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Synthèse  

 سرو األطلس : الواقع واآلفاق

Le Cyprès de l’Atlas : réalités et perspectives 

انؼهٕ٘ انفهظ يٕال٘ أدًذ


ذغٍ ان و. ، اإلفشٚمٙ يذًذ، ثٕثكشأ٘

  

 جبيؼخ انمبظٙ ػٛبض، يزذف انزبسٚخ انطجٛؼٙ، كهٛخ انؼهٕو انغًالنٛخ، يشاكش 


 boubekraoui@hotmail.com : Courrielكهٛخ اٜداة ٔانؼهٕو اإلَغبَٛخ يشاكش،  

 الملخص :

ٚشكم عشٔ األغهظ أدذ ػُبصش انًُظٕيبد انًغزٕغُخ ثٕاد٘ َفٛظ األػهٗ ثغهغهخ 

ْكزبسا. َٔظشا نهَٕٛزّ انؼبنٛخ،  ٚزألهى عشٔ ْزا انُٕع يغ  1485األغهظ انكجٛش انغشثٙ يغطٛب دٕانٙ 

انظشٔف انطجٛؼٛخ انصؼجخ يكَٕب رشكٛهخ ٚخزهػ فٛٓب دغت االسرفبع ٔانزؼشٚط يغ إَٔاع كبنؼشػبس 

ٔانجهٕغ األخعش. ٔرؼزجش انؼضنخ ٔانفمش انهزاٌ رؼٛشًٓب عبكُخ ٔاد٘  وعفص شمال إفرٌقٌاٛمٙ انفُ

َفٛظ يٍ انؼٕايم انشئٛغخ انزٙ رذذد ػاللخ اإلَغبٌ ثشجشح انغشٔ ثٓزا انًجبل؛ ثذٛث، إظبفخ 

 ض صذٛخ.انمذعٛزّ، فبنغكبٌ ٚغزؼًهٌٕ خشجّ نهزذفئخ ٔفٙ انجُبء ٔأٔسالّ ألغش

َزٛجخ انعغٕغ انًخزهفخ ٔانًزذاخهخ انزٙ رًبسط ػهّٛ  رشاجؼب كجٛشاٚؼشف ْزا انُٕع 

ثبعزًشاس كبنمطغ ٔانشػٙ انًفشغٍٛ ٔانجفبف انذبد ٔرأثٛش انذششاد يًب ُٚؼكظ ػهٗ انزُٕع 

نهذفبظ ػهٗ يب رجمٗ يُّ يٍ  انجٕٛنٕجٙ. إٌ ْزِ انٕظؼٛخ رغزذػٙ انزذخم انغشٚغ ٔثبنطشق انًُبعجخ

ٖ، ٔرنك فٙ إغبس يمبسثخ شًٕنٛخ رشركض ػهٗ انزٕفٛك ثٍٛ يصبنخ انغكبٌ جٓخ ٔرجذٚذِ يٍ جٓخ أخش

 ٔرٕاصٌ انٕعػ.

 :  الكلمات المحورية

 .عشٔ األغهظ، ٔاد٘ َفٛظ، األغهظ انكجٛش، رشاجغ، رٕاصٌ انٕعػ 
RESUME  

Le cyprès de l'Atlas, recouvrant 1485 ha, constitue une des formations 

endémiques du haut bassin de l'oued Nfis dans le Haut Atlas occidental. De par sa 

grande plasticité, cette espèce s'adapte aux conditions naturelles peu favorables, en 

mélange selon l'orographie et l'exposition, avec le genévrier rouge, le thuya, 

l'arganier et le chêne vert. Par ailleurs, l'isolement et la pauvreté de la population 

conditionnent la relation que cette dernière tisse avec le cyprès de l'Atlas; car en 

plus de sa sacralité, il est utilisé comme source de bois de cuisson, de chauffage et 

de construction ainsi que pour ses vertus médicinales. Malheureusement, cet arbre 

connaît une régression incontestable sous la pression multiple du surpâturage, de 

l'élagage, de la sécheresse et des insectes ravageurs. L'état de cet écosystème à base 

de cyprès de l’Atlas nécessite l'intervention rapide par la mise en œuvre d'une 

approche globale conciliant à la fois les intérêts de la population locale et 

l'équilibre du milieu. 

Mots clés :  
Cyprès de l'Atlas, oued Nfis, Haut Atlas, régression, équilibre du milieu. 
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 مقدمة 

 جغرافً ما بٌن القارتٌن األوروبٌة واألفرٌقٌة، ولواجهتٌه البحرٌتٌننظرا لموقعه ال
كلم على البحر األبٌض المتوسط(، ولسالسله الجبلٌة  033 كلم على المحٌط األطلسً و 0333)

م، ولتنوعه البٌومناخً، ٌتمٌز المغرب بتنوع نباتً ووحٌشً ٌجعله من أغنى  0333التً تفوق 
نوعا منها  0033طٌة. ٌضم هذا اإلرث الطبٌعً بالمغرب نبٌتا ٌقدر ب المنظومات البٌئٌة المتوس

(، تشكل المورقات 5 ( وتجمعات غابوٌة جد متنوعة )الشكلHANANE ،5990) مستوطنا 000
 (.4 )الشكل %55% والصمغٌات 00% والحلفاء 04منها 

 : التوزٌع المجالً للغطاء الغابوي بالمغرب  1الشكل 

 
 Source : BENABID (2000) modifiée 

غٌر أن القدرات الحالٌة لإلنتاج الغابوي تبقى جد محدودة نتٌجة لضعف نسبة التشجٌر 
(. إضافة HANANE ،5990ولمحدودٌة الغابات المنتجة ولسٌادة التجمعات الضعٌفة اإلنتاجٌة )

معه تهدٌد التنوع إلى ذلك، ٌتعرض هذا التراث الغابوي للتدهور وبوتٌرة متزاٌدة إلى حد أصبح 
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فً إطار هذه اإلشكالٌة، ٌعتبر سرو األطلس  البٌولوجً حقٌقة ملموسة.
(Cupressus atlantica Gaussen, Cupressaceae)  من األنواع المستوطنة المهددة بقوة

 بالمغرب وما سٌتبعه من تراجع فً منظومته البٌئٌة الفرٌدة.
 : توزٌع التراث النباتً المغربً 2الشكل 

 
Source : HCEFLCD (1995)  

 الخصائص العامة لسرو األطلس 1

 التسمية العامة 5.5

فً اللغة   (Cyprès de l’Atlas)ٌنعت بسرو األطلس فً اللغة العربٌة، ومحلٌا "البلٌنز"
الفرنسٌة و"بإمجٌد" باألمازٌغٌة، حٌث ٌنفرد هذا المخروط األصٌل. فالنوع الذي سبقت اإلشارة إلٌه 

( بوادي نفٌس جنوب  ,1995WATIER in ALIFRIQUI) من قبل واتًٌ 5945ألول مرة سنة 
، إلى أن أسند .Cyprès vert)  (Cupressus sempervirens Lمراكش اختلط مع السرو األخضر

 .Cupressus atlanticaرتبة النوع وسماه  (GAUSSEN, 1950)إلٌه كوسن 

 التوزيع 5.4

شبسهوبٌة باألطلس الكبٌر الغربً. تنحصر السروٌات لسرو األطلس الٌوم فً تشكٌالت 
وٌتوطن بالمناطق الداخلٌة فً هذا القسم من هذه السلسلة المنتمٌة إدارٌا لعمالة الحوز حٌث ٌتوطن 
سرو األطلس بالمناطق الداخلٌة منها. ٌرتبط توزٌع هذا النبات أساسا بالظروف المناخٌة 

(، أي بمنطقة تتمٌز بمناخ متباٌن 0لشكل والجٌومرفولوجٌة، المتوافرة فقط بوادي نفٌس األعلى )ا
ٌنحصر النطاق الطبٌعً لسرو األطلس ما  (. (luminosité) )ALIFRIQUI  et al, 1992اإلشراق

 5533غربا، وعلى ارتفاع ٌتراوح بٌن  9°و  5‘ 8°شماال و  ’310°و  ’3000°بٌن خطً عرض 
 أغبـــــار هكتار بوادي  5040م، مغطٌا مساحة ال تتجاوز  5433و 

 (1983ECH-CHAMIKH,  )هكتار حتى بداٌة القرن الماضً  53 333 333 مقابل
(JOUBERT, 1933 ; EMBERGER, 1939 .) من هذا المنطلق، رتب سرو األطلس عالمٌا من

 بٌن األنواع الغابوٌة التً تعرف فقرا من حٌث موروثه الجٌنً.

5%

42%

5%

37%

11%

األحراش المورقات التشجير الحلفاء الصمغيات
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 : التوزٌع المجالً لسرو األطلس 0الشكل.

 

  

 جهة مراكش جانسيفث الحوز

 

Source : ALIFRIQUI, 1999 ; EL ALAOUI EL FELS, 2007 (modifiées)  

 مكانة وأهمية سرو األطلس في منظومات جبال األطلس الكبير الغربي  5.0

ترتب ضمن التدرجات النباتٌة المتوسطٌة  ٌشكل سرو األطلس تجمعات شبسهوبٌة
، بل حتى  (méditerranéen supérieur) والمتوسطٌة العلٌا  (méso méditerranéen)الوسطى

 الجبلٌة السفلى بمتغٌر شبه جاف إلى شبه رطب بالنطاق الشــبه الداخلً
(PEYRE, 1983 ; ALIFRIQUI, 1986 ; ALIFRIQUI et al., 1992 فهو ٌحل محل .)

 [Mast (Vahl) ( وعفص شمال إفرٌقٌا(.Juniperus phoenicea Lالعرعار الفنٌقً 
[Tetraclinis articulata  بل حتى العرعار الفواح (L. thurifera Juniperus بالمرتفعات )

(ALIFRIQUI, 1995فً ظل هذه الظروف، ونظرا .)  لندرته ولمقاومته ولحٌوٌته، ٌشكل سرو
 (. 1-2مكن استبداله بمنظومات األطلس الكبٌر بالمغرب )الصورتٌن األطلس عنصرا هاما ال ٌ

  رشكٛالد َفٛظ األػهٗ

 يذطخ يؼضٔنخ
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 مشهد عام، سرو األطلسغابة أغبار:  1-2الصورتٌن 

 
 4330المصدر: بعدسة العلوي الفلس 

 االستعماالت 5.0

األطلس كلٌا أو جزئٌا على  نظرا للفقر وللعزلة، ٌعتمد السكان المجاورون لغابة سرو
الموارد الطبٌعٌة المتاحة بهذه المجاالت. ذلك أن ممارسات السكان االقتصادٌة الرئٌسة مرتبطة 
بالفالحة وبالرعً وبالموارد النباتٌة المأخوذة من الغابة )خشب، علف، نباتات عطرٌة أو 

البناء )األبواب، النوافذ، ...(. بصفة عامة، ٌستعمل خشب سرو األطلس فً التدفئة وفً  طبٌة،
 (. 3-4هٌاكل البناء، ...( )الصورتٌن 

 استعمال خشب سرو األطلس فً البناء )األبواب والنوافذ والهٌاكل( 0-0الصورتٌن 

 
 4330العلوي الفلس  المصدر :

؛ كما تستخدم األوراق المبللة فً  أما األوراق فتستعمل كعلف للماشٌة، خاصة الماعز
؛  الشجرة ٌرجع إلى العصور القدٌمةهذه  ومما ال شك فٌه أن تفاعل اإلنسان معتمسٌد الظهر. 

فإضافة إلى االستعماالت السالف ذكرها، ٌحظى هذا الصمغً بأهمٌة كبرى فً حٌاة السكان 
الروحٌة. ذلك أن هذا السرو، رمز الخلود، وشجرة مقدسة، خاصة إذا كان مجاورا لقبر أحد 

وار، ٌوجد السرو الذي ٌطهر الهواء وٌبعد األمراض. بل أكثر من هذا، فهو، األولٌاء. فقرٌبا من الد
بالنسبة لسكان بعض الدواوٌر، الحامً من العواصف المطرٌة العنٌفة. وهكذا، ٌضع الناس قرابٌنهم 
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عند أشجار السرو المقدسة، وهً ممارسات ال شك أن لها أصوال فً الطقوس ما قبل اإلسالم 
 (.0و 0)الصورتٌن 

فإذا كان السكان المحلٌون ٌمٌزون ما بٌن سرو األطلس وما بٌن السرو األخضر وٌسمون 
هذا األخٌر "إمجٌد رومً"، فإن سكان مدٌنة مراكش خاصة وجهة مراكش تانسٌفت الحوز عامة، 
ال ٌفرقون بٌن هذٌن النوعٌن من السرو رغم أن السرو األخضر والمعروف ب"البلٌنز" بمراكش 

ق(، مكون من مكونات المجاالت الخضراء القدٌمة والحدٌثة. فالسرو ٌستعمل )حاضرة الحدائ
لتزٌٌن المنازل القدٌمة وكذا حدائق المساكن العصرٌة الصغٌرة، ضامنا لها مشهدا مخضرا وجوا 

"البلٌنز" بمظهره اللهٌبً المتعالً  لطٌفا، خاصة خالل الصٌف. فً الذاكرة المراكشٌة، ٌعتبر شجر
مزا للجمال. أما بمختلف المساكن والضٌعات، فإنه ٌستعمل لصد الرٌاح، خاصة وأن نحو السماء ر

المنطقة تعرف هبوب الرٌاح الحارة والقوٌة )الشرگً(. الحال أننا ال نتوفر ال على المعطٌات 
الخاصة باألرقام وال على األنواع المنتجة من السرو نظرا ألنه ٌتواجد بالمشاتل الخصوصٌة 

 (.6-0)الصورتٌن 
 رٕاجذ انغشٔ األخعش ظًٍ األشجبس داخم انجٕٛد ٔ انذذائك ثًذُٚخ يشاكش 6-0الصورتٌن 

 
 4330العلوي الفلس  المصدر :

 الوضعية الحالية لسرو األطلس  2

 تراجع سرو األطلس 4.5

خضع الغطاء النباتً بجبال األطلس لضغوطات بشرٌة قوٌة 
((THINON & ALIFRIQUI, 2003 وهو فً تراجع مخٌف منذ مدة طوٌلة. فً الواقع، ٌشكل ،

حوض نفٌس مهد الساللة الموحدٌة، إحدى أهم السالالت التً لم تحكم المغرب فقط بل شمال 
مسجد تٌنمل خٌر شاهد على قوة هذه الساللة بالمنطقة خالل  أفرٌقٌا حتى بالد األندلس. وٌعتبر

خضعت خالل هذه الفترة لضغط  فٌه، أن هذه السروٌةالقرن الثانً عشر المٌالدي. ومما الشك 
قوي، حٌث سجلت فٌه أهم التراجعات. وهكذا، فقد قدرت نسبة التراجع بوادي أغبار خالل مدة 

 % حسب كل من40سنة ب  03و  03تتراوح ما بٌن 
 JOUBERT (1933) ،EMBERGER (1939) ٔ ECH CHAMIKH (1983) . 
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الغابة مصدرا رئٌسا للطاقة بالنسبة لسكان هذه األماكن. فالضغط القوي الناتج عن  وتبقى
القطع المفرط للخشب وللموارد الطبٌعٌة، له عالقة ببقاء ساكنة ضعٌفة المستوى المعٌشً. 

 4930باإلضافة إلى ذلك، عرفت هذه المناطق نموا دٌموغرافٌا كبٌرا، بحٌث انتقل عدد السكان من 
 (.HCEFCD, 2003) 4330أسرة( سنة  440نسمة ) 0304إلى  5990أسرة( سنة  064نسمة )

وهكذا، تخضع تجمعات سرو األطلس لتدهور مطرد، استفحل تحت تأثٌر عوامل أخرى 
كالجفـاف أو الحشـرات المدمـرة للمخــارٌط أو الحبـات 

(EL ALAOUI, 1999 ; EL ALAOUI EL FELS & ROQUES, 2006). 
اجع هذه السروٌة ال ٌخص األطلس، وإنما السرو فً العالم. فً الواقع، وٌالحظ بأن تر

نوعا  59:  )البعض منه نادر أو مستوطن( ووحٌش فرٌد فهذا المخروط ٌحدد تواجد نبٌت متنوع
 (Loutre)والقندس  (Porc-épic)والشٌهم  (Musaraigne musette)فأر السم  [من الثدٌٌات
العقاب [نوعا من الطٌور  09 ،]الوحشً، ...والقط  (Lynx caracal)والوشق 

(Aigle de Bonellie)  والحمالن(Gypaète barbu) والباز(Faucon barbu)   وقبرة األطلس
(Alouette hausse-col de l’Atlas)  ودخلة األطلس(Fauvette de l’Atlas) والشنقل الغواص  

[(Cincle plongeur)والزواحف نوعا من الضفدعٌات 43أكثر من  و]  السلحفاة
(Tortue mauresque) والوزغة ذات الحاجبٌن الشوكٌٌن(Gecko à paupières épineuses)  

 (Seps strié du Maroc)والدساسة المخططة المغربٌة  (Seps de l’Atlas)ودساسة األطلس 
 .]،...(Orvet du Maroc)وبدغة المغرب 

 الحفاظ على الثروات الجينية لسرو األطلس 4.4

( فً تقرٌره حول جولة قام بها للمغرب على التغٌر  ,5990PICHOTف بٌشو )وق
بٌن المجموعات الطبٌعٌة لسرو األطلس ٌرجعه  (phénotypique)الكبٌر فً الطبع الوراثً 

الطول النسبً لألغصان وزاوٌة التصاق و (houppier): لون وشكل الٌفاع  للخصائص التالٌة
 .األغصان وأبعاد وشكل المخارٌط

أصبح الحفاظ على التنوع البٌولوجً لسرو األطلس شًء مرغوب فٌه بالنطاقات 
)الرعً الجائر واالجتثاث والحرائق، ...(  الطبٌعٌة المهددة باستمرار تحت تأثٌر النشاط البشري

 : مما ٌستدعً القٌام بالخطوات التالٌة

  مراجعة عمل دي دٌسترٌمو(1974DE DESTREMEAU,  حول غابات ) السرو
 ؛ الطبٌعٌة لسرو األطلس

 ً؛ القٌام بتحقٌق صح 

  العمل على خلق محطات تجارب مغلقة لتقٌٌم إنتاج الخشب والتجدٌد الطبٌعً مع
 ؛ مراقبة الرعً الجائر

 تسع  جمع البذور من األفراد بهدف القٌام بفحوص المصادر واألصول. وهناك
)إغٌل أهاشً،  ها بالمغربهكتار( تم تحدٌد 043مجاالت إلنتاج البذور )مجموع 

الطاوس، إدنً، أوكون، إغزر، ٌقت، أغبار، إٌمٌن أماس، تاغزوت(. وٌمكن اعتبار 
نموذجا مهما للحفاظ   (SIBE)أغبار الموقع ذي األهمٌة البٌولوجٌة واإلٌكولوجٌة

 على الوثٌرة الطبٌعٌة لسرو األطلس.
ً ظروف ترابٌة ومناخٌة فقد تم إنجاز التغٌر الجٌنً وذلك بوضع مغارس محفوظة ف

؛ وهذه األخٌرة عملٌة ال ٌنصح بها ألن  مشابهة )حفظ دٌنامً( أو بخزن البذور )حفظ ساكن(
 البنٌة الجٌنٌة ال تتطور موازاة مع ظروف الوسط. 
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 خاتمة 

 ؟ أٚخ آفبق أيبو عشٔ األغهظ

ٌوم ثروة ٌتمٌز الوسط الطبٌعً لسرو األطلس بأنه أصٌل وفرٌد فً العالم. فهو ٌمثل ال
تشكو من اإلهمال. ومما الشك فٌه أن هذه السروٌة التً خضعت وال تزال تخضع باستمرار 
لمختلف الضغوطات، معرضة للزوال إذا لم تتخذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ علٌها. غٌر أن تدبٌر 

ك أن الغابة ٌشكل مسألة معقدة، لٌس فقط على المستوى المحلً بل حتى على المستوى الوطنً، ذل
هذه المهمة تفرض القٌام بمقاربة شمولٌة تأخذ بعٌن االعتبار عدة مكونات نباتٌة وحٌوانٌة وبشرٌة 
على الخصوص. وبناء على هذا، ٌجب اتخاذ التدابٌر الالزمة التً ٌجب أن ترتكز أساسا على 

لٌة التوفٌق، فً إطار تشاركً، بٌن مصالح المستعملٌن والجماعات المحلٌة. فإضافة إلى عم
التشجٌر، ٌلزم تهٌئ وتحقٌق مشارٌع تنمٌة بتشارك مع السكان المحلٌٌن. فهذا المجال مغمور 

 : بثروات غالبا ما تكون غٌر مستغلة أو سٌئة االستغالل ومنها
 ؛ المواقع التارٌخٌة التً تشهد على مجد تارٌخ المنطقة 
 ؛ النبٌت والوحٌش استثنائٌٌن ونادرٌن أو مستوطنٌن وغٌر معروفٌن 
 ؛ التجمعات النباتٌة العطرٌة والطبٌة مستغلة بقوة أو سٌئة االستغالل 
 .األنواع المحلٌة المستعملة فً الفالحة غٌر مستثمرة 

كل هذه العناصر تعتبر مؤهالت لتنمٌة المنطقة والحفاظ على ثرواتها الطبٌعٌة. وبإمكان 
تساهم فً الرفع من دخل السكان المحلٌٌن  )الطبٌعة والعادات( أن السٌاحة الثقافٌة، مع احترام البٌئة

 وتشجٌعهم على الحفاظ على هذه القطاعات الهامة، ....
ومما ال شك فٌه أن الغابة المغربٌة تلعب دورا كبٌرا فً االقتصاد الوطنً، حٌث ٌمثل 

من  03% (bois d’industrie) (، وخشب الصناعةbois d’œuvreالخشب الصالح لألعمال الفنٌة )
% من الحصٌلة الطاقٌة الوطنٌة. غٌر أن القدرات 03ٌات الوطنٌة، كما ٌمثل خشب الوقود الحاج

الحالٌة التً توفرها هذه الغابة من الخشب تبقى جد محدودة نظرا لضعف وتٌرة التشجٌر وضعف 
(. HANANE, 1995%( ولسٌادة التجمعات ذات اإلنتاجٌة الضعٌفة )00مساحة الغابة المنتجة )

هكتار، وهو انخفاض ناتج  05.333 باإلضافة إلى ذلك، تقدر المساحة الغابوٌة التً تفقد سنوٌا ب
عن القطع ألجل الخشب الصالح لألعمال الفنٌة أو للوقود، وعن توسٌع المجال الفالحً على حساب 

 ... الغابة وعن الحرائق والرعً الجائر وتوسع التعمٌر،
ظل هذه الظروف، ٌصبح التشجٌر عملٌة ملحة ومستعجلة لمقاومة تراجع الغطاء  فً

النباتً. فهذه العملٌة، إضافة إلى فوائدها البدٌهٌة لمحاربة تعرٌة التربة والفٌضانات والتصحر وكذا 
للحفاظ على التنوع البٌولوجً، ٌمكن أن تدر أرباحا من الناحٌة السوسٌواقتصادٌة على السكان على 

ساس أنها مصدر للثروات والعمل. ومن هنا تأتً أهمٌة سرو األطلس الذي ٌمكن استعماله كما أ
 : ٌلً

فً عملٌات التشجٌر بهدف استعادة تأهٌل المنظومات البٌئٌة الغابوٌة الطبٌعٌة والمراعً 
(، بحٌث 5 وحماٌة المٌاه والتربة من التعرٌة. ذلك أن سرو األطلس ٌعطً نتائج هامة )الجدول

بأنه ٌشبه  (BELLEFONTAINE, 1979 ; ALIFRIQUI, 1995) ٌرى بعض الباحثٌن
صنوبر حلب فً سرعة نموه. وبذلك ٌتطلب التتبع والتدبٌر الجٌد فً إطار شراكة مع السكان 

 المحلٌٌن. 
على مستوى المجال  4330-53-05: وضعٌة عملٌات التشجٌر بسرو األطلس إلى غاٌة 5الجدول 

 إلقلٌمٌة للمٌاه والغابات بمراكش.التابع للمصلحة ا
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 15-11-31ػذد انُجبربد  إنٗ غبٚخ  انًغبدخ انًٕظغ

 َغجخ انُجبح % ػذد انُجبربد انجبلٛخ انًغشٔعخ فؼهٛب (ـ)ْ

 60 19992 33320 9 يزبد

 9 524 5831 7 أٚذ يٛضاٌ

? 23 19159 7663 40 

 30 3748 12495 15 أَفگبٍٚ

 48 3998 8330 10 رٛغضسٚذ

 63 5772 9163 11 إًٍٚٛ رذاسد

 0 0* 9000 11 )أيضيٛض( 1آنُٓبٍٚ 

 0 0* 18000 22 )أيضيٛض( 2آنُٓبٍٚ 

 0 0* 23300 50 أغجبس

 المصدر: المدٌرٌة الجهوٌة للمٌاه والغابات ومحاربة التصحر بمراكش
 نظرا لحدة وطول فترة الجفاف *

 ؛ الرٌاح لحماٌة المزروعات حٌث ٌعتبر الجفاف إكراها رئٌسا أمام التنمٌة بمثابة مصدات -
القدرة على توفٌر الخشب للصناعة الفنٌة خاصة باألوساط حٌث توجد النباتات غٌر القادرة على  -

 ؛ مقاومة جفاف المناخ
 خلق مشاهد خضراء متنوعة ورائعة. -
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