء المقام ثاني بحث في شمق الج
 الطبيعية باألمن الغذااي.رتبط بعذقة العوام  دراسة حوم جغرافية التغذية بالمغرب فيما ي

 اإلطار المفاهيمي للدراسة   -1

 مفهوم اإلنتاج الفالحي 

والحيوانية ثم الغابوية، فالبنسبة لما هو وراعي يرتبط أساسا بالحبوب )القمح والشعير يقصد بت مجموع المنتجاة الوراعية 
ثم الذرة( أما القطاني )الغوم والعد  لضممممممافة للغاصمممممموليا(، وامصمممممموت اإلنتاج الحيواني ما ي م قبي  الدواجن )الدجاج، 

 الديك الرومي، األرانب( وكذلك المواشي )المعو، األبقار، األغنام(.

 سميمو  كلمة

ترجع تسممممممية سمممممميمو حسمممممب الرواية المحلية للت كلمة ا سمممممميمو ا باللغة األماوحغية المتداولة تعني اشمممممرب الماء الحلو، 
وحرجع أصممممم  سمممممكان ا كباقي قباا  لحاحان للت جنوب المغرب وتحديدا منطقة سمممممو  وقد التجاوا للت المنطقة موفا من 

ترة السميبة وضعف سيطرة الممون للت جانب مشاركة ساكنة المنطقة كباقي ا ضمط اد والقمع الذي عرفت المغرب لبان ف
المغاراة في مقاومة ا سممممتعمار الغرنسمممممي ل  أن أبرو حدث تارحمي عرفتت المنطقة يتجلت في معركة لوضممممما، كما تعتبر 

 .(5112الوراث، ) سميمو الحلقة الرايسية لسلسلة المجموعاة البشرحة المكونة لقبيلة لداوسارن 

 المنهجية واألدوات الميدانية  -2

 المنهج المتبع  1-2
اعتمدنا علت مجموعة من التقنياة كا سممممممممممتمارة  ولقدميداني، اعتمدنا علت المن ج التجرحبي والوصممممممممممغي من مذم بحث 

ة ثم هذه األسالة ترتبط بالمعلوماة الشمصي ،لتجميع المعطياة التي تضممنة األسالة الموج ة لساكنة المجام المدرو 
تشمميت المنتجاة الغذااية ومسمتمرجات ا لضافة للت المذحظة كوسيلة لغحت الظاهرة المدروسة عبر ا ستمراج من ا 

 المعطياة الكمية والنوعية ماصة ما يرتبط باإلنتاج الوراعي.

 األدوات  2-2
  نظام المعلوماة الجغرافية(sig) .استمدم إلنجاو المرااط 
  نظام سبيس  اإلحصااي(spss)  .استعم  لتغرحغ وتحلي  المعطياة الميدانية 
 اختيار العينة وطريقة السحب  3-2

اعتمدنا علت العينة العشوااية البسيطة التي يتم اللجوء للي ا في حالة توفر شرطين أن تكون جميع أفراد مجتمع البحث 
هؤ ء األفراد ، وحتم امتيار هذه العينة وفق األسمماليب التالية: أسمملوب القرعة: حيث يتم ترقيم معروفين وأن تجان  بين 

أفراد المجتمع األصملي وكتابة هذه األرقام في بطاقاة توضمع في صمندو  وحتم سحب العدد المطلوب بشك  عشوااي، 
 ا األصلي وحتم وضع م في جدوم يمتار من كما يوظف جدوم األرقام العشموااية: يتم ترقيم جميع أفراد مجتمع الدراسمة

 .(0889السعدي, ) بأن يتم امتيار حجم العينة المناسسلسلة من األرقام العمودية أو األفقية للت 
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 بالنسبة لطرحقة السحب طبقنا العذقة اآلتية:
 
 
 

 

 

  

 حجم العينة النسبة المئوية عدد األسر

0561             6 61 

 (2221العمل الميداني  :)المصدرعينة الدراسة جدول : 1الشكل رقم

 نتائج البحث الميداني ومناقشتها -3

 الخصائص الطبيعية والبشرية لمجال الدراسة    1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (arc gisالمصدر: برنامج : خريطة توطين مجال الدراسة )2الشكل رقم 

 جهة مراكش أسفي
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وبالتحديد لقليم الصوحرة، يحدها شما  جماعة تذوي وجنوبا جماعة اداوعوا وتغضنة،  تقع جماعة سميمو بج ة مراكش آسغي
 ايمي نتلية أما علت المستوى الغراي جماعة سيدي أحمد السايح. ثم شرقا جماعة

 كيسممماهم الموقع الجغرافي بشمممك  كبير في توجيت النمط الغذااي علما أن منطقة الصممموحرة سممماحلية معروفة باسمممت ذك األسمممما
 وبعض المنتجاة الوحتية كاألركان هذا األمير الذي نجده بالجماعة المست دفة دراسيا.

 االرتفاعات    3-2

 

 arc gis)المصدر: االستمارة الميدانية برنامج االرتفاعات ) ةخريط :3الشكل رقم 

 

متر حيث تتركو  0152و 051 تنتمي جماعة سميمو لسلسلة األطل  الكبير الغراي ال ضبي، لذ تنحصر ارتغاعات ا مابين
 أدن ا بالمنطقة الغراية وأقص ا بالج ة الجنواية الشرقية التي تضم جب  امستين.

وفي ارتباط مع لشكالية الدراسة، تشك  ا رتغاعاة صعوبة طبيعية في لطار ممارسة النشاط الغذحي حيث من مذم 
موروعة والمغروساة ماصة المضرواة والغواكت الشيء الذي يوثر المذحظة الميدانية تبين قلة األراضي، وانعدام بعض ا كال

 علت ضعف اإلنتاج الغذااي المحلي، وحوجت الساكنة للت اعتماد منتوجاة دميلة علت المنطقة.
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وعموما فالتضارح  تؤثر علت توجيت النشاط الغذحي كما أن هذا األمير يوجت العاداة الغذااية وتعتبر هذه القاعدة عامة 
 مستوى جميع المجا ة الجغرافية.علت 

 التساقطات المطرية  3-3

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (arc gisبرنامج  - MNTصورة المصدر: ) خصائص التساقطات بسميموخريطة : 4الشكل رقم 

وتمتاو ماصية التساقطاة بمعد ة  ،اة الحرارة صيغا وانمغاض ا شتاءاتعرف منطقة سميمو مناما قارحا يتميو بارتغاع درج
بشك  كبير في شح لن هذه الكمياة تساهم (. .(El berkoui, 2012 متر 5711ومتر  711ما بين  تتراوحسنوية ضعيغة 

 الموارد المااية مما ينعك  علت اإلنتاج الغذااي ويمث  لكراها طبيعيا مطابقا للتضارح .

ي  وهي ذو نوعية شرقية تنعك  علت اتذف المحاص ومجالية،كما نود اإلشارة لطبيعة الرحاح التي تتميو باستمرارحة ومنية 
الوراعية وتحت  صدراة الصعوباة الطبيعية المؤثرة علت اإلنتاج الغذحي. وعودة لماصية التساقطاة فإن ا تتسبب في 

مساار فذحية وأمرى مادية. وعليت نستنتج علت أن مناخ المنطقة يوجت اإلنتاج  فيضاناة مذم فترة ومنية محددة، تؤدي للت
 .الغذااي وحتحكم في مردوديتت
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  الكثافة السكانية 3-4

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  arc gisشخصي برنامجالمصدر: عمل الكثافة السكانية بمجال الدراسة )خريطة : 5الشكل رقم 

نسمة /كيلومتر  010الدراسة من مذم مقارنت ا بباقي الجماعاة المجاورة أن ا مرتغعة تص  للت تتميو الكثافة السكانية بمجام 
مراع ماصة في مركو الجماعة الذي سبق وأن حددنا ممتلف األسباب المساهمة في ذلك وحتووع الجوء اآلمر من الكثافة 

 بشك  متباين بين الدواوحر التابعة للمركو.

نية عوام  رايسية أمرى من ا ما هو تارحمي والمتمث  في اعتبار الجماعة الحلقة الرايسية لسلسلة وحتحكم في الكثافة السكا
 المجموعاة البشرحة المكونة لقبيلة لداوسارن، لذ تشترك في حدودها مع ممتلف الجماعاة القروية المؤلغة ل ذه القبيلة.

حيث قرب الجماعة من الصوحرة وشاطئ تغضنة الذي يتضمن  ويعبر عام  الموقع الجغرافي من أبرو العناصر الجاذبة لألسر
 بؤرة تشغي  لعدد من شباب المنطقة.
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 المعطيات السكانية    3-5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (arc gis: عمل شخصي برنامج )المصدرالمعطيات السكانية لمجال الدراسة خريطة : 6الشكل رقم 

السكانية لجماعة سميمو كمجام الدراسة، والجماعاة التي تشك  حدودها المجالية من مذم المرحطة المقارنة للمعطياة 
نسمة، مقارنة مع امنتلية التي تتوفر علت نغ   9152يتضح جليا ارتغاع عدد السكان بالنسبة للمنطقة المست دفة بمعدم 

نسمة  7175مالية تذوي التي تستوطن المصاات وانمغاض هذه الوثيرة في باقي الجماعاة المجاورة كالمنطقة الحدودية الش
تتركو معظم ا علت مستوى  0571كما هو موضح في الجدوم. وبالنسبة لعدد األسر ترتغع نسبت ا بسميمو حيث تص  للت 

 المركو وما تبقت يتووع بالدواوحر التي تشك  ضواحي الجماعة.

عوام  من ا توفر شروط السكن المذامة كالمدماة ونغسر استحواذ الجماعة المدروسة علت حصيلة سكانية مرتغعة بعدة 
ا جتماعية كالتعليم والصحة ومذعب القرب واألبناك وانية طرقية تشك  دينامية تنقلية مستمرة لضافة للت ارتغاع عدد نقط 

 .البيع المرتبطة با ست ذك الغذااي من متاجر وأفران لط ي المبو وبااعي المضر واللحم
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 ألسر ظروف سكن ا 3-6

 

 ( arc gis)برنامجلمصدر: عمل شخصي ا)خصائص البنية التحتية بسميمو خريطة : 7الشكل رقم 

توضح المرحطة ظروف سكن األسر بجماعة سميمو والجماعاة التي تحدها، حيث يتبين أن غالبية الساكنة بالمجام المدرو  
مذم تشغي  أج وة التموحن الغذااي )الثذجة( والغرن تتوفرعلت الك رااء الذي يعتبر طاقة موظغة في مجام الطبخ، من 

 الك راااي وبعض المستلوماة كآلة العصير وغيرها.

واألمر نغست بالنسبة لتغطية كافة تراب الجماعة للماء الصالح للشرب من مذم حغر األبار والتي يتم تدبيرها من طرف 
ء الصالح للك رااء والماء، ف ذا األمير يشك  محرك النظم جمعياة المجتمع المدني في عذقة مع المكتب الوطني للما

الغذااية لما لت من أهمية بالغة في عملياة الط ي وتحضير المشروباة وكمرافق رايسي   استغناء عنت في جميع الوجباة 
 اليومية.

الة المرتبطة المنولية السا كما يتضح أن جماعة سميمو مقارنة مع باقي الجماعاة لدي ا صرف ساا  يعتمد لتصرحف النغاياة
 بالمطبخ وباقي المكوناة المنولية األمرى.

 

http://www.mespj.com/


 

57 
 

MESP Journals   www.mespj.com  

ISSN:2961-3167 

International Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH) Volume 01, Issue 02 

 

IJSSH 

 نوعية الجنس المستجوب   3-7

 

 spss)برنامج  2221المصدر: االستمارة الميدانية : الجنس المستجوب )8الشكل رقم 

يتضح من مذم المعطياة الواردة علت مستوى الرسم البياني الماث  أمامنا أن العينة اإلحصااية التي تم ا شتغام علي ا 
اقتصرة في تقسيم ا علت متغير الجن  بشك  شبت متواون ذلك لمجموعة من العوام  المتحكمة في البحث الميداني وعليت 

ويمكننا  % 47مقارنة مع اإلناث اللواتي قدرة نسبة مسألت ن ب  % 22فإن نصيب استجواب الذكور حددة نسبتت في 
 تغسير هذه المغارقة المتجلية في التووحع الجغرافي لصنف عينة الدراسة للت ما يأتي:

اعتبار البحث قاام ومرتكو علت تشميت النشاط الغذحي وبالتالي كانة الكغة ماالة اتجاه الذكور نظرا لدرايت م المعمقة 
 النساء اللواتي تم ا عتماد علي ن في مجام تشميت نظام ا شتغام علت المطبخ. عك  

 الفئة المستهدفة  3-8

 

 (spss برنامج 2221المصدر: االستمارة الميدانية ) : الفئات العمرية بمجال الدراسة12الشكل رقم 

النسبة المئويةالعينة
1020,0
2346,0
1122,0
612,0
50100,0

الفئات العمرية
ما بين 18و 30
ما بين 30و 40
ما بين 40 و50

أكثر من 50
المجموع
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يتضح جليا انطذقا من المعطياة الواردة في الرسم البياني الموسوم بتغيئ الغااة العمرحة أن الغاة المتصدرة قاامة المستجواين 
ن عدن لمصاات ال رم % 77وسنة والتي شكلة نصف العينة نسبة تجاووة  71و 41هي التي ينحصر سن ا ما بين  ، وا 

باب أو يمكن وصغ ا بالغاة القادرة علت العم  )النشيطون( وبالتالي هذا الجوء السكاني للجماعة سنجد أن ا تمث  صنف الش
 من العينة تدمج بشك  متذقح بين العاداة التقليدية والعصرحة أو تتجت بشك  أو بآمر لما هو عصري.

سنة( و  41-09أما بمصوت الغااة التي تصدرة الرتبة الثانية شكلة راع العينة المدروسة فقد انحصر سن ا ما بين )
في الماة. وعليت يتضح لنا هذا الموج بين الغااة مكننا من اإلحاطة بالنظام  51و 55سنة( نسبت ا حددة في  71 – 71)

 الغذااي العام للجماعة المدروسة حسب ك  فاة. 

 مجال االزدياد 3-9

 

 (spss برنامج ( 2221المصدر: االستمارة الميدانية : مجال الوالدة )11رقم  الشكل

في  81بالنسبة لطبيعة مجام ا ودياد للغاة المستجوبة بجماعة سميمو فأغلبيت ا ينحدر من أصوم قروية حددة نسبت ا في 
الماة مقارنة مع فاة قليلة  مث  المجام الحضري جوءا من حيات ا  وجعلة المجام الرحغي موطنا  ستقرارها نظرا لعدة عوام  

دية كغذء المعيشة وارتغاع تكلغة ا نغا  اليومي بالمدينة  وهناك فرضية أمرى  تشير لتغضي  اجتماعية كالوواج ، أو اقتصا
اة .لذن هذه المغارقة التي تعود لألصوم الجغرافية للغااة التي توصلنا للي ا قد في الم 01في القرحة والتي  شكلة السكن 

ة التي م ا الغذااي وهذا أمرا نعتبره نسبيا نظرا لقلة األراضي الوراعيتقودنا للت  اعتبار الغذحة مصدرا أوليا لعيش ا وجوءا لنظا
 .سنتوص   لليت في المحاور األمرى تعتبر التضارح  عامذ متحكما في ا باستثناء تراية الماشية وهذا ما 

 المستوى الدراسي 3-12

 
 

 (spss برنامج (2221الميدانية المصدر: االستمارة : المستوى الدراسي بجماعة سميمو )12الشكل رقم 

النسبة المئوية

90,0
10,0
100,0

مكان الوالدة

قروي
حضري
المجموع

النسبة المئويةالعينة
1326,0
612,0
1122,0
1122,0
36,0
612,0
50100,0

الجامعي
المجموع

المستوى الدراسي
بدون

المسجد
االبتدائي
اإلعدادي
الثانوي
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اة لم تتلقت في الم 52بجماعة سميمو أن نسبة  أوضحة نتااج تحلي  المستوى الدراسي للغاة المحددة في العينة اإلحصااية
بشك  كلي التعليم بمعنت تنحصر في مجام األمية تغتقد لماصية القراءة والكتابة وهذا األمر يدفعنا للقوم علت أنت مسألة 

 التعليم تلعب دورا كبيرا في بناء األنظمة الغذااية بشك  متواون وكذا العاداة ا جتماعية للتغذية كطر  الطبخ واألك .

في الماة من ا من  55و  05أما الغااة األمرى وكما هو واضح من مذم الرسم البياني  والتي انحصرة نسبت ا ما بين 
ابتدااي واعدادي وقد غادرتت نظرا لدوافع اجتماعية بالنسبة لإلناث  لما صعوبة  تعلم في المسجد وأمرى لدي ا تلقي تعليمي

التنق  أو عام  التحا  بتكوحن أسرة و فيما يمت الذكور تتجلت لكرهاة مواكبة التعلم في تحم  نغقاة األسرة  وا تجاه نحو 
م ن معينة ، وتبقت الغاة الواعية تابعة مسارها  البحر لصيد األسماك علما أن موقع الجماعة   يبعد عن الساح  أو ممارسة

ن في المااة والتي تمثلة في أساتذة أبناء المنطقة  وموظغي 05العلمي الجامعي تحت  المرتبة ما قب  األميرة   بنسبة  
  .بالجماعة وفاة تحة سقف البطالة

 ممارسة النشاط الفالحي  3-11

 

 (spss برنامج(2221االستمارة الميدانية المصدر: : ممارسة الفالحة )13الشكل رقم 

في الماة مقارنة مع  89يتضح من مذم الرسم البياني أن نسبة  الممارسين للنشاط الغذحي بجماعة سميمو شكلة نسبت ا 
في الماة .ولإلشارة فقط فالممارسين للغذحة يواولون أيضا م ن ممتلغة  5فاة قليلة تواوم م ن أمرى شكلة نسبت ا فقط 

الصيد البحري وامتذك محذة تجارحة لبيع المواد الغذااية ومواد التجمي  وأمرى من ا تشتغ  في قطاع الصناعة التقليدية ك
كالنجارة والحدادة  وغيرها من الم ن المعروفة .ويعتبر النشاط الغذحي في غالبية األمر نشاطا ثانويا لما لسد الحاجياة 

ما للرفع من الدم  الغردي ي ،الغذااية بشك  معيشي أو تسويق  .وا 
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 نوعية الفالحة الممارسة 3-12  

 
 (spssبرنامج   (2221المصدر: االستمارة الميدانية نوعية الفالحة الممارسة  :14رقم  الشكل

ين ب يبدو انطذقا من النتااج الممثلة في الرسم البياني علت أن ممارسة النشاط الغذحي مرتكوة بشك  كبير علت ا ودواجية
 7في الماة مقارنة مع ا كتغاء بالقيام بنشاط الوراعة لوحده الذي حددة نسبتت في  87الوراعة وتراية الماشية بنسبة فاقة 

 في الماة.

 
 (spssبرنامج  (2221بمجال الدراسة )المصدر: االستمارة الميدانية : اإلنتاج الزراعي 15الشكل رقم 

الوراعة وتراية الماشية  يشكذن معا مصدرا موحدا لإلنتاج الغذااي لك  أسرة وقد تكون لذن نستنتج علت أن الجمع بين 
ا ستغادة من هذه المنتجاة لتلبية الحاجياة بمعنت فذحة معيشية وا ستغناء بشك  جواي عما هو تسويقي أو تشك  من 

جودة المنمغضة ألن ما هو تقليدي من مصااصت الوج ة أمرى مصدرا  قتناء المواد الغذااية العصرحة التي تتميو بأثمنت ا 
وارتغاع تكلغتت المادية الشيء الذي يدفع بعض الغااة لجراء مقايضة سلعة بأمرى سنقدم مثا  حيا علت ذلك بعض الدواوحر 

ق  من درهم أتقوم ببيع البيض البلدي الذي يساوي ثمنت أكثر من درهمين وحتم استبدالت بالبيض الرومي الذي   تتعدى قيمتت 
 .لذن من هنا يتضح لنا جليا أن ما هو تقليدي يندثر بسبب غوو وهجرة ما هو عصري واحتكاره لألسوا 

 

 

النسبة المئويةالعدد

4998,0
12,0
50100,0

ممارسة الفالحة

ممارسة الفالحة

نعم
ال

المجموع

النسبة المئويةالعددنوعية المزروعات
النسبة 
المالحظة

%79,5%3526,1الشعير 

%72,7%3223,9القمح
%65,9%2921,6الذرة
%43,2%1914,2الفول

%43,2%1914,2الجلبان 
%304,5%134100,0المجموع
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 نوعية المزروعات المحلية  3-13

يتميو استعمام الموروعاة التي يستمدم ا سكان الجماعة في ممارست م الغذحية بالتنوع، حيث افروة النتااج المتوص  للي ا 
من مذم البحث الميداني أن الموروعاة البورحة من أهم ما يعتمد عليت فنذحظ كما هو مبين من مذم الرسم البياني ارتغاع 

الماة مقارنة مع الجلبان والغوم والموحدة نسبت ما في  في 52و 50بنسب تترواح ما بين  نسبة حبوب الشعير والقمح والذرة
 في الماة وهذا لن دم علت شيء ف و يشير طبيعة العذقة ا رتباطية اإليجابية بين ما. 07

ظم مدروسة معوعليت فاإلنتاج الوراعي يتحكم فيت مجموعة من العوام  الطبيعية ماصة التضارح  علما أن المنطقة ال
طبوغرافيت ا   تسمح بممارسة الوراعة نظرا لضيق ا ستغذلياة وهذا راجع باألسا  للغطاء الغابوي الكثيف لضافة للت 
نوعية المناخ السااد الذي يتميو بعدم انتظام التساقطاة وارتغاع درجة الحرارة مما يغرض ا كتغاء بوراعة مساحة صغيرة وهذا 

  تجاه نحو األسوا  لتوود بمنتجاة الحبوب التي يتم طحن ا واستمراج الدقيق ومشتقاتت.ما يجبر األسر علت ا

 نوعية المغروسات المحلية  3-14

 
 

 (spssبرنامج  (2221المصدر: االستمارة الميدانية : نوعية المغروسات بمجال الدراسة )16الشكل رقم 

يوضح الرسم البياني اهتمام الساكنة بشجر األركان الذي شكلة يتميو نشاط غراسة األشجار بجماعة سميمو بتنوعت، حيث 
في الماة علما أنت يمث  بنية الغطاء الغابوي بالمنطقة كما يعد بمثابة مصدر عيش ل م مصوصا النساء اللواتي  4نسبتت 

ن المستمدمة لألك  أو ايعملن علت جمعت وتكسيره وتنقيتت ثم بيعت في األسوا  أو للتعاونياة التي ت تم بإنتاج وحة األرك
 .في الماة 47نتوج يستعم  بنسبة التجمي ، ويعتبر الوحتون ثاني م
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في الماة. لذن هذا  51و 7أما باقي المنتوجاة الثانوية كاللوو والمروب والكركاع )الجوو( تنحصر نسبة استمدام ا ما بين 
ي الجافة ناهيك عن القطاني وهذا ما سنتعرف عليت فالتنوع في المغروساة يوفر مموونا غذاايا مصوصا الوحوة والغواكت 

 محور مات بالتغصي .

 نوعية الماشية   3-15

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (spssبرنامج  (2221المصدر: االستمارة الميدانية : أصناف الماشية بمجال الدراسة )17الشكل رقم          

اني لآلمر، حيث نذحظ كما هو موضح جليا في الرسم البي يتميو نشاط تراية الماشية بجماعة سميمو بكونت متنوع من صنف
ومن مذم المعطياة اإلحصااياة المرتبطة بالعم  الميداني أن هناك اهتمام بتراية الدجاج الذي يتصدر قاامة الدواجن  

كا وتغضيذ من ت ذفي المااة، وذلك نظرا لتكلغتت المنمغضة واعتباره من بين العناصر الحيوانية األكثر اس 59بنسبة تمث  
نتاج الطاجين وغيرها من المأكو ة األمرى ، وتليت  الغاة الثانية األغنام والمعو بنسبة تنحصر ما بين  و  09ناحية الذو  وا 

في الماة ونغسر أيضا ارتغاع مؤشر هذا النوع لتوفر الغابة لكون ا مصدر تغذيت ا وبالتالي تقليت النغقاة علت الغذح  54
 .مصدرا للدم  عن طرحق بيع ا في األسوا  فغالبية الساكنة تمار  هذا النشاط بشك  كبير وتشك  كذلك

في الماة فتعتبر مصدرا غذاايا منتجا للحليب ومشتقاتت   يمضع لعملية البيع ب   09أما بمصوت األبقار فشكلة نسبت ا 
ة بنسبة تترواح النح  تبقت ضايلة تتصدر المرتبة األمير يستثمر في الحياة اليومية المعيشية. وبالنسبة لألرانب وتراية مذيا 

 الماة وذلك نظرا لصعوبة ترايت ا من الناحية المادية وطر  التعام  مع ا مصوصا النح .  في 01و 2ما بين 
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 املستخرجات الزراعية 3-61

 

 (spssبرنامج  (2221الميدانية المصدر: االستمارة ) : المستخرجات الزراعية بسميمو18الشكل رقم             

توصلنا أن المستمرجاة الغذااية الوراعية بجماعة سميمو، تتميو بالتنوع فمن ضمن هذه المكوناة البنيوية للموروعاة 
في الماة والذي يعتبر مكونا غذاايا يمر من عدة مراح  من ا التنقية والغس   47الحبواية نجد الدقيق الذي تشك  نسبة انتاجت 

 والتجغيف ثم الطحن بطرحقة تقليدية بواسطة الرحت وهذا العم  تقوم بت النساء وحتم استعمالت في تحضير المبو والحلوياة.

في الماة وهي  40أما بمصوت الوميطة ف ي نوع من المليط الذي يتضمن دقيق الشعير فقد حددة نسبة استمراجت ب 
يعتمد في مكونات ا األعشاب والعس  والماء السامن. وبالنسبة للدشيش هو تعتبر من ضمن األك  المغضلة في المنطقة لذ 

في الماة، وفي  52عبارة عن حبيباة الشعير المطحونة والتي يتم استعمال ا في تحضير الكسك  والحساء وشكلة نسبت ا 
اة مضرواة سك  الرفيع ذالترتيب األمير نجد بداو الذي يندرج ضمن مستمرجاة حبوب الذرة ويستغ  في ط ي نوع من الك

 متنوعة ويحت  حسب المسألة الميدانية الصدارة الغذااية بالنسبة لسكان المنطقة.

 المستخرجات الزيتية بمجال الدراسة  3-17

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (spssبرنامج  (2221المصدر: االستمارة الميدانية  : المستخرجات الزيتية بسميمو19الشكل رقم 

النسبة المئويةالعينة

4034,5%93,0%
3126,7%72,1%
3631,0%83,7%
97,8%20,9%

نوعية المستخرجات الزراعية
األجوبة

النسبة 
المالحظة

أخرى : بداز

الدقيق
الدشيش
الزميطة
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في  70المستمرجاة الوحتية بمجام الدراسة باودواجية متقاراة ا ستعمام، حيث تتصدر وحة األركان القاامة بنسبة تتميو 
المااة ونغسر ذلك باكتساح المنطقة غطاء غابوي بنيتت مركبة من أشجار األركان ويعتمد هذا المنتوج الذي نعتبره قمة 

لماادة الحاحية وحتوجت استعمالت لألك  أو للتجمي ، ناهيك اعتباره مادة في ا ست ذك الغذااي للساكنة أو كونت يطغت علت ا
نتاج األملو.  الطيخ وا 

في الماة، وكما هو معلوم لدى  98.8أما بمصوت المكون المرافق لوحة األركان هناك وحة الوحتون التي نسبة استمراج ا 
 لمأكو ة وتوظيغت كوصغة طبيعية لذستشغاء من عدة أمراضالعامة أن هذا النوع من الوحوة منتوج  غنت عنت في تحضير ا

 كالسعام لن تعدد مصادر الوحوة يشك  منبعا ذاة مصوصياة مجالية تميو جماعة سميمو.

 المستخرجات الحيوانية  3-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 (spssبرنامج  ( 2221المصدر: االستمارة الميدانية : المستخرجات الحيوانية )22الشكل رقم 

انطذقا من الرسم البياني الموسوم بنوعية المستمرجاة الغذااية الحيوانية بجماعة سميمو يتضح تنوع المنتجاة حيث يتصدر 
في الماة، ونرجع ذلك كما وسبق اإلشارة لت أن ترايتت غير مكلغة ويعتبر األكثر است ذكا،  57لحم الدجاج المصغوفة بنسبة 

في الماة وحرتبط هذا النوع من اإلنتاج بو دة األبقار وتكون شبت  51و 08محصورة ما بين وحليت مكون الحليب واللبن بنسبة 
 موسمية.

اة ونغسر هذا ا نمغاض للت توجت الساكنة لبيع رؤو  المعو واعتبارها في الم 07لمعو شكلة نسبة انتاجت أما بالنسبة لحم ا
 والمواد المصنعة.دمذ فرديا يلبي الحاجاة الغذااية األمرى كالدقيق 

في الماة بسبب قلة ممارسة تراية النح  نظرا لإلكراهاة المادية وا هتمام المباشر  8ويحت  منتوج العس  الرتبة األميرة ب 
 لت الشيء الذي ينعك  علت اإلنتاج، ويكتغي المنتج فقط بتلبية حاجياتت وايع جوء ضعيف منت.

 

 

النسبة المئويةالعينة

3120,3%64,6%
149,2%29,2%
3019,6%62,5%
3724,2%77,1%
2214,4%45,8%
1912,4%39,6%
153100,0%318,8% المجموع

لحم الدجاج
لحم المعز

أخرى :لحم الغنم

منتجات حيوانية
األجوبة

النسبة 
المالحظة

اللبن
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العسل
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 مستخرجات الخضروات  3-19

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 (spssبرنامج  (2221المصدر: االستمارة الميدانية ) : الخضروات المستخرجة بسميمو21الشكل رقم 

يتميو لنتاج المضرواة بجماعة سميمو بتنوع محدود لكون المنطقة تعرف  عدم انتظام التساقطاة وشح السداام المااية، 
تساهم في محدودية المضرواة باستثناء بعض من ا كالبطاط   لضافة للت ارتغاع في درجة الحرارة ورحاح قوية كل ا عوام  

في الماة ، ونجد قلة من الغذحين الممارسين ل ذا النوع من ا نتاج واللذين  44و  40والبص  المنحصرة نسبت ما ما بين 
والتوجت نحو  دييتوفرون علت اآلبار وتقنياة السقي المتطورة وهذا لن دم علت شيء ف و يدم علت ضعف المنتوج التقلي

األسوا   قتناء المضرواة من األصناف األمرى .أما بالنسبة  للمضرواة ذاة اإلنتاج المتراجع والمتدني نحدد من ا 
اة .لذن فالمذحظة العامة إلنتاج المضر يعك   المصات في الم 07تتجاوو نسب ا الماوية  الطماطم والغلغ  والجور والتي
غذااي محلي متوود من منتوجاة محلية طبيعية غير ماضعة للمبيداة ا صطناعية والمسببة الكمي والنوعي لبناء نظام 

 .طيرةلتغشي أمراض م

 المستخرجات العشبية  3-22

                    

  

 

 

 

 

 (spssبرنامج  (2221المصدر: االستمارة الميدانية : المستخرجات العشبية بسميمو )22الشكل رقم            

النسبة المئويةالعينة
2631,3%81,3%
2428,9%75,0%
11,2%3,1%
1922,9%59,4%
1315,7%40,6%
83100,0%259,4% المجموع

المعدنوس

نوعية المستخرجات العشبية
النسبة األجوبة
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في المااة والذي  40المستمرجاة العشبية بجماعة سميمو بتنوع ا حيث يعتبر النعناع أهم األعشاب المتصدر بنسبة تتميو 
يوظف في تحضير الشاي ويست لك بشك  كبير، ناهيك علت أنت غير مكلف في لنتاجت، أما بمصوت النوع الثاني نجد 

في الماة  07و  55وارة والبقدون  محصورة ما بين كمتبوعة بالفي المااة ول ا نغ  المصاات السالغة الذكر  59الشيبة ب 
 والتي تعتمد في ط ي األطعمة كالحساء والطجين وتعطي ل ا ذوقا مات.

في الماة والتي   تست لك كثيرا نظرا إلهتمام الساكنة بشك  عام علت النعناع والشيبة  0وتحت  السلمية المرتبة األميرة بنسبة 
يمكن من لنتاج عاداة غذااية محلية متنوعة ماصة في مجام المشروباة كالشاي من حيث تحضيره لن تنوع األعشاب 

 وطر  شرات.

 االستنتاجات والتوصيات -4

علت العموم انطذقا من النتااج التي تم التوص  للي ا والمبنية علت منطق ميداني، تم رصد مجموعة من اإلكراهاة الطبيعية 
والمناخ ومدى تأثيره علت محدودية اإلنتاج الوراعي ماصة صنف المغروساة والمنتوجاة السقوية  المرتبطة بعام  التضارح 

كالمضر، ناهيك عن ارهاصاة مرتبطة بغوو المنتوجاة المصنعة األسوا  وانمغاض تكلغت ا األمر الذي يضعنا في تساؤم 
  لغذااية القاتلة والمنتوجاة الغذحية ذاة األصمحير كيف تم ا نوحاح عن اإلنتاج التقليدي الصحي وتعويضت بالمواد ا

 الكيمااي؟

لذن فجوابنا واضح من مذم النتااج المتوص  للي ا من ا أن ما هو فذحة تقليدية أصبح في أعين الغذح بالمنطقة المدروسة 
للت التوجت لما هو متوفر  الشيء الذي يدفع األسر ماصة وبالمغرب عامة يحتاج لمج ود كبير من الناحية المادية والومنية،

 وثمنت بمي  وادون مج ود عضلي.

كما أن محدودية غالبية المنتجاة يوجت ا ستغناء عن بعض العاداة الغذااية الموروثة والتي من دعاام ا وأسس ا ومرتكوات ا 
 .المنتوج الطبيعي التقليدي الصحي الذي لم تحدث عليت تعديذة كيمااية من حيث نموه

المقترحاة التي يمكنن ا أن تساهم في التمغيف من هذا اإلشكام الذي يواجت محدودية المنتجاة الغذحية ما لن من ضمن 
 نذكره علت الشك  اآلتي:

  تشجيع الج اة المسؤولة )مديرحة الغذحة( الغذحين المحليين علت ا هتمام بمجام المضرواة المنعدمة بالمنطقة
 وكذلك مغروساة بعض أصناف الغاك ة.

 .تنظيم دوراة تكونية لصالح الغذحين بالمنطقة في مجام السقي ونوعية البذور وكيغية الوراعة في السغوح الجبلية 

 .لشراك السكان في السياسية الغذحية لضمان أمن غذااي صحي 

 .تحسي  الغذحين باستعمام التسميد التقليدي 

 لحداث تعاونياة كثيغة لتثمين المنتجاة المحلية كاألركان. 

  ذلك بغية ممارسة الوراعة السقويةتقديم الج اة المسؤولة تمويذة لتشجيع حغر اآلبار و. 
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