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 شجرة االركان في المغرب

Argan Tree  Argania spinosa  

  استشاري/ اعداد الدكتور ابراھیم جدوع الجبوري

 بینمتر تعیش في مناطق الجنوب الغربي من المغرب ممتدة  12- 8ارتفاعها  مشوكة شجرة
جذورها عمیقة تمتد في التربة للوصول الى  الرطوبة غادیر او الصویرة 

 ،بتثبیت الكثبان الرملیة في هذه المناطق لها دور كذللالمطلوبة فهي 
 هكتار ، تكثر 800000الى  700000ن مساحة بی تغطي الشجرة 

 21 الىدها اعدتیصل  و الجافة في المناطق الجافة والبیئات الصعبة
تلعب دورًا حیویًا في السلسلة الغذائیة وتلطیف  تقریبًا ،  ملیون شجرة 

شمال  Arganaیقال ان مصدرها قریة . دیدةالبیئة ولها استعماالت ع
موجودة منذ وهي ،  ) سنة 200-150(الزیتون  شجرة  من اكثرربما  طویال وتعمر )اكادیر(شرق أغادیر

  .قبائل وعادات البربرمع  ةمالیین السنین ومرتبط

 في لطیورا وكانهاا وتستقر علیها بأعداد فروع عدیدة مقوسة  تسمح للماعز بالتسلق علیه لشجرة ل 
الثمار خضراء ، ثمارها المشوكة  و  تتغذى على اوراق الشجرةو ،سلوكها 

في داخلها جوزة  ، ومدورة علیها قشرة لحمیة تشبه الزیتون ولكنها اكبر
nut  غشائها صلب تحتوي بداخلها على نواة او اثنین او ثالثة تشبه
للحمي عندما یتغذى الماعز على الثمار فانها تهظم الجزء ا. اللوزة

ستخراج الزیت واوتطرح الجوزة للخارج التي یقوم المزارعون بجمعها 
 .منها

التي تستغرق زیت االركان الزال یستخلص بالطرق التقلیدیة 
 20ینتج عمل  واذ تكسر الجوزة یدویًا إلستخراج البذور  وقتا طویال،

  .زیت ال من كغم بذور لتر واحد 30كل ینتج و اساعة لتر واحد من الزیت 
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فهو یستعمل للشعر والجلد وحمایة االظافر والمساج وبعض  لكیمیائيان االركان غني بتركیبة ا
 Unsaturated مشبعةالمن االحماض الدهنیة غیر دیة بسبب احتوائه على نسبة عالیة االمراض الجل
fatty Acid   والستیروالتSterols  والبولي فینول

Polyphenols  وحامض الفیرولیكferulic Acid  حامض و
.  Eونسبة البأس بها من فیتامین  Linoleic Acidاللینولیك 

او مع بعض تعمل كمواد منشطة   لوحده كل جمیع هذه المركبات
وفوائد عدیده وظائف   له كونلبعضها تسمح لزیت االركان بان ی

، فهو مضاد لاللتهابات ومعقم وله قدرة عالیة كعامل اكسدة 
  .روتین فانه یحمي  الجلد من االشعة فوق البنفسجیة بسبب احتوائه على الكاو 

االركان عملیة لیست سهلة وتتطلب جهد كبیر من قبل العاملین ابتداء من عملیة  عملیة استخالص زیت
م تكسیره ألستخراج اللوز منه وسحق اللوز لتكوین وث جمع الجوز

عجینة تعجن بالید ألستخراج الزیت وهذه هي الطریقة االفضل 
وهناك طرق . ي یمكن الحصول منها على زیت عضوي نقيالت

اخرى مثل االستخالص المیكانیكي او الكیمیاوي ولكن تبقى 
الطریقة التقلیدیة التي اتبعها البربر هي السائدة والمعتمدة والتي 

 واكتسبنا 28/4/2012في زرنا صناعها في منطقة الصویرة 
ة سیاحیًا اذ یزور خبرة متمیزة منهم اضافًة لترویج هذه الصناع

وتقوم بعض الجامعات بتجارب .جل السائحون مناطق استخالص الزیت للتبضع واالطالع على صناعته
  .على الزیت الستخدامه في مكافحة االفات الزراعیة كما في زیت النیم

انتاج  لدعم یفضل شراء زیت االركان من االماكن المعتمدة او التعاونیات التي انشأتها الدولة :مالحظة 
زیت الزیتون صبغة الفلفل او اصباغ اخرى لیكتسب لون زیت اضافة یغش الزیت ب هذا النبات ألن البعض

  . المائل للحمرة االركان
ان التشابه بین شجرة االركان في المغرب وشجرة النیم في الهند كبیر جدا عدا الظروف البیئیة التي یزرع بها كل 

عسى ان یرحم  اقترح انا ان یجرب نبات االركان في الصحراء العراقیة .زیت نقي لىباحتواءه عكالهما  شابهتویمنهما 
  .اعجبني النبات ولذلك احببت تنویركم عنه.التي اصبحت التفارقه یومیاواصف الترابیة العراق ومدنه من الع


