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بحث

دينامية األوساط الغابوية وشبه الغابوية ،في ظل التحوالت السوسيومجالية الحديثة
بعالية الريف األوسط  :مقاربة كرطوغرافية لكتلة جبل األرز
Dynamique des milieux forestiers et sub-forestiers, dans le cadre des
mutations socio-spatiales récentes dans le haut Rif moyen :
approche cartographique du massif de Jbel El Arz
Forest and sub-forest environment dynamics in the context of recent
socio-spatial changes in the Middle High Rif: cartographic approach
of the Jbel El Arz region
المازي محمد ،واحماموشي المصطفى  :أساتذة باحثين كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس فاس،
جامعة سيدي محمد بن عبدهللا فاس
صابر الرياحي  :أستاذ باحث ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة موالي إسماعيل مكناس
الهواري عبد الغني  :أستاذ باحث ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس فاس ،جامعة سيدي محمد بن
عبدهللا فاس

الملخص :
تهدف هذه المقالة المتعلقة بدراسة دينامية األوساط الغابوية وشبه الغابوية ،في ظل التحوالت
السوسيومجالية الحديثة بالريف األوسط  :مقاربة كرطوغرافية لكتلة جبل األرز بين  1962و ،2017
إلى رصد التطورات الحديثة للغطاء الغابوي في عالقتها مع التحوالت السوسيومجالية المرتبطة
بتعاطي السكان لزراعة نبتة القنب الهندي ،معتمدين على المنهج التعاقبي ،من خالل مقارنة الصور
الجوية بمقياس كبير والعمل الميداني ،وبإنتاج خريطيتن ( 1962و .)2017
توصلت الدراسة أن دينامية األوساط الغابوية وشبه الغابوية بجبل األرز تتحكم فيها ثالثة
عوامل أساسية هي  :الضغط البشري كعامل أساسي ،والظروف الطبومناخية ومعدل التغطية النباتية
وسمك األنفوضة كعوامل ثانوية .سجلت المساحة الغابوية تراجعا قويا بنسبة  %25بين 1962
و  ،2017وذلك من أجل توسيع الرقعة الزراعية .وسجلت األراضي المهجورة اختفاء التشكيالت
الغابوية الذروية وشبه الذروية ،لصالح تشكيالت التدهور .وبعكس ذلك ،شهدت المجاالت المحمية
دينامية تصاعدية ،تمثلت في استخالف التشكيالت التي كانت قد تعرضت للحرائق والقطع المفرط إبان
الحماية اإلسبانية .وبعالية السفوح ،فإن تعرض األرز لتأثير الرياح القوية يؤدي إلى ذبول األشجار.
الكلمات المفاتيح :
األوساط الغابوية ،التطور ،التحوالت السوسيومجالية ،مقاربة تتابعية ،جبل األرز ،الريف
األوسط ،المغرب
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Résumé:
L'objectif de cet article est d'étudier la dynamique des milieux
forestiers dans le massif de Jbel Lerz. Plus précisément, nous avons l'intention
de cartographier cette dynamique en relation avec les mutations sociospatiales liées à l'extension de la culture du cannabis. La méthode
diachronique a été adoptée pour cartographier et évaluer l'évolution spatiotemporelle de la végétation entre 1962 et 2017 en se basant sur l'exploitation
des couvertures aériennes à grande échelle et le travail de terrain.
Les résultats obtenus montrent que la dynamique des écosystèmes
forestiers et pré-forestiers de Jbel Lerz est liée à trois facteurs : la pression
anthropique, les conditions topo-climatiques et la structure végétale. La forêt
a subi une régression forte de 25% de sa superficie initiale de 1962. Ceci est
dû à l’action anthropozogène, surtout, aux défrichements pour la culture du
cannabis (Kif), qui constituent le facteur primordial de cette dégradation. Les
zones qui ont connues une régression de la pression anthropique ont connu
une progression de leurs densités du fait de leur régénération massive. Dans
les hauts versants, la dynamique de la cédraie est liée à la violence du vent.
Mots clés :
Milieux forestiers, Évolution, Analyse diachronique, Mutations sociospatiales, Jbel Lerz, Rif central, Maroc.
Abstract :
This work aims to study the dynamics of forest ecosystems in the
Jbel Lerz region. Specifically, we intend to map this dynamic in relation to the
socio-spatial mutations linked to the extension of cannabis cultivation. The
diachronic method was adopted to map and assess the spatio-temporal
evolution of vegetation between 1962 and 2017 based on the exploitation of
large-scale aerial cover and field work.
The results obtained show that the dynamics of forest and pre-forest
ecosystems from the Jbel Lerz region is linked to three factors: anthropogenic
pressure, topo-climatic conditions and vegetation structure. The forest has
undergone a strong regression of 25% of its 1962 area. This is due to the
anthropozoogenic action, particularly the clearing for the cultivation of
cannabis (Kif), which constitutes the primary factor of this degradation. The
areas having a regression of anthropogenic pressure experienced an increase
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in their densities due to massive regeneration. In the high sides, the dynamics
of the cedar grove is linked to the violence of the wind.
Keywords :
Forest environments, Evolution, Diachronic analysis, Socio-spatial
mutations, Jbel Lerz, Central Rif, Morocco.

مقدمة
لقد وفرت مكونات الوسط الطبيعي لكتلة جبل األرز المتواجدة بالريف األوسط األعلى،
والمتمثلة في تدرج االرتفاع وتنوع القاعدة المورفوترابية ،ورطوبة المناخ ،ظروفا مثلى لنمو
واستقرار ثروة غابوية مهمة ،قائمة على تنوع التشكيالت الغابوية وشبه الغابوية .وقد لعبت هذه الثروة
دورا مهما في توازن المنظومات البيئية ،من خالل تثبيت التربة وتنظيم الموارد المائية وتصريفها،
وتوفيرها موارد تكميلية للسكان .وقد كانت تستغل بواسطة أنظمة استغالل تقليدية ،أهمها الرعي
واستغالل المنتوجات الخشبية في التجارة والصناعة والبناء والتدفئة ) .(BENABID, 2000ومع
دخول المستعمر اإلسباني تعرضت التشكيالت الغابوية العليا الستغالل مفرط ،نتج عنه تراجع قوي
في كثافتها مع احتفاظها بحدودها ) .(GROVEL, 1996ومع انتشار زراعة القنب الهندي ،وما رافقها
من تحوالت على مستوى تحسن عيش السكان ،اشتد التسابق نحو كسب المزيد من المداخيل .وأمام
شح األراضي الصالحة للزراعة وسرعة النمو السكاني تفاقم الضغط على الوسط الغابوي للحصول
على مزيد من األراضي الزراعية (لزعر .)2014 ،وكانت تكلفة هذا التدهور باهظة على المنظومة
البيئية .وتتجلى أهم مظاهرها في استفحال حدة التعرية المائية والجريان السطحي وانقراض العديد من
الحيوانات التي كانت تتخذ من الغابة موطن استقرارها.
يؤدي تكثيف االستغالل الزراعي باألراضي المكتسبة على حساب الغابة ،التي هي في الغالب
عبارة عن منحدرات قوية ،وعنف التساقطات المطرية ،إلى تدهور سريع لخصوبة التربة ،الشيء،
الذي يدفع الفالحين إلى التخلي عنها وتعويضها بأخرى على حساب الغابة ،مما قد يطرح إمكانية
استخالف المجاالت المتدهورة .كما أدت المداخيل المرتفعة لزراعة القنب الهندي إلى تخلي السكان
عن مزاولة األنشطة التكميلية ،كالصناعة التقليدية واستغالل المنتوجات الخشبية وتربية الماشية،
الشيء الذي خفف من بعض عوامل التدهور كالرعي الجائر والقطع العشوائي.
لقد حضي الريف األوسط األعلى بدراسات عديدة ،بعضها اتخذ طابعا سوسيو-نباتيا ،مركزة
على السالسل النباتية ومنظوماتها السوسيونباتية ( ،)BENABID, 1982 ; 1984والبعض آلخر اتخذ
طابعا بيئيا ،متناولة صنفا نباتيا واحدا كاألرز ) ،(M'HIRIT, 1982وأخرى تطرقت إلى دراسة
المجموعات النباتية الثانوية ومقارنتها مع مثيالتهاـ التي تسود بها ظروف بيئية متقاربة بشبه الجزيرة
اإليبيرية وجبال األوراس بالجزائر ) .(DEIL, 1989وباستثناء القمم النوميدية التي حظيت بدراسة
مفصلة حول البنيات البيوجغرافية والتربة (أعلوان )2005 ،تكاد تنعدم الدراسات التي اهتمت بدينامية
األوساط الغابوية بالريف األوسط األعلى .وركزت األبحاث ،التي تناولت الوسط الطبيعي ،على دينامية
األوساط المزروعة ،وأهملت األوساط الغابوية ،ولم تتطرق لتأثير التحوالت السوسيومجالية على
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دينامية الوسط الغابوي .ويسجل كذلك ندرة الدراسات التي تناولت التعاقب النباتي بالمجاالت
المتدهورة.
تتناول هذه الدراسة دينامية األوساط الغابوية وشبه-الغابوية بالريف األوسط األعلى ،في ظل
التحوالت السوسيومجالية الحديثة ،المرتبطة بتعاطي السكان لزراعة القنب الهندي ،من خالل دراسة
كتلة جبل األرز ،باعتماد المنهج التعاقبي والجمع بين العمل الميداني ومعالجة الصور الجوية بمقياس
كبير .وقد مكن دمج وتركيب الخرائط ،بواسطة برامج نظم المعلومات الجغرافية ،من الكشف عن
دينامية التشكيالت النباتية خالل أزيد من نصف قرن من الزمن.

 1اإلطار الجغرافي والمنهجية
 1.1تقديم مجال الدراسة
تتقاسم مجال غابة جبل األرز  3جماعات ترابية ،هي بني بونصر وبني أحمد إيموكزن وتغزوت،
توجد كلها ضمن تراب إقليم الحسيمة ،يسهر على تسييرها مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية
بتاركيست .تتواجد ضمن كتلة صنهاجة اسراير بالريف األوسط األعلى .وتمتد بين خطي طول '4°38
و ' 4°52غربا وبين خطي عرض ' 34°46و ' 34°55شماال .وتمتد من واد بني بونصر ،الذي
يفصلها عن جبل تدغين شماال ،إلى واد رأس ورغة جنوبا ،على طول  10كلم ،وتمتد شرقا من جبل
واد رأس ورغة ،الذي يفصلها عن كتلة جبل تزي إفري ،إلى جبل أغندروا غربا ،بعرض  15كلم.

طبوغرافية شديدة التضرس وصخور هشة
يتقدم جبل األرز الرز على شكل وحدة جبلية مرتفعة شديدة التقطع والتضرس .تتشكل من
توالي أودية متعمقة وأعراف مرتفعة ومنعزلة ،ذات اتجاه شمالي شرقي-جنوبي غربي (الشكل .)1
سفوحها غير متماثلة ،حيث تتميز تلك الموجهة نحو الشمال والشمال الشرقي بقصر طولها بين
 2و  3كلم ؛ بينما تمتد تلك الموجهة نحو الجنوب على مسافات طويلة تتعدى أحيانا  8كلم ،وتظهر
أكثر تجزؤا ،نتيجة تعدد الحركات البنائية وتعمق الشبكة المائية ،بسبب التعرية المائية فوق التكوينات
الشيستية (.)MAURER, 1968
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الشكل  : 1توطين كتلة جبل األرز

من الناحية الجيولوجية -الجيومرفولوجية ،تبين من خالل التقسيم المورفوبنيوي للريف
انتماؤها لوحدة كتامة ،التي تتشكل من الكلس اللياسي والشيست الجوراسي في القاعدة ،ومن نسق
الشيست السميك للكريتاسي األعلى في جزئها األوسط ،ويوجد في الجزء األعلى نسق الشيست
والحث بدكات شيستية وكوارتزيتية المنتميان لحقبة األلبو-أبثيان ()Albo-aptien
(.)MAURER, 1968
تتميز الكتلة بتدرج من الطابق البيومناخي شبه الرطب بالمنخفضات إلى الشديد الرطوبة
بشتاء بارد جدا بالقمم .تتلقى تساقطات مطرية غزيرة تتراوح بين  850ملم ،بالمحطات المتواجدة في
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المخبأ الطبوغرافي (زرقت العرص) ،وأكثر من  1500ملم بالمرتفعات الجبلية (محطة كتامة،
 1520م) .تسجل األمطار تغيرات بيسنوية قوية ،بحيث يناهز معامل التغير  %40في معظم
المحطات ،وتسجل في بعض السنوات كميات مهمة ،بينما ال تتعدى الربع خالل سنوات أخرى
(احماموشي .)2019 ،تتلقى كمية مهمة من الثلوج والتساقطات الخفية كالضباب والندى .تتميز درجة
الحرارة بانخفاضها خالل فصل الشتاء ،حيث تنزل الحرارة الدنيا عن  -1°Cفي شهر يناير ،وباعتدالها
صيفا ،حيث ال تتعدى الحرارة العليا  27 °Cبكتامة.

جبل األرز ،مجال بحمولة بشرية مرتفعة وموارد اقتصادية هزيلة
2

تستقر بجبل األرز كثافة بشرية مرتفعة بلغت  80ن/كلم 2سنة  2014مقابل  65ن/كلم
سنة  .1971وتبرز المعطيات السكانية سرعة النمو الديموغرافي الذي سجلته معظم الدواوير
بين  1971و  .2014فقد انتقل عدد سكان جبل األرز من  8177ن سنة  1971إلى  12495ن سنة
 ،2014مسجال بذلك زيادة إجمالية  .%52وقد تميز التزايد السكاني بوتيرة متباينة بين الفترات
اإلحصائية (الشكل .)2
الشكل  : 2تطور سكان الدواوير المستغلة لغابة جبل األرز بين  1971و 2014

مصدر المعطيات  :اإلحصاءات العامة للسكان والسكنى من  1971إلى ( ،2014إنجاز االلمازي)

فخالل الفترة ما بين  1971و  1982سجلت ساكنة جبل األرز زيادة ضعيفة بنسبة %4.32
ومعدل نمو سنوي يميل إلى االستقرار ( .)%0,32ومرد ذلك إلى الهجرة القروية نحو المدن وبدرجة
7
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أقل نحو الخارج (لزعر .)2014 ،لكن خالل الفترة  1994-1982بلغ التزايد السكاني ذروته حيث
انتقل عدد السكان من  8665سنة  1982إلى  11636نسمة سنة  ،1994وبلغ معدل النمو
الديموغرافي  ،%34ومعدل النمو السنوي  % 2,34مقابل  %0,7على مستوى النمو الديموغرافي
للسكان القرويين بالمغرب .كما وقع تحول في خريطة توزيع السكان ،حيث شهدت بعض الدواوير
زيادة قوية في عدد سكانها كأسنسيو ( )%154ومازوز ( )%82وأفكاي ( )%52وتماديت (.)%45
وعلى عكس ذلك سجلت الدواوير الموجودة على جنبات الطرق والبعيدة عن مصادر جلب مياه السقي
انخفاضا في عدد سكانها كزاوية القناطر  %-8وتغيزا  .%-2ومرد ذلك إلى نزوح السكان إلى دواوير
أخرى قصد ممارسة زراعة القنب الهندي بعيدا عن أنظار السلطات.
بين  ،2004-1994تراجعت وتيرة النمو بزيادة إجمالية بلغت  12,34 %وبمعدل نمو
سنوي  %1,14مقابل  %0,6على الصعيد الوطني .وخالل فترة  2014-2004شهد المجال نزوح
جزء مهم السكان ،مسجال تراجعا بنسبة  %-4,16و  .%-0,42ويقترن هذا التراجع بوجود تيار هجرة
خاص ،حيث المهاجر غير مصحوب بكل أفراد األسرة ،ويمثله جزء من أفرادها الذين انتقلوا إلى
المدن ،بعد تحسن وضعيتهم المادية ،من أجل ممارسة األنشطة التجارية أو مرافقة األبناء قصد متابعة
دراستهم.
ويقابل التركز البشري ضعف بنية االقتصاد المحلي واقتصاره على النشاط الفالحي وهامشية
األنشطة غير الفالحية ،وقلة األراضي الصالحة للزراعة ،والتي ال تتعدى  %60من المساحة العامة
للجماعات  %28 :ببني ونصر %45 ،ببني أحمد إيموكزن ،و  %60بتغزوت .وإذا ربطنا بين عدد
السكان واألراضي الزراعية نخلص إلى أن نصيب الفرد منها يبقى هزيال .فهو ال يتعدى  0,5هـ للفرد
الواحد ،ويقل عن  0,1هـ للفرد ،أي خدام واحد لكل فرد ببني أحمد إيموغزن ،وبني بونصر .فأمام هذا
الالتوازن ،بين الحمولة الديموغرافية المرتفعة وقلة الموارد ،كثف اإلنسان من استغالله لوسطه
الطبيعي.
وقد شهد المجال ،شأنه في ذلك شأن مناطق الريف األوسط ،تحوالت مجالية واجتماعية
قوية ،ارتبطت بشكل مباشر بتعاطي السكان لزراعة القنب الهندي .تمثلت األولى في تحول األنظمة
الفالحية ،من نظام متكامل ،يرتكز على الزراعة والغراسة وتربية الماشية وامتهان بعض الحرف
التقليدية كالنسيج والصناعة الجلدية ،إلى نظام زراعي رتيب تهيمن عليه زراعة القنب الهندي مع
الحفاظ على بنيتها التقليدية ،المرتكزة على الملكيات المجهرية .وتمثلت الثانية في بروز ظواهر
اجتماعية تتعلق بالتفكك العائلي وانفصال األبناء عن األسرة ،وتنامي الصراعات حول الموارد
الطبيعية ،وبصفة خاصة على مصادر جلب المياه وأخشاب الغابة .هذه الوضعية ترجمت ،مجاليا،
بتوسيع الرقعة الزراعية على حساب األوساط الغابوية ،واستفحال حدة االختالالت البيئية.

 1.2المنهجية والتقنيات المعتمدة
ارتكزت الدراسة على المقاربة التعاقبية " "Méthode Diachroniqueلدراسة دينامية
األوساط الغابوية وشبه الغابوية بجبل األرز بين  1962و  ،2017واستشراف وضعيتها المستقبلية.
وذلك باالعتماد على التغطية الجوية بمقياس كبير ،وتوظيف نظم المعلومات الجغرافية )(SIG
ومقارنتها مع صور  Google Earthوالعمل الميداني .وقد مكن دمج الوضعية القديمة والوضعية
الحالية من الكشف عن تطور التشكيالت النباتية.
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تأويل الصور الجورية
نظرا لصعوبة تمييز األصناف النباتية على الصور الجوية ،تم اعتماد تصنيف التشكيالت
النباتية المتجانسة بناء على طريقة  : )1983( GODRON & al.غابة ،تشكيالت الماطورال،
ومراعي عشبية وأراضي زراعية ،وسكن ،باالعتماد على علو األشجار ،باستعمال المجسم المنظار
(.)Vue stéréoscopique
لقد تم اعتماد التشكيلة النباتية ( )Formation végétaleكوحدة أساسية في التصنيف ،وهي
عبارة عن تجمع نباتي يتميز بالتجانس في هيئته ،دون مراعاة تكوينه النباتي (.)LABHAR, 1998
ومكن االعتماد على شكل التيجان وعلو األشجار والنسيج ودرجة االشراق والمعرفة الدقيقة بالميدان،
من التعرف على بعض التشكيالت النباتية على الصور الجوية .فالصنوبريات تظهر بلون داكن نظرا
لقدرتها المرتفعة على امتصاص األشعة ،بينما تظهر الغابة النفضية بلون رمادي .ويظهر األرز على
شكل سهم وبلون رمادي داكن ،في حالة االشجار الشابة ،ويصبح شكله شبه مسطح في حالة األشجار
البالغة ( .)LABHAR, 1998يظهر السنديان األخضر على شكل كروي ،وبلون رمادي داكن .بينما
تظهر الطبقة العشبية بنسيج دقيق وبلون رمادي مفتوح يميل إلى البياض في حالة التربة الجافة ،ويصبح
رماديا في حالة التربة الرطبة.
الجدول  : 1تقديم الصور الجوية المعتمدة في العمل الخرائطي
تغطية )20000/1( 2017
بعثة رقم GSD40-314

تغطية )25000/1( 1962
بعثة رقم 245
رقم الصور
4568-4565
4532-4535

العدد
4
4

المجموع

8

رقم الشريط
7
8
9
المجموع

رقم الصور
35-39
32-38
31-35
-

العدد
5
7
5
17

أما بخصوص التطبق النباتي ،فقد تم تمييزها بناء على طريقة  SAUVAGEو IONESCO

( )1962بناء على علو األشجار كالتالي :
 تشكيلة غابوية عندما يزيد علو األشجار عن  7م ؛
 ماطورال عال أو المشجر ( : )Matorral arboréعندما يتراوح علو الشجيرات بين
2و7م؛
 ماطورال متوسط العلو ) : (Matorral moyenعندما يتراوح علو الشجيرات بين  2م
و  60سم ؛
 ماطورال قصير ( : )Matorral basعندما يقل علو الشجيرات عن  60سم.
 وبالنسبة لمعدل التغطية النباتية فقد تم تقديرها أيضا باالعتماد على طريقة SAUVAGE
و  )1962( IONESCOعلى الشكل التالي :
 تشكيلة قوية الكثافة (مغلقة)  :عندما تفوق تغطية الغطاء النباتي  4/3من مساحة الوحدة ؛
 تشكيلة متوسطة الكثافة  :عندما التغطية ما بين  2/1و 4/3من مساحة الوحدة ؛
9
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 تغطية مفتوحة  :عندما تتراوح التغطية بين  4/1و  2/1من مساحة الوحدة ؛
 تغطية متناثرة ( : )Clairseméeعندما تقل التغطية النباتية عن  4/1من مساحة الوحدة.

التصحيح الهندسي والعمودي للصور الجوية
إن الصور الجوية غير قابلة لالستغالل إال بعد إخضاعها لسلسلة من المعالجات ،بسبب
افتقارها لإلحداثيات الجغرافية ،وكذلك التشوهات المتعلقة بالمقياس الذي يزداد تشوها باتجاه الهوامش،
ولتجاوز هذا المشكل وجعل للتغطية الجوية ذات مرجعية مكانية ،قمنا بعملية التصحيح الهندسي ،عن
طريق مجموعة من نقاط الضبط األرضية.
لقد خضعت التغطية الجوية لسنة  2017لعملية التصحيح الهندسي
( )Ortho-rectificationمن خالل  3عمليات أساسية  :تصحيح التشوهات الناتجة عن التضاريس
واهتزازات الطيران ،وتلك الناتجة عن المقياس ،وخصائص الفيلم المعتمد في التصوير .أنجزت هذه
العمليات بواسطة نموذج  Er-mapperبواسطة برنامج  .Erdas imagineأما بالنسبة للتغطية الجوية
لسنة  ،1962ونظرا لعدم توفرها على المعطيات التقنية األساسية للقيام بعملية التصحيح الهندسي
والعمودي بالطريقة السابقة ،فقد تم تثبيتها ومطابقتها مع التغطية الجوية لسنة  2017وصور
 ،Google Earthباالعتماد على تقنية تصحيح صورة بأخرى بواسطة برنامج .ArcGis

 2النتائج والمناقشة
 2.1وضعية التشكيالت النباتية
تغطي الثروة الغابوية بجبل األرز مساحة تصل إلى  5984هـ سنة  ،2017ممثلة بذلك %60
من المساحة اإلجمالية لهذه لكتلة (الجدول  .)2ويعتبر الوسط الطبيعي مناسبا الستقرار ثروة غابوية،
قائمة على تنوع تكوينها النباتي ،أدت إلى تنوع وتعقد المشاهد والمناظر الغابوية ،على أن توزيعها
يتميز بعدم التجانس بين السفوح ،والذي تتحكم فيه العوامل الطبومناخية والضغط البشري .بحيث ينتشر
األرز على نطاق واسع بالسفوح الشمالية والشمالية الشرقية والغربية المتميزة بقصر سفوحها
وتوجيهها نحو التأثيرات المحيطية الرطبة ،مما يجعلها تتلقى كمية مرتفعة من التساقطات المطرية
والثلجية ،تنفرد بها على الصعيد الوطني ،عالوة على سمك التربة فوق التوضعات الحثية .بينما تستقر
تشكيالت شبه ذروية والتشكيالت الثانوية الناتجة عن تدهور الغابة الذروية بالواجهات الجنوبية
المتميزة بتضرسها الشديد وتلقيها كمية أقل من التساقطات وزيادة االشماس
(.)DEIL, 1988
وقد مكن تصنيف الوحدات المتجانسة ،على أساس هيئتها ( ،)Physionomieبواسطة الصور
الجوية لسنة  ،2017من التمييز بين  12تشكيلة نباتية ،منها  5 :تشكيالت غابوية ذروية
( )Climaciqueوتشكيلة شبه ذروية (  (Sub-climaciqueمن قاعدة السنديان األخضر والقطلب،
و  3تشكيالت شبه غابوية ) (Pré-forestièresثم المجاالت المشجرة بالصنوبر البحري والصنوبر
الحلبي ،باإلضافة إلى المنفرجات الغابوية والمجاالت الخاصة بالزراعة والسكن.
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يعتبر شجر األرز الصنف السائد بجبل األرز ،حيث يغطي  2432هـ ،ممثال بذلك %40,64
من غطائه الغابوي لسنة ( 2017وحوالي  38 %من المساحة اإلجمالية لغابات األرز بإقليم الحسيمة،
والتي تبلغ  6300هـ) ( .)NAGGAR, 2013ويكون تشكيالت نباتية إما خالصة أو مختلطة مع
السنديان األخضر ،طويلة أو قصيرة القامة ،في ارتباط وثيق مع الظروف الطبومناخية .يظهر في
البداية مختلط مع السنديان األخضر ،ويصبح خالصا عندما يتعدى االرتفاع 1600م .أما بعالية السفوح
الموجهة نحو تأثير الرياح القوية بالطابق المتوسطي األروغرافي (أكثر من 2150م) ،فيظهر على
شكل تشكيالت قصيرة القامة ال يتجاوز علوها  10م ،وبمعدل تغطية ال يتعدى .% 25
أما التشكيلة شبه الذروية للسنديان األخضر والقطلب ،فقد تعرضت لعمليات اجتثاث واسعه،
أدت إلى اختفاء أجزاء واسعة منها ،حيث ال تتعدى مساحتها  442هـ ،ممثلة بذلك  % 7,39من
المساحة اإلجمالية للغابة.
وتنتشر التشكيالت المتدهورة للسنديان األخضر والقطلب والالذن ( )Cistaieعلى نطاق
واسع بالتوجيهات الجنوبية (ببالد الزبير) ،حيث تغطي  2269هـ ،ممثلة بذلك  %38من غطائه
الغابوي .كما تعرف زيادة سنوية مستمرة بسبب تدهور الغطاء الغابوي الطبيعي (الشكلين  3و .)4
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الشكل  : 3التشكيالت النباتية بجبل األرز سنة 2017
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تطور التشكيالت الغابوية بجبل األرز ما بين  1962و 2017
وضعية غابة جبل األرز سنة 1962
كانت الغابة بجبل األرز تغطي مساحة مهمة تصل إلى 7974هـ سنة  ،1962تتوزع بين 10
تشكيالت نباتية ،منها  6تشكيالت غابوية و  4شبه غابوية .يهيمن فيها األرز بنسبة  .%35أما على
مستوى الكثافة ،فكانت تهيمن عليها األشجار ضعيفة الكثافة ،بنسبة  ،%94وال تمثل قوية الكثافة إال
 ،%4,23ويشهد ذلك على القطع المفرط الذي تعرضت له الثروة الغابوية بالريف من طرف المستعمر
اإلسباني .وبالسفوح الجنوبية والجنوبية الشرقية كانت تنتشر التشكيالت شبه الذروية للسنديان األخضر
والقطلب على نطاق واسع ،بنسبة  %28,07من المساحة الغابوية .وكان يمثل الماطورال والتشكيالت
الثانوية نسبة  ،%23,14والسنديان األخضر المختلط مع السنديان الفليني نسبة  171( %1,64هـ)،
وكانت تغطي المنفرجات الغابوية  162هـ ( .)%1,72أما األراضي الخاصة بالزراعة السنوية
واألشجار المثمرة فكانت تغطي  2053,18هــ ،وتتركز بالخصوص على طول المنخفضات الضيقة
وضفاف األودية (الجدول .)2
دينامية الغطاء الغابوي بجبل األرز بين  1962و 2017
يمكن إجمال دينامية التشكيالت الغابوية وشبه الغابوية بجبل األرز بين  1962و  2017في
ثالثة اتجاهات رئيسية :
مجاالت بدينامية تصاعدية همت  %26من مساحة غابة جبل األرز لسنة  .1962وتتمثل في
تزايد معدل التغطية الشجرية لألرز وانتشاره على هوامش المنفرجات الغابوية وفوق التوضعات
السفحية والمجاالت المقطوعة والمحروقة خالل فترة االستعمار اإلسباني ،ثم نمو المجاالت المشجرة
بالصنوبر البحري.
وسجلت  %18دينامية شبه مستقرة تتعلق بالتشكيالت التي حافظت على حدودها وكثافتها.
وشهدت  %56دينامية تراجع قوي ،على الخصوص ،في مساحية للغطاء الغابوي ،وتحول
التشكيلة شبه الذروية للسنديان األخضر والقطلب إلى تشكيالت متدهورة بسبب تدخل اإلنسان ،ثم
تقلص معدل التغطية لألز بعالية السفوح ،تحت تأثير الظروف البيئة غير المالئمة (الجدول .)2
إن مقارنة وضعية الغطاء النباتي بغابة جبل األرز خالل ستينيات القرن الماضي مع الوضعية
الحالية ،تظهر أن المساحة الغابوية عرفت تقلصا قويا بنسبة  1990( %25هـ) مقارنة مع وضعيتها
المرجعية سنة  .1962وتراجع بذلك معدل التغطية النباتية من  %84,61سنة  1962إلى %60
سنة  ،2017بمعدل تراجع سنوي بلغ  36هـ/السنة .وتركزت المجاالت المجتثة بشكل قوي بالسفوح
الجنوبية ،التي تستقر بها كثافة بشرية مرتفعة ،حتى مستويات عليا من االرتفاع بنسبة ،%31,25
متبوعة بالسفوح الشمالية بنسبة  ،%29والسفوح الشرقية بنسبة  %27,25والغربية بنسبة .%11
وعلى مستوى الجماعات ،تركزت المساحة المجتثة بشكل قوي بجماعة بني أحمد إيموكزن
بنسبة  ،% 71,67ثم  % 22,79بجماعة بني بونصر و  %5,54بجماعة تاغزوت.
من خالل مقارنة وضعية التشكيالت النباتية بجبل األرز بين  1962و ( 2017الجدول )2
نسجل :
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-

تراجع مساحة غابة األرز (الخالص والمختلط) بنسبة  %-11من المساحة المرجعية لسنة ،1962
حيث انتقلت من  2726هـ سنة  1962إلى  2432هـ سنة  ،2017بمعدل  10,79هـ/السنة .وشمل
هذا التراجع ،على الخصوص ،التشكيلة المختلطة لألرز والسنديان األخضر بمعدل  8هـ/السنة.

-

شكلت الغابة المختلطة لألرز والسنديان األخضر منطقة انتقالية بين الحيازات الزراعية والمداشر
وتشكيالت األرز الخالصة ،الشيء الذي خفف الضغط على هذه األخيرة ،بحيث سجلت تراجعا
ضعيفا مقارنة مع األولى ،بـمعدل  2هـ/السنة .وتعرضت  62هـ من غابة األرز المختلط مع
السنديان األخضر الجتثاث جزئي ،أدى إلى تراجع كثافتها .وذلك نتيجة لعملية االجتثاث ،التي تتم
في بعض األحيان بشكل تدريجي ،بخلق فجوات داخل التشكيالت بقطع عشرات األشجار تدريجيا،
مما أدى إلى ظهور مشاهد تندرج ضمن الغابة والزراعة (زراعة تحت-شجرية) ،أو ضمن الغابة
والزراعة والغراسة ،إذ يتم في بعض األحيان غرس األشجار المثمرة وسط الغابة من أجل إضفاء
طابع الشرعية على ملكية المجاالت المجتثة ،ثم يشرع بعد ذلك في إزالة األشجار المتبقية تدريجيا
وتحويلها الحقا إلى أراضي زراعية (الصورة .)1

الجدول  : 2التطور المساحي للتشكيالت الغابوية وشبه الغابوية بجبل األرز بين  1962و 2017
معدل التطور
المساحة سنة المساحة سنة
التشكيالت النباتية
2017
1962
%
هـ
88
88
أرز قصير بكثافة مفتوحة
231,25
703
1007
304
تشكيلة خالصة لألرز قوي الكثافة
372,00
186
236
50
تشكيلة خالصة لألرز متوسط الكثافة
-981
981
تشكيلة مفتوحة إلى متناثرة لألرز الخالص
203,40
659
983
324
تشكيلة مختلطة قوية الكثافة لألرز والسنديان األخضر
-87,95
-861
118
979
تشكيلة مختلطة مفتوحة لألرز والسنديان األخضر
-10,79
-294
2432
2726
مجموع غابة األرز
-79,53
-136
35
171
تشكيلة قوية الكثافة للسنديان األخضر والسنديان الفليني
-81,05
-1891
442
2333
ماطورال كثيف وعال للسنديان األخضر والقطلب
39,80
646
2269
1623
ماطورال السنديان األخضر والتشكيالت الثانوية
-60,48
-678
443
1121
التشكيالت الثانوية
50
50
التشجير بالصنور البحري قوي الكثافة
251
251
التشجير بالصنوبر الحلبي والبحري ضعيف الكثافة
62
62
غابة األرز في طور االجتثاث (زراعة تحت شجرية)
-25
-1990
5984
7974
مجموع الغطاء الغابوي
المصدر  :نتائج العمل الكرطوغرافي والميداني2018 ،

-

يتم التوسع داخل غابة األرز عبر الحيازات الزراعية والفجوات الغابوية ،خصوصا بالقرب من
المداشر اآلهلة بالسكان وبالقرب من نقط جلب المياه ،كالسفح الغابوي بين تماديت وعين السبع،
الذي سجل اختفاء  143هـ بشكل كامل لصالح زراعة القنب الهندي (الصورة  .)3وعلى مستوى
التربات ،تبقى التشكيالت المنتشرة فوق الترب الدكناء الغابوية السميكة ،فوق الحث والسفوح
الرطبة بالجهة الغربية ،أكثر تعرضا للتدهور ،مقارنة مع تلك المنتشرة فوق الصخور الشيستية
بالجهة الشرقية ،المتميزة بهيمنة االنحدارات القوية.
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-

سجلت التشكيلة المختلطة للسنديان األخضر والسنديان الفليني تراجعا قويا ( %-79,53من
مساحتها لسنة  -136( 1962هـ) ،وذلك لصالح األراضي الزراعية .أما المساحة المتبقية من هذه
التشكيلة ،المتواجدة بالقرب من زاوية القناطر ومازوز ،فهي عبارة عن غابة ضريحية تحظى
بقدسية المقبرة التي ساعدت على بقاء التشكيلة على حالها.

-

سجلت التشكيلة شبه الذروية من قاعدة السنديان األخضر والقطلب تراجعا قويا ( %-81,05من
مساحتها لسنة  3203( 1962هـ) بمعدل  34هـ/السنة ؛ منها نسبة  %75تم تحويلها إلى أراضي
مزروعة بالقنب الهندي ،ونسبة  %25تحولت إلى ماطورال شجيري متدهور .فهذه التشكيلة،
التي تعرف محليا بأرض الزبير (نتيفرسي باإلسم المحلي) ،يعتبرها السكان جزء ال يتجزأ من
ملكياتهم العقارية ،وأغلبها مقسمة عرفيا بين أفراد التجمعات السكانية المجاورة لها .كما يتوفر
عدد منهم على بعض الوثائق تثبت حيازتهم لألرض موقعة من طرف الخليفة السلطاني بتطوان
(بوهالل.)2014 ،

الصورة  : 1نموذج لتوسيع األراضي الزراعية تدريجيا
وسط غابة األرز المجاورة للملكيات وغراسة أشجار
اللوز قرب دوار تماديت بجبل األرز

الصورة  : 2اختفاء سفح غابوي بكامله من األرز والسنديان
األخضر ،وبناء المدرجات للحفاظ على خصوبة التربة بجبل
األرز

المصدر  :صور بعدسة المازي2018 ،

وعرفت التشكيلة الغابوية القصيرة لألرز بعالية السفوح الموجهة للرياح القوية تراجعا في
كثافتها الشجرية ،بفعل تيبس األشجار تحت تأثير البيئية الغير المالئمة .وتتمثل أساسا في التردد القوي
للرياح ،التي تؤدي إلى تجفيف األشجار تدريجيا .وتهم هذه الظاهرة أيضا قمة جبل تدغين وجبل
أورسان ،بينما تغيب بغابة باب الشيكر بالقرب من كتامة ،نظرا لوجودها خلف جبل تدغين الذي يحميها
من قوة الرياح.
ويمر ذبول األرز ،بهذا المستوى من االرتفاع ،عبر عدة مراحل مترابطة  :فعندما تنبت
الشجيرات تكون محمية من التأثير الميكانيكي للرياح ،بواسطة الجالميد الصخرية واألشجار المجاورة.
لكن عندما يزيد طولها تتعرض لتأثير رياح الشرقي القوية التي تجعلها تميل في اتجاه واحد ،وتجردها
في البداية من التيجان واللحاء ،وتنتقل بعدها إلى تعرية الجذوع ،فتتوقف عملية مدها بالمياه واألمالح
المعدنية ،ثم تجف الشجرة نهائيا بما في ذلك الجذور .وتسجل التشكيلة غياب شبه تام للتجدد التلقائي،
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الذي يرتبط بالعوامل البيئية بصفة خاصة ،تتمثل في تلقيها لكمية مهمة من الثلوج وانخفاض درجات
الحرارة ،التي تستمر حتى بداية فصل الصيف ،خالل السنوات الرطبة ،إلى جانب غياب شجيرات
تحمي الشتالت الصغيرة ،مما يعرقل انباتها واستمراريتها (الصورة  .)3كما يؤدي هيمنة االنحدارات
القوية إلى تنشيط التعرية المائية ،التي تكشف الجذور وتكسح المسكات العضوية للتربة وتكشف عن
المسكات المعدنية غير النافذة.
الصورة  : 3ذبول أشجار األرز بفعل قوة الرياح وهرمها بقمة جبل األرز ( 2330م)

المصدر  :بعدسة المازي2017 ،
 .3-1-3تحول التشكيالت الغابوية شبه الذروية إلى ماطورال متدهور بالسفوح الجنوبية
من خالل المقارنة بين وضعية الغطاء الغابوي بين  1962و  ،2017بالسفح الجنوبي لجبل
األرز ،نستنتج اختفاء شبه تام للتشكيالت شبه الذروية للسنديان األخضر والقطلب ،وتعويضها
بالماطورال المتدهور ال يتعدى طوله المتر (الصورة  .)4وتوافق المجاالت التي بدأت تستخلف بعدما
تمت هجرتها من طرف مالكيها ،لكن تكوينها النباتي يعرف تحوالت حسب الظروف المناخية وشدة
التدهور ومدة االستغالل كالتالي :
 عند أقل ارتفاع  1000-900م من االرتفاع أدت عمليات التعشيب والحرائق المتكررة(زراعة الضريم) إلى اختفاء كلي للتشكيالت شبه الذروية للسنديان األخضر والقطلب ،وتعويضه
بماطورال متدهور ،ال تتعدى تغطيته  ،%25تهيمن عليه بعض األنواع كالفستق والفيالريا والالذن
من نوع  .Cistus ladaniferusأما باالنحدارات القوية ،التي تعرضت تربتها لكسح شامل ،فتسجل
ظهور أصناف الهاليموم من نوع  H. lasiocalycinumو .Halimium atlanticumويدل انتشار
متقدمة
مرحلة
بلغ
الذروية
الغابة
تدهور
أن
على
األصناف
هذه
(.)BARBERO & al, 1981
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 باالرتفاع ،بين  900و 1800م اختفت الغابة شبه الذروية للسنديان األخضر والقطلبلصالح تشكيالت التدهور ،كالالذن من نوع  Cistus laurifoliusوالوزال من نوع Genista
 .quadrifloraويكتسح الالذن من نوع  Cistus megalanthiaالسفوح الشيستية ،التي تعرضت
تربتها لكسح شامل.
 بعالية السفوح ،عندما يفوق االرتفاع  2100م تعكس التركيبة النباتية الحالية التأثير المزدوجللعوامل البشرية والبيئية ،المتمثلة في تردد الرياح القوية ،وانخفاض درجة الحرارة على دينامية
تشكيالت السنديان األخضر .فمقابل تراجع الصنف الرئيسي واختفائه باألراضي المجتثة المهجورة
شهدت أنواع أخرى نموا وتكاثرا مهما ،مشكلة ماطورال قصير متدهور ال يتعدى طوله متر واحد،
تهيمن عليه األصناف المقاومة للبرودة المتدنية مثل :
Genista quadrifolora, Genistella tridentata, Thymus riatarum, Carlina
hispanica, Filago pyramida, Asphodelus ramosus, Origanum elongatum.
الصورة  : 4مثال لتأثير االجتثاث على التكوين النباتي بالسفح الجنوبي الغربي لجبل األرز

المفتاح
 : 1تشكيلة األرز القصير بعالية السفوح ؛
 : 2ماطورال متدهور للسنديان األخضر والتشكيالت الثانوية ؛
 : 3تشكيلة شبه ذروية للسنديان األخضر ؛
 : 4أراضي مجتثة مهجورة في طور التجدد ؛
 : 5منفرجات غابوية (السرخس) ؛
 : 6أراضي مزروعة بالقنب الهندي مكتسبة على حساب الغابة.
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يظهر ،إذن ،أن عمليات االجتثاث الغابوي المصحوب باالستغالل الزراعي ،بجبل األرز
وباقي مناطق الريف األوسط ،يؤدي إلى التدهور التدريجي للغطاء النباتية ،واستبدال تشكيالت باخرى
أكثر فأكثر تدهورا ،وحتى لو توقف االستغالل فيصعب الرجوع للذروة.
تزايد معدل التغطية لألرز واستخالف المناطق المتدهورة خالل الفترة االستعمارية
في الحقيقة بقدر ما اختلفت حدة التدهور من مشهد جغرافي آلخر ،ومن تشكيلة نباتية إلى
أخرى ،اختلفت كذلك إمكانية وسرعة التطور التصاعدي للتشكيالت الغابوية ،وذلك حسب وضعها
الطبومناخي والترابي والضغط البشري .ويظهر هذا التطور بجبل األرز في مستويين  :يتمثل األول
في اكتساح األرز لهوامش المنفرجات الغابوية واستخالف االمجاالت المقطوعة ،والثاني في زيادة
الكثافة الشجرية للتشكيالت الضعيفة والمتوسطة خالل سنة  .1962وقد سجلت المجاالت المحمية من
تأثير التدخالت البشرية والرياح القوية ارتفاعا قويا في معدل التغطية الشجرية لألرز ،وذلك نتيجة
التجدد الشامل ،الذي عرفته المجاالت المقطوعة والمحروقة خالل فترة الحماية اإلسبانية (الشكل .)4
فقد سجلت تشكيلة األرز الخالص ،القوية الكثافة ،زيادة مضطردة بنسبة  ،%231حيث انتقلت
من  304هـ سنة  1962إلى  1077هـ سنة  703( 2017هـ) .وعرفت تشكيلة األرز القوي الكثافة
والمختلط مع السنديان األخضر زيادة بنسبة  659( %203هـ) خالل نفس الفترة .تظهر هذه التشكيالت
حاليا على شكل دوحات متوازنة بمعدل تغطية مرتفع (أكثر من  ،)%90بما يزيد عن  5000شجرة/هـ
بالنسبة لغابة األرز الخالصة ،وأكثر من  3000شجرة/هـ بالنسبة للتشكيالت المختلطة مع السنديان
األخضر .تسجل في الوقت الحالي ضعف التجدد التلقائي ،باستثناء بعض الشجيرات المنثورة عند
أسفل المنحدرات وبقعور األودية .وقد يرجع ذلك إلى ارتفاع معدل الطبقة الشجرية ،وغياب العمليات
الحراجية المرتبطة بالنقص والتخفيف ،خصوصا بالمجاالت المجاورة للحيازات الزراعية ،تفاديا
لترامي السكان عليها ،مما ال يسمح للضوء بالوصول إلى سطح التربة ،وتراكم األنفوضة بسمك يتعدى
أحيانا  20سم ،وتعفن البذور (.)Moisissure des graines
ولوحظ من جهة ثانية أن طبيعة الركيزة الصخرية وسمك الفرشة الطينية بالمسكات المعدنية
للتربة تلعبان دورا مهما في تجدد تشكيالت األرز .فالتوضعات السفحية والصخور الحثية توفر ظروفا
مالئمة للتجدد التلقائي ،نظرا لكون القاعدة الحثية تتعرض لتفسخ قوي ،يؤدي إلى تكوين تربة سميكة
غنية بالعناصر المعدنية ( .)AALOUANE, 1988وتؤدي وفرة التساقطات المطرية وسرعة النفاذية
بالترب الغابوية إلى تكوين مستويات طينية سميكة بالمسكات المعدنية ،بفعل عملية الغسل العمودي
للتربة ،مما يجعلها تحتفظ بجزء مهم من المياه ،التي تفيد الشجيرات خالل الفصل الجاف ،بينما يجد
األرز صعوبة في التجدد فوق الصخور الشيستية ،حيث لم تسمح إال بنشأة أتربة ضعيفة التطور وقليلة
السمك ،وتشهد أحيانا انطالق التعرية مع االنحدارات القوية.
امتداد األرز على حساب هوامش المنفرجات واألراضي العارية
لقد سمحت مقارنة الصور الجوية من تسجيل امتداد األرز على حساب هوامش المنفرجات
وفوق التوضعات السفحية السميكة ،عند قدم السفوح واألودية الرطبة ( ،)Vallons humidesوفوق
المتون الجنوبية ،بين  1800و 2050م من االرتفاع ،كما هو الحال بعالية واد الرمان وأوالد أبكار
(الشكل  .)5يعكس هذا التطور ظروفا بيئية مالئمة الستقرار األرز بالسفوح المحمية من تأثير الرياح
والضغط البشري .وساهم تراجع الرعي بعد وصول القنب الهندي بشكل قوي في هذا التطور ،لكونه
خفف من اندكاك التربة ،وساهم في ارتفاع معدل التغطية الشجيرية والعشبية لهوامش الفراغات،
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كالسرخس والالذن من نوع  ،Cistus laurifoliusالتي تخلق ظروفا موضعية مالئمة لتجدد األرز
( .)BENABID, 1982وقد بين  )1982( M’HIRITأن غياب التجدد التلقائي لألرز ببعض الكتل
بالريف األوسط والغربي كان يرتبط بالرعي الجائر كعامل أول وتساقط الثلوج كعامل ثان ،والحظ أن
البذور التي تنبت خالل فصل الربيع جزء كبير منها يختفي تماما خالل فصل الصيف الموالي ،بسبب
الرعي الجائر.

المجال الغابوي شبه المستقر
يشكل المجال الغابوي المتوازن والمستقر حوالي  %26من الغطاء الغابوي بجبل األرز،
ويتعلق األمر ب :
التشكيلة شبه الذروية للسنديان األخضر والقطلب والتشكيالت الثانوية بالطابق المتوسطي
الحار ،التي لم تتعرض لالجتثاث ،حيث لم تعرف تغيرا خالل هذه الفترة ،وغالبا ما توجد بالقمم الجبلية
البعيدة عن التدخل البشري ومصادر جلب المياه ،كعين دادة وجبل بني أحمد.
تشكيالت األرز القوية الكثافة منذ  ،1962لم تسجل تغيرا باتجاه التراجع أو التصاعد،
باستثناء نمو األشجار بها .وتظهر حاليا كتشكيالت وحيدة التطبق ( ،)Monostrateتهيمن على بنيتها
األشجار البالغة ،تنتشر فوق جذوعها األشنات النباتية ،من نوع .)DEIL, 1988( Letharia vulpina
تسجل غياب التجدد التلقائي كما تتميز بفقرها النباتي ،وال توجد بها إال األصناف اإللفظلية
( ،)Sciaphilesبتغطية ضعيفة ال تتعدى  ،%15وتتكون من Lonicera arborea, :
( Citisus battandieri, Teucrium oxylepisالصورتين  5و .)6
سجلت غابة األرز بكثافة متوسطة إلى مفتوحة ،المتواجدة بالسفوح شديدة االنحدار فوق
التكوينات الشيستية ،استقرارا في مساحتها وكثافتها كحادور زرقت العرص وجموع اسليم
(الصورة  .)5ال يتعدى معدل التغطية  ،%50لكنها تتحول إلى غابات فعلية بمجرد تغير االنحدار،
أحيانا تكون التشكيالت هرمة ،بفعل ضعف التجدد التلقائي .تسجل بها الطبقة التحت شجرية معدل
تغطية متوسط ،وتتكون من السنديان األخضر واألنواع النباتية التالية :
Cistus ladadanifrus, Daphne laureola, Ilex aquilinum, Galium rotundifolium, Viola
…munbya, Pteridium aquilinum, Festuca rifana, Sodu forestum

ال يستقر األرز فوق الترب الطينية ،التي تشهد ظاهرة التمييه وتتسبب في اختناقه ،ويعوض
بالتشكيالت اإللفمائية ،على أن تكوينها النباتي يتغير حسب الوضع المناخي .فبالمواقع الرطبة ،تنتشر
األصناف اإللفمائية كالسرخس ) (Pteridium aquilinumوالدفلة ()Nerium oleander
البري
والزعرور
)Salix
purprea,
S.
(pedicellata
والصفصاف
(.)Crataegus laciniata
أما المواقع المتواجدة بالقمم فتكتسحها األصناف المتأقلمة مع البرودة المتدنية وتراكم الثلوج،
تغطي
.Thymus
riatarum,
Teucrium
oxylepis,
Genistella
مثل :
 Acer granatenseالتوضعات السفحية المتحجرة ،وتكتسح  Coriaria myrtifoliaالتربات السميكة
عند قدم السفوح ،خصوصا بالقرب من الدواوير بحوض تغزوت وسوق األحد بني بونصار ،والتي
تكون قد شجرت بغرض استعمال زيوتها في الصناعات الجلدية ،التي كانت تمارسها شريحة واسعة
من األسر قبل وصول زراعة القنب الهندي (.)AAGE, 1980 b
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 2.2أشكال وعوامل تدهور الغطاء االغابوي.
كان للعوامل المناخية المتمثلة في تغيير خصائص المناخ ،ضمن عوامل أخرى أساسية كالنمو
الديمغرافي السريع وقلة األراضي الصالحة للزراعة ،وضعف بنية االقتصاد المحلي ،وانتشار زراعة
القنب الهندي ،دور جوهري في التراجع المثير للوسط الغابوي بجبل األرز.

االجتثاث من أجل نشر زراعة القنب الهندي
لقد شكل انتشار زراعة القنب الهندي منعطفا هاما في تدهور المنظومات الغابوية بالريف
األوسط األعلى ،بصفة عامة ،وكتلتي جبل األرز وجبل ودكة ،بصفة خاصة .فأمام المداخيل المرتفعة
التي تحققها هذه الزراعة ،وما رافقها من تحوالت على مستوى تحسن عيش السكان ،اشتد التسابق
نحو كسب مزيد من المداخيل .وأمام قلة األراضي الصالحة للزراعة وسرعة النمو السكاني ،شكلت
األوساط الغابوية احتياطيا عقاريا يتم اللجوء إليه كلما اشتدت الحاجة ،وكلما ظهرت أهمية منتوج
زراعي جديد (أعلوان .)2005 ،ويمثل االجتثاث من أجل نشر هذه الزراعة  %90من عمليات
التدهور.
لقد بلغ عدد مخالفات االجتثاث  1033مخالفة بجبل األرز بين  1998و  .2013وقد سجلت
هذه المخالفات ارتفاعا قويا مع بداية األلفية الثالثة ،حيث انتقلت من  39مخالفة سنة  ،1998إلى 90
مخالفة سنة  .2003تتميز المساحات المجتثة سنويا بكبرها ،حيث تبلغ في المتوسط  2,12هـ لكل
محضر .وبلغ عدد المحاضر التي تتعدى هكتارين  41بجبل األرز .لكن في الواقع البقع المجتثة تتعدى
بكثير تلك المسجلة من طرف مصالح المياه والغابات .فعلى سبيل المثال ،قامت أسرة واحدة بدوار
زاوية إزرداز ،بجبل األرز ،باجتثاث  24هـ من غابة السنديان األخضر والقطلب ،لم تمثل نهائيا في
محاضر المياه الغابات ،وقام بشق الطرق لتسهيل التنقل وبناء المدرجات للحفاظ على خصوبة التربة
(الشكل .)5
تتغير االستراتيجية المتبعة في االجتثاث ووتيرته من فترة إلى أخرى ،حسب شدة المراقبة
على الوسط الغابوي ،ورغبة السكان في الحصول على المزيد من األراضي الزراعية .ففي حالة
مراقبة غابوية يتم التوسع داخل الغابة بشكل تدريجي ،وذلك بدق المسامير الحديدية بطول  10سم في
جذوع األشجار أو تدويرها بحزام ( )Cernageأو تجريدها من لحاءها بطرق عشوائية ،فيتوقف مدها
بالمياه والعناصر المعدنية ،وتذبل األشجار تدريجيا ،بما في ذلك الجهاز الجذري وال تستطيع التجدد،
ثم يشرع في استغاللها ،كأعواد ميتة في إطار حقوق االنتفاع ،وتعشيب الطبقات التحت-شجرية وحرث
األرض .وتهم هذه العملية غابات السنديان الفليني واألرز ،بينما تتعرض غابة السنديان األخضر
والتشكيالت للحرق والتعشيب وقلع الجذور .أما خالل الفترات التي تخف فيها المراقبة ،على زراعة
القنب الهندي ،خصوصا عندما ترتفع عائدتها المالية ،فيتم الزحف على الوسط الغابوي ،إما بشكل
جماعي ينفذ من طرف سكان الدوار ،أو بشكل فردي ،ينفذ من طرف أفراد العائلة ،وأحيانا باالعتماد
على اليد العاملة المأجورة.
ورغم المجهودات التي تبذلها إدارة المياه والغابات للحد من الترامي على الملك الغابوي،
حيث تم في سنة  2005تعويض المخالفات التي تحمل اسم "التعشيب والحرث" بمخالفات تحمل اسم
"التعشيب وحرث القنب الهندي" والتي تستوجب لزوما سجن األفراد المسجلة في حقهم هذا النوع من
المحاضر (بوهالل ،)2007 ،فإن الترامي على الملك الغابوي لم يتوقف .فخالل بعض المقابالت ،التي
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قمنا بها مع بعض السكان ،تبين أن ¾ منهم ال زالت تتوفر لديهم الرغبة في االجتثاث ،في حين أن ¼
تراجعوا عن هذه الرغبة ،إما بفعل ارتفاع الغرامات المالية أو العقوبة السجنية.
الشكل  : 5تطور مخالفات االجتثاث والمساحة المجتثة بجبل األرز بين  1998و 2013
150

المساحة المجتثة (هـ)
عدد المخالفات 96

125

118

120
100

124

100

عدد المخالفات

87

75
50
25

85

57

58

56

43 4224 3926
25,8 22,74
36
19,2 18,6

60
42,2

34,8
27,9
32
9,2 8,4

88
50,8

69

المساحة المجتثة بـ هـ

80

59

27,7 27,4 40

15

0

40
20
0

مصدر المعطيات  :المديرية اإلقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالحسيمة.

إحراق سفوح غابوية بكاملها
لقد شكل إضرام النار في الوسط الغابوي طريقة سهلة ومثلى لتوسيع الرقعة الزراعية بالريف
األوسط .شهدت غابة جبل األرز اندالع  44حريقا بين  2000و  .2013وتعدت المساحة المحروقة
 444هــ ،بمعدل  31هـ لكل حريق ،مقابل  6هـ على الصعيد الوطني .ويتميز التوزيع السنوي للحرائق
بتغيرية قوية ،ففي سنة  2000سجلت  9حرائق ،أتلفت  60هــ ،وفي سنة  2004وصل عدد الحرائق
إلى  ،8قضت على  197هـ ؛ بينما كانت سنتي  2001و  2002خالية من الحرائق .وترجع تغيرية
عدد الحرائق من سنة ألخرى إلى رغبة الفالحين في كسب المزيد من األراضي الزراعية ،ومدى
تشديد السلطات المراقبة على الوسط الغابوي .بينما ترتبط تغيرية المساحة المحروقة باإلضافة إلى
العوامل السابقة بالظروف المناخية ،وكثافة الطبقات التحت-شجرية والولوجية ،وبنجاعة التدخالت
التي تقوم بها السلطات المختصة إلخماد النيران.
والمالحظ أن الحرائق ال تشكل عامال من عوامل القضاء النهائي على الغطاء الغابوي ،بل
تعتبر جزء من بيئة المنظومات الغابوية المتوسطية المتميزة بمرونة ومقاومة قوية ،وأن
االضطرابات الثانوية التي تعقب هذه الحرائق هي التي تقضي على الثروة الغابوية كاالجتثاث
والتعشيب وقلع الجذور (المازي.1)2014 ،
 1يعقب ذ نبيل أن التشكيالت األساسية مثل األرز يقضى عليها بصورة الن الوصول لذروتها يكلف ما يناهز 10
قرون ،والمحافظة على إعادة انتائها صعبة ،وقد يقضى عليها بكثافة التشكيالت الشجيرية متى كانت كثيفة.
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تراجع الرعي الجائر بعد انتشار زراعة القنب الهندي
لقد أحدثت األرباح المغرية للكيف تحوالت قوية في البنيات االجتماعية واالقتصادية ،تمثلت
في تحول أنماط االستغالل الفالحي ،من نظام متكامل يرتكز على الزراعة وتربية الماشية وامتهان
الحرف التقليدية ،إلى نظام زراعي رتيب تهيمن عليه زراعة القنب الهندي ،والتخلي عن األنشطة
التكميلية كامتهان الحرف التقليدية وتربية الماشية .فقد عرف عدد القطيع بجبل األرز تقلصا قويا :
الماعز بنسبة  %-85واألغنام بنسبة  %-72واألبقار بنسبة ( %-61الشكل  .)6وصرح  %33من
المستجوبين أنهم تخلوا نهائيا عن تربية الماشية ،وأرجعوا ذلك إلى تمدرس األبناء وتقلص المراعي
وانشغالهم بزراعة القنب الهندي .ويتكون القطيع الحالي ،عند معظم الفالحين ،من بقرة حلوب واحدة
وبين  2و  4من الضأن والماعز ،والكثير منهم قاموا بتعويض األبقار من النوع المحلي بالنوع
المستورد ''الهولندي'' ،الذي يعيش داخل اإلسطبالت .وساهم هذا التراجع في التخفيف من حدة الرعي
الجائر ،مما ساهم في انطالق استخالف التشكيالت النباتية ،خاصة بالمواقع المحمية من الضغوط
البشرية.
وبالموازاة مع اختفاء الرعي الجائر ،سجلت حدة القطع العشوائي بدورها تراجعا قويا ،حيث
مكنت مداخيل القنب الهندي السكان من تحقيق مستوى عيش مريح نسبيا ،والذي يترجم على أرض
الواقع ببناء الدور العصرية واقتناء السيارات الفخمة واقتناء قنينات الغاز والتخلي عن جمع الحطب.
فإذا كان السكان ،قبل وصول القنب الهندي ،يعتمدون على الغابة بنسبة  %95من حطب الطبخ و
 %100بالنسبة لخشب البناء و  %100بالنسبة لخشب التدفئة ،فحاليا ال يعتمدون على الغابة إال بنسبة
 %65بالنسبة لخشب التدفئة و  %18بالنسبة لخشب الطبخ و %42فيما يخص أعواد البناء )دراسة
ميدانية( )2018 ،الشكل  .)7وساهم تعميم التغطية بالكهرباء ،بعد سنة  ،2004ومداخيل القنب الهندي
من اقتناء المكيفات الهوائية واألفرنة العصرية .وقد استفادت ساكنة جبل األرز من األفرنة االقتصادية
التي وفرها مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية بتارگيست ،مما خفف من استهالك الخشب .وبذلك
يكون المجال قد شهد تراجع أشكال التدهور التقليدية ،وحلت محله عمليات التدهور السريع ،كاالجتثاث
والتعشيب والحرائق ،التي قضت على المجال الغابوي بكيفية لم يسبق لها مثيل من قبل.
الشكل  : 6تطور تربية الماشية بجبلي ودكة واألرز
قبل وبعد زراعة القنب الهندي
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المصدر  :دراسة ميدانية2018 ،

الخاتمة
لقد مكن العمل الخرائطي والعمل الميداني من تتبع دينامية الغطاء الغابوي بجبل األرز خالل
أزيد من نصف قرن ( .)2017-1962وتبين أن لعوامل الوسط الطبيعي ،المتمثلة في التوجيه
والوضعية الطبومناخية والركيزة الصخرية ،دور مهم في التوزيع المجالي للتشكيالت الغابوية وشبه
الغابوية .ونتيجة لذلك ،تحظى السفوح الشمالية والشمالية-الغربية والشمالية-الشرقية بظروف بيئية
متميزة ،تتمثل في تلقيها كمية مرتفعة من التساقطات ،مما ساعد على انتشار واسع لغابات ممتدة من
األرز الخالص أو المختلط مع السنديان األخضر ،أما بالتوجيهات الجنوبية ،فقد ترتب عن العوامل
الطبيعية ،المتمثلة في توجيهها نحو االشعاع الشمسي ،وتلقيها كميات قليلة من التساقطات ،وقوة
االنحدارات وضغط الحمولة البشرية المرتفعة إلى اختفاء التشكيالت الغابوية الذروية وشبه الذروية
للسنديان األخضر ،لصالح األراضي الزراعية والتشكيالت الثانوية ،من قاعدة الالذن والوزال .وقد
تعرض جزء كبير من هذه التشكيالت الجتثاث مفرط ،أدى إلى اختفاء  %25من مساحة هذه الغابة،
لصالح األراضي المزروعة بالقنب الهندي ،خصوصا بالمناطق القريبة من التجمعات البشرية
والحيازات الزراعية ومصادر جلب المياه.
ترتبط الدينامية الحالية لألرز بالمواقع المحمية من الضغوط البشرية ارتباطا وثيقا بالسياقات
البيئية ،خصوصا وضعها الطبومناخي وموقعها بالنسبة لتردد الرياح القوية .فبالطابق المتوسطي
األروغرافي (أكثر من 2100م) يرتبط ظهور األرز على شكل تشكيالت قصيرة القامة (أقل من  10م)
بالظروف البيئية المتمثلة في تعرضها للرياح القوية وكسح المسكات العضوية بسبب التعرية المائية
وضعف معدل التغطية ،وهي كلها عوامل تجعلها تشهد دينامية تراجعية بطيئة ،تتمثل في تراجع معدل
التغطية وغياب االستخالف الطبيعي .أما بالمواقع المحمية من تأثير الرياح والضغط البشري ،فيبرز
تأثير معدل التغطية للطبقة الشجرية وسمك األنفوضة كعوامل محددة لدينامية األرز .ونتيجة لذلك،
تنفرد تشكيالت األرز المفتوحة فوق التوضعات الحثية والسفحية بدينامية قوية للتجدد التلقائي الذي
أدى إلى تطور تدريجي في معدل الكثافة الشجرية .ويرتبط غياب تجدد األرز بالتشكيالت قوية الكثافة
بضعف وصول الضوء إلى سطح األرض مما ينتج عنه تراكم األنفوضة وتعفن البذور وذبول
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 وبصفة خاصة انتشار،ونظرا لكون التدهور السريع لألوساط الغابوية يتم تحت تأثير اإلنسان
 ويصبح من الصعب إيجاد، فإنه سيكون مرشحا لالرتفاع تبعا لتزايد متطلباتهم،زراعة القنب الهندي
سبل االستصالح األنسب واألقل تكلفة لهذه األوساط ؛ ولهذا من الضروري التحكم في الضغوط
 وتبقى هذه المسألة مرتبطة بتنويع. حتى تسمح باستمرارية التوازنات البيئية،البشرية بتقنينها وترشيدها
 وتسريع عمليات التحديد والتحفيظ،موارد عيش السكان وتوجيه اهتمامهم نحو األنشطة غير الفالحية
. واألهم هو تقنين زراعة القنب الهندي ومنعها من التوسع داخل المجال الغابوي،العقاري للغابات
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