
 

 اعالن عن استكتاب 
 .شجرة األركان من المحلي إلى العالمية

. أهمية بالغة على أكثر من صعيد) Argania Spinisa) (L.) األرݣانيكتسي المجال الغابوي لشجر 

شتمل على خصوصيات ذات بعد دولي، تإذ  ،( (Sapotacéesشجرة شائكة تنتمي لعائلة هي عبارة عن ف

من جهة، وتنوع نظم االستغالل البشري  كشجرة مستوطنة عالميا بالمغرب األرݣانقائمة على وجود شجر 

 00511مستوى البحر إلى حدود  علىبالمغرب يوجد  األرݣانويالحظ أن انتشار شجر . من جهة أخرى

من هذه المساحة سوى اليوم  م يتبقى ل 20متر، بمساحة تقدر بحوالي مليون ونصف هكتار في بداية القرن 

ار، وتشغل رقعة شاسعة في الجنوب الغربي على طول الساحل األطلنطي من مصب واد هكت 5050511

تانسيفت في الشمال إلى مصب واد درعة جنوبا، بامتداد مجالي شاسع على الواجهة الجنوبية لألطلس الكبير 

شجر  يمتد و. الغربي والسفوح الشمالية لألطلس الصغير الغربي، وعلى مساحة ال يستهان بها بسهل سوس

بأعلى حوض وادي غرو في الجنوب الشرقي للرباط، وفي الشمال الغربي لسفوح جبال بني  األرݣان

 .(Msnda F, et all, 2005)يزناسن قرب وجدة، وبتندوف في الصحراء 

جعلته يتكيف مع  بالمجال المغربي إلى خصائص بيومناخية خاصة، األرݣانيرجع انتشار شجر ا

ووفق مدلول المستوى النباتي بالمغرب . مناخ شبه قاحل إلى قاحل مع تغيرات في الدفئ واالعتدال الحراري

، حيث يتراوح (0102أوراغ م، ( )مكارونيزي)إلى المستوى التحت متوسطي  األرݣانتنتمي شجرة 

 في المناطق شبه الجافة،° 7يتعدى  ملم، ومتوسط الحرارة السنوية ال011و 091متوسط التساقطات ما بين 

تكتسب  األرݣانهذا ما جعل شجرة . ملم211و 051أما في المناطق الجافة فمتوسط التساقطات متذبذب بين 

 6,42د حوالي أي من (Miocène)منذ فترة الميوسين  سحنة مدارية تواترت في مجالها منذ الزمن الثالث

مندمــج  “غابــوي/رعوي/زراعي“الركان ركيــزة نظــام فريــد كما تشكل شجرة ا   .مليون سنة إلى اآلن

كمــا يتميــز هــذا . وســط المغــرببالجافــة و الشــبه جافــة  ألف هكتار بالمناطق 830يمتد على ما يقارب

الزراعي، االقتصاد  مجال وتعــدد أدواره حيث يلعب دورا مهما في المحلية النظــام بتنــوع اســتعماالته

 .يشكل حصنا ضد التصحرناهيك انه الرعوي، الغابوي، 

تعتبر من  فهيبأدوار هامة في حياة المجتمعات التي تستوطن مناطقها، األرݣانتضطلع غابات 

منها  %55 مليون نسمة بنسبة 2,5بحيث تقدر ساكنة مجاله بالمغرب حوالي  التراث الطبيعي الرمزي للبلد

يتم تقييم انتاجه والوحيد متاحا محليا، وميدانا طبيعيا للرعي،  األرݣانمناطق  كما تعد. بالوسط القروي

منها من أوراق الشجر  %21الهكتار، يأتي ما يقرب من /وحدة حرارية  011الرعوي في عام عادي، عند 

 (Nggar M., 2019.)  وبفضل خصوصياته الطبيعية المتفردة ووظائفه االيكولوجية واالجتماعية

وبطلب من المغرب  ،ادية وتجدره في الثقافة المحلية وفي تاريخ الممارسات اليومية لساكنة المجالواالقتص

ضمن شبكة محميات المحيط الحيوي من طرف منظمة اليونسكو كتراث عالمي  أرݣانتم االعتراف بمجال 

 مادي بفعل ، اعترفت بها اليونسكو للمرة الثانية كتراث إنساني عالمي ال4102وفي سنة ، 0995سنة 

بمصير  لمرأةل المعيشي مصير الالمهارات التي أبدعتها المرأة األمازيغية منذ قرون خلت، حيث التصق 

العالمي لشجرة ، حيث سيتبنى المنتظم الدولي االحتفال باليوم 4140واالعتراف الثالث في سنة . الشجرة

سيجعل من المغرب مرجعية مغاربية ودولية  هذا االعتراف األممي ، .من كل سنة ما 01األركان يوم 

لصيانة الثروة النباتية وتثمين مواردها في إطار إدماجها في بلورة مشاريع ايكولوجية وتنموية، تدمج 

 .الساكنة المحلية في محيطها البيئي والثقافي



 

جامعة  االنسانية كلية اآلداب والعلومنظمت  لألركانوفي هذا االطار وفي اطار االحتفال باليوم العالمي 

شجرة األركان من "، ندوة علمية في موضوع 0100ماي  01يوم االثنين  ابن زهر بأكادير 

حاولت الندوة تسليط الضوء على عالقة االنسان المحلي بشجرة ". المحلية إلى العالمية

"  شجرةال"االركان من خالل البحث في الروابط الثقافية واالنتربولوجية والبيئية بين االركان 

وتوسيع نطاقها، ووقف  هذه الشجرةسبل تطويرواالنسان كما كانت مناسبة علمية للبحث عن 

ور النباتات انخفاض التجدد الطبيعي، تده) المرتبطة بهاالنظم اإليكولوجية  وتدهور مسلسل تراجع

ناف وتطوير واذا كانت األبحاث الزراعية المخبرية المكثفة تروم تنويع االص (.المرتبطة باألرَكان

المنتج لزيت االركان المطلوب جدا على المستوى   (Arganier culture)االركان الزراعي

الوطني والدولي، فإن إعادة التوطين الزراعي في المجال يصطدم بإكراهات طبيعية وبشرية، 

ضمن نموه وتوطينه في داخل محيط االركان على التنوع البيولوجي الذي ي تستلزم الحفاظ 

 .مالئمة ظروف

بالشجرة سواء من حيث خصائصها اإلنباتية  المرتبطالكثير من الدراسات تناولت الجانب العلمي 

والوراثية أو من حيت اهمية تحسين كميات الزيوت المستخرجة لكن  والخصائص الفيزيوكيمائية

رغم ذلك تظل الدراسات في العلوم االنسانية واالجتماعية قليلة مع العلم ان عالقة االنسان 

تغنت بها النساء كما حيكت حولها  الحكايات واالساطير . بالشجرة في هده المنظومة قوية جدا

لهدا  السبب نريد تسليط المزيد من االضواء   ،الماديا تصنيفها تراثايء الذي دفع باليونيسكو الش

 .بامتيازعلى هده الجوانب العميقة وهي دعوة  للباحتين للكتابة في هده  المجاالت التي نراها بكرا 

 : احور  امل

  رألا كونالانسون : املاحو  الارل . 

 دينوميوت مجوالت الا كون: املاحو  التوني 

  النظوم الز اعي الرعوي في مجول الا كون: املاحو  الثولث 

  داخل مجوالت الا كون املو رث الالمودي: املاحو  الرابع. 

 :شررط رضوابط الكتوبة
 املقدمة أصيلة رغير منشو ة سوبقوالو قة البحثية تكون  ان 

 الاسوتذه ريفرض على الطلبة البوحثين اشراك  ألاعمول املقدمة تكون فردية أر ثنوئية أر ثالثية فقط

  املؤطرين لبحث الدكتو اه

  ،تراعى في العمل معويير الكتوبة العلمية ألاكوديمية 

   تخضع جميع الار اق البحثية للتحكيم العلمي 

  البريد إلالكتررني للبوحث ألارل 

  صفحة بجميع املاحتويوت 61عدد الصفحوت يجب أن ال يتعدى 



 

 :دةاللغة املعتم
   الانجليزية -الفرنسية –العربية 

  نوعية الكتوبة بولعربيةsakkal Majalla  ر بولفرنسيةTimes New Roman 

 رضرر يةتوا يخ مهمة 

 توا يخ مهمة 

 .كوملة املقوالت الستقبولاخر اجل :  2322/ 03/30

 قبول املقوالت رالرد على اصاحوبهو  2322/ 63/30

 نشر الكتوب في نسخته الو قية :  2322/ 63/31
  على املشو كين في هذا الاستكتوب ا سول املقوالت اقرب الارقوت  للجنة العلمية نشر العمل في  حتى يتسنى

 : الى العنوان الالكتررني التولي

 journee.arganier2022@gmail.com 

بالتوفيق للجميع اتنامع متمني  
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