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می توانـد سـاکنان محلـی را بـه کشـت وکار ایـن گونـه ترغیـب کند 
تـا بدین ترتیـب ضمـن اشـتغال زایی، بخشـی از روغـن صنعتی مورد 

نیـاز کشـور نیـز تأمین شـود. 
به نـام جنـس  ایـن  از  دیگـری  گونـه  روغـن،  گـز   عالوه بـر 

M. oleifera به تازگـی وارد کشـور مـا شـده و در مناطـق جنوب و 
جنوب شـرقی کشـور اسـتقرار مناسـبی یافته اسـت. این گونه دارای 
فهرسـتی از عناصـر مهـم غذایـی و معدنـی بـوده و به عنـوان منبعی 
و  آمینـه  اسـیدهای  بتاکاروتـن،  ویتامین هـا،  پروتئین هـا،  از  غنـی 
 .)Anwar et al., 2007( فنولیک های مختلف شـناخته شـده اسـت
بیشـتر اجزای رویشـی و زایشـی این دو گونه به شـکل های مختلفی 
ازجملـه درد  بیماری هـای مختلـف،  بـرای درمـان  به عنـوان دارو، 
 Asghari et al.,( مفاصـل، التهـاب و ده هـا کاربـرد دیگـر دارویـی
Sashidhara et al., 2007; El-Alfy et al., 2011 ;2015( و 
همچنیـن به عنوان مـاده غذایی و صنعتی مورد اسـتفاده قرار می گیرد.

 
ظرفیت های موجود در گز روغن

گـز روغـن یکـی از باارزش تریـن گونه هـای مورینـگا اسـت کـه 
اگرچـه تاکنـون بسـیاری از ظرفیت هـای بالقـوه  آن شناسـایی شـده 
ولـی درعمـل در بهره بـرداری بهینـه از ایـن ظرفیت هـا، غفلت هـای 
زیـادی شـده اسـت. ایـن گونـه به عنـوان درختچـه ای مقـاوم بـه 
خشـکی در سـخت ترین شـرایط زیسـتی و رویشـگاه طبیعـی در 
کشـور ما رشـد و نمو داشـته و در خشکسـالی های مسـتمر چندین 

سـاله اخیـر هـم به خوبـی دوام آورده اسـت. 
بـاالی  درصـد  روغـن  گـز  ویژگی هـای  مهم تریـن  از  یکـی 
روغـن در بـذر آن اسـت که بـه اعتقاد بسـیاری از محققـان، خواص 
متعـددی دارد کـه آن را در ردیـف یکـی از بهتریـن روغن هـا بـا 
کاربری هـای مختلـف دارویـی، خوراکـی و صنعتی قرار داده اسـت. 
روغـن مورینـگا حـاوي نسـبت باالیـي از اسـیدهاي چرب اشـباع 
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مقدمه
گــز روغــن یــا گازرخ متعلق بــه جنــس Moringa و با نــام علمی

.Moringa peregrina (Forssk.) Fiori یکـی از درختچه هـای 
رویـش  مـا  کشـور  شـرقی  جنـوب  در  کـه  اسـت  ارزشـمندی 
 )Anwar et al., 2005( دارد. از ایـن جنـس تـا چهـارده گونـه
گـزارش شـده اسـت کـه در مناطـق گرمسـیری و نیمه گرمسـیری 
جهـان پراکنـده شـده اند. گـز روغـن به دلیـل ارزش هـای دارویی 
و تغذیـه ای فـراوان بـه درخـت معجـزه یـا معجـزه طبیعـت لقب 
گرفتـه اسـت. ایـن گیـاه منبعـی غنـی از  پروتئین هـا، ویتامین ها، 
بتاکاروتـن، اسـیدهای آمینـه و فنولیک هـای مختلف اسـت که از 
اعصار و قرون گذشـته توسـط سـاکنان محلی مورد اسـتفاده های 
مختلـف قـرار  می گرفـت. ایـن گونـه تاکنون بیشـتر به دلیـل بذر 
مملـو از روغنـش در کانـون توجـه سـاکنان محلـی بـوده ولـی 
ظرفیت هـا و قابلیت هـای بالقـوه ای دارد. همان طورکـه زیتـون 
در مناطقـی از کشـور سـبب اشـتغال و درآمدزایی شـده اسـت 
درآمدزایـی  و  اشـتغال  موجـب  می توانـد  هـم  روغـن  گـز 
گونـه  ایـن  اگرچـه  شـود.  کشـور  جنوب شـرقی  در  زیـادی 
اشـتهار بـه مقاومـت در برابر شـرایط سـخت محیطـی ازجمله 
خشکسـالی های مسـتمر دارد، ولی فشـارهای گزینشـی منفی 
طبیعـی و مصنوعـی کـه به طـور عمـده توسـط انسـان  اعمال 
می شـود، آن را بـه پرتـگاه برده اسـت. غفلـت از بهره برداری 
صحیـح ایـن گونـه از گذشـته های دور تاکنـون سـبب شـده 
تخریـب  آن  رویشـگاه های  از  عمـده ای  بخـش  کـه  اسـت 
شـده و تک درختـان آن بـه مناطـق مرتفع و دور از دسـترس 
انسـان پنـاه ببرند. احیـای این گونـه در مناطق رویشـگاهی 
آن اگـر درسـت مدیریـت نشـود می تواند سـبب هـرز رفتن 
بخـش عمـده ای از تالش هـای دسـتگاه های متولـی این امر 
شـود. تشـکیل باغ هـای الگویی بـا اسـتفاده از ژنوتیپ های 
منتخـب کـه قـادر بـه تولیـد مقادیـر زیـادی بـذر هسـتند 
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همان طورکه زیتون در مناطقی از 
کشور سبب اشتغال و درآمدزایی شده 
است گز روغن هم می تواند موجب اشتغال 
جنوب شرقی  در  زیادی  درآمدزایی  و 
کشور شود.  اگرچه این گونه اشتهار به 
مقاومت در برابر شرایط سخت محیطی 
دارد،  مستمر  خشکسالی های  ازجمله 
ولی فشارهای گزینشی منفی طبیعی و 
مصنوعی که به طور عمده توسط انسان  
اعمال می شود، آن را به پرتگاه برده است.

و غیراشـباع یک واحـدي نظیـر روغـن زیتـون اسـت کـه جایگزین 
ایدئالـی بـراي ایـن گونـه روغن  هـا در جیره غذایي انسـان به شـمار 
مـی رود. این روغن در عطرسـازي نیز کاربرد زیـادي دارد؛ همچنین 
بـا رویکـرد امـروزي درخصـوص جایگزینـي روغن  هـاي گیاهـي 
غیراشـباع چند زنجیـره  اي بـا روغن  هـاي گیاهـي غیراشـباع حاوي 
نمایـان  بیشـتر  اسـیدهاي تک زنجیـره  اي، ارزش آن  مقادیـر زیـاد 
می شـود. الزم به ذکـر اسـت، روغن  هایـي که حـاوي مقادیـر زیادي 
اسـید اولئیک هسـتند حتي در شـرایط سـختي نظیر سـرخ کردن غذا 

هـم بسـیار پایـدار می مانند.
از گذشـته های دور در کشـور مـا و سـایر مناطـق رویـش آن 

بخش هـای  از  آسـیا،  غـرب  منطقـه  در 
درمـان  در  گونـه  ایـن  رویشـی  مختلـف 
بیماری هـای مختلـف ازقبیـل نارسـایی های 
التهـاب  سـرماخوردگی،  درمـان  گوارشـی، 
اسـتفاده  مفاصـل  و درد  رماتیسـم  پوسـتی، 
می شـد. روغـن مورینـگا به عنـوان یکـي از 
نرم کننده هـاي پوسـتی مـورد اسـتفاده قـرار 
مي  گیـرد و مصریـان قدیـم هـم از آن بـرای 
اسـتفاده  بـدن  پوسـت  چین و چـروک  رفـع 
از   .)Kleiman et al., 2008( مي  کردنـد 
عصـاره  اي کـه از بـرگ ایـن گونـه گرفتـه 
مي  شـود به عنـوان ضدعفوني کننـده زخـم و 
کمـک در بهبـود زخم  هاي سـطحي اسـتفاده 

گونه  هـاي  شـاخ و برگ   .)Marwah et al., 2007( مي  شـود 
مورینـگا حـاوي میـزان باالیـي پروتئیـن و اسـید آمینه  هاي مؤثر در 
رشـد موجـودات زنـده ازجمله انسـان و دام هسـتند. کشـت متراکم 
برخـي گونه  هـاي آن بـرای اسـتفاده در بهبـود تغذیـه انسـان و دام 
توصیـه شـده و امـروزه از کشـت متراکـم گونـه M. oleifera برای 
برداشـت بـرگ و تولیـد فراورده هـای برگـی آن اسـتفاده می شـود. 
فالونوئید هـاي فعـال زیسـتي کـه در این گونـه یافت شـده اند ممکن 
اسـت مسـئول فعالیـت ضدالتهابـي آن باشـند. ارزش دارویـي گـز 
روغـن به عنـوان کاهـش دهنـده گلوکـز و چربـي خـون و همچنیـن 
فعالیت آنتي  اکسـیداني و داشـتن اثـرات ضدالتهاب و ضـددرد، بدون 
داشـتن اثـرات جانبـي روي موکـوس معده هـم حائز اهمیت اسـت. 
تنـوع زیـادی در زمینـه فعالیت هـاي آنتي اکسـیداني در گونه هـای 
گونـه  در  آن  مقـدار  بیشـترین  و  دارد  مورینـگا وجـود  مختلـف 
 .)Bellostas et al., 2010( گزارش شـده اسـت M. peregrina

کاربردهـای متعـددی نیـز برای اجـزای مختلف رویشـی و زایشـی 
ایـن گونـه از مورینـگا و گونـه دیگـر غیربومـی کـه در کشـور مـا 
رویـش دارد توسـط میرزایی ندوشـن و اسـدی کرم )1389( مطرح 

شـده اسـت کـه بـه آن ارجـاع داده می شـود.
یکـی از ارزشـمندترین ویژگی هـای مورینـگا خاصیـت ایجاد 
ایمنـی در بـدن اسـت کـه به تازگـی توسـط برخـی از محققـان 
مطـرح شـده اسـت. ضمـن اینکـه حتـی مصـرف ُدزهـای بـاالی 
مـواد گیاهـی حاصـل از گـز روغـن، بـدون هیچ گونـه عارضه ای 
توصیـه شـده اسـت )Gad EL Hak et al., 2018(. همچنیـن 
میلی گـرم   200 به میـزان  روغـن  گـز  بـرگ  عصـاره  مصـرف 
بـه ازای هـر کیلوگـرم وزن بـدن سـبب 
رفـع عـوارض جانبـی مصـرف مسـتمر 
اسـتامینوفن می شـود. الزم به ذکـر اسـت 
کـه مصـرف زیـاد اسـتامینوفن می تواند 
موجـب مسـمومیتی شـود کـه در انتهـا 
باعـث از کار افتـادن کارکردهـای کبـد 
 Abdel( و نکـروزه شـدن آن می شـود
بومـی  گونـه   .)Azim et al., 2017
آنتی اکسـیدانی  خـواص  داراي  آن 
بـر  کـه  هسـت  نیـز  ضدمیکروبـي  و 
ارزش هـای دارویـی آن افزوده اسـت 
)Majali et al., 2015(. گـز روغـن 
هرمـزگان  اسـتان هاي  در  ایـران  در 
نیک شـهر،  تـا  بشـاگرد  از  بلوچسـتان،  و  سیسـتان  و 
26 روي سـازندهاي    34َ تـا   25   50َ بیـن عرض هـاي 
مشـاهده  کوهسـتاني  مناطـق  در  خـاص  زمین شناسـي 
مي شـود )کنشـلو، 1391(. روغن بذر این گونـه کیفیتي در 
حـد روغن زیتـون دارد که  عالوه بر کاربردهـاي تغذیه اي- 
دارویـي، به علـت مقاومـت در برابـر حرارت هـاي بـاال، 
خودروسـازي  و  ساعت سـازي  عطرسـازي،  صنایـع  در 
 .)Kleiman et al., 2008( اسـت  توجـه  مـورد  نیـز 
ایــن گونــه درختچــه  اي بیابانــي بــوده و نیــاز آبــي 
کمتــري نیــز نســبت بــه گونه  هــاي مشــابه ماننــد گونــه 
M. oleifera دارد )میرزایــی ندوشــن و اســدی کرم، 
در  بي توجهــي  اثــر  بــر  هم اکنــون  ولــي   )1389
معــرض خطــر فرســایش شــدید ژنتیکــی قــرار 
گرفتــه و از آنجــا کــه پراکنــش آن محــدود بــه 
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ــا اســت، در  ــوب  غــرب آســیا و شــمال آفریق غــرب و جن
ــرار  ــه ق ــي و مطالع ــورد بررس ــر م ــي کمت ــطح بین الملل س
ــه  ــن گون ــه گســتردگی ای ــا توجــه ب ــه ب ــه اســت. البت گرفت
در جنوب شــرقي کشــور، بــا وجــود فرســایش شــدیدي کــه 

ــده  ــگاهي در آن دی ــاظ رویش از لح
مي  شــود، انتظــار مــي  رود هنــوز 
ــا  ــرای احی ــي ب ــي کاف ــوع ژنتیک تن
و اصــالح آن وجــود داشــته باشــد. 
ــای  ــه روی جمعیت ه ــی ک مطالعات
مختلــف ایــن گونــه در کشــور 
ــن  ــی از ای ــه حاک ــورت گرفت ص
ــی  ــوع ژنتیک ــوز تن ــه هن ــت ک اس
ــوان  ــه می ت ــود دارد ک ــی وج کاف
در راســتای ارتقــای ژنتیکــی ایــن 
گونــه از آن اســتفاده کــرد )کنشــلو 

و همــکاران، 1391؛ میرزایی ندوشــن و همــکاران، 1391 
.)1395 و 

زادآوری، استقرار و دیرزیستی گز روغن
عوامـل متعـددی در زادآوری ایـن گونـه نقـش منفـی 

عوامل متعددی سبب از بین رفتن 
در  که  می شود  روغن  گز  پایه های 
بیشتر آنها انسان رکن اصلی را بر عهده 
دارد. ارزش باالی بذر آن سبب شده 
جایی که پایه هایش در دسترس انسان 
هستند بذر کمتری تا زمان ریزش از 
درخت و دفن شدن در خاک به منظور 

تندش و رویش دوام بیاورد.

ایفـا می کننـد و وجـود ایـن عوامـل هـم سـبب شـده اسـت کـه در 
رویشـگاه های آن به نـدرت شـاهد زادآوری طبیعـی باشـیم. ارزش 
فوق العـاده بـذر آن به دلیـل خـواص متعـدد دارویـی، تغذیـه ای و 
صنعتـی و سـهولت در جمـع آوری و برداشـت بـذر توسـط انسـان 
و چـرای بذرهـای ریـزش کـرده توسـط دام 
کمـی  بـذر  می شـود  سـبب  حیات وحـش  و 
بـرای تنـدش، رویـش و اسـتقرار در طبیعـت 
باقـی بمانـد. جمعیت هـای گز روغـن در اکثر 
رویشـگاه های خود و همه کشـورهای منطقه، 
در حـال نابـودی بوده و تـداوم بقـا و تقویت 
رویشـگاه های آن فقـط بـا جنگل کاری هـای 
امکان پذیـر  الزم  حفاظت هـای  و  مصنوعـی 

. ست ا
مهم تریــن عامــل اســتقرار ایــن گونــه در 
کشــور مــا شــرایط ویــژه رویشــگاهی اســت؛ 
به طــوری کــه ایــن گونــه را محــدود بــه جنوب شــرقی کشــور کرده 
ــای  ــژه دم ــی به وی ــرات شــرایط دمای اســت. به نظــر می رســد تغیی
ــد بــه گونــه ای کــه اساســًا در عرض هــای  زیــر صفــر را برنمی تاب
ــک  ــی ی ــتانی حت ــه زمس ــر درج ــر صف ــرمای زی ــل س ــاال به دلی ب
ــرات  ــال اث ــن ح ــا ای ــت. ب ــوان یاف ــه را نمی ت ــن گون ــه از ای پای

شکل1  -  نهال مورینگا در مراحل اولیه رشد و تشکیل ریشه غده ای به منظور ذخیره رطوبت برای مقابله با دوره های خشکی
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متقابــل عوامــل مختلــف انســانی و محیطــی ســبب شــده اســت کــه 
رویشــگاه های طبیعــی ایــن گونــه بــه ارتفاعــات باالدســت منتقــل 
شــود، جایی کــه کمتــر دســت انســان بــه آن برســد. درصورتی کــه 
ــا و خــاک بســتر مناســب باشــد  شــرایط رویشــگاهی از نظــر دم
و ســایر عوامــل انســانی و حیوانــی محدود کننــده اســتقرار و رشــد 
ــی  ــه به راحت ــن گون ــد ای ــتقرار و رش ــد، اس ــته باش ــود نداش وج
صــورت می گیــرد. یکــی از ویژگی هــای منحصر به فــردی کــه 
ــه ای  ــد ریش ــده تولی ــته ش ــه گذاش ــه   ودیع ــه ب ــن گون ــاد ای در نه
ــکل 1(.  ــت )ش ــی اس ــش و نونهال ــدای روی ــکل در ابت غده ای ش
ــد  ــن نفــوذ کن ــه اعمــاق زمی ــل از اینکــه ریشــه ب ــن غده هــا قب ای
ــه  ــرای مقابل ــی ب ــداری آب کاف ــذب و نگه ــه  ج ــادر ب ــاه را ق گی
ــگاهی  ــق رویش ــدت در مناط ــکی طوالنی م ــای خش ــا دوره ه ب
ــگا  ــاي مورین ــذر گونه  ه ــه ب ــت اینک ــن به عل ــد. همچنی آن می کن
ــوده و  ــن ب ــي از روغ ــد باالی ــاوي درص ــن ح ــز روغ ــژه گ به وی

شکل 2 - استقرار و شادابی مناسب گز روغن در ستیغ ارتفاعات مناطق 
رویشگاهی این گونه 

در شــرایط ســخت رویشــگاهي بــا ســرعت زیــادي 
ــي  رود،  ــن م ــه و از بی ــش یافت ــه آن کاه ــوه نامی ق
وجــود رطوبــت الزم بــرای جوانه زنــي در دوره 
ســالمت بــذر کــه دوره کوتاهــي پــس از ریــزش آن 
اســت و اســتمرار ایــن رطوبــت بــرای رشــد اولیــه، 
ــذر و  ــي ب ــده در جوانه زن ــل تعیین کنن ــه عوام ازجمل
ــن و  ــی ندوش ــی رود )میرزای ــمار م ــتقرار آن به ش اس

.)1389 اســدی کرم، 
اگرچـه گفتـه می شـود مناطـق پایین دسـت بـر اثر 
جریانـات سـطحی، آب و رسـوبات بهتـري دریافـت 
سـایر  و  درخـت  تراکـم  دلیـل  به همیـن  و  می کننـد 
رویشـگاه  هاي  در  روغـن،  گـز  زیسـتی  ویژگی هـای 
شـده  ارزیابـي  پاییـن  ارتفاعـات  از  بدتـر  کوهسـتاني 
ایـن  نویسـنده  ولـی   )Hegazy et al, 2008( اسـت 
پایه هـای  هـم  خشکسـالی  شـرایط  در  حتـی  سـطور 
بسـیار شـادابی از ایـن گونـه را در ارتفاعـات بـاال و در 
مشـاهده  آن  رویشـگاهی  منطقـه  کوهسـتان های  سـتیغ 
کـرده اسـت )شـکل 2(. از ویژگی هـای قابـل توجـه این 
گونـه رویـش و اسـتقرار در مناطقی اسـت کـه فاقد خاک 
سـطحی بـوده )شـکل 3( و بـا نفوذ ریشـه به شـکاف های 
سـنگ بسـتر، آب مـورد نیـاز خـود را تأمیـن می کنـد. 
مرگ ومیـر  بیشـترین  کـه  اسـت  داده  نشـان  مطالعـات 
می پیونـدد.  به وقـوع  جوانـی  دوره  در  روغـن  گـز  در 
به عبـارت دیگـر ایـن گونـه در سـنین جوانـی بیشـترین 
دارد. خـود  رشـد  محدود کننـده  به عوامـل  را  حساسـیت 

فشارهای گزینشی منفی علیه گز روغن در طبیعت
ــز  ــای گ ــن پایه ه ــن رفت ــبب از بی ــددی س ــل متع عوام
ــا انســان رکــن اصلــی  ــه در بیشــتر آنه روغــن می شــود ک
را بر عهــده دارد. ارزش بــاالی بــذر آن ســبب شــده جایــی 
کــه پایه هایــش در دســترس انســان هســتند بــذر کمتــری تــا 
زمــان ریــزش از درخــت و دفــن شــدن در خــاک به منظــور 
تنــدش و رویــش دوام بیــاورد. از طرفــی حساســیت بیــش 
از حــد شــاخه های آن ســبب شکســتن تدریجــی شــاخه ها 
ــذر  ــان برداشــت ب ــان در زم ــای فرعــی درخت ــی تنه ه و حت
می شــود. فشــار برداشــت بــذر از ایــن گونــه از زمانــی شــدت 
ــی،  ــی و غذای ــدد داروی ــواص متع ــل خ ــه به دلی ــه ک گرفت
ــارس  ــیه خلیج ف ــی حاش ــورهای عرب ــه کش ــذر ب ــادرات ب ص
ــان  ــایر محقق ــاهدات س ــاس مش ــت.  براس ــه اس ــق گرفت رون
ــز روغــن  ــات گ ــم بیشــترین تلف )Hegazy et al., 2008( ه
ــده و  ــه ش ــن گون ــر ای ــی ب ــی منف ــار گزینش ــبب فش ــه س ک
ــد  ــش می ده ــای رویشــگاهی آن کاه ــم آن را در عرصه ه تراک
ــک  ــای فنولوژی ــروز پدیده ه ــه ب ــه در مرحل ــت ک ــی اس تلفات
ازجملــه گل دهــی و تولیــد بــذر در ایــن گونــه دیــده می شــود. 
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به عبــارت دیگــر گل هــا و بذرهــاي گیــاه بیشــتر در معــرض 
خطــر و از بیــن رفتــن هســتند و ایــن گونــه در مراحــل اولیه 
تولید مثلــي بیشــتر در معــرض تلفــات اســت. در ارتفاعــات 
ــان  ــن از انس ــده گزروغ ــای پراکن ــه پایه ه ــز اگرچ ــاال نی ب
ــدازه ای  ــا ان ــده ت ــل تهدیدکنن ــن عام ــوان بزرگ تری به عن
ــذر در ارتفاعــات  ــد ب ــی کم شــدن تولی مصــون هســتند ول
ــوع  ــز ضعــف تن و درنتیجــه کاهــش شــدید زادآوری و نی
ــی  ــارهای گزینش ــش فش ــل افزای ــه عوام ــی ازجمل ژنتیک

منفــی بــر ایــن گونــه اســت. 
 

تشــکیل بــاغ  الگویــی گــز روغــن بــا اســتفاده از 
ــب ــای منتخ ژنوتیپ ه

ــه در  ــن گون اگرچــه بخشــی از رویشــگا ه های طبیعــی ای
ــتگاه های  ــط دس ــور توس ــرقی کش ــوب ش ــق جن مناط
ــکل4(  ــت )ش ــازی اس ــا و بازس ــال احی ــی در ح اجرای
ــن  ــال ای ــت از نه ــا کشــت و مراقب ــر بناســت ب ــی اگ ول
ــت از  ــر اس ــود بهت ــا ش ــگاه های آن احی ــه ، رویش گون
ــه از  ــود ک ــری ش ــال بذرگی ــد نه ــرای تولی ــی ب پایه های
نظــر ویژگی هــای زیســتی، رویشــی و زایشــی برتــر از 
ــای  ــورت تالش  ه ــن ص ــتند. در ای ــا هس ــایر پایه ه س
ــه  ــن گون ــای رویشــگاه های ای ــه در احی ــه ای ک پرهزین
صــورت می گیــرد بی ثمــر یــا حداقــل کم ثمــر نخواهــد 
بــود.  براســاس مشــاهدات نویســنده این ســطور اگرچه 
پایه هــای بالــغ ایــن گونــه در مناطــق رویشــگاهی آن 
ــد،  ــد می کنن ــی تولی ــذر کم ــالف ب ــداد غ ــًا تع عموم
ــدند  ــه مشــاهده ش ــددی در منطق ــای متع ــی پایه ه ول
کــه از نظــر تعــداد غــالف بــذر و میــزان بــذر تولیــدی 
ــد؛  ــایرین دارن ــه س ــبت ب ــاده ای نس ــری فوق الع برت
ــط  ــور متوس ــغ به ط ــای بال ــر پایه ه ــه اگ به طوری ک
ــی  ــد، پایه های ــد می کنن ــذر تولی ــا 30 غــالف ب 20 ت
ــاج،  ــاد ت ــنین و ابع ــان س ــه در هم ــد ک ــود دارن وج
بیــش از 200 غــالف بــذر تولیــد می کننــد. ازایــن رو 
ــا  ــن پایه ه ــر رویشــی ای ــا تکثی ــود ب ــه می ش توصی
ــن  ــی ممک ــم به خوب ــادی ه ــق ریزازدی ــه ازطری ک
ــن  ــکاران، 1392( چندی ــدی کرم و هم ــت )اس اس
ــد مــردم  ــاغ الگویــی در منطقــه و در معــرض دی ب
محلــی تشــکیل شــود؛ چراکــه بــا تشــکیل بــاغ از 
طریــق نهال هــای تکثیــری از طریــق رویشــی اواًل 
نهال هــای حاصــل بایــد زودتــر بــه بلــوغ جنســی 
رســیده و میــوه و بــذر تولیــد کننــد، ثانیــًا پایه های 
ــذر زیــادی تولیــد می کننــد به طــوری کــه  ــغ ب بال
ــن  ــود. ای ــوه  می ش ــالف می ــرق در غ ــت غ درخ
ــه  ــت دارد ازجمل ــورد مثب ــن بازخ ــل چندی عم
اینکــه: 1- درختــان و درختچه هایــی کــه برتــری 
ژنتیکــی دارنــد حفــظ و تکثیــر می شــوند. 2- بــا 
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 شکل 4 - کشت نهال گز روغن در مناطقی از جنوب شرقی کشور توسط 
دستگاه های اجرایی به منظور احیای رویشگاه های این گونه

شکل 3 - استقرار گز روغن در مناطق کوهستانی و صخره ای فاقد خاک سطحی
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تشــکیل بــاغ الگویــی و مشــاهدات مــردم از اینکــه می تــوان 
باغــی را احــداث کــرد کــه ضمــن داشــتن کمتریــن توقــع از 
ــد  ــادی هــم تولی ــاز، محصــول زی نظــر نهاده هــای مــورد نی
ــب  ــی ترغی ــن باغ های ــکیل چنی ــه تش ــراد ب ــد، اف می کن
می شــوند. 3- از ایــن باغ هــای الگویــی می تــوان به عنــوان 
بــاغ مــادری ایــن گونــه نیــز اســتفاده کــرد تــا بــرای تأمیــن 
مــواد رویشــی مــورد نیــاز در تکثیــر پایه هــای برتــر مــورد 
ــبب  ــد س ــدت می توان ــرد. 4- در میان م ــرار گی ــتفاده ق اس
اشــتغال بســیاری از جوانــان و اهالــی جویــای کار شــود و 
ــه بکاهــد. 5 - دســت اندازی  ــکاری در منطق ــات بی از تبع
مــردم بــه رویشــگاه های طبیعــی به شــدت کاهــش 
ــی  ــل اصل ــی از عوام ــش یک ــن نق ــد. همچنی ــدا می کن پی
ــاری  ــر مرگب ــه اث ــه ک ــن گون ــگاهی ای ــایش رویش فرس
در از بیــن رفتــن پایه هــای آن در ارتفاعــات پاییــن 
ــاز  ــی از نی ــود. 6 - بخش ــگ می ش ــت، کم رن ــته اس داش
ــا  ــوای 30 ت ــد از محت ــز می توان ــن نی ــه روغ ــور ب کش
40 درصــدی روغــن بــذر ایــن گونــه تأمیــن شــود. 7 - 

ــود. ــا می ش ــه احی ــن گون ــه ای ــگاه های اولی رویش
البتــه بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف بایــد چندیــن 
نکتــه کلیــدی را در نظــر گرفــت تــا تالش هــای انجــام 
ــکات انتخــاب  ــن ن ــه ای ــد. ازجمل شــده نافرجــام نمان
ــق  ــی از مناط ــذر کاف ــد ب ــا تولی ــب ب ــای مناس پایه ه
ــن  ــی و تأمی ــر رویش ــه و تکثی ــن گون ــگاهی ای رویش
ــی  ــای الگوی ــکیل باغ ه ــه در تش ــی اولی ــواد گیاه م
اســت. در غیــر ایــن  صــورت اتفاقــی کــه در توســعه 
ــن  ــاد ممکــن اســت در ای ــون کاری در کشــور افت زیت
مــورد نیــز تکــرار شــود. بایــد اضافــه کــرد کــه تکثیر 
یــک پایــه مناســب گیاهــی ازطریــق بــذر بــه تفــرق 
ژنتیکــی در نســل بعــد منجــر شــده و بــه هیــچ وجــه 
نبایــد انتظــار داشــت نهال هایــی کــه از طریــق بــذر 
تکثیــر می شــوند قابلیت هــای پایــه مــادری را داشــته 
باشــند. الزم به ذکــر اســت کــه در توســعه زیتــون در 
کشــور در ســال های اولیــه هدف گــذاری، در مــوارد 
متعــددی نهال هــای بــذری زیتــون بیــن کشــاورزان 
ــی  ــل دوره جوان ــد اواًل به دلی ــبب ش ــع و س توزی
زیــاد زیتــون، ســال ها طــول بکشــد تــا نهال هــای 
مذکــور بــه بــار بنشــینند، ثانیــًا میوه هــای تولیــدی 
به دلیــل تفــرق ژنتیکــی در درختانــی کــه پــس از 
ســال ها انتظــار بــه بــار نشســتند هیــچ مشــابهتی 
ــوده و  ــت ب ــته و بی کیفی ــه نداش ــن اولی ــا والدی ب
ــند؛  ــر باش ــر متغی ــت دیگ ــه درخ ــی ب از درخت
میوه هــای  مــوارد  بیشــتر  در  به طوری کــه 
تولیــدی فاقــد گوشــت مناســب هســتند و به تبــع 
بهره برداری هــای  و  مناســب روغن کشــی  آن 

دیگــر هــم نیســتند.

منابع
بخشـی خانیکی، م.،  امـام،  ح.،  ندوشـن،  میرزایـی  ف.،  اسـدی کرم، 

غ. و سـردابی، ف.، 1392. بررسـی شـاخه زایی در تعـدادی از جمعیت هـای 
گـز روغنـی )Moringa peregrina(. تحقیقـات ژنتیـک و اصـالح گیاهـان 

جنگلی و مرتعی ایران، 21: 174- 182.
کنشـلو،   ه.، میرزایـی ندوشـن، ح.، اسـدی  کرم، ف. و آچـاک، ی.، 1391. ارزیابـی
  Moringa peregrina (Forssk.) Fioriویژگی هـای نونهالـی در گـز روغـن      
بـا بررسـی روابـط بین صفـات رویشـی گیـاه. تحقیقـات گیاهـان دارویی و 

معطر ایران، 28: 120-109.
کنشـلو،   ه.، 1391. آت اکولوژی گونه های گازرخ، پیر و کلیر و بررسـی شـیوه های

احیـای رویشـگاه و جنـگل کاری گازرخ. گـزارش نهایـی طـرح پژوهشـی، 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران. 374 صفحه.

میرزایـی ندوشـن، ح. و اسـدی کرم، ف.، 1389. مورینگا، اعجاز طبیعت. انتشـارات
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. تهران، 211 صفحه.

میرزایـی ندوشـن، ح.، کنشـلو، ه.، اسـدی  کرم، ف.، حسـنی، م.، و آچـاک، ی.،
1391. بررسـی سـاختار ژنتیکـی جمعیت  هایـی از گـز روغنـی در مراحـل
 اولیـه رشـد. تحقیقـات ژنتیـک و اصـالح گیاهـان مرتعـی و جنگلـی ایران، 

38-25 :20
میرزایـی ندوشـن، ح.، نظـری، ز.، بخشـی خانیکی، غ. و اسـدی  کرم، ف.، 1395.
تنـوع ژنتیکـی جمعیت  هایـی از گـز روغنـی بر پایـه پروتئین هـای ذخیره ای.
تحقیقـات ژنتیک و اصـالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایـران، 24: 207-199.
Abdel Azim, S.A., Abdelrahim, M.T., Mohamed Said, M. and

Khattab, A., 2017. Protective effect of Moringa 
peregrine leaves extract on acetaminophen-induced 
liver toxicity in Albini rats. African Journal of Traditional, 
Complementry and Alternative Medicines, 14: 206-216.

Anwar, F., Ashraf, M. and Bahanger, M.I., 2005. 
Inter-provenance variation in the composition of Moringa 
oleifera oilseeds from Pakistan. JAOCS, 82: 45-51.

Anwar, F., Latif, S., Ashraf, M. and Gilani, A.H., 2007.
Moringa oleifera, a food plant with multiple medicinal uses. 

      Phytotherapy Research, 21: 17-25.
Asghari, G., Palizban, A. and Bakhshaei, B., 2015. Quantitative 

analysis of the nutritional componentsin leaves and 
seeds of the Persian Moringa peregrina (Forssk.) Fiori, 
Pharmacognosy Research, 7: 242–248.

El-Alfy, T.S., Ezzat, S.M., Hegazy, A.K., Amer, A.M.M.and 
Kamel, G.M., 2011. Isolation of biologicallyactive 
constituents from Moringa peregrina (Forssk.) Fiori. 
(Family: Moringaceae) growing in Egypt, Pharmacognosy 
Magazine, 7: 109–115.

Gad EL Hak, H.N., Moustafa, A.R.A. and Mansour, S.R., 
2018. Toxic effect of Moringa peregrina seeds on 
histological and biochemical analyses of adult male 
Albino rats. Toxicology Reports, 5: 38-45.

Hegazy A.K., Hammouda, O., Lovett-Doust, J. and Gomaa, 
N.H., 2008. Population dynamics of Moringa peregrina 
along altitudinal gradient in the northwestern sector of 
the Red Sea. Journal of Arid Environments, 
72: 1537-1551.

Kleiman, R., Ashley, D.A. and Brown, J.H., 2008. Comparison 
of two seed oils used in cosmetics Moringa and Marula. 
Industrial Crops and Products, 28: 361-364.

Majali, I., Althunibat, O. and Qaralleh, H., 2015. Antimicrobial 
and immunomodulatory activities of Moringa peregrine. 
Journal of Basic and Applied Research, 1: 55–61.

Sashidhara, K.V., Rosaiah, J.N., Tyagi, E., Shukla, R., 
Raghubir, R. and Rajendran, S.M., 2007. Rare dipeptide 
and urea derivatives from roots of Moringa oleifera as 
potential anti-inflammatory and antinociceptive agents. 
European Journal of Medicinal Chemistry, 44: 432-436.

21 طبيعت ايران/ جلد 3، شماره 2، پیاپی 9، خرداد- تیر  1397


