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گز روغن؛ بیم از غفلتها ،امید به ظرفیتها
حسين ميرزايي ندوشن

مقدمه

گــز روغــن یــا گازرخ متعلق بــه جنــس  Moringaو با نــام علمی
 Moringa peregrina (Forssk.) Fiori.یکـی از درختچههـای
ارزشـمندی اسـت کـه در جنـوب شـرقی کشـور مـا رویـش
دارد .از ایـن جنـس تـا چهـارده گونـه ()Anwar et al., 2005
گـزارش شـده اسـت کـه در مناطـق گرمسـیری و نیمهگرمسـیری
جهـان پراکنـده شـدهاند .گـز روغـن بهدلیـل ارزشهـای دارویی
و تغذیـهای فـراوان بـه درخـت معجـزه یـا معجـزه طبیعـت لقب
گرفتـه اسـت .ایـن گیـاه منبعـی غنـی از پروتئینهـا ،ویتامینها،
بتاکاروتـن ،اسـیدهای آمینـه و فنولیکهـای مختلف اسـت که از
اعصار و قرون گذشـته توسـط سـاکنان محلی مورد اسـتفادههای
مختلـف قـرارمیگرفـت .ایـن گونـه تاکنون بیشـتر بهدلیـل بذر
مملـو از روغنـش در کانـون توجـه سـاکنان محلـی بـوده ولـی
ظرفیتهـا و قابلیتهـای بالقـوهای دارد .همانطورکـه زیتـون
در مناطقـی از کشـور سـبب اشـتغال و درآمدزایی شـده اسـت
گـز روغـن هـم میتوانـد موجـب اشـتغال و درآمدزایـی
زیـادی در جنوبشـرقی کشـور شـود .اگرچـه ایـن گونـه
اشـتهار بـه مقاومـت در برابر شـرایط سـخت محیطـی ازجمله
خشکسـالیهای مسـتمر دارد ،ولی فشـارهای گزینشـی منفی
طبیعـی و مصنوعـی کـه بهطـور عمـده توسـط انسـان اعمال
میشـود ،آن را بـه پرتـگاه برده اسـت .غفلـت از بهرهبرداری
صحیـح ایـن گونـه از گذشـتههای دور تاکنـون سـبب شـده
اسـت کـه بخـش عمـدهای از رویشـگاههای آن تخریـب
شـده و تکدرختـان آن بـه مناطـق مرتفع و دور از دسـترس
انسـان پنـاه ببرند .احیـای این گونـه در مناطق رویشـگاهی
آن اگـر درسـت مدیریـت نشـود میتواند سـبب هـرز رفتن
بخـش عمـدهای از تالشهـای دسـتگاههای متولـی این امر
شـود .تشـکیل باغهـای الگویی بـا اسـتفاده از ژنوتیپهای
منتخـب کـه قـادر بـه تولیـد مقادیـر زیـادی بـذر هسـتند

میتوانـد سـاکنان محلـی را بـه کشـتوکار ایـن گونـه ترغیـب کند
تـا بدینترتیـب ضمـن اشـتغالزایی ،بخشـی از روغـن صنعتی مورد
نیـاز کشـور نیـز تأمین شـود.
عالوهبـر گـز روغـن ،گونـه دیگـری از ایـن جنـس بهنـام
 M. oleiferaبهتازگـی 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 بهعنـوان منبعی
غنـی از پروتئینهـا ،ویتامینهـا ،بتاکاروتـن ،اسـیدهای آمینـه و
فنولیکهای مختلف شـناخته شـده اسـت (.)Anwar et al., 2007
بیشـتر اجزای رویشـی و زایشـی این دو گونه به شـکلهای مختلفی
بهعنـوان دارو ،بـرای درمـان بیماریهـای مختلـف ،ازجملـه درد
مفاصـل ،التهـاب و دههـا کاربـرد دیگـر دارویـی (Asghari et al.,
 )2015; Sashidhara et al., 2007; El-Alfy et al., 2011و
همچنیـن بهعنوان مـاده غذایی و صنعتی مورد اسـتفاده قرار میگیرد.

ظرفیتهای موجود در گز روغن

گـز روغـن یکـی از باارزشتریـن گونههـای مورینـگا اسـت کـه
اگرچـه تاکنـون بسـیاری از ظرفیتهـای بالقـو ه آن شناسـایی شـده
ولـی درعمـل در بهرهبـرداری بهینـه از ایـن ظرفیتهـا ،غفلتهـای
زیـادی شـده اسـت .ایـن گونـه بهعنـوان درختچـهای مقـاوم بـه
خشـکی در سـختترین شـرایط زیسـتی و رویشـگاه طبیعـی در
کشـور ما رشـد و نمو داشـته و در خشکسـالیهای مسـتمر چندین
سـاله اخیـر هـم بهخوبـی دوام آورده اسـت.
یکـی از مهمتریـن ویژگیهـای گـز روغـن درصـد بـاالی
روغـن در بـذر آن اسـت که بـه اعتقاد بسـیاری از محققـان ،خواص
متعـددی دارد کـه آن را در ردیـف یکـی از بهتریـن روغنهـا بـا
کاربریهـای مختلـف دارویـی ،خوراکـی و صنعتی قرار داده اسـت.
روغـن مورينـگا حـاوي نسـبت بااليـي از اسـيدهاي چرب اشـباع

* استاد پژوهش ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران .ایران
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و غيراشـباع يکواحـدي نظيـر روغـن زيتـون اسـت کـه جايگزين کاربردهـای متعـددی نیـز برای اجـزای مختلف رویشـی و زایشـی
ایدئالـی بـراي ايـن گونـه روغنهـا در جيره غذايي انسـان بهشـمار ایـن گونـه از مورینـگا و گونـه دیگـر غیربومـی کـه در کشـور مـا
مـیرود .این روغن در عطرسـازي نيز کاربرد زيـادي دارد؛ همچنین رویـش دارد توسـط میرزایی ندوشـن و اسـدیکرم ( )1389مطرح
بـا رويکـرد امـروزي درخصـوص جايگزينـي روغنهـاي گياهـي شـده اسـت کـه بـه آن ارجـاع داده میشـود.
یکـی از ارزشـمندترین ویژگیهـای مورینـگا خاصیـت ایجاد
غيراشـباع چندزنجيـرهاي بـا روغنهـاي گياهـي غيراشـباع حاوي
مقاديـر زيـاد اسـيدهاي تکزنجيـرهاي ،ارزش آن بیشـتر نمایـان ایمنـی در بـدن اسـت کـه بهتازگـی توسـط برخـی از محققـان
میشـود .الزم بهذکـر اسـت ،روغنهايـي که حـاوي مقاديـر زيادي مطـرح شـده اسـت .ضمـن اینکـه حتـی مصـرف دُزهـای بـاالی
اسـيد اولئيک هسـتند حتي در شـرايط سـختي نظير سـرخکردن غذا مـواد گیاهـی حاصـل از گـز روغـن ،بـدون هیچگونـه عارضهای
توصیـه شـده اسـت ( .)Gad EL Hak et al., 2018همچنیـن
هـم بسـيار پايـدار میمانند.
از گذشـتههای دور در کشـور مـا و سـایر مناطـق رویـش آن مصـرف عصـاره بـرگ گـز روغـن بهمیـزان  200میلیگـرم
در منطقـه غـرب آسـیا ،از بخشهـای
بـه ازای هـر کیلوگـرم وزن بـدن سـبب
از
مناطقی
در
زیتون
طورکه
ن
هما
مختلـف رویشـی ایـن گونـه در درمـان
رفـع عـوارض جانبـی مصـرف مسـتمر
شده
درآمدزایی
و
اشتغال
سبب
کشور
بیماریهـای مختلـف ازقبیـل نارسـاییهای
اسـتامینوفن میشـود .الزم بهذکـر اسـت
گوارشـی ،درمـان سـرماخوردگی ،التهـاب استگزروغنهممیتواندموجباشتغال کـه مصـرف زیـاد اسـتامینوفن میتواند
پوسـتی ،رماتیسـم و درد مفاصـل اسـتفاده و درآمدزایی زیادی در جنوبشرقی موجـب مسـمومیتی شـود کـه در انتهـا
میشـد .روغـن مورينـگا بهعنـوان يکـي از کشور شود .اگرچه این گونه اشتهار به باعـث از کار افتـادن کارکردهـای کبـد
نرمکنندههـاي پوسـتی مـورد اسـتفاده قـرار مقاومت در برابر شرایط سخت محیطی و نکـروزه شـدن آن میشـود (Abdel
 .)Azim et al., 2017گونـه بومـی
ميگیـرد و مصريـان قديـم هـم از آن بـرای ازجمله خشکسالیهای مستمر دارد،
رفـع چينوچـروک پوسـت بـدن اسـتفاده
آن داراي خـواص آنتیاکسـیدانی
و
طبیعی
منفی
گزینشی
فشارهای
ولی
ميکردنـد ( .)Kleiman et al., 2008از
و ضدميکروبـي نیـز هسـت کـه بـر
ن

انسا
توسط
عمده
طور
ه
ب
که
مصنوعی
ارزشهـای دارویـی آن افزوده اسـت
عصـارهاي کـه از بـرگ ايـن گونـه گرفتـه
ميشـود بهعنـوان ضدعفونيکننـده زخـم و اعمال میشود ،آن را به پرتگاه برده است .)Majali et al., 2015( .گـز روغـن
در ایـران در اسـتانهاي هرمـزگان
کمـک در بهبـود زخمهاي سـطحي اسـتفاده
ميشـود ( .)Marwah et al., 2007شـاخوبرگ گونههـاي و سيسـتان و بلوچسـتان ،از بشـاگرد تـا نیکشـهر،
مورينـگا حـاوي ميـزان بااليـي پروتئيـن و اسـيدآمينههاي مؤثر در بيـن عرضهـاي َ 25  50تـا َ 26 34روي سـازندهاي
رشـد موجـودات زنـده ازجمله انسـان و دام هسـتند .کشـت متراکم زمينشناسـي خـاص در مناطـق كوهسـتاني مشـاهده
برخـي گونههـاي آن بـرای اسـتفاده در بهبـود تغذيـه انسـان و دام ميشـود (کنشـلو .)1391 ،روغن بذر این گونـه کيفيتي در
توصيـه شـده و امـروزه از کشـت متراکـم گونـه  M. oleiferaبرای حـد روغن زيتـون دارد کهعالوهبر کاربردهـاي تغذيهاي-
برداشـت بـرگ و تولیـد فراوردههـای برگـی آن اسـتفاده میشـود .دارويـي ،بهعلـت مقاومـت در برابـر حرارتهـاي بـاال،
فالونوئيدهـاي فعـال زيسـتي کـه در اين گونـه يافت شـدهاند ممکن در صنايـع عطرسـازي ،ساعتسـازي و خودروسـازي
اسـت مسـئول فعاليـت ضدالتهابـي آن باشـند .ارزش دارويـي گـز نيـز مـورد توجـه اسـت (.)Kleiman et al., 2008
ايــن گونــه درختچــهاي بيابانــي بــوده و نيــاز آبــي
روغـن بهعنـوان کاهـش دهنـده گلوکـز و چربـي خـون و همچنيـن
فعاليت آنتياکسـيداني و داشـتن اثـرات ضدالتهاب و ضـددرد ،بدون کمتــري نيــز نســبت بــه گونههــاي مشــابه ماننــد گونــه
داشـتن اثـرات جانبـي روي موکـوس معده هـم حائز اهميت اسـت M. oleifera .دارد (میرزایــی ندوشــن و اســدیکرم،
تنـوع زیـادی در زمينـه فعاليتهـاي آنتياکسـيداني در گونههـای  )1389ولــي هماکنــون بــر اثــر بيتوجهــي در
مختلـف مورينـگا وجـود دارد و بيشـترين مقـدار آن در گونـه معــرض خطــر فرســایش شــدید ژنتیکــی قــرار
 M. peregrinaگزارش شـده اسـت ( .)Bellostas et al., 2010گرفتــه و از آنجــا کــه پراکنــش آن محــدود بــه
طبیعت ایران /جلد  ،3شماره  ،2پیاپی  ،9خرداد -تیر 1397
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شکل - 1نهال مورینگا در مراحل اولیه رشد و تشکیل ریشه غدهای بهمنظور ذخیره رطوبت برای مقابله با دورههای خشکی

غــرب و جنــوب غــرب آســيا و شــمال آفريقــا اســت ،در ایفـا میکننـد و وجـود ایـن عوامـل هـم سـبب شـده اسـت کـه در
ســطح بينالمللــي کمتــر مــورد بررســي و مطالعــه قــرار رویشـگاههای آن بهنـدرت شـاهد زادآوری طبیعـی باشـیم .ارزش
گرفتــه اســت .البتــه بــا توجــه بــه گســتردگی ايــن گونــه فوقالعـاده بـذر آن بهدلیـل خـواص متعـدد دارویـی ،تغذیـهای و
در جنوبشــرقي کشــور ،بــا وجــود فرســايش شــديدي کــه صنعتـی و سـهولت در جمـعآوری و برداشـت بـذر توسـط انسـان
و چـرای بذرهـای ریـزش کـرده توسـط دام
از لحــاظ رويشــگاهي در آن ديــده
ميشــود ،انتظــار مــيرود هنــوز عوامل متعددی سبب از بین رفتن
و حیاتوحـش سـبب میشـود بـذر کمـی
تنــوع ژنتيکــي کافــي بــرای احيــا پایههای گز روغن میشود که در بـرای تنـدش ،رویـش و اسـتقرار در طبیعـت
و اصــاح آن وجــود داشــته باشــد .بیشتر آنها انسان رکن اصلی را برعهده باقـی بمانـد .جمعیتهـای گز روغـن در اکثر
مطالعاتــی کــه روی جمعیتهــای دارد .ارزش باالی بذر آن سبب شده رویشـگاههای خود و همه کشـورهای منطقه،
مختلــف ایــن گونــه در کشــور جایی که پایههایش در دسترس انسان در حـال نابـودی بوده و تـداوم بقـا و تقویت
صــورت گرفتــه حاکــی از ایــن هستند بذر کمتری تا زمان ریزش از رویشـگاههای آن فقـط بـا جنگلکاریهـای
مصنوعـی و حفاظتهـای الزم امکانپذیـر
اســت کــه هنــوز تنــوع ژنتیکــی درخت و دفن شدن در خاک بهمنظور
ا ست .
کافــی وجــود دارد کــه میتــوان
تندش و رویش دوام بیاورد.
مهمتریــن عامــل اســتقرار ایــن گونــه در
در راســتای ارتقــای ژنتیکــی ایــن
کشــور مــا شــرایط ویــژه رویشــگاهی اســت؛
گونــه از آن اســتفاده کــرد (کنشــلو
و همــکاران1391 ،؛ میرزایی ندوشــن و همــکاران 1391 ،بهطــوری کــه ایــن گونــه را محــدود بــه جنوب شــرقی کشــور کرده
اســت .بهنظــر میرســد تغییــرات شــرایط دمایــی بهویــژه دمــای
و .)1395
زیــر صفــر را برنمیتابــد بــه گون ـهای کــه اساس ـ ًا در عرضهــای
زادآوری ،استقرار و دیرزیستی گز روغن
بــاال بهدلیــل ســرمای زیــر صفــر درجــه زمســتانی حتــی یــک
عوامـل متعـددی در زادآوری ایـن گونـه نقـش منفـی پایــه از ایــن گونــه را نمیتــوان یافــت .بــا ایــن حــال اثــرات
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متقابــل عوامــل مختلــف انســانی و محیطــی ســبب شــده اســت کــه
رویشــگاههای طبیعــی ایــن گونــه بــه ارتفاعــات باالدســت منتقــل
شــود ،جاییکــه کمتــر دســت انســان بــه آن برســد .درصورتیکــه
شــرایط رویشــگاهی از نظــر دمــا و خــاک بســتر مناســب باشــد
و ســایر عوامــل انســانی و حیوانــی محدودکننــده اســتقرار و رشــد
وجــود نداشــته باشــد ،اســتقرار و رشــد ایــن گونــه بهراحتــی
صــورت میگیــرد .یکــی از ویژگیهــای منحصربهفــردی کــه
در نهــاد ایــن گونــه بــهودیعــه گذاشــته شــده تولیــد ریشــهای
غدهایشــکل در ابتــدای رویــش و نونهالــی اســت (شــکل .)1
ایــن غدههــا قبــل از اینکــه ریشــه بــه اعمــاق زمیــن نفــوذ کنــد
گیــاه را قــادر بــهجــذب و نگهــداری آب کافــی بــرای مقابلــه
بــا دورههــای خشــکی طوالنیمــدت در مناطــق رویشــگاهی
آن میکنــد .همچنیــن بهعلــت اینکــه بــذر گونههــاي مورينــگا
بهويــژه گــز روغــن حــاوي درصــد بااليــي از روغــن بــوده و

در شــرايط ســخت رويشــگاهي بــا ســرعت زيــادي
قــوه ناميــه آن کاهــش یافتــه و از بيــن مــيرود،
وجــود رطوبــت الزم بــرای جوانهزنــي در دوره
ســامت بــذر کــه دوره کوتاهــي پــس از ريــزش آن
اســت و اســتمرار ايــن رطوبــت بــرای رشــد اوليــه،
ازجملــه عوامــل تعيينکننــده در جوانهزنــي بــذر و
اســتقرار آن بهشــمار مــیرود (میرزایــی ندوشــن و
اســدیکرم.)1389 ،
اگرچـه گفتـه میشـود مناطـق پایيندسـت بـر اثر
جريانـات سـطحی ،آب و رسـوبات بهتـري دريافـت
میکننـد و بههميـن دليـل تراکـم درخـت و سـایر
ویژگیهـای زیسـتی گـز روغـن ،در رويشـگاههاي
کوهسـتاني بدتـر از ارتفاعـات پاییـن ارزيابـي شـده
اسـت ( )Hegazy et al, 2008ولـی نویسـنده ایـن
سـطور حتـی در شـرایط خشکسـالی هـم پایههـای
بسـیار شـادابی از ایـن گونـه را در ارتفاعـات بـاال و در
سـتیغ کوهسـتانهای منطقـه رویشـگاهی آن مشـاهده
کـرده اسـت (شـکل  .)2از ویژگیهـای قابـل توجـه این
گونـه رویـش و اسـتقرار در مناطقی اسـت کـه فاقد خاک
سـطحی بـوده (شـکل  )3و بـا نفوذ ریشـه به شـکافهای
سـنگ بسـتر ،آب مـورد نیـاز خـود را تأمیـن میکنـد.
مطالعـات نشـان داده اسـت کـه بیشـترین مرگومیـر
در گـز روغـن در دوره جوانـی بهوقـوع میپیونـدد.
بهعبـارت دیگـر ایـن گونـه در سـنین جوانـی بیشـترین
حساسـیت را بهعوامـل محدودکننـده رشـد خـود دارد.

فشارهای گزینشی منفی علیه گز روغن در طبیعت

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

عوامــل متعــددی ســبب از بیــن رفتــن پایههــای گــز
روغــن میشــود کــه در بیشــتر آنهــا انســان رکــن اصلــی
را برعهــده دارد .ارزش بــاالی بــذر آن ســبب شــده جایــی
کــه پایههایــش در دســترس انســان هســتند بــذر کمتــری تــا
زمــان ریــزش از درخــت و دفــن شــدن در خــاک بهمنظــور
تنــدش و رویــش دوام بیــاورد .از طرفــی حساســیت بیــش
از حــد شــاخههای آن ســبب شکســتن تدریجــی شــاخهها
و حتــی تنههــای فرعــی درختــان در زمــان برداشــت بــذر
میشــود .فشــار برداشــت بــذر از ایــن گونــه از زمانــی شــدت
گرفتــه کــه بهدلیــل خــواص متعــدد دارویــی و غذایــی،
صــادرات بــذر بــه کشــورهای عربــی حاشــیه خلیجفــارس
رونــق گرفتــه اســت.براســاس مشــاهدات ســایر محققــان
( )Hegazy et al., 2008هــم بیشــترین تلفــات گــز روغــن
کــه ســبب فشــار گزینشــی منفــی بــر ایــن گونــه شــده و
تراکــم آن را در عرصههــای رویشــگاهی آن کاهــش میدهــد
تلفاتــی اســت کــه در مرحلــه بــروز پدیدههــای فنولوژیــک
ازجملــه گلدهــی و تولیــد بــذر در ایــن گونــه دیــده میشــود.
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بهعبــارت دیگــر گلهــا و بذرهــاي گيــاه بيشــتر در معــرض
خطــر و از بيــن رفتــن هســتند و ايــن گونــه در مراحــل اوليه
توليدمثلــي بيشــتر در معــرض تلفــات اســت .در ارتفاعــات
بــاال نیــز اگرچــه پایههــای پراکنــده گزروغــن از انســان
بهعنــوان بزرگتریــن عامــل تهدیدکننــده تــا انــدازهای
مصــون هســتند ولــی کمشــدن تولیــد بــذر در ارتفاعــات
و درنتیجــه کاهــش شــدید زادآوری و نیــز ضعــف تنــوع
ژنتیکــی ازجملــه عوامــل افزایــش فشــارهای گزینشــی
منفــی بــر ایــن گونــه اســت.

تشــکیل بــاغ الگویــی گــز روغــن بــا اســتفاده از
ژنوتیپهــای منتخــب

اگرچــه بخشــی از رویشــگ اههای طبیعــی ایــن گونــه در
مناطــق جنــوب شــرقی کشــور توســط دســتگاههای
اجرایــی در حــال احیــا و بازســازی اســت (شــکل)4
شکل  - 3استقرار گز روغن در مناطق کوهستانی و صخرهای فاقد خاک سطحی ولــی اگــر بناســت بــا کشــت و مراقبــت از نهــال ایــن
گونــه ،رویشــگاههای آن احیــا شــود بهتــر اســت از
پایههایــی بــرای تولیــد نهــال بذرگیــری شــود کــه از
نظــر ویژگیهــای زیســتی ،رویشــی و زایشــی برتــر از
ســایر پایههــا هســتند .در ایــن صــورت تالشهــای
پرهزین ـهای کــه در احیــای رویشــگاههای ایــن گونــه
صــورت میگیــرد بیثمــر یــا حداقــل کمثمــر نخواهــد
بــود.براســاس مشــاهدات نویســنده این ســطور اگرچه
پایههــای بالــغ ایــن گونــه در مناطــق رویشــگاهی آن
عمومــ ًا تعــداد غــاف بــذر کمــی تولیــد میکننــد،
ولــی پایههــای متعــددی در منطقــه مشــاهده شــدند
کــه از نظــر تعــداد غــاف بــذر و میــزان بــذر تولیــدی
برتــری فوقالعــادهای نســبت بــه ســایرین دارنــد؛
بهطوریکــه اگــر پایههــای بالــغ بهطــور متوســط
 20تــا  30غــاف بــذر تولیــد میکننــد ،پایههایــی
وجــود دارنــد کــه در همــان ســنین و ابعــاد تــاج،
بیــش از  200غــاف بــذر تولیــد میکننــد .ازایـنرو
توصیــه میشــود بــا تکثیــر رویشــی ایــن پایههــا
کــه ازطریــق ریزازدیــادی هــم بهخوبــی ممکــن
اســت (اســدیکرم و همــکاران )1392 ،چندیــن
بــاغ الگویــی در منطقــه و در معــرض دیــد مــردم
محلــی تشــکیل شــود؛ چراکــه بــا تشــکیل بــاغ از
ال
طریــق نهالهــای تکثیــری از طریــق رویشــی او ً
نهالهــای حاصــل بایــد زودتــر بــه بلــوغ جنســی
رســیده و میــوه و بــذر تولیــد کننــد ،ثانیـ ًا پایههای
بالــغ بــذر زیــادی تولیــد میکننــد بهطــوری کــه
درخــت غــرق در غــاف میــوهمیشــود .ایــن
عمــل چندیــن بازخــورد مثبــت دارد ازجملــه
شکل  - 4کشت نهال گز روغن در مناطقی از جنوب شرقی کشور توسط اینکــه -1 :درختــان و درختچههایــی کــه برتــری
دستگاههای اجرایی بهمنظور احیای رویشگاههای این گونه
ژنتیکــی دارنــد حفــظ و تکثیــر میشــوند -2 .بــا
20
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تشــکیل بــاغ الگویــی و مشــاهدات مــردم از اینکــه میتــوان منابع
باغــی را احــداث کــرد کــه ضمــن داشــتن کمتریــن توقــع از
نظــر نهادههــای مــورد نیــاز ،محصــول زیــادی هــم تولیــد
میکنــد ،افــراد بــه تشــکیل چنیــن باغهایــی ترغیــب
میشــوند -3 .از ایــن باغهــای الگویــی میتــوان بهعنــوان
بــاغ مــادری ایــن گونــه نیــز اســتفاده کــرد تــا بــرای تأمیــن
مــواد رویشــی مــورد نیــاز در تکثیــر پایههــای برتــر مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد -4 .در میانمــدت میتوانــد ســبب
اشــتغال بســیاری از جوانــان و اهالــی جویــای کار شــود و
از تبعــات بیــکاری در منطقــه بکاهــد - 5 .دس ـتاندازی
مــردم بــه رویشــگاههای طبیعــی بهشــدت کاهــش
پیــدا میکنــد .همچنیــن نقــش یکــی از عوامــل اصلــی
فرســایش رویشــگاهی ایــن گونــه کــه اثــر مرگبــاری
در از بیــن رفتــن پایههــای آن در ارتفاعــات پاییــن
داشــته اســت ،کمرنــگ میشــود - 6 .بخشــی از نیــاز
کشــور بــه روغــن نیــز میتوانــد از محتــوای  30تــا
 40درصــدی روغــن بــذر ایــن گونــه تأمیــن شــود- 7 .
رویشــگاههای اولیــه ایــن گونــه احیــا میشــود.
البتــه بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف بایــد چندیــن
نکتــه کلیــدی را در نظــر گرفــت تــا تالشهــای انجــام
شــده نافرجــام نمانــد .ازجملــه ایــن نــکات انتخــاب
پایههــای مناســب بــا تولیــد بــذر کافــی از مناطــق
رویشــگاهی ایــن گونــه و تکثیــر رویشــی و تأمیــن
مــواد گیاهــی اولیــه در تشــکیل باغهــای الگویــی
اســت .در غیــر ایــنصــورت اتفاقــی کــه در توســعه
زیتــونکاری در کشــور افتــاد ممکــن اســت در ایــن
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 نهالهایــی کــه از طریــق بــذر
تکثیــر میشــوند قابلیتهــای پایــه مــادری را داشــته
باشــند .الزم بهذکــر اســت کــه در توســعه زیتــون در
کشــور در ســالهای اولیــه هدفگــذاری ،در مــوارد
متعــددی نهالهــای بــذری زیتــون بیــن کشــاورزان
ال بهدلیــل دوره جوانــی
توزیــع و ســبب شــد او ً
زیــاد زیتــون ،ســالها طــول بکشــد تــا نهالهــای
مذکــور بــه بــار بنشــینند ،ثانیـ ًا میوههــای تولیــدی
بهدلیــل تفــرق ژنتیکــی در درختانــی کــه پــس از
ســالها انتظــار بــه بــار نشســتند هیــچ مشــابهتی
بــا والدیــن اولیــه نداشــته و بیکیفیــت بــوده و
از درختــی بــه درخــت دیگــر متغیــر باشــند؛
بهطوریکــه در بیشــتر مــوارد میوههــای
تولیــدی فاقــد گوشــت مناســب هســتند و بهتبــع
آن مناســب روغنکشــی و بهرهبرداریهــای
دیگــر هــم نیســتند.
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