تعرف على شجرة الكاشو و ثمارها و أهميتها االقتصادية و الغذائية و الصحية
دكتور  /عاطف محمد إبراهيم
كلية الزراعة – جامعة اإلسكندرية – مصر
شجرة الكاشو (الكاچو) شجرة استوائية دائمة الخضرة ,االسمم العلممه همو( , )Anacardium occidentale
يمكن أن يبلغ ارتفاع الشجرة حتى  14متر ,غيمر أن اششمجار المتمزممة منهما تبلمغ حمواله  6متمر ,و همذت تتميمز
بوصولها إلى سن الحمل و اإلثمار مبكرا ً عن اششجار العالية االرتفاع ,كما أنها تحمل محصوالً غزيراً .و البذرة
يطلق عليها فه جميع اشحوال (كاشو) ,تستهلك البذور مباشرة أو تدخل فه عمل الممبالت و الوصمفات الغذائيمة
أو فه عمل جبن أو زبد الكاشمو .أمما الرممرة و التمه يطلمق عليهما التفاحمة فهمذت تتميمز بلونهما اشحممر – اشصمفر
الفاتح ,يمكن أن يدخل لب الرممرة فمه عممل عصمير حلمو ,عفصمه (قمابق) أو يمطمر لعممل نموع ممن المشمروبات
الكحولية .و تدخل نواتج قشرة البذور فه الكرير من التطبيمات مرل زيوت التشحيم و الدهانات.
المنشأ (الموطن) اشصله لهذت الشجرة هه شمال شرق البرازيل ,و أهم المدول الرئيسمية فمه إنتماك الكاشمو همه
فيتنام ,نيجريا و ساحل العاك .اشتق االسم اإلنجليمز لهما ممن االسمم البرتغماله  cajuو المذ اشمتق بمدورت ممن
الكلمة  acajúو الته تعنه حرفيا ً بندقة "."nut
طبيعة النمو و الصفات المورفولوجية:
شجرة الكاشو كبيمرة الحجمم ,دائممة الخضمرة يتمراوف ارتفاعهما بمين  12 – 10متمر فمه العمادة ,ات جمذع قصمير
غير منتظم .اشوراق مرتبة ترتيبا ً حلزونياً ,جلدية الملمم ,,يتبماين شمكلها بمين بيضمه إلمى إهليلجمه ,شمكل (,)1
يتراوف طولها بمين  22 – 4سمم و عرهمها  15 – 2سمم و حوافهما ملسماا ناعممة .تخمرك اشزهمار فمه نمورة أو
عنمود زهر يبلغ طوله  26سم ,الزهرة صغيرة لونها أخضر فاتح فه بدايمة اشممر يتحمول إلمى اشحممر .الزهمرة
مكونة من كأس اسطوانية من خمسة سبالت ملتحمة و خم ,بمتالت يتمراوف طمول كمل منهما  17 – 5ممم ,شمكل
( .)2يذكر أن أكبمر شمجرة كاشمو حجمما ً تغطمه مسماقع مجموعهما الخضمر مما يممار  7500م , 2همذت الشمجرة
نامية بالبرازيل.
تنتشر زراعة شجرة الكاشو فه اشقطار االستوائية ,غه أنها يمكن أن تتأقلم فه نطاقات مناخية متباينة تمع بين
خممع عممر  ◦ 25شمممال و جنممو خممع االسممتواا ,تسممتغرق الشممجرة فتممرة ثممالز سممنوات منممذ زراعتهمما و حتممى
وصممولها مرحلممة اإلثمممار ,غيممر أن المحصممول االقتصمماد يبممدأ عنممدما تبلممغ الشممجرة ثمممان سممنوات .يبلممغ إجممماله
محصول الهكتار حواله  0.25طن متر و لك بالنسبة لألشجار العالية االرتفاع ممارنمة بحمواله طمن فمه حالمة
اششجار المصيرة (المتمزمة) .يمكن إكرار اششجار بواسطة التطعيم و التركيب.
بلغ اإلنتاك العالمه من الكاشو (البندقة داخل الغالف) حواله  4.4مليون طن فه عام .2013

شكل ()1

شكل ()2

الرمرة كا بة  , False fruitبيضاوية كمررية الشكل  ,تتطور من ساق و تخت الزهرة ,و غالبا ً ما يطلمق عليهما
تفاحة الكاشو  ,cashew appleيتباين لونها بين أصفر أو  /و أحمر ,يبلغ طولها  11 – 5سم  .الرمرة صمالحة
لألكل و لهما رائحمة حلموة قويمة و طعمم حلمو .اللمب عصمير جمدا ً يتميمز بطعممه الممنعش و نكهتمه االسمتوائية ,و
يوصف بأن به رائحة من المانجو و الجريب فروت ,جلد الرمرة سهل التمصف و من ثم فهه ال تناسب الشحن و
التصدير .تخرك الرمرة الحميمية فه نهاية التفاحة ,شمكل ( ,)3الرممرة الحميميمة حسملة  ,drupeكلويمة الشمكل.
يوجد بداخل الرمرة الحميميمة بمذرة واحمدة تسممى بندقمة  nutممن وجهمة النظمر اشكليمة ,شمكل ( ,)4تحماط البمذرة
بمشرة مزدوجة تحتو على مواد راتينجيمة حساسمة  ,حممق أكريمديك و ممدة كيميائيمة تحمدز تهميج فمه الجلمد,
تنتمه هذت المادة إلى زيت يسمى  urushiolو الذ يعد ساما ً و الموجود أيضما ً فمه اللمبال السمام .و تحممي
الكاشو بطريمة سليمة يمضه على هذت السمية ,غير أنه تجدر اإلشارة أن عملية التحمي همذت البمد أن تمتم فمه
جو مفتوف ,و لك شن الدخان المتصاعد من عملية التحمي عادة ما يكون محمالً بمطمرات ممن  urushiolو
الذ يسبب تهيج خطير أو شديد فه الرئتين مما يهدد الحياة ,و يذكر روزيمن و فورديمك Rosen & Fordice
( )1994أن الحساسية الته يسببها الكاشو أقل كريرا ً من الحساسية الته قد تسمببها بعمق فواكمه النممل اشخمر
أو الفول السودانه.

شكل ( :)3التفاحة باللون اشصفر و البندقة (الرمرة الحميمية) باللون البنه.

و صالحة لالستهالك.

شكل ( :)4الرمار الحميمية (البذور) بعد التحمي
أهم الدول المنتجة هه:
فيتنام ( 1,110,800طن متمر ) ,نيجيريما ( 950,000طمن) ,الهنمد ( 753,000طمن) ,سماحل العماك (450,000
طن) و بنين ( 180,000طن) بمجموع إنتاك عالمه يساو  4,439,960طن.
الميمة الغذائية:

توفر كل  100جرام كاشو خام (البندقة) حواله  553كالور  % 67 ,من كميمة المدهون اليوميمة الموصمى بهما,
 %36مممن البروتينممات الموصممى بهمما يومي ماً %13 ,أليمماف غذائيممة و  % 11كربوهيممدرات ,كممما يعممد الكاشممو
مصمدرا ً هامما ً (>  19%الميمممة اليوميمة الموصمى بهمما) ممن العناصممر الغذائيمة ,التمه تشمممل النحماس ,المنجنيممز,
الفسفور ,و المغنيسيوم(  110% – 79ممن المتطلبمات اليوميمة) و الريمامين  ,فيتمامين  ,B6فيتمامين – 32( K
 % 37من المتطلبات اليومية) ,الحديمد ,البوتاسميوم ,الزنمك و السملينيوم و همذت توجمد بكميمات جوهريمة (– 14
 61مممن المتطلبممات اليوميممة) ,كممما تحتممو كممل  100جممرام مممن الكاشممو الخممام علممى  113مليجممرام مممن البيتمما –
سيتوستيرول  .و توهح بيانات الجداول التالية محتو الكاشو من تلك المركبات:
كاشو خام
الميمة الغذائية لكل  100جرام
الطاقة
الكربوهيدرات ( 30.19جرام)
الدهون ( 43.85جرام)
البروتين
الماا
الكالسيوم
المغنيسيوم
الفسفور
الصوديوم
الفيتامين
فيتامين A
ريبوفالفين )(B2
حمق بانرونيك )(B5
فوالت )(B9
فيتامين )(C
فيتامين )(E

نشا
 0.74جم
مشبعة
 7.783جم

 553كالور
ألياف غذائية
الكتوز
سكريات
 3.3جم
 0.00جم
 5.91جم
عديدة غير مشبعة
أحادية غير مشبعة
 7.845جرام
 23.797جم
 18.22جم
 5.20جرام

العناصر المعدنية
الحديد
) 37 (4%مجم
المنجنيز
) 292 (82%مجم
البوتاسيوم
) 593 (85%مجم
الزنك
) 12 (1%مجم
الفيتامينات
الفيتامين
الميمة
ثيامين )(B1
 0وحدة دولية
نياسين )(B3
) 0.058 (5%مجم
فيتامين )(B6
) 0.86 (17%مجم
فيتامين )(B12
) 26 (6%ميكروجرام
فيتامين )(D
) 0.5 (1%مجم
فيتامين )(K
) 0.90 (6%مجم

( 6.68 )%51مجم
) 1.66(79%مجم
) 660 (14%مجم
) 5.78 (61%مجم
الميمة
) 0.43 (37%مجم
) 1.062 (7%مجم
) 0.417 (32%مجم
) 0 (0%ميكروجرام
) 0 (0%ميكروجرام
) 34.1 (32%ميكروجرام

الفوائد الطبية
أوراق شممجرة الكاشممو واللحمماا وكممذلك التفاحممة ات فائممدة صممحية عظيمممة فهممه تعمممل علممى قتممل البكتيريممما
والجراثيم ،و تعمالج اإلسمهال ،وتمليمل اإلفمرازات ،كمما يممال أنهما تعممل علمى زيمادة الرغبمة الجنسمية ،والحمد ممن
ارتفاع درجة الحرارة و تمليل مستو السكر فه الدم  ,كما تملل من ارتفاع هغع الدم ودرجة حرارة الجسمم .و
يعد الكاشو من اشغذية الصحية فه جميع أنحاا العالم ،حيث يحتو على مستويات عالية ممن الحديمد والمعمادن
اشساسممية ،المغنيسمميوم والفسممفور والزنممك والنحمماس المنجنيممز ،والتممه تسممتخدم فممه مجممال حلممول صممحية شمماملة
ووجبات صحية .و تناول الكاشو بطريمة معتدلة ربما تعمل على خفق مستو البدانة و تمليل الوزن.
كما يعد الكاشو غذاا صحه لمرهى الملب ,و لك بسبب إحنوائها على مسمتويات عاليمة ممن اشحمما الدهنيمة
غير المشبعة اشحادية ،وهه تساعد أيضا فه دعم مستويات صحية من الكولسترول (الحميد) جيدة منخفضة.
المغنيسيوم (راجع الجدول).
يحتو الكاشو على نسبة عالية ممن عنصمر المغنيسميوم المذ يلعمب دورا ً هامما ً فمه الحفما علمى صمحة الملمب.
حيمث تحتمو  100جمرام كاشمو خمام علمى  292ملليجممرام ممن المغنيسميوم بمما يعمادل  ٪ 82ممن الميممة اليوميممة
الموصممى بهمما للحفمما علممى الملممب بحالممة جيممدة ،كممما يحمممه أيضمما هممد ارتفمماع هممغع الممدم وتشممنجات العضممالت،
والصممداع النصممفه والتمموتر و اآلالم والتعممب .ويعمممل المغنيسمميوم أيضمما مممع الكالسمميوم لممدعم العضممالت والعظممام
والحفا عليها بحالة سليمة فه الجسم البشر .
المواد المضادة لألكسدة :

اسممتهالك الكاشممو يسمماعد الجسممم علممى االسممتفادة مممن الحديممد ،والمضمماا علممى اشصممول الحممرة ،وتنميممة العظممام
والنسيج الضام ،وإنتاك الجلد والشعر لصبغة الميالنين .كما أن النحاس ،والمذ يعتبمر عنصمرا أساسميا كمرافمق
لبعق اإلنزيمات ،يلعب دورا ً حيويا ً فه إنتاك الطاقة وكمضماد لألكسمدة ،وإنتماك مزيمد ممن المرونمة فمه اشوعيمة
الدموية والعظام والمفاصل.
مر السكر
دلت التجار السريرية فه اآلونة اشخيرة أن استهالك الكاشو والجوز والبندق (فواكمه النممل بصمفة عاممة) لهما
تأثيرات مفيد على أ المصابين بداا السكر أو المعرهين للخطر اإلصابة بهمذا الممر  .و الكاشمو الخمام بشمكل
ربما يملل من خطر اإلصابة بمر السكر من النوع  ،2اشكرر شيوعا ً اليوم.
حصى المرارة
إن استهالك جميع المكسرات ،بما فه لك جوز الكاشو ،ارتبع بانخفا مخماطر اإلصمابة بحصموات الممرارة .و
فد دلت نتائج اشبحاز أن تناول أوقيمة واحمدة علمى اشقمل فمه اشسمبوع ممن المكسمرات ،مرمل الكاشمو ،تململ خطمر
تعر المرأة لإلصابة بحصوات المرارة بممدار .%25
صحة اشسنان
وقممد أ هممرت اشبحمماز أيضمما أن المممواد الكيميائيممة فممه الكاشممو تمتممل خطممر البكتيريمما المسممببة لتسمموس اشسممنان.
وتناول الكاشو والجوز عند مستويات معتدلة ،يمكن أن يمضه على خراك اشسنان ،على الرغم من هذا لم يربمت
حتى اآلن من التجار السريرية المناسبة.
ويجب عدم تنماول الكريمر ممن الكاشمو ممرة واحمدة .بسمبب محتواهما المرتفمع ممن المدهون ،أ أن كرمرة اسمتهالك
الكاشو غير مرغو فيه ,حيث يمكن أن يسبب زيادة الوزن لد اشفراد .كما أن وجود اشكسالت فمه الكاشمو قمد
تسبب مشاكل صحية فه الكلى.
يحتو الكاشو على أقل محتو الدهون من معظم المكسرات اشخر  .كما تحتو علمى اشحمما الدهنيمة غيمر
المشمبعة فمه المممام اشول ،و ٪ 75منهما حممق اشوليمك ،والممدهون غيمر المشمبعة اشحاديمة الموجمودة فمه زيممت
الزيتون.كما أن الدهون اشحادية غير المشبعة تعمل علمى خفمق مسمتويات المدهون الرالثيمة العاليمة التمه تمرتبع
مع زيادة خطر اإلصابة بأمرا الملب.
الكاشو اشكل توفرت لجسم اإلنسان مع مصدرا جيدا للنحاس
النحاس يلعب دورا فه طائفة واسعة من العمليات الفسيولوجية بما فه لك :
اسممتخدام الحديممد  -المضمماا علممى اشصممول الحممرة  -تنميممة العظممام والنسمميج الضممام  -إلنتمماك صممبا الجلممد والشممعر
الميالنين  -الطاقة اإلنتاجية  -الدفاعات المضادة لألكسدة.
كمية من النحاس يمكن أن تؤد إلى عدم كفاية المشاكل الصحية مرل :
فممر المدم النمماجم عمن نمم الحديمد  -تمممزق اشوعيمة الدمويممة  -ترقمق العظممام  -المشماكل المشممتركة مرمل التهمما
المفاصل الروماتويد  -اهطرابات المدما  -انخفما الكرافمة المرتفعمة (السميةة) الكولسمترول الحميمد و(جيمد)
مستويات الكولسترول  -عدم انتظام هربات الملب  -زيادة التعر للعدو .
الكاشو هه مصدر كبير من المغنيسيوم  ,و الذ يضمن صمحة العظمام  -يسماعد علمى خفمق همغع المدم  -يمنمع
الهجمممات الملممب  -أنممماط النمموم العاديممة تشممجيع النسمماا بعممد انمطمماع الطمممث  -يملممل مممن حممدة الربممو .كممما يعمممل
المغنيسمميوم علممى عممدم ارتفمماع هممغع الممدم – تمليممل تملصممات العضممالت و الحممد مممن الصممداع النصممفه ,تشممنجات
العضالت ،التوتر و التعب أو اإلجهاد.
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