روغن آرگان

گزدآيروذٌ  :فاطمٍ تخت چيه
(كارشىاس علًم ي صىايع غذايي -معايوت غذا ي داري داوشگاٌ علًم پششكي شُيذ بُشتي )

مقذمٍ :
درخت آرگبى (  ) Argania Spinosaدرختي اعت خبردار ٍ ّويؾِ عجش وِ ثَهي جٌَة غزثي هزاوؼ
هيجبؽذ .ايي درخت داراي هيَُ ايغت وِ رٍغي اعتخزاجي اس آى ثذليل داؽتي فَائذ ثغيبر  ،طالي هبيغ ًبهگذاري
ؽذُ اعت.
هيَُ ّب ثِ اًذاسُ آلَ ّغتٌذ ٍ درٍى آًْب ّغتِ اي اعت وِ ثبفت ثغيبر عختي دارد  .ايي ّغتِ ّب ػاهل  1تب  3داًِ
ثب همبديز ثبالي رٍغي ّغتٌذ.
هيشاى رٍغي ايي ّغتِ ّب ثغتِ ثِ ؽزايط هحيطي ٍ صًتيىي ثيي  50تب ّ gr/100gr 56غتِ  ،هتغيز اعت.

اوًاع ريغه آرگان :
 آرگبًيَم :ايي رٍغي ثِ رًگ ًبرًجي اعت  ،در تْيِ اًَاع هحصَالت آرايؾي وبرثزد داؽتِ  ،هصزف خَراوي ًذا رد ٍ فبلذ ػطز
اعت.
 آرگبًبتي :دارد
رٍغٌي اعت وِ اس داًِ ّبي عزخ ؽذُ تْيِ هي ؽَد ٍ داراي ػطز فٌذلي هطلَثي اعت ٍ هصزف خَراوي .

استخزاج ي ماوذگاري ريغه آرگان :
رٍغي آرگبى ثِ عِ رٍػ اعتخزاج هي ؽَد :
 .1اعتخزاج ثب حالل
 .2پزط هىبًيىي
 .3اعتخزاج ثِ رٍػ هحلي ٍ ثب ووه دعت
رٍغٌي وِ ثطَر هحلي اعتخزاج هي ؽَد  3تب  6هبُ ٍ رٍغٌي وِ اس رٍؽْبي دعتگبّي اعتخزاج هي ؽَد  1تب 2
عبل لبثل ًگْذاري اعت.

تزكيبات ريغه آرگان خًراكي :
ايي رٍغي عزؽبر اس ٍيتبهيي  ٍ ) 60 mgr/100gr ( Eاعيذّبي چزة غيز اؽجبع اعت ّ .وچٌيي ثخؼ غيز

لبثل صبثًَي ؽذى ٍ ٪0/8سى رٍغي آرگبى را تؾىيل هي دّذ  .تزويجبت آًتي اوغيذاًي ( تَوَفزٍلْب -فٌَلْب-

وبرٍتٌَئيذّب ) در غلظت تمزيجب سيبد  mgr/kg 945در ايي رٍغي يبفت هي ؽًَذ.
تَوَفزٍل غبلت آى الفب تَوَفزٍل هي ثبؽذ.
ثيؼ اس  ٪80اعيذّبي چزة رٍغي آرگبى را اعيذّبي چزة غيز اؽجبع اٍلئيه
تؾىيل هي دٌّذ ٍ حذٍد  0تب ّ ٪1ن داراي الفب ليٌَلٌيه هي ثبؽذ.

(  ٍ ) ٪43ليٌَلئيه ( ) ٪36

اعىَآلي ًيش وِ يه تزويت ضذ عزطبى پَعت گشارػ ؽذُ ثِ هيشاى سيبدي در ايي رٍغي ٍجَد دارد.
رٍغي آرگبى داراي دٍ ًَع اعتزٍل اعت :
اعىبتٌَل Schottenol :
ثِ هيشاى  ٪48در ايي رٍغي هَجَد اعت ٍ ضذ عزطبى هي ثبؽذ.
اعپيٌبعتزٍل Spinasterol :
ثِ هيشاى  ٪40در ايي رٍغي هَجَد اعت ٍ اثزات ضذ تَهَري ٍ ضذ ولغتزٍلي دارد.

كاربزدَاي ريغه آرگان :
پخت :
در رعتَراًْب ٍ آؽپشي ّبي خبًگي در تْيِ غذاّبي ثخبر پش ؽذُ  ،وبرثزد سيبدي دارد سيزا در ايي حبلت ٍيتبهيي ّب
ثيؾتز حفظ ؽذُ ٍ طؼن هطلَة ايي رٍغي تؾذيذ هي ؽَد.
ايي رٍغي پظ طؼن خبصي ( طؼن هغش هبًٌذ  ) Nuttyرا ثِ عبالد  ،عجشي ٍ غذاّبي پختِ ؽذُ هي ثخؾذ.
اهزٍسُ اس ثْتزيي رٍغي ّب جْت عزخ وزدى ػويك ؽٌبختِ ؽذُ اعت.

محصًالت آرايشي ي بُذاشتي :
همذار ثبالي ٍيتبهيي  Eدر ايي رٍغي اس چيي ٍ چزٍن پَعت هوبًؼت وزدُ ٍ ثؼالٍُ ثب ووه ثِ تزهين علَلْبي
پَعت ثبػث االعتيه ؽذى ّز چِ ثيؾتز آى ٍ صبف ٍ ثزاق ؽذى پَعت هي ؽَد .اس طزفي ٍجَد همبديز لبثل تَجِ
اعيذّبي چزة غيز اؽجبع در ايي رٍغي جذة آة دائوي پَعت را اهىبى پذيز وزدُ ثٌبثزايي ثبػث حفظ رطَثت ٍ
تبسگي پَعت هي ؽَد .ثزاي تمَيت هَ ٍ ًبخي ًيش ثىبر هيزٍد ٍ اًَاع صبثًَْب ٍ لَعيًَْب اس آى تْيِ هي ؽَد.

خًاص درماوي :
 ايي رٍغي ثِ دليل داؽتي همبديز ثبالي ٍيتبهيي  ( Eدٍ ثزاثز رٍغي سيتَى ) خَاؿ آًتي اوغيذاًي لَي دارد ٍجْت رؽذ ٍ تزهين عيغتن ػصجي ٍ هبّيچِ اي هفيذ اعت.
 هصزف ثتذريج رٍغي آرگبى  ،در ووه ثِ وبّؼ ٍسى ٍ آراهؼ عتَى فمزات ًمؼ دارد. ايي رٍغي لبثل اعتفبدُ جْت درهبى ثغيبري اس ثيوبريْبي پَعتي اعت ٍ ثغزػت جذة پَعت ؽذُ ٍ آثبر چزثيثز رٍي پَعت ثبلي ًوي گذارد .ايي رٍغي در درهبًْبي عٌتي ٌّذي  ،جْت رٍغي سدى ثذى ّن اعتفبدُ هيؾَد.
 ايي رٍغي در هزاوؼ ثؼٌَاى دارٍيي ػليِ ًبسايي در سًبى اعتفبدُ هي ؽَد. ايي رٍغي در درهبى رهبتيغن ًيش نارثزد دارد . تزوَفزٍلْب ٍ عبپًَيٌْبي اعتخزاجي اس رٍغي آرگبى داراي عْن ثبلمَُ اي در تَعؼِ اعتزاتضيْبي جذيذ ثزايجلَگيزي اس عزطبى پزٍعتبت هي ثبؽذ.

ارسيابي ريغه آرگان جُت سزخ كزدن عميق :
پبيذاري رٍغي آرگبى ًغجت ثِ دهب ٍ سهبى عزخ وزدى ػويك در هَرد پبراهتزّبيي اس لجيل :
( رًگٍ -يغىَسيتِ -اًذيظ پز اوغيذ -دي اًْبي وٌضٍگِ ٍ  ) Induction periodثغيبر ثبالتز اس رٍغي
سيتَى ٍ پٌجِ داًِ اعت.
جذة رٍغي تَعط عيت سهيٌي ًيش در عزخ وزدى ػويك در رٍغي آرگبى  ،ووي ووتز اس رٍغي سيتَى ٍ پٌجِ داًِ
گشارػ ؽذُ اعت.
ايي ًتب يج ًؾبى هيذّذ وِ رٍغي آرگبى ثِ راحتي هي تَاًذ در عزخ وزدى ػويك جبًؾيي رٍغي پٌجِ داًِ ٍ سيتَى
ؽَد.
ثٌبثزايي هي تَاى ثيبى ًوَد رٍغي آرگبى تجبري داراي ٍيضگيْبي ويفي هؾبثِ يب هطلَة تز اس عبيز رٍغي ّبي
تجبري اعت ٍ ّوچٌيي همبٍهت ٍ ثجبت سيبد ايي رٍغي در طي عزخ وز دى ػويك ثطَر لبثل تَجْي در افشايؼ ػوز
هحصَالت غذايي تْيِ ؽذُ اس آى ً ،مؼ دارد.

