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مقدمة:
تنتمي شجرة الرأجان إلى المملكة النباتية و تتبع التقسيم النباتي العلمي التالي:
المملكة Kingdom
غير مصنف
غير مصنف
غير مصنف
الرتبة Order
العائلة
تحت العائلة
القبيلة
الجنس
النوع
السإم العلمي

النباتية Plantae
مغطاة البذورأ Angiosperms
ثنائية الفلقة Eudicots
Asterids
Ericales
Sapotaceae
Sapotoideae
Sideroxyleae
Argania
Spinosa
Argania spinosa (L.) Skeels

جنس  Arganiaنبات زهأري يشمل نوعا واحدا هأو  Argania spinosaو المسمى أرأجان ,تنتشر الشجرة في
المناطق نصف الصحراوية و الرأاضي الجيرية بوادي سإوس جنوب غرب المغرب و حتى الجزائر في منطقة
تندوف في غربي منطقة المتوسإط..

الوصف النباتي:
تنمو شجرة الرأجان لتصل إلى ارأتفاع يتراوح بين  10 – 8متر و تعيش حتى عمر يتعدى  200سإنة .الشجارأ
شوكيه ,ذات جذع قاوي كثير العقد .الورأاق صغيرة ,يتراوح طول الورأقاة بين  4 – 2سإم ,بيضاوية الشكل و ذات
قامة كروية .الزهأارأ صغيرة الحجم ,تحمل  5بتلت لونها أصفر – مخضر فاتح ,تزهأر الشجرة في أبريل .يبلغ طول
الثمرة  4 – 2سإم و عرضها  3.0 – 1.5سإم ,القشرة سإميكة مرة الطعم تحيط بطبقة من اللب حلوة الرائحة  ,غير
أن نكهتها غير مستحبة .اللب يحيط ببذرأة واحدة )أحيانا  2أو  (3صغيرة غنية بالزيت .تستغرق الثمرة أكثر من عام
كي تصل لمرحلة اكتمال النمو ,تنضج الثمرة في يونيو و يوليو من العام التالي.
و تجدرأ ملحظة أن السإم  Arganiaأشتق من كلمة أرأجان  arganو هأو اسإم شجرة تسمى شيلها  Shilhaفي
لغة البربر التي ينطق بها الغالبية العظمى في المنطقة التي تنتشر بها هأذه الشجرة.
يسمى الزيت أيض ا أرأجان  ,و في الطب العربي  .و في المصادرأ العربية الدوائية في العصورأ الوسإطى ,عرفت
الشجرة باسإم هأارأچان  harjanو هأذا السإم اشتق أيضا من شيلها أرأجان .Shilha argan
و في المملكة المغربية تغطي غابات الرأجان حوالي  8280كيلومتر مربع ,تناقاصت هأذه المساحة إلى النصف خلل
 100عام الخيرة و ذلك بسبب صناعة الفحم ,الرعي و الزرأاعة المكثفة على نحو متزايد .و رأبما يكون أفضل
المال في المحافظة على تلك الشجرة هأو إنعاش و تطوير تصدير زيت الرأجان للسإواق العالمية ,كمنتج ذا قايمة
عالية .و مع ذلك ,الثروة التي تعود من تصدير الزيت تخلق مشكلة أخرى تضر بأشجارأ الرأجان ,وهأي زيادة عشيرة
و أعداد الماعز ,حيث يقوم السكان المحليون بشراء أعداد كبيرة من الماعز بالعائد المادي من بيع زيت الرأجان,
حيث تعوق أفراد الماعز من نمو الشجرة نتيجة لتسلقها و التغذية على أورأاقاها و ثمارأهأا .و في بعض مناطق
المملكة المغربية تحتل شجرة الرأجان مكان شجرة الزيتون كمصدرأ لعلف الماشية ,الزيت ,الخشب و الوقاود.
تتساقاط الثمارأ في شهر يوليو عندما تجف و يكون لونها أسإود ,عندئذ يمنع الماعز من دخول المنطقة و ذلك لجمع
الثمارأ حسب القوانين المنظمة ,أما الثمارأ المتبقية بعد عملية الجمع فهذه تجمع عقب اسإتهلكا الماعز لها و
إخراجها.

زيت الرأجان:

يتم إنتاج زيت الرأجان من خلل التعاونيات النسائية في الجزاء الجنوبية الغربية من المملكة المغربية ,و يمثل
الجزء الكبر من العمالة المكثفة في عملية اسإتخلصا الزيت ,إزالة اللب اللين )يستخدم في تغذية الحيوانات( و
كسر الجزء الصلب )النواة أو البندقاة( بين حجرين باسإتخدام اليد .تزال البذورأ بلطف ثم تحمص بهدوء .عملية
التحميص هأذه هأي المسئولة عن الطعم و النكهة المميزة للزيت.

مجموعة من الماعز تعتلي الشجرة.
و التقنية التقليدية لسإتخلصا الزيت تتمثل في طحن البذورأ المحمصة و تحويلها إلى عجينة بعد إضافة القليل من
الماء في حجر طاحونة يدوية دوارأة ,بعدئذ تضغط العجينة باليد لسإتخلصا الزيت ,و تستخدم العجينة التي تم
اسإتخلصا الزيت منها )ل زالت غنية بالزيت( في تغذية الماشية .يمكن تخزين الزيت المستخلص بهذه الطريقة
لمدة  6 – 3أشهر .ينتج الزيت حسب احتياجات العائلة من البذورأ الموجودة داخل أنويتها المخزنة و التي يمكن أن
تخزن لمدة  20سإنة .و لقد أصبحت طريقة السإتخلصا الجاف للزيت أكثر أهأمية و سإرعة لسإتخلصا الزيت
للتسويق ,كما أن الزيت المستخلص بهذه الطريقة يمكن تخزينه لمدة  18 – 12شهر .يتركا الزيت المستخلص كي
يسكن لمدة أسإبوعين حتى تترسإب المواد الصلبة العالقة به في قااع العبوة أو الناء ,و بالنسبة للزيت التقي ,يرشح
مرة أخرى و هأذا يتوقاف على درأجة النقاء و الشفافية المطلوبة.

كيفية طحن البذورأ لسإتخلصا الزيت.

خصائص الزيت و اسإتخداماته:

يحتوي الزيت على  ٪ 80أحماض دهأنية غير مشبعة ,غني في الحماض الدهأنية السإاسإية ,كما أنه أكثر مقاومة
للتأكسد مقارأنة بزيت الزيتون .يمكن غمس الخبز به و تناوله ,كما يمكن اسإتخدامه مع الكسكسى ,السلطة و
السإتخدامات المماثلة .الخبز المشبع بالزيت يسمى أملو  amlouيصنع من زيت الرأجان ,اللوز و الفول السوداني,
في بعض الحيان يحلى بالعسل أو السكر ,.كما أصبح مفضال في السوق الورأوبية لصناعة مستحضرات التجميل .و
تتراوح قايمة الكثافة النسبية للزيت بين  0.919 – 0.906على درأجة حرارأة ◦ 20م ,كما يحتوي الزيت على
توكوفيرولت ) tocopherolsفيتامين  ,(Eفيتولت ,سإكوالين  . squaleneو من أهأم الفينولت الموجودة حمض
الكافيك  ,Caffeic acidأوايروبين  ,oleuropeinحمض فانيلك  ,vanillic acidتيروسإول  ,tyrosolكاتيتشول
 ,catecholرأيسورأكينول  ,resorcinolإيبيكاتيتشين ) epicatechin-(-و كاتيتشين ).catechin-(+
كما سإبق القول أن الزيت يحتوي على أحماض دهأنية ,تختلف في نسبة تواجدهأا به كما يلي:
الحمض
أوليك Oleic
لينوليك Linoleic
بالميتيك Palmitic
سإتيارأيك Stearic
لينولينيك Linolenic
و لقد أوضحت نتائج بعض الدرأاسإات أن لزيت الرأجان تأثيرات مفيدة على الصحة ,فالسإتهلكا اليومي للزيت يعد
أحد العوامل الهامة التي تعمل على منع الصابة ببعض المراض مثل السرطان ,ضيق الشرايين و الوعية الدموية
و البدانة ,كما أن الزيت يعمل – كما هأي الحال في زيت الزيتون و زيت الخضراوات  -خفض الكولسترول و
الدهأون الثلثية بالدم ,كما يستخدم الزيت الناتج من بذورأ غير محمصة بصفة تقليدية في معالجة المراض الجلدية.
و تلعب الشجرة دورأا حيوي ا في توفير الغذاء و الحماية و الحد من ظاهأرة التصحر و منع التعرية ,حيث يعمل
المجوع الجذرأي للشجرة و المتعمق في التربة على تحقيق ذلك ,كما يعمل المجموع الخضري للشجرة )قامة
الشجرة( على توفير الظل للنواع الزرأاعية )النباتية( الخرى النامية أسإفلها ,وتعد الورأاق و الثمارأ مصدرأا هأاما
لتغذية الحيوانات.

ثمارأ مكتملة النمو

النوية و البذورأ المقشورأة

يباع الزيت في المغرب كمادة فاخرة )ترف( ,كما أنه جذب اهأتمام الشركات لدخوله في تصنيع مستحضرات
التجميل ,و لقد كان من الصعب أن يباع الزيت خارأج المملكة المغربية ,غير أنه بحلول  2002-2001أصبح الزيت
منتج مألوف في أورأوبا و أمريكا الشمالية ,كما أصبح متاحا و على نطاق واسإع في المحلت المتخصصة و في
بعض الحوال في السوبر مارأكت ,يتراوح سإعر زجاجة الزيت ) 500مل( ما بين  50 – 40دولرأ أمريكي.
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