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  مقدمه

آن  منشأ و 3سهوتاساپ متعلق به خانواده 2آرگانيا اسپينوزا يبا نام علم 1آرگان 

آرگان همچنين در كشور . جنوب غربي كشور مراكش است بياباني نيمه ناحيه

مقاوم به  ،رشد بسيار بطئياين گياه داراي نياز آبي كم، . كند الجزاير نيز رشد مي

  .است بسيار فقير و خشك هاي خاكقادر به رشد در هاي محيطي و  تنش

شود  مي شناخته "زندگي درخت" عنوان بهبربر در مراكش قوم آرگان براي 

درخت آرگان . همراه داشته است بهها  آنسالمتي  مندي زيادي برايكه سود

آرگان در تغذيه دام  هاي برگروغن، از  غيراز بهاست كه  چندمنظورهيك گياه 

  .رود ميشمار ه اي نيز ب يك گياه علوفه ترتيب اين بهشود و  استفاده مي

 رشد 4سوس دشت در مراكش غربي جنوب در خاردار منحصراً درخت اين

پوشش طبيعي  صورت به اصله درخت آرگان ميليون 21 كه كند، جايي مي

 يا مستقيم طور به نفر هزاران. دهد را پوشش مي هكتار هزار 800 ، تقريباًيجنگل

 .آورند مي دست كار آرگان بهو از كشت  را خود زندگيهزينه  غيرمستقيم،

هكتار  600 حدود هرسال و آرگان در معرض تهديد قرار داردفرد منحصربهجنگل 

 برابر درباالي گونه  مقاومت رغم به. شود مي منقرضاز بين رفته و آن  از درختان

با آب ناچيزي در حالت خواب سال  12براي  قادر است كه طوري به سالي خشك

 ثروت توريستي يك جاذبه بر عالوه اي، اسطوره درخت اين وجودزنده بماند، 

را براي كشور  انكار غيرقابل اقتصادي فرصت يك و  قيمت گران محيطي زيست

توسط كشي مربوطه  روغن و صنعتروغن آرگان تهيه . مراكش فراهم آورده است

                                                             

1. Argan 
2. Argania spinosa (L.) Skeels 

3. Sapotaceae 

4. Souss 
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 گيردصورت مي منطقهبسيار فقير ساكن در  بوميزنان متشكل از  تعاوني بخش 

  .منبع مالي مطمئني براي مردم است كشي روغنعايدات  و

  

  جنگل آرگان

 8280 به وسعتآرگان در كشور مراكش  جنگلطبيعي گياهي اين پوشش 

تشكيل يافته  نادر گونههاي يك  جوش بذري و ريشه هاي ژنوتيپاز  كيلومترمربع

در مدت كوتاه  آرگان درختان تراكمموجب كاهش  رويه بي برداري بهره. است

 ذخايربخش ، 1998در سال . شده استاوليه آن  دوسوم ، بهساله پنجاه

 خطر معرض دررا در فهرست گونه هاي  آرگان 5يونسكو الملل بين كره زيست

حسب رو به اخيرا، . نمود اعالم شده حفاظتقرار داد و منطقه جنگلي را انقراض 

در اطراف پهنه  كاري جنگلاقدام به مراكش مردم بومي  ،گونه اينانقراض بودن 

 صورت بههاي سخت بذور آرگان مردم  از هسته. كنند ميكاشت غير دستجنگلي 

 دقت بهروغن خوراكي از بذور . آوردند سنتي روغن خوراكي خود را به دست مي

. بوده و كمي طعم فندق دارد رنگ مسيكه آيد  آرگان به دست مي شده برشته

شود كه رنگ طاليي  هاي برشته نشده تهيه مي آرايشي آرگان از دانهولي روغن 

صنعتي در اروپا  صورت بهان روغن آرايشي آرگ. دارد و بدون طعم و مزه است

  .شود ميتوليد 

   

  آرگانپيدايش و پراكنش  مبدأ

اي بـه نـام    جنـوب غربـي كشـور مـراكش در دره     بياباني مهياز مناطق ن آرگان

در كشـورهاي  . ي وجـود دارد طبيعـ  جنگـل  صـورت  بهو  گرفته است منشأسوس 

                                                             

5. UNESCO 
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آرگـان از طريـق   . شـود  مياسپانيا، ليبي و فلسطين اشغالي كشت و كار مكزيك، 

ها  در مراكش حق برداشت ميوه. است تكثيرشدهريزوناي آمريكا منتقل و آبذر به 

در  آرگـان روغـن  . شود هاي رايج محلي كنترل مي ضوابط و سنت از طريق اعمال

  .اين كشور بيشتر مصرف خوراكي دارد

  

  شرايط آب و هوايي

پس از انتقـال بـه   . كند بياباني رشد مي خشك نيمهدر مناطق خشك و آرگان 

ميكروكليماهاي مختلف  الزم را درسازگاري ساير كشورها، دانهال هاي سبز شده 

هرچند تحمل به سـرماي پـايين   . ندا هو بسياري از گياهان خشك شد هنشان نداد

ولي بـه دماهـاي بـاال و    ، نيست گراد سانتيدرجه  -7قادر به تحمل دماي  ندارد و

با درصد آهك باال ، ليآفاقد مواد فقير و هاي  در خاك. بسيار مقاوم است ،خشكي

كند ولي سطح تحمل آن بـه شـرايط    رشد مي راحتي به و داراي بافت سبك شني

موجـب طـول   متري نفـوذ كـرده و    35آن تا عمق  هاي ريشه. غرقابي پايين است

ـ    . شوند سال مي 400الي  150عمر درخت تا  ه جـذب و  سـاختمان ريشـه قـادر ب

تجـارب قبلـي نشـان    . سيالبي هسـتند  هاي بارانمتر  ميلي 200تا  100نگهداري 

دهد و بـه همـين    اي سازگاري نشان نمي هر منطقهداده است كه گونه آرگان در 

هـم در يـك منطقـه ويـژه     و آن مـراكش فقـط در كشـور   آرگـان  دليل است كه 

  .پوشش جنگلي وجود دارد صورت به

  شناسي خصوصيات گياه

  

اسـت   ساپوتاسـه از خانواده  اسپينوزابه نام   گونه يكفقط داراي  آرگانياجنس 

جـنس و   10حـدود  داراي ساپوتاسه  رهيت. و نام عمومي انگليسي آن آرگان است



 

٩ 

 

ـ گرمسـيري   گياهـان ايـن خـانواده جـزو گياهـان     . مي باشدگونه  600 شـمار  ه ب

كـه   ، ميوه گرمسيريدتوان به درخت ميوه چيكو اشاره كر كه ازجمله مي روند مي

در . شـود  هاي سيستان و بلوچستان و هرمزگـان كشـت مـي    در استانهم اكنون 

اين گياه داراي نياز آبي كم، مقاوم . شود ديده نميآرگان ابع اثري از ارقام ويژه من

  .استهاي فقير  هاي محيطي و خاك به تنش

و اسـت  قـدرت رشـد متوسـط     ، باو خاردار سبز هميشه ، درختيدرخت آرگان

 10 تـا  8 بـه  توانـد  مي نآارتفاع  .استنيز  انداز سايهدرخت  عنوان به استفاده قابل

 گسـتر  سـايه سـطح  . برسدقطر يك متر اي به  تنهمتر با  21و گاهي اوقات به  متر

ـ  گاهدرخت،  تنه. رسد مي مترمربع 70آن به  دور هـم  ه از پيچيدن چندين ساقه ب

هـاي   شـاخه  .به خود گيرد دار پيچو  خورده گرهشكل تواند  ميشود كه  تشكيل مي

. دار و تـاج آن داراي عـادت رشـد گسـترده اسـت      تنـه و بازوهـا گـره    ،خاردارآن 

 هـاي  بـرگ درخت داراي  .شوند زمين متمايل مي طرف بههاي آن آويخته و  شاخه

سخت، زمخـت و در قسـمت    ،سبز هميشه تيز، اي نوك نيزه مانند، خوشه كوچك،

  ).1 شكل( هستند) رنگ كم( پريده نگرپهنك زيرين 

  
 .درخت آرگان با تاج گسترده -1 شكل
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 ريشه تا عمـق  سيستم. رسد ميهم  سال 400 تا درختان آرگان از عمر برخي

و  در برابـر فرسـايش   خـاك  از حفاظـت  بـه  كـه  يابـد،  گسـترش مـي   توجهي قابل

ت مقاومـ  و كـم بسـيار  نياز آبي با توجه به . كند مي زايي كمك جلوگيري از بيابان

، مي تواند به عنـوان يـك پتانسـيل    واييهو خاكي و آبهاي  به تنشآن  نظيربي

 مناسب و يك گونه چندمنظوره در مناطق جنوبي كشور مورد آزمايش قرار گيرد

شـرايط  در  هـا  گـل ايـن   كند كه مي هرمافروديت هاي گلآرگان توليد  درخت

هفته محدود  4تا  3دوره گلدهي به . شوند مي ظاهربهار  فصلمراكش در اقليمي 

متـر   ميلـي  6تـا   5 به قطـر   سفيد گاهي يا زرد به مايل سبز ها گلرنگ . شود مي

روي  هـا  بـرگ در محـور  جانبي هاي كوچك  خوشه صورت به هاآذين گل . باشدمي

مـاه   16تـا   8تواند از  ميكند بوده و آرگان رشد ميوه . كننددرخت خودنمايي مي

هاي سـال   در نتيجه در بهار هم گل. به مرحله برداشت برسدادامه داشته باشد تا 

. هسـتند   مشـاهده  قابـل بـه صـورت همزمـان    جاري و هم ميوه رسيده سال قبل 

دهد كـه رشـد ميـوه را بـه      به گياه اجازه ميبودن الگوي رشد ميوه،  پذير انعطاف

ميوه در شرايط خشك زيسـتگاه طبيعـي   زمان مناسب تغيير دهد تا امكان توليد 

رسيدن، رنـگ آن  است كه در زمان  آرگان سبز تا زرد روشن ميوه. آن انجام شود

مرغـي   گـرد، بيضـي تـا تخـم    ميوه از شكل . شود و خشك مي تغييريافتهبه سياه 

  .)2شكل ( رسد مي بزرگ زيتونميوه  يك اندازه بهآن  اندازهشود كه  مشاهده مي
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  .شاخه درخت آرگان همراه با ميوه -2 شكل

  

زوكارپ به همـراه  مقسمت . است چسبندهو  تلخكارپ ضخيم،  اپيميوه داراي 

 1 ميـوه  هر .هستند يناخوشايندحاوي شيرابه شيري  و گوشتيميوه، آندوكارپ 

اي و شكل بيضي  به رنگ قهوه سخت بسيار پوسته با هسته 4 تاعدد هسته و گاه 

 شـكل  بـادامي  بـذر  3تا  1 حاويبوده كه  متر سانتي 2 حدود طول هر هسته. دارد

  .)3شكل ( است

  
  .بذر، هسته و ميوه آرگان -3 شكل
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كـه   ،شود ميبرآورد  كيلوگرم 8 حدود ساالنه ميوه درخت در عملكرد ميانگين

 بـالغ بـر  ، در مـراكش موجود همه درختان آرگان  براي متوسط طور بهاين ميزان 

سـالگي بـه حـداكثر     60باردهي درخت در سـن   .دگرد مي سال در تن 128000

  .رسد مي

  

  آرگان يشناسبوم  ستيز

ــدگاه   ــوماز دي ــان جــزو بخــش   شناســي ب ــالو زيســتگاهي آرگ ــكتكآر پ  6ي

تـا   8/1هاي باستاني است كه قـدمت آن بـه    عدود گونهاز م. است شده بندي طبقه

كـه ايـن بـه دليـل بـه خـواب رفـتن گيـاه در          گـردد  برميميليون سال قبل  65

هـاي   هاي تپه دامنهبستر  دردرختان آرگان ريشه . خشكي است طوالنيهاي  دوره

بـين  هـاي  گياه در شـكاف كه دهد اين نشان ميو  اندلنگر گرفتهخشن خشك و 

رشـد  قـادر بـه    خوبي به شني يرسوب آهكي و يافقير  هايخاكدر نيز و ها  صخره

آن مناسـب  رشـد  باتالقي بـراي   هاي خاك و روان هاي ماسهكه  درحالي باشد،مي

و در متـر   1500تا ارتفـاع  از سطح دريا آرگان  درختتر، به عبارت ساده. نيستند

فقط بـه   كند و رشد مي هاي فقير در مرز با خاك هاي روي سنگ مادري و شكاف

به دليل برخـورداري   كهطوري، بهمتر بارندگي ساليانه نياز دارد ميلي 200تا  100

اين گياه را بـراي آب و هـواي سـواحل خشـك     هاي اكولوژيك، از چنين خواهش

در ي خشـك  به تمقاومبه دليل  آرگان. ساخته است لآهايدجنوب شرقي مراكش 

در . نظيري استازوكار دفاعي بيداراي س مدت طوالني هاي سالي خشكهاي دوره

 در وضـعيت  چندين سـال حتي تا گياه ريزش كرده و درخت  هاي برگاين شرايط 

و  جـوش بـااليي دارد   و توليد ريشـه  دهي پاجوشقدرت گياه  .ماند مي خواب باقي

                                                             

6. Palearctic 
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از طريق غيرجنسي زادآوري طبيعي و  همجدد رشد كردپس از قطع تنه  درختان

  .دهند خود را ادامه مي

  

  ازديادهاي  روش

  ازدياد از طريق بذر

، توليدشـده  روتكثير درخت آرگان از طريق بذر به دليل ناهمگوني در اندازه بذ

درصد سبزكرد است و  ناكارآمداز لحاظ تجاري  ماني ويژهزندهخواب بذر و قدرت 

چنـدان  نژادي نهاين معضل در يك برنامه به. بستگي به ژنوتيپ دارد شدت بهبذور 

سنگين قابل حل خواهـد بـود، زيـرا وجـود چنـين تنـوع ژنتيـك طبيعـي خـود          

آرگـان بـراي    بـذر . كارآمدترين ابزار زيسـتي بـراي خـروج از ايـن چـالش اسـت      

هـم  . خاك با خصوصيت ويژه نيـاز دارد و و رشد به شرايط ويژه اقليمي  زني جوانه

سـتقرار و پايـداري نهـال    زني بذر و هم اولين مراحل رشد نمو دانهال براي ا جوانه

تحت تأثير شرايط خـاص محـيط    شدت بهبذور آرگان زيرا ، حياتي و مهم هستند

عالوه بـر آن، پوسـته سـخت    . گيرند مانند شدت نور، دما و رطوبت خاك قرار مي

بـذر آرگـان   . زني را در شرايط بومي محدود ساخته اسـت  بازده طبيعي جوانه بذر

 شـده  حفاظـت توسـط يونسـكو    گونـه  ايـن به همـين دليـل   بسيار كمياب است و 

درجـه   26توان در محيط يـك درصـد آگـار در دمـاي      بذر را مي .است شده اعالم

  .گراد سبز كرد سانتي

بـذر   زنـي  جوانـه نشان داده اسـت بهتـرين شـرايط     شده انجامنتايج تحقيقات 

بـذور   .استرم گ 3و با سايز درشت به وزن  ساله يكاستفاده از بذور جوان آرگان 

بـذور بـا پوسـته ضـخيم       نسبت بـه  يبهترزني  جوانه مراتب بهداراي پوسته نازك 

  .شود ميزني  بذور موجب بهبود درصد جوانه سازي سترون. دارند
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  ازدياد از طريق قلمه

. هاي سـاقه چـوبي شـده از درختـان بـالغ دشـوار اسـت        دار كردن قلمه ريشه

هـاي چـوب نـرم و كـاربرد      با اسـتفاده از قلمـه  توان  ها را مي دار كردن قلمه ريشه

هـاي خشـبي    زنـي از قلمـه   در تكثير رويشي به روش قلمه .اكسين بهبود بخشيد

. اسـت  شـده  اسـتفاده  ساله سهجوان  هاي نهالبرگرفته از درختان بارده و يا ساقه 

دهـي در   بهتـرين سـطح ريشـه    .اسـت زايي بسته به ژنوتيپ متفـاوت   درصد ريشه

  .ه استبه دست آمد سازي سترونهاي جوان و انجام  گرفته از نهالهاي بر قلمه

  اي كشت درون شيشه

توان  مي نشان داده است كه درختان آرگان را شده انجام يها آزمايشها و  بررسي

كشت . اي تكثير نمود كشت درون شيشه هاي فننيز از طريق رويشي در خزانه و 

مفيد و  فنيك  زا ريشه سختاي براي ازدياد انبوه درختان روغني  درون شيشه

زيرا در . ازديادي آرگان دارد پتانسيل بسيار بااليي براي ريز فناين . استمناسب 

نتايج . رسد زني و رشد گياهچه به حداقل مي اين روش تأثير محيط روي جوانه

هاي درون  داد ضريب ازدياد شاخساره كشت بافت نيز نشانطريق از  آمده دست به

دهي درون شيشه در  ريشه. داشت يدار بسته به ژنوتيپ نوسان معني شيشه

درصد بازدهي در محيط كشت تغيير شكل يافته  95تا  80از  ها گروه همبرخي 

  .نشان دادند زا ريشه سختبسيار  هاي گروه هماست در حالي كه برخي  شده گزارش

و كاهش تلفات  اي درون شيشهكشت هاي  تقويت ساختمان ريشه منظور به

در اين روش . گرديدزايي  هاي ريشه اقدام به بررسي ،گياهان در مرحله سازگاري

به ميزان  شده رقيقهاي  اسكوگ با نمكو  گموراشيكشت محيط با استفاده از 

 هاي هدشيره نارگيل در كنار تنظيم كنن و و اعمال تيمارهاي ذغال فعال نصف

. مورد مطالعه قرار گرفتها  ساكارز و نيتروژن بر تعداد و طول ريشهتاثير رشد، 
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 NNAو  IBA ازاستفاده  روز، و تلفيق 14نتايج نشان داد تيمار تاريكي به مدت 

 85زايي به ميزان  سطح ريشه ، منجر به افزايشگرم در ليتر ميلي 5به مقدار برابر 

  .ها گرديد ريشه در ريز نمونه 16درصد با ميانگين تعداد 

  گيرايي نهال

مشخص شده است كه ، ذكرشدههاي تكثير  بررسي انواع روش حيندر  

 Glomus يهتلقيح سو .بسزايي دارد تأثيرساختمان ريشه در گيرايي نهال 

intraradices  دار شده گلداني آرگان در  بر دو كلون مختلف از گياهان ريشه

گرم فسفر در دسترس در هر  ميلي 31و  5/13 حاوي ، با خاكشده كنترلشرايط 

و خشك  تر وزنارتفاع گياهان، عرض مقطع ساقه و نيز . اضافه شدكيلوگرم خاك 

ماه، وزن خشك  6پس از . يافت يدار بسته به ژنوتيپ افزايش معني توده زيست

  .برابر در مقايسه با شاهد افزايش داشت 6تا  5اندام هوايي گياهان تلقيح شده 

  بررسي سطح تحمل به شوري

در شرايط گلداني اقدام به بررسي سطح تحمل  شده كنترلطي يك آزمايش 

گياهان گلداني . شده استآرگان در شمال شرق مراكش  هاي دانهالدر شوري 

گرم در ليتر كلرورسديم قرار  7 و 5، 3، 1، 0تحت تيمارهاي شوري به ترتيب 

متغيرهاي مرفومتريك و فيزيولوژيك  ،سطح تحمل گيري اندازه منظور به. گرفتند

نسبت  جز به بررسي موردنشان داد تمام صفات  آمده دست بهنتايج . شدندمطالعه 

ميزان تلفات در باالترين . بودند دار داراي اختالف معنيگياه، ارتفاع به قطر 

سطوح باالتر شوري موجب كاهش  .بود درصد 71در بيشترين سطح، و غلظت 

شوري موجب كاهش سطح برگ و كاهش . ولي و قطر گياهان شدندرشد ط

  .ها شد سطح كلروفيل برگ
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  و تشكيل ميوه يافشان گرده

يعني . است 7دهد كه آرگان گياهي ديكوگاموس نشان مي شده انجاممطالعات  

. نيست زمان هم ،افشاني گردهبراي عمل لقاح و  رسيدن دانه گرده و اندام مادگي،

وجود چنين  .از اندام نر به بلوغ برسداندام ماده زودتر بوده و  8پروتوجينآرگان 

و تشكيل  يافته كاهش 9افشاني گردهشود زمان مؤثر  ميفنولوژي گلدهي موجب 

شود و  گياه دگرگشن محسوب مييك بنابراين آرگان . ميوه مختل شود

 5/6( فشانيا گردهخودنسبت به منتج به تشكيل ميوه بيشتري  افشاني گردهدگر

جا  هدانه گرده توسط باد فقط به فاصله كوتاهي جاب. شود مي) درصد 5/0در برابر 

قوي  10نوعي عطر قادر به توليدهستند اما ) نكتار(فاقد شهد  ها گل. شود مي

جذب را  11فوريده كالي هاي خانواده از مگس ويژه بهحشرات زيادي باشند كه  مي

وجود  افشاني دگرگردهدهد كه در  نشان ميگياه طبيعت دايكوگامي . كند مي

چنانچه  بنابراين. براي اطمينان از تشكيل ميوه ضروري است افشاني گردهعامل 

  .شودهدف ايجاد باغ باشد نبايد از يك كلون استفاده 

رشد ميوه تا اواخر بهار ادامه داشته و در  ،و تشكيل ميوه افشاني گردهپس از 

هايي به مرحله بلوغ  چنين ميوه. رسد مي متر ميلي 9تا  7اين زمان طول ميوه به 

هاي كوچك پيش از رسيدن به اين  و ميوه ها گلريزش . كامل خواهند رسيد

رشد طولي و هوايي،  آب ودر صورت مساعد بودن شرايط . افتد مرحله اتفاق مي

ها  شود و ميوه قطري ميوه در اواخر تابستان سريع بوده و پس از آن كند مي

نهايي خودشان  اندازه بهدر زمستان  ،از زمان باز شدن گلپس ماه  9تقريباً 

                                                             

7. Dicogamous 

8. Protoginous 

9. Effective pollination period 

10. Aroma 

11.Calliphoridae 
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سيگموئيد  صورت به زردآلوآرگان مشابه هلو و  منحني رشد ميوه. رسند مي

  .استمضاعف 

  

  برداشت ميوه

بـا رسـيدن   كنند و  باردهي مي به شروع گيسال 6تا  5آرگان در سن  درختان

 متوسط محصول ساليانه هـر درخـت  . رسند به حداكثر توليد مي ،سنسال  60 به

امـا درختـان آرگـان    . شود كيلوگرم برآورد مي 8 وحشي صورت بهدر رويشگاه آن 

كيلـوگرم محصـول توليـد     80تـا   60كاشته شـده در فلسـطين اشـغالي سـاالنه     

توانايي الزم براي عقـب انـداختن رشـد     سالي خشكدرختان در شرايط . كنند مي

ي تدر نتيجـه ضـرور  . دارنـد  مـدت  طـوالني را از طريق رفتن به حالت خواب  خود

سـاده بـا تكـان     طـور  بـه برداشت ميوه . توليد كندكه درخت هر سال ميوه  ندارد

بـا دسـت    هـا روي زمـين    ميـوه شود كـه پـس از افتـادن     انجام ميدادن درخت 

  .شوند ميآوري  جمع

  

  موارد استفاده آرگان

آرگان بيشتر با دو هدف توليـد روغـن و نيـز توليـد علوفـه كشـت و پـرورش        

آن مصارف بهداشتي براي حفاظت پوسـت، لوسـيون    شده استخراجروغن . يابد مي

تهيه براي تعليف و خوراك بز، از آرگان در مراكش  .دهان و دندان و آرايشي دارد

  .شود استفاده مي نيز روغن خوراكي، الوار و سوخت

  

  غذايي مواد صنايع

از دانـه آن داراي فوايـد بسـياري از نظـر سـالمتي و       توليدشـده  آرگان روغن

) و پـز  پخـت  روغن( روغن خوراكي منبع يك عنوان بهروغن آرگان . زيبايي است



 

١٨ 

 

 آرگـان  سـفيد  هـاي  دانـه . اسـت داراي اهميت  است E از ويتامين عالي منبع كه

 سـال  در تـن  2000 تا 1000 بين توليد روشن با اي قهوه وغندرصد ر 50 حاوي

 مـردم . انسـان دارد  غـذايي  رژيـم  در زيـادي  غذايي ارزش روغن اين. روغن است

 بـه  بـادام  كـره  كنند تـا  مي مخلوط عسل و آن را با بادام روغندر مراكش  محلي

كـرده و حريـره درسـت     مخلـوط  عسـل  و گنـدم  جوانـه  با همچنين. بيايد وجود

تهيـه   يبقايـاي دانـه خميـر شـكالت ماننـد     پس از استخراج روغن، از . كنند مي

براي شيرين كـردن نـان    آملواز  بربر خانوارهاي .شود كنند كه آملو ناميده مي مي

  .است زميني بادام كره آن شبيه طعمكه  كنند مي در صبحانه استفاده

 اخيـراً  .غذاهاي اصلي مردم شمال آفريقاسـت  در رايج عنصر يك آرگان روغن

 حاضـر  حـال  در. است شده معرفينيز  اروپايي غذاهاي به برتر سرآشپزهاي توسط

 و شـود  مـي  اسـتفاده  هـا  ادويـه  انـواع  از تهيـه بسـياري   ماده اصلي براي عنوان به

يكـي ديگـر از   . نيـز اسـتفاده شـود   در تركيب ماهي و گوشـت   تواند مي همچنين

بـا عسـل در پـذيرايي از    صرف آن در مراكش  رگانآ روغنمصارف خوراكي رايج 

  .استهمانند چاي ن نامهما

 آرگـان  روغن. است آرگان درخت از شده مشتق محصول ارزشمندترين روغن،

تـا   45حـاوي  اين روغن . است غيراشباع چرب اسيدهايدرصد  80 حاوي حدود

درصد اسـيد   15تا  10 درصد اسيد لينولئيك، 36تا  28 درصد اسيد اولئيك، 55

. هاسـت  ويتـامين مقادير بااليي از  و نيز رصد اسيد استئاريكد 7تا  5 پالميتيك و

مهـم   منبـع  يـك  عنوان بهروغن توليدي، باعث شده است كه از آن  خاص تركيب

اسـتفاده   پزشـكي  و بهداشـتي  و آرايشـي  تهيه لوازم تغذيه،انواع مصرف مانند  در

  .شود
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  مؤثرهتركيبات و مواد 

 كـاروتن، ، E ويتـامين  از غني ناآرگ روغن كه است شده اثبات علمي لحاظ از

 اسيد ضروري، چرب از اسيدهاي زيادي مقدار داراي و است فنوليك اسيد و فنل

 دو داراي). 4شكل (است  ديگر اسيد چندين همچنين و 13لينولئيك و 12اولئيك

 اسـت كـه در   فـرد  منحصـربه ) 16اسپينسـترول  و 15تنولاسـكو ( گياهي 14استرول

 از بـااليي  العـاده  فـوق  سطوح حاوي آرگان روغن .شود نمي يافت ديگر هاي روغن

خواص  روغن آرگانعالوه بر اين . است )6 امگا( جمله از ضروري چرب اسيدهاي

حـاوي   شـدن  صـابوني اين ماده غيرقابـل  . داردهپاتواستروييدي و ضد كلسترولي 

. اسـت  هـا  ها و گزانتوفيل ، استرول18ترپن هاي تري لكلا، 17ها ها، توكوفرول كاروتن

 36-29يـك و  ئاسـيد اول  49-43 شـامل  بـه ترتيـب   آن منحصراًاسيدهاي چرب 

هـاي  بازار روانـه ع بسـته بنـدي   اانـو  در روغـن آرگـان   .باشند مييك ئاسيد لينول

  ).4 شكل(شود مصرف مي مختلف

                                                             

12. Oleic acid 

13. Linoleic acid 

14. Sterols 

15. Schotenol 

16. Spinasterol 

17. Tocopherols 

18. Triterpene alcohols 
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  .بندي و تبليغات فروش روغن آرگان بسته - 5 شكل

  

داروي  يك باال از آن اسكوتنول ويژه به ،آرگان روغن يباال استرول

 آرگان روغن تركيب، اين از استفاده با .استساخته  سلولي توسعه كننده كنترل

افزايش  خطر بدون ،آرايشي لوازم در براي كلسترول خوبي جايگزين تواند مي نيز

 جمله از 19ديوئترپن تري الكل پنج آرگان روغن در همچنين. كلسترول خون باشد

  است ضدالتهابي خواص كه داراي است شده شناسايي) درصد 1/7( 20لوپئول

                                                             

19. Triterpenoids 

20. Lupeol 
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  روغن آرگان مصارف دارويي

 كننده مرطوب همچنين است ضدالتهاب و طبيعي اكسيدان روغن آرگان آنتي

 پوسـت  و مـو  از مراقبـت  بـراي   و شـود  مي جذب سرعت بهبسيار خوبي است كه 

 كـه  طوري بهاست  چرب غير و كننده مرطوب بسيار روغن اين .استگشته  مناسب

 بازسـازي  و تجديـد  همچنـين  درخشندگي و و صافي خاصيت كششي، به پوست

  .دهد سلول را مي

 هـاي  و لكـه  هـا  چـروك  حذف براي پيري ضد عنوان به آن از استفاده بنابراين

 هـاي پوسـت نشـان    كشـش  و مرغان آبله از ناشي مشاهده قابل آثار كاهش پوست،

 و درمـان  هـا  تـرك  و سـوختگي  بـراي  عـالي  درمان همچنين يك. است شده داده

 از مراقبـت  براي آرگان روغن. پوستي است بيماري هر يا 22يسسپسوريا ،21اگزما

 هـاي  نـاخن  و كشـش  هاي نشانه آكنه، درمان براي ايدئال است، العاده فوق پوست

 بـاالي  سـطح  دليـل  بـه  بـالغ  يـا  پوسـت خشـك   بـراي  مخصوصاً. استشكننده 

 شـده  تشـكيل درصـد اسـكالن    25 از آرگـان  روغن طبيعي. است ، مفيد23اسكالن

. اسـت هـا   سـاير روغـن  آن نسبت به  تر خيلي آسانبه جذب قادر پوست است كه 

كــه در اثــر قــرار گــرفتن پوســت در نــور ي را آزاد هــاي آرگــان راديكــال روغــن

پوسـت،   در حفاظـت از سـرطان   .كنـد  مـي  غيرفعالشوند  ساخته مي ماوراءبنفش

 روغـن همچنين  .كند كمك مياز بدن  ها آنو دفع  چربي در محلول ومسم جذب

 .است مو كننده نرم و كننده تقويت ،كننده مرطوب آرگان

 خـون  گـردش  تحريـك  و كلسـترول خـون   سـطح  كاهش باعث روغن آرگان

 تقويـت  را بـدن  طبيعـي  يدفـاع سيسـتم   و كند مي تسهيل غذا را هضم. شود مي

                                                             

21. Eczema 

22. Psoriasis 

23. Squalene 
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 معـرض  در گرفتن قرار از ناشي ديده آسيب DNA مرمت ها به ويژگياين  .كند مي

 ارتباطـات  ايمنـي و  پاسـخ  افزايش زدايي با سموم از طريق سم ديگر و سيگار دود

  .كند مي كمك سلول به سلول

 مـراكش  غـرب  جنوب در اطلس هاي بربرهاي كوه توسط هميشه آرگان روغن

در برابر شـرايط آب و هـوايي سـخت و خشـن منطقـه،       كننده محافظت عنوان به

در طـول   هـا  آن. اسـت  قرارگرفتـه بادهاي تند و خورشيد سوزان مـورد اسـتفاده   

  :كنند موارد زير استفاده مي خود از روغن آرگان درزندگي 

 .كودكان و نوزادان ماساژ •

 .مرغان آبلهناشي از  هاي لكه درمان •

 .وانيهاي غرور ج جوش و اگزما درمان •

پينـه  بـين بـردن   جلـوگيري و از  از  بـا هـدف   بـاردار  زنان پوست كردن نرم •

 .در بدنپوست آثار كششي حاصل 

  .ساالن بزرگ در روماتيسم درمان براي مفاصل ماساژ •

  

  خواص ضد سرطاني روغن آرگان

كـه مصـرف مـنظم     دهـد  مـي اپيدميولوژي نشـان   هاي بررسينتايج حاصل از 

هـاي روده بـزرگ،    سـرطان ظهور انـواع  رگان پيشگيري از آروزانه روغن خوراكي 

رگـان بـه   آروغـن  . سازدپذير مي امكان سينه، پروستات، پانكراس و لوله گوارش 

 ويـژه  بـه و  زيتـون  روغـن دليل برخـورداري از تركيبـات فـرار و تركيبـات فنـولي      

  . يي برخوردار استها از خواص كيفي ضد سرطاني باال استرول
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  ر عروق قلباثرات آرگان ب

ها داراي فعاليت ضدكلسترولي و ضد تريگليسـريدي   تركيبات فنولي و استرول

 نفر مـرد  60كنترل چربي خون  برنامه تغذيه كنترل شده با هدفدر يك . هستند

. گرم كـره تغذيـه شـدند    25با نان برشته آغشته  روزانه باابتدا  ،به مدت دو هفته

را جـايگزين  كره روغن آرگان جاي و بهرا جدا كردند سپس نيمي از همين گروه 

نتايج نشان داد كـه در  . انجام شداين افراد  آزمايش خونپس از سه هفته  .كردند

افـزايش و   )خـوب  كلسترول( كلسترول HDLآرگان سطح  خون مصرف كنندگان

  .كاهش يافت گليسريد تريميزان 

  

  آرايشيتوليد مواد 

 بـر  سـاختاري  اثـر  ،6 امگـا  بـاالي  العـاده  فـوق به دليل محتواي  آرگان روغن

 چـرب  اسـيدهاي . كنـد  و به عمل اپيدرم پوست كمـك مـي   دارد غشايي سياليت

آن  خاصـيت كششـي   دادن دسـت  از و شـدن  خشـك  برابر در پوست را ضروري

. انـدازد  و مانع چروكيدگي پوسـت شـده و يـا آن را بـه تـأخير مـي       كمك نموده،

 پيـري  عليـه  عمل اين .كند مي تر نرم و تر لطيف استفاده از روغن آرگان پوست را

 از يكـي  كـه  شـود  مـي  تقويـت  گامـا  توكـوفرول  يباال بسيار ميزان توسط پوست

. اسـت  آزاد هـاي  راديكـال  سـازي  خنثي در بيولوژيك هاي اكسيدان آنتي ترين قوي

ــين ــي غشــاهاي اكسيداســيون از همچن ــي محافظــت ســلولي چرب ــه  م ــد ك كن

 .يابد مي كاهش پوست پيري روند ترتيب اين به

 ،آرايشـي  لـوازم  در بـراي كلسـترول   خـوبي  جايگزين تواند مي نيز آرگان روغن

 بيوشـيميايي  خاص روغن آرگان تركيب. افزايش كلسترول خون باشد خطر بدون

  .آرايشي دارد كاربردهاي براي جالبي
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  فهلوعمين أت

در و شـتر   گـاو  ،بز گوسفند، براي علوفهتأمين  اصلي منبعبرگ و ميوه آرگان 

افـراد بـومي   . جنگلـي رويـش دارد   صـورت  بـه مناطقي از مراكش است كه آرگان 

هاي آن توسط بز و شتر نسبت بـه   همچنين از طريق چراي درخت و تعليف ميوه

در اين روش پس از تغذيه دام از ميـوه آرگـان، بـذر    . كنند برداشت ميوه اقدام مي

شـود و از   يـوان هضـم نمـي   است در بدن ح قرارگرفتهكه در داخل هسته سخت 

ميـوه   گوشـتي  قسـمت  توسـط بـذر آرگـان،    بزپس از تعليف . گردد ميبدن دفع 

حـاوي بـذر    كـه  آنهسته  اما شود مي هضمحيوان در دستگاه گوارش ) پريكارپ(

از  كشـاورزان  توسـط هـا   سپس هسته. شود مي دفع سختش پوسته دليل به است

با كمك چكش سنگي و  بذرها .شود مي آوري جمعگيري  فضوالت دام براي روغن

 هـا  هسته. شود استخراج مي ها آند و سپس روغن نگرد سنگدان از هسته جدا مي

  عنـوان  بـه  و شـده  خشـك  ، در نـور خورشـيد  گيـري  روغنها پس از  بقاياي دانهو 

 كـاهش  باعثنوع خوراك دام  اين گرچه گيرند، قرار مي مورداستفادهخوراك دام 

درصـد   13درصـد قنـد،    20 قسمت گوشـتي ميـوه حـاوي    .شود مي شير كيفيت

  .است چربيدرصد  2درصد پروتئين و  6سلولز، 

  

  سوخت عنوان بهاستفاده 

از . كنـد  خوبي را توليد مي هيزم و زغال آرگان، دوام با و سنگين سخت، چوب

  .كنند استفاده مي پز و پخت برايبه عنوان سوخت  نيز هسته پوسته
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  عسلها در ساختمان سازي و توليد و گلاستفاده از چوب 

  

 سـاخت  بـراي و  مشهور است "چوب آهني" به در مراكش آرگان سخت چوب

 مقـاوم بـه حملـه    انگيزي شگفت طرز به آرگان، چوب .شود مي استفادهنيز  ساز و

چـوب   هـا  قـرن  بـراي  .رود از بين نمياست و توسط اين آفت  خوار چوبحشرات 

 محلـي  سـطح  در منـزل  اثـاث  سـاخت براي  نجاري صنعت ساختمان و درآرگان 

 كننـد  مـي  النه آرگان درختان در اغلب زنبورهاي عسل.گيرد قرار مي مورداستفاده

 .سازند مي فراهم را عسلتوليد  ارزشمندي از منبع و

  

  كنترل فرسايش

مـورد چـرا قـرار     ازانـدازه  بـيش در اراضي كـه   ويژه به خاك فرسايشاز  آرگان

اين درخت نفوذ آب به زمين و پـر كـردن    هاي ريشه. كند گيرند، محافظت مي مي

  محيطـي  زيسـت هاي آب زيرزميني را تسهيل نموده و باعث تثبيت شـرايط   سفره

كننـد   به عمق خاك رشد مي آب، جستجوي در نارگآ درخت هاي ريشه. شود مي

 ايـن گيـاه    .كنـد  فرسـايش كمـك مـي    از جلوگيري و خاك اتصال كه اين امر به

و بـه همـين دليـل تحـت      شـود  مـي موجب حفاظـت خـاك    نظيري بي صورت به

  .است قرارگرفتهحفاظت يونسكو 

  ، كشت مخلوط، بادشكن و سايه انداز  احياي اراضي

 با گياه خاك را اين. دارد محيطي زيست توازن در اساسي نقش آرگان درخت

همچنين خاك را . نمايد مي خاك را تضمينو حاصلخيزي  خود حفظ هاي ريشه

 عالوه. نمايد كند، محافظت مي مي تهديد را زمين از بزرگي بخش از فرسايش، كه

در  آرگان هاي جنگل. كند مي تسهيل ها را آبخوان شدن پرنفوذ آب و  اين، بر

 برابر در سپر يك عنوان به كه دهند مي تشكيل را سبز كمربند مراكش يك
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 درخت آرگان سايه .كنند مي اين كشور عمل جنوب در بيابان پيشرفت

و  تبخير از مرتعي گياهان براي حفاظت همچنين و دام و انسان براي ارزشمندي

 شود، فراهم مي منجر خورشيد نور با مستقيم تماس از كه ها آنتعرق شديد در 

 نور شديد شرايط از گياهان علفي و مرتعي در سايه درختان آرگان، دور. كند مي

 .كنند خورشيد بهتر رشد مي مستقيم

تواننـد   مـزارع مـي  و  هـا  باغدر اطراف فنس و بادشكن  عنوان بهرگان آ درختان

 هـاي  گونـه ديگـر   بـا به صـورت مخلـوط    تواند مي آرگان .قرار گيرند مورداستفاده

 .شود كشت ديگريا مثمر  جنگلي

  استخراج روغن از ميوه آرگان

در مراكش را  قوم بربر زنان آن جانبي محصوالت و آرگان روغن توليد

 از كه سنتي اساس دانش بر آرگان روغن استخراج هاي فن. نموده است حفاظت

. گيرد است انجام مي شده منتقل پيش ها قرن از بربر خانواده به دختران مادران

 خود راه هاي اخير كه در سال است آسايي معجزه آوردن روغن دست بهآن  نتيجه

 بين ها آن. است پيداكردهجهان  نقاط ساير و اروپا به مديترانه سرتاسر در را

. كنند را كه به زمين افتاده برداشت مي رسيده هاي ميوه اوت، و ژوئن هاي ماه

. كنند مي خشك برابر نور خورشيد در هفته چند را براي شده آوري جمعهاي  ميوه

بذرهاي با ارزش غني از روغن را شكافته و  سنگ دو زنان، ميوه را بين سپس

تر از ميوه فندق  برابر سخت 16هسته ميوه آرگان . )5 شكل( كنند استخراج مي

تا  1 تواند مي زن يك كاري روز يك در. سخت است آن گيري روغنكار و  است

 كيلوگرم 60رسيده،  ميوه كيلوگرم 100 از. را از ميوه جدا كند دانه كيلوگرم 5/1

 از. )هسته كيلوگرم 30 و خشك خمير كيلوگرم 30(شود  مي توليد خشك ميوه
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 كيلوگرم 3 ايناز . شود مي دانه استخراج كيلوگرم 3 فقط هسته، كيلوگرم 30

 .آيد مي به دست  روغن ليتر 1 حدود بذر

 دستي آسياب سنگي يك از استفاده باآرگان،  شده استخراج يها دانه

 دست با ود شو مي اضافه آب خمير به سپس. شوند مي تبديل خمير به چرخشي

 از روغن درصد 70 دستي فرايند در اين. كنند فشرده و روغن آن را استخراج مي

  .شود مي استخراج ها دانه

  
  .از آن گيري روغنجدا كردن دانه آرگان از ميوه و هسته و  -6 شكل
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  ها آفات و بيماري

رود و از برگ  كه از درخت باال مي است آرگانآفت حيواني مهاجم درخت بز 

هاي بز از درختان خودرو و جنگلي  رويه گله چراي بي .كند و ميوه آن تغذيه مي

شود  آرگان، تهديد جدي براي از بين رفتن جنگل آرگان در مراكش محسوب مي

  ).6شكل (

  

  .خسارت به درخت واردكردنرفتن بز از درخت آرگان و باال  -7 شكل

  

  هاپيشنهاد

حفاظت در زمينه  ويژه به محيطي زيستاقتصادي و  با توجه به اهميت .1

شود  خاك و جلوگيري از ريزگردها و نياز آبي بسيار پايين پيشنهاد مي

هاي گرمسيري كشور، سازگاري اين درخت با  كه پژوهشكده خرما و ميوه

و بررسي قرار  موردمطالعهارزش را در مناطق گرمسيري جنوب كشور 

 .دهد
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يق مقدماتي از دو طر يها آزمايش صورت بهتكثير درون شيشه آرگان كه  .2

با ) Embryogenesis(زايي  و جنين) Embryo culture(كشت جنين 

 صورت به شده شروعژي در پژوهشكده بيوتكنولوبذر آرگان كشت لپه 

 .پروژه خاص ادامه يابد

مقدماتي اوليه  يها آزمايش عنوان بهعداد بسيار محدود بذور در دسترس ت .3

هرمزگان و بوشهر سيستان و بلوچستان، هاي  هاي مختلف استان در خاك

  .قرار گيرند بررسي مورد كشت و 
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