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 چکیده
م در سبد غذایی روغن های خوراکی به دلیل تاثیر مهم آن ها در تامین اسیدهای چرب ضروری یکی از محصوالت مه

های چرب باالی روغن خانوارها است. روغن ها به دو دسته گیاهی و حیوانی تقسیم بندی می شود که با توجه به اسید

تجزیه و روغن ق فته است. روغن های گیاهی از طریهای حیوانی مصرف روغن های گیاهی طی سال های اخیر رواج یا

ی شود که درصد مکشی از دانه های روغنی به دست می آید. دانه های روغنی شامل آن دسته از محصوالت کشاورزی 

رتاسر جهان تولید می شوند. شرایط اقلیمی در سچربی باالیی در هسته دانه آنان موجود است. دانه های روغنی با توجه به 

فتابگردان، سویا، ذرت، آورهای مختلف با توجه به اقلیم خود اقدام به کشت این محصوالت می کنند که در این راستا کش

 ی شوند.مپالم، زیتون، کلزا، کنجد، پنبه دانه و گلرنگ از مهم ترین دانه های روغنی در جهان محسوب 

ولید این محصول خودکفا در سبد غذایی خانوارها در تایران طی سال های گذشته به دلیل استفاده از روغن های حیوانی 

ی بد روغن های باالبودن کلسترول هامحسوب میشد اما طی سال های اخیر به دلیل رواج روغن های گیاهی و نیز 

 نیز متناسب با اقلیم ایران حیوانی به یکی از واردکنندگان این محصول تبدیل شده است. با توجه به آنکه دانه های روغنی

درصد می  95یر به بیش از توسعه نیافته بود بنابراین میزان وابستگی ایران به روغن و دانه های روغنی طی سال های اخ

روغن مورد نیاز کشور  رسد. در این راستا بررسی وضعیت تولید روغن و دانه های روغنی نشان می دهد به منظور تامین

والتی نظیر کلزا، زیتون، م به تامین بخش بزرگی از نیاز داخل کرد. محصبا توسعه تولید برخی از دانه های روغنی اقدا

دام اصالحی جهت بهبود روند اق 3در این راستا باید  کنجد و گلرنگ قابلیت سازگاری با اقلیم ایران برای کشت را دارند.

 موارد زیر است: تامین این کاالهای اساسی صورت بگیرد که این اقدامات شامل

 گکنجد و گلرن نظیر زیتون، کلزا،افزایش سطح زیر کشت دانه های روغنی متناسب با شرایط اقلیمی ایران ( 1 

 ( قطع کامل واردات روغن خام 2

یه نظیر همسایه های ( اصالح اساسی مبادی واردات دانه های روغنی مورد نیاز و استفاده از ظرفیت کشورهای همسا3

 سرزمینی دانه های روغنی است.شمالی و شرقی کشور برای کشت فرا

 

 



 مقدمه (1
ین امنیت غذایی باید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دولت جمهوری اسالمی ایران به منظور تام 7و  6بر اساس بند 

یط کشورهای صادرکننده این میزان تولید محصوالت اساسی را افزایش داده و مبادی واردات این کاالها را با توجه به شرا

 متنوع کند. محصوالت

ی ها انرژی زاترین بوده چربی، پروتئین و کربوهیدرات سه گروه عمده تشکیل دهنده مواد غذایی هستند. در این بین چرب

وتئینی و کربوهیدرات ها برابر انرژی حاصل از سوختن هر گرم مواد پر کالری یعنی دوواحد  9و از سوختن هر گرم چربی 

، به طوری که بدون تشکیل بسیاری از ترکیبات و اندام های بدن نقش مهمی دارندانرژی آزاد می کند. چربی ها در 

 مصرف آن ها متابولیسم بدن دچار اختالل می شود و ادامه حیات مقدور نخواهد بود.

چربی ها بر سالمت انسان صورت گرفته است و تمامی نتایج این تحقیقات نشان بررسی های وسیعی در مورد اثر و نقش 

مقدار کافی چربی در رژیم های غذایی افراد برای حفظ سالمت ضرورت دارد ولی از سویی دیگر دریافت بیش  می دهد

، سرطان و چاقی را افزایش 1(CHDاز اندازه چربی ها خطر بروز برخی بیماری های غیرواگیر نظیر بیماری کرونر قلب )

 می دهد.

ده دارند که اهم آن ها در تغذیه و متابولیسم بدن انسان بر عهچربی ها و روغن های خوراکی چندین نقش مهم و حیاتی 

 عبارتند از:

 منبع تامین اسیدهای چرب ضروری برای بدن هستند 

  ا تامین می کنند.ردرصد کالری مورد نیاز بدن  50تا  45منبع فشرده انرژی برای فعالیت های بدن هستند و 

  ویتامین هایA ،D ،E ،K .را به بدن می رسانند 

واد غذایی وارد بدن مربی های مواد غذایی در حقیقت لیپیدهای بافت های گیاهی و حیوانی هستند که از طریق مصرف چ

دها می باشد. اسیدهای می شوند. اغلب چربی ها)مایع و جامد( مخلوطی از تری گلیسیریدها و مقدار کمی از سایر لیپی

 یه ای اهمیت ویژه ای دارند.چرب موجود در مولکول های مختلف لیپیدها از نظر تغذ

                                                             
1 coronary heart disease 



به صورت کلی دانه های گیاهی که از آن ها روغن های خوراکی به دست می آید؛ شامل آفتابگردان، سویا، کلزا، 

نخل)پالم(، ذرت، بادام زمینی، نارگیل، کرچک، گلرنگ، کنجد، شاهدانه، پنبه دانه، خردل، کتان، هسته انار و هسته انگور 

 است.

  



 روغن نباتی و حیوانی در ایران و جهان تاریخچه صنعت (2
استفاده از روغن های استخراج شده از گیاهان از زمان های قدیم در بسیاری از فرهنگ ها مرسوم بوده است و حتی 

هزار سال پیش نیز وجود دارد. در ایران نیز روغن  4شواهدی از کشف روغن در یکی از ایالت های هندوستان مربوط به 

در ایران  1320از کاالهای مهم غذایی مورد نیاز مردم، از سال های دور مورد توجه بوده است. تا سال  به عنوان یکی

مصرف روغن نباتی رایج نبود و بیشتر از روغن حیوانی استفاده می شد. روغن کشی از دانه های روغنی به وسیله چرخ 

ه بیشتر مصرف دارویی و شیمیایی داشته و در موارد های عصاری از قرن ها پیش به صورت سنتی در ایران مرسوم بوده ک

 خاص به عنوان یک ماده غذایی همراه با سایر موارد نظیر برنج، آرد و ... مصرف می شد. 

هجری شمسی آغاز شد که با توجه به مصرف روغن  30ورود رسمی روغن نباتی به جیره غذایی خانوار از اواسط دهه 

استقبال چندانی از این نوع روغن ها صورت نگرفت اما به تدریج این نوع روغن توانست های حیوانی توسط مردم، ابتدا 

 به دلیل قیمت ارزان تر، بسته بندی بهتر و بهداشتی تر جایگاه خود را در سفره غذایی خانوار پیدا کند. 

تولید روغن نباتی به سرعت در شهر ورامین احداث شد و پس از آن میزان  1317اولین کارخانه روغن کشی ایران در سال 

هزار تن بوده و برای تامین  28حدود  1340افزایش یافت. بررسی ها نشان می دهد میزان تولید روغن کشور در سال 

درصد  76.1هزار تن دیگر وارد کشور می شد. بنابراین ایران در آن سال ها حدود  12هزار تنی حدود  40نیاز مصرفی 

 اشته است. د ،خودکفایی در تولید روغن

 نقش و اهمیت کاال در ایران و جهان

بررسی آمارهای تولید و مصرف روغن های نباتی در کشور طی چندین سال اخیر و نیز ارزهای تخصیص یافته به واردات 

 1340این محصوالت بیانگر نقش و اهمیت این کاال در اقتصاد کشور است. مصرف سرانه روغن نباتی در ایران در سال 

کیلوگرم بوده است که با تغییر فرهنگ غذایی و ترویج مصرف روغن نباتی به جای روغن ها و چربی های  2.5حدود 

 1360کیلوگرم، در سال  5به حدود  1350حیوانی مصرف سرانه روغن نباتی سیر صعودی پیدا کرد به طوریکه در سال 

ده است. این در حالی است که بنابر آمارهای اعالمی کیلوگرم نیز رسی 20کیلوگرم و در سال های اخیر به بیش از  8حدود 

 کیلوگرم است. 12از سوی سازمان های بین المللی میانگین جهانی مصرف روغن حدود 

  



 مصرف سرانه روغن نباتی در ایران

 90دهه  80دهه  70دهه  60دهه  50دهه  40دهه  شرح

 20 16 12 8 4.7 2.5 سرانه مصرف ایران

 

درصد از نیاز  15بررسی ها نشان می دهد میزان روغن خام استحصالی از دانه های روغنی داخلی طی سال های جاری 

بخشی از نیاز  همین منظورکل مصرف کشور را تامین و مابقی آن به صورت واردات از سایر کشورها تامین می شود. به 

و سپس روغن کشی از این  ز طریق واردات دانه های روغنیاز طریق واردات روغن خام و بخشی دیگر ا به روغن داخلی

 تامین می شود. دانه ها در داخل کشور

  



 خصوصیات منحصربه فرد روغن های خوراکی (3
فواید و خطرات  .ه استنقش روغن ها و چربی ها در تغذیه انسان یکی از مهمترین زمینه های مورد بررسی در علم تغذی

 .شودخوراکی همواره در منابع علمی و رسانه های جمعی مطرح میناشی از مصرف چربی های 

های تجارت جهانی نیز اهمیت  بهدیدگاه سالمت بلکه از جن ای است که نه تنها از گونه اهمیت این گروه از مواد غذایی به

د بر مصرف مواد غذایی و در نتواها و چربی های خوراکی میهای در حال تغییر نسبت به روغندیدگاه .ای داردالعادهفوق

بررسی خصوصیات ور . به همین منظای تاثیر عمیقی بگذاردنهایت وضعیت سالمتی، تولیدات کشاورزی و آموزش تغذیه

 و ویژگی های این روغن ها می تواند باعث بهبود سیاست گذاری ها شود.

 اسیدهای چرب مهم ترین عنصر روغن های خوراکی

از سه مولکول متشکل ها گلسیریدتریکه این  ها عمدتا ترکیباتی به نام تری گلیسریدها هستندواحدهای ساختمانی چربی

ستگی به نوع های خوراکی بعمده خواص روغن .هستندیک الکل سه ظرفیتی به نام گلیسرول  متصل به اسید چرب

 .ها دارداسیدهای چرب غالب آن

 که اتم های هیدرژن و گروه بنی استچرب یک ترکیب آلی متشکل از یک زنجیره کر هایاسید

های اسیدهای چرب بسته به نوع پیوند میان اتم ."هیدروکربنه هستند"به آن متصل هستند (COOH) کروبکسیل

 2(MUFA) و غیراشباع که به دو صورت اسیدهای چرب تک غیراشباع 1(SFAبه دو دسته اسید چرب اشباع )کربنشان 

( به طور قابل مالحظه ای در چربی SFAتقسیم بندی می شود. اسیدهای چرب اشباع ) 3(PUFAو چند غیراشباع )

 نه وجود دارند. رین، پیه و روغن های نباتی هیدروژگوشت، کره، مارگا

زایی به ویژه ر بیماریدها تاثیر اساسی آن اززیرا بعضی  آن ها در بدن انسان است. علت اهمیت اسیدهای چرب در نقش

 .کنندهای قلبی عروقی دارند و برخی دیگر برعکس در سالمتی نقش بسزایی ایفا میدر بیماری

                                                             
1 Saturated Fatty Acids 
2 Mono Unsaturated Fatty Acids 
3 Poly Unsaturated Fatty Acids 



ن، روغن بادام زمینی در تمام فراورده های گیاهی و حیوانی نظیر زیتو 9یا امگا ( MUFAاسیدهای چرب تک غیراشباع )

( قوام خاصی نسبت به د اولئیکاسید چرب تک غیراشباع)اسی %75و بیشتر مغزها وجود دارد. روغن زیتون با دارا بودن 

 سایر محصوالت این بخش دارد. 

کانوال(، )سویا، کلزا  آفتابگردان، ذرت، در برخی از روغن ها نظیر( PUFAاز سویی دیگر اسیدهای چرب چند غیراشباع )

سیدهای چرب غیراشباع ( یکی از متداول ترین ا6یا امگا  w6دانه ها، مغزها و ماهی های چرب است. اسید لینولئیک )

 است که معموال در روغن های گیاهی نظیر آفتابگرادان وجود دارد.

در حفظ سالمتی نقش  با توجه به آناتومی بدن انسان، برخی از اسیدهای چرب که در بدن انسان ساخته نمی شوند ولی

یا  w6(، اسیدلینولئیک )3یا امگا  w3میده می شوند. اسیدآلفالینولنیک )حیاتی به عهده دارند، اسیدهای چرب ضروری نا

 ( از مهم ترین اسیدهای چرب ضروری هستند. 9یا امگا  w9) ( و اسید اولئیک6امگا 

و انسان ها برخالف  . حیواناتهستندخاص  ،به خاطر پیوندهای دوگانه در زنجیره شان 6و امگا  3اسیدهای چرب امگا 

د این نوع از اسیدهای چرب و برای جلوگیری از بروز بیماریهای جسمی بای هدنبوبه تولید این اسیدهای چرب  گیاهان قادر

وی مقادیر باالی اسیدهای در تغذیه آن ها گنجانده شوند. بسیاری از روغن های گیاهی نظیر آفتابگردان، ذرت و سویا حا

ابع دریایی، تخم کتان، علوفه محدود بوده و معموال در ماهی ها، مندر طبیعیت بسیار  3هستند اما منابع امگا  6چرب امگا 

 تازه، شاهدانه و روغن کلزا یافت می شود. 

 تاثیر نقطه دود در استفاده از روغن های خوراکی

نقطه دود روغن در واقع همان دمایی است.  ی خوراکینقطه دود روغن های خوراکی یکی از ویژگی های مهم روغن ها

کند. وقتی روغن بیشتر از اگر روغن بیشتر از آن دما داغ شود، شروع به تجزیه شدن، دود کردن و سوختن میاست که 

زا است و بوی بسیار ای سرطانکند که مادهمی 1ای به نام آکرولینحد دمای نقطه دود داغ شود، شروع به تولید ماده

  .رسدم میکیفیت به مشاکردنی بینامطبوعی دارد که از غذاهای سرخ

موجود به صورت کلی با توجه به ماهیت و درجه حرارت  .های حیوانی استباالتر از روغن های مایع،نقطه دود در روغن

های با و از روغن کرد رای پختن و سرخ کردن استفادهب راهای با نقطه دود باال روغنباید  در غذاهای سرخ کردنی و ...

                                                             
1 ACROLEIN 



های باالترین نقطه دود را روغن طبیعتاها و چاشنی استفاده کرد. نقطه دود پایین باید در تهیه سس ساالد، دیگر سس

درجه  190تا  170درجه حرارت مطلوب سرخ کردن مواد غذایی  نسوزند.که در دمای باال  باید داشته باشند کردنیسرخ

 .گراد باشددرجه سانتی 190بایستی باالتر از گراد است. بنابراین نقطه دود روغن مصرفی سانتی

ر جدول زیر درصد با توجه به توضیحات مربوط به دو عامل بسیار مهم در تعیین و شاخص بندی روغن های خوراکی د

 ت:ارائه شده اسمهم در جهان از دانه های روغنی و درجه دودشوندگی بسیاری اسیدهای چرب چربی، 

 1منتخب و درجه دودشوندگی آن ها دانه های روغنی دربررسی درصد چربی های موجود 

درصد  نام

چربی 

 در دانه

تک غیر  چند غیراشباع

 اشباع

  اشباع

درجه 

 دودشوندگی
 "درجه سانتی گراد"

اسید  9امگا  مجموع  6امگا  3امگا 

 استئاریک

اسید 

 پالمیتیک

کل 

 اشباع

 246 12 - 12 23 65 65 - 47.3 آفتابگردان

 241 15 9 6 26 57 50 7 17.7 سویا

 236 17 - 17 24 59 59 - 4 ذرت

 238 5.9 4.1 1.8 61.5 29.2 21 8.2 42 کلزا

 265 12 - 12 13 75 75 - 59.5 گلرنگ

 نامعلوم 8 6 2 12 80 60 20 35 شاهدانه

 نامعلوم 9 5 4 19 72 14 58 35 کتان

 238-190 16 - 16 75 8 8 - 20 زیتون

 226-215 18 12 6 42 46 46 - 56 کنجد

 235 49 - - 40 10 - - 45 پالم

 216 25 21 4 19 22 52 1 15 پنبه دانه

 177 91 - - 6 3 - - 62 نارگیل

 225 16 10 6 46 47 33 - 40 بادام زمینی

 

  

                                                             
 منبع: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور 1

 



 مهمدانه های روغنی و خصوصیات ویژگی  (4
اهمیت ویژه ای در  "گندم، برنج، جو و چاودار"هستند که پس از گروه غالتبخشی از گیاهان زراعی  1روغنیهای دانه 

محصوالت مدنظر در لیست دانه های روغنی به دلیل دارا بودن مقدار زیادی چربی در هسته سبد غذایی خانوارها دارند. 

و بقایای روغن کشی شده از دانه این گیاهان به این نام شناخته می شوند. دارا بودن پروتئین باال در پوسته دانه یا میوه 

 دوچندان کرده است.  برای تولید و تجارت و میوه های دانه های روغنی اهمیت این محصوالت را

ام و طیور مورد بررسی دبرخی از دانه های روغنی پرمصرف در صنایع غذایی و صنایع  های در ادامه بخشی از ویژگی

 قرار گرفته است.

 سویا

است که مقام نخست تامین روغن های گیاهی در  2و خودگرده افشان nanceaePapiloویا گیاهی از خانواده س

این گیاه در فارسی  است. Soybeanو نام انگلیسی آن  Glycin maxرا برعهده دارد. نام علمی این گیاه  جهان

 می شود. لوبیا منچوری نامیده ی چینی وفرنگهای متفاوتی از جمله، سوژا، لوبیا روغنی، لوبیا چینی، نخود  نام هب

سویا یا سوژا حدود  د.عنوان کشت اول و در تابستان به عنوان کشت دوم کاشته می شوه سویا گیاهی است که در بهار ب

به  های متفاوتی وجود دارددرباره منشـأ سویا دیدگاه. شوندهای در هم پیچیده دیده میهگونه دارد که به صورت بوت 40

 .نحوی که از چین، آفریقا و استرالیا به عنوان منشا تولید این دانه روغنی نام برده می شود

و پروتئین  دهاالیگوساکاری ، فیتواسترول ها، لسنین، ایزوفالون ها،Eمهم ترین مواد مغذی موجود در سویا شامل ویتامین 

 درصد پروتئین، مهم ترین دانه روغنی در جهان است. 83-42و  درصد روغن 18-21دارا بودن  به دلیلاست. سویا 

این  و ر جهان محسوب می شونددآمریکا، برزیل، آرژانتین، چین، هند، کانادا و اوکراین بزرگترین تولیدکنندگان دانه سویا 

  شود. کشت میدر شهرهای گلستان، مازندران، لرستان، اردبیل و آذربایجان شرقی  در ایران نیزمحصول 

سویا گیاهی روزکوتاه و در واقع شب بلند و گرمادوست است. هر چند عوامل محیطی گوناگونی بر رشد و نمو آن اثرگذارند 

ند از اثرات محیطی دیگر مهم تر و اما به دلیل روزکوتاه بودن سویا، اثر مجموع ساعات تاریکی که سویا در شب می بی

                                                             
1 Oil seed 
2 Creistogamous 



اختالف در طول روز و شب سبب ایجاد اختالف در زمان گلدهی، ارتفاع بوته، وزن دانه و ... می شود. تاثیرگذارتر است. 

 درجه سانتی گراد است.  40حداکثر درجه حرارت مناسب برای جوانه زنی دانه حدود 

روز برای  100در سویا الزم است یک دوره رشدی حداقل به مدت  در حالت کلی جهت دستیابی به محصول قابل قبول

سانتی گراد در منطقه برسد، می توان اقدام به سویا کاری  10این گیاه در نظر گرفته شود. اصوال زمانی که دمای خاک به 

غالت زمان های مناسب زراعت پائیزه در تابستان و پس از برداشت کرد. در ایران کاشت بهاره به عنوان زراعت اصلی و 

 کشت این دانه است.

به طور کلی سویا در تناوب زراعی مانند حبوبات گرمادوست مانند لوبیاچشم بلبلی  و ماش است و می تواند سبب بهبود 

باروری خاک شود. کشت دانه سویا در تناوب زراعی با توجه به محدودیت های آب و هوایی تعیین می شود که بهترین 

 ه شرح زیر است:حاالت آن ب

 شبدر یکساله، گندم، دانه سویا، گندم، جو: نواحی اقلیمی با زمستان سرد 

 دانه سویا، ذرت، دانه سویا، گندم: زمستان نیمه سرد اقلیمی با نواحی 

  جو یا گندم، دانه سویا تابستانه، سیب زمینی پائیزه، ذرت، دانه سویا بهاره: زمستان مالیمنواحی اقلیمی با 

است کرده رقم تجاری  20اصالح نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی معرفی  تحقیقاتحاصل مطالعات مختلف سازمان 

و  M7 زندران و کتول برای استان گلستان،که مهم ترین آن ها شامل نکادر، کاسپین، تالر و ساری برای کشت در ما

M9  برای استان لرستان، ویلیامز وL17  می برای کشت در استان خوزستان  504الین برای دشت مغان و سالند و

 باشد.

با توجه به اینکه سویا گیاهی روزکوتاه است، لذا در مناطقی که عرض جغرافیایی بیشتری دارند باید از ارقام زودرس که 

های پایین تاثیر مستقیم بر میزان . در این مناطق وقوع سرما و درجه حرارت قادر به گلدهی سریع تر هستند، استفاده کرد

 رقم از بذور دانه سویا مورد بررسی قرار گرفته است. 3در جدول زیر برخی از خصوصیات  گل دهی و رشد گیاه سویا دارد.

  



 بررسی خصوصیات ارقام منتخب بذر دانه سویا قابل کشت در ایران

طول دوره  نوع بذر 
 "روز"

وزن هزار دانه 
 "گرم"

روغن درصد 
 دهی 

عملکرد در 
 "تن"هکتار 

 خصوصیات

، جز ارقام متوسط رسآمریکایی،  5.3 21 150 120 ویلیامز
 کشت در دشت مغان

زودرس، کشت در حاشیه رود ارس،   5.2 22 180 115  زان
 تیرماه باید کشت شود 5حداکثر تا 

L.17 120 158 22 4 - 

 

و نهاده های طیور استفاده  در روغن های مصرف انساناز دانه سویا به دلیل درصد چربی مناسب و نیز پروتئین قابل قبول 

سطح باالی ویتامین  سویا روغنمی شود که در این میان روغن آن به دلیل مصرف مستقیم انسان اهمیت زیادی دارد. 

E جلوگیری از ن می شود و تاثیر مثبتی بر پوست و ی در بدن انساباعث خاصیت آنتی اکسیدان 3و اسیدهای چرب امگا

تاثیر مثبتی بر جلوگیری از پوکی استخوان  Kبه دلیل داشتن ویتامین همچنین روغن دانه سویا  دارد. ابتال به سرطان 

تی در بدن نظیر باعث ایجاد مشکال 6دارد. اما مصرف بیش از اندازه روغن دانه سویا به دلیل دارا بودن اسید چرب امگا

 چاقی و بیماری های قلبی و عروقی می شود.

 آفتابگردان

ی یکی از از نظر تولید جهان "unflowerS" و نام انگلیسی "Helianthus  nnuusA"می با نام علفتابگردان آ

« تیره کاسنی»آفتابگردان عضو خانواده ای بزرگ از گیاهان گلدار به نام  .محسوب می شود رین دانه های روغنی مهمت

کشت است که  هر چند تعداد کمی از آن ها از نظر اقتصادی دارای اهمیت هستند، اما در سراسر جهان تولید می شوند. 

و کلزا یکی از مهم ترین  آغاز شده و این محصول بعد از سویا 1344آفتابگردان در ایران به عنوان دانه روغنی از سال 

 گیاه های روغنی جهان است.

و بیشترین تولیدات جهانی این محصول در  ی آمریکاستو شمالی قاره آفتابگردان از گیاهان بومی نواحی مرکزی

 کشورهای اروپای شرقی نظیر رومانی، بلغارستان و روسیه صورت می گیرد. 

به خوبی با تمامی اقلیم های آب و هوایی قابلیت انطباق سطح زیرکشت، میزان تولید و عملکرد در واحد سطح آفتابگردان 

تی نسبت به طول روز، تحمل به خشکی و کم دارد. به عبارت دیگر تحمل در مقابل سرما و حرارت های باال، بی تفاو



 PHاز سویی دیگر آفتابگردان در خاک های خنثی تا قلیایی با ست. آبی از ویژگی های منحصر به فرد این دانه روغنی ا

به خوبی رشد می کند و عملکرد این دانه در خاک های شنی بازهکشی مناسب بیشتر از خاک های رسی  6.5-8معادل 

  است.

ک بسیار حساس تهیه زمین در زراعت آفتابگردان بسیار با اهمیت است زیرا آفتابگردان گیاهی است که به ساختمان خا

. در چنین شرایطی حرارت، تهویه، بوده و ریشه عمیق این گیاه برای توسعه، گسترش و استقرار احتیاج به خاک پوک دارد

رطوبت الزم برای جوانه زدن و رشد جوانه به گونه ای رضایت بخش تامین می گردد. تفاوت رشد و نمو آفتابگردان در 

 کشت این محصول بعد از چه زراعتی صورت می گیرد، قابل مالحظه است.اینکه دو خاک آماده و غیرآماده بسته به 

می تواند جایگزین اکثر نباتات شود. در برتامه تناوب زراعی آفتابگردان مشابه ذرت است و به عنوان یک زراعت تابستانه 

ن کشت نمود و بعد از آن در سال بعد اقدام به کشت سویا کرد و در پاییز همان سال تناوب می توان سال اول آفتابگردا

-آفتابگردان"، "جو-آفتابگردان-پنبه"، "جو-آفتابگردان-چغندر"اقدام به کشت غالت پائیزه کرد. به صورت کلی کشت 

لف دانه آفتابگردان می تواند تناوب های مخت "گیاهان صیفی-شبدر-آفتابگردان"، "گندم-جو-آفتابگردان"، "گندم-سویا

 باشد.

اگر آفتابگردان بعد از گندم و جو کشت شود بایستی حتما کاه و کلش زمین، جمع آوری شود زیرا جمع به صورت کلی 

شدن کاه و کلش مقابل کارنده های بذرکار مانع از حرکت آن شده و کاشت بذر به درستی انجام نمی شود. تهیه زمین 

از سویی دیگر کشت آفتابگردان بعد از کشت . خواهد بودشبدر و گشنیز که بقایای زیادی ندارند، ساده تر  آفتابگردان بعد از

کلزا و باقال باید به وسیله زدن دیسک های عمودبرهم بعد از شخم عمیق برای خرد نمودن بقایای محصوالت قبلی 

 صورت بگیرد.

کشت به موقع این محصول است. تاریخ کشت مناسب آفتابگردان یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در زراعت آفتابگردان 

درجه سانتی  8-10بستگی به آب و هوای هر منطقه دارد. بهترین موقع کشت زمانی است که حداقل درجه حرارت هوا به 

است، این  از آنجا که طول فصل رویش در اغلب مناطق ایران طوالنی از حد مورد نیاز برای آفتابگردان گراد رسیده باشد.

آفتابگردان گیاهی گرمادوست و مقاوم به سرماست و در شرایط گیاه را می توان در طیف وسیعی از تاریخ ها کشت نمود. 

آب و هوایی گرم عملکرد بهتری دارد. به همین دلیل ساعات آفتابی هوا هر چه بیشتر باشد بر عملکرد آفتابگردان تاثیر 

به صورت میانگین رشد مطلوب این گیاه در شرایطی صورت می گیرد که درجه حرارت شبانه روزی  مثبتی خواهد داشت.



نوسانات دمایی تاثیر مستقیمی بر ترکیب اسیدهای چرب این گیاه  درجه سانتی گراد نباشد. 35و بیشتر از  10کمتر از 

درجه سانتی گراد تاثیر  35ولی حرارت باالی  درجه سانتی گراد درصد روغن دانه را افزایش می دهد 21-40حرارت دارد. 

رجه حرارت، تاریخ کشت این محصول منفی بر روی درصد روغن دانه دارد. بنابراین با توجه به حساسیت این گیاه به د

 هاواخر دی ماه تا اواسط اسفندما و در مناطق گرمسیر از اواسط فروردین ماه تا اواخر اردیبهشتدر مناطق معتدل و سرد از 

 است.

هرچند این گیاه تا حدودی به خشکی مقاوم است اما دستیابی به عملکردهای باال مستلزم تامین رطوبت کافی در تمام 

مراحل رشد گیاه است. همه مراحل زندگی دانه به نوعی به کم آبی حساسیت دارد ولی سه هفته قبل از گلدهی تا سه 

کمبود آب در این فاصله خسارت جبران ناپذیری را به دنبال دارد. به هفته بعد حساسترین زمان به کم آبی می باشد و 

مهم ترین و مستعدترین مناطق کشت بار آبیاری نیاز دارد.  6-7صورت کلی آفتابگردان در طول دوره رشد و نمو خود به 

غربی بیشترین سطح و کار آفتابگردان در کشور استان های گیالن، مازندران و گلستان است. مازندران و آذربایجان 

 زیرکشت آفتابگردان در ایران را به خود اختصاص دادند.

وینئیمک ، 66، چرنیانکا 3497ارقام زیادی از بذر آفتابگردان در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که رکورد، آمارویسکی 

نه روغنی است. هر کدام از بذرهای ، آذرگل، آل استار، شفق، فرخ، برزگر، هیبرید قاسم از مهم ترین بذرهای این دا9831

 این دانه روغنی خصوصیات منحصر به فرد خود را دارد که در جدول زیر به وضوح قابل تشخصیص است:

 بررسی خصوصیات ارقام منتخب بذر دانه آفتابگردان قابل کشت در ایران

 طول دوره  نوع بذر 

 "روز"
دانه  وزن هزار

 "گرم"
 روغندرصد 

 دهی
عملکرد در 

 "تن"هکتار 
 خصوصیات

بهترین رقم برای کاشت در ایران،  3.5-3 47-48 75  124 رکورد
 منشا کشور رومانی

مقاوم به خشکی، هیبریدی، منشا آن   4-3.7 49 80-70 110-100 آذر گل 
 کشور ایران

هیبریدی زودرس، منشا آن کشور  3-2.5 45 80-70 100-90 آل استار
 فرانسه

مقاوم به بیماری سفیدک، متحمل به  4.5-3.5 48-46 65-55 90-85 فرخ
 تنش خشکی

تحمل نسبی به خشکی، مقاوم به  3.4 47 65 95 برزگر
 بیماری سفیدک، زنگ آفتابگردان

تحمل نسبی به خشکی و بیماری های  3.2 46 57-48 92-87 هیبرید قاسم
 زنگ، سفیدک



به شمار  Eی از ویتامین اما روغن آفتابگردان که از در صنایع روغن کشی از دانه این محصول استحصال می شود منبع غن

ی شود. شش و پوست م کاروتنوئید های موجود در روغن آفتابگردان باعث مقاومت در ابتال به سرطان رحم، می رود و 

حاوی اسیدهای  آفتابگردان روغن .پیشگیری از آب مروارید کمک می کندبه   A به عالوه به خاطر مقادیر زیاد ویتامین

لب و عروق آن را در . بر همین اساس برخی متخصصان قاستدرصد( بوده و باقی اشباع نشده  16تا  5چرب اشباع شده )

 .دانندها برای پیشگیری از مشکالت قلبی و عروقی میکنار روغن زیتون، از بهترین روغن

 کلزا

است. نام علمی  Napusعی گونه زرااز لزا به گونه ای از گیاهان به نام تیره چلیپائیان و جنس براسیکا تعلق دارد و ک

 Colzaدر زبان فرانسوی و  Rapeseed به نام انگلیسی است که در زبان Napus Brassicaاین دانه روغنی 

ایط اکولوژیک مناطق مختلف و پائیزه است که با توجه به شرنامیده می شود. این نبات گیاهی یک ساله با تیپ های بهاره 

 مورد زراعت قرار می گیرد.

ردد که در آن زمان از هزار سال قبل از میالد در هند برمی گ بر اساس اطالعات و اسناد موجود کشت این گیاه به دو

وسعه کشت دانه روغنی اولین تاست.  روغن این گیاه به عنوان روغن چراغ، روغن خوراکی و تغذیه دام استفاده می شده

ن کلزا در لغزان کردن انجام شد که در آن زمان این کشور به منظور استفاده از روغ 1942کلزا در کانادا و در سال 

 موتورهای بخار اقدام به توسعه کشت این محصول کرد.

همیت زیادی برای تامین نیاز روغن فتابگردان از ادر ایران نیز دانه کلزا اخیرا در کنار سایر دانه های روغنی نظیر سویا و آ

محدود در ایران  ومصرفی انسان و خوراک دام برخوردار است. بررسی ها نشان می دهد کشت کلزا به صورت آزمایشی 

محصول با توجه به  پس از شروع به کاشت دانه کلزا در ایران میزان تولید این شمسی آغاز شده است. 1340از سال 

 برابر رسیده است. 20سال به بیش از  50بی و نحوه کشت این دانه روغنی طی مکان یا

درصد از  80تا  75بودند به نحوی که این نوع از اسید چرب  1ارقام بومی کلزا در گذشته سرشار از اسید چرب اروسیک

کل روغن موجود در دانه را به خود اختصاص می داد. وجود این نوع از اسید چرب در روغن و کنجاله کلزا یک عنصر 

                                                             
 .طبقه بندی می شود 9که جزء امگا  است کربنه تک غیر اشباع 22اسید چرب  1

 



د چرب نامطلوب برای آن به شمار می رفت. به همین منظور تحقیقات گسترده ای برای به حداقل رساندن این نوع از اسی

  انجام شده و بذور مختلفی از کلزا نیز تولید شده است.

دارند و ارقام عملکرد کمتری اره به دلیل دوره رشد کوتاهتر، ارقام کلزا دارای دو تیپ بهاره و پائیزه هستند که ارقام به

صالح شده بذر کلزا به سه ارقام اپائیزه به دلیل گذراندن یک دوره سرما عملکرد بهتری نسبت به تیپ های بهاره دارند. 

 دسته کلی تقسیم می شوند که اطالعات آن ها به شرح زیر است:

 ( 0ارقام صفر) .در این ارقام میزان اسید اروسیک به حد بسیار اندکی تقلیل یافته است : 

 ( 00ارقام دوصفر) .در این ارقام عالوه بر اسید اروسیک، میزان گلوکوزینوالت نیز کاهش یافته است : 

 در این ارقام هر سه ماده نامطلوب در کمترین مقدار خود وجود دارند. یعنی اسید  (000رقام سه صفر )ا :

 اروسیک، گلوکوزینوالت و فیبر به حداقل رسیده اند.

 قابل کشت در ایران کلزابررسی خصوصیات ارقام منتخب بذر دانه 

طول دوره  وع بذر ن
 "روز"

دانه  وزن هزار
 "گرم"

 روغنمیزان 
 "درصد"دهی 

عملکرد در 
 "تن" هکتار

 خصوصیات

، ، پائیزه و بهارهآزاده گرده افشان 4.2 39.14 4.5 240-230 زرفام
 متوسط رس و پرمحصول

 ، پرمحصول، پائیزهآزاده گرده افشان 3.1 40.4 3.8 280-260  کاپیوا

 پائیزه 4.1 41.9 4.6 نامعلوم االیت

SLM - 

046 

، نسبتا پرمحصول، مقاوم پائیزه 2.9 41.3 3.8 260-280

 به سرما

روغن حاصل از دانه کلزا ابتدا به دلیل دارا بودن اسید اورئیک و گلوکوزینوالت مورد مصرف غذایی قرار نمی گرفت اما 

 اضردر حال ح مصرفی کلزا کرد. پس از تحقیقات گسترده دانشمندان کانادایی مبنی بر کاهش میزان این مواد در روغن 

روغن این دانه گیاهی در کنار روغن زیتون یکی از سالم ترین شناخته شده است. روغن دانه کلزا سرشار از ویتامین های 

E  وK مشکالت پوستی کمک زیادی می کند و با توجه به درجه دودشوندگی باالی آن در  است که برای برطرف کردن

 اده قرار می گیرد.پخت و پز غذا، به صورت سرخ کردنی نیز مورد استف



نمی شود بلکه یکی از نکات قابل توجه در مصرف از روغن کلزا آن است که این روغن نه تنها باعث افزایش کلسترول 

می تواند در کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی و عروقی نیز موثر « فیتوسترول»به دلیل ترکیب شدن با ماده گیاهی 

 واقع شود. 

اما این روغن در کنار اثرات مثبتی که بر زندگی و سالمت افراد دارد به دلیل تغییرات ژنتیکی در ارقام بذر آن اثرات 

به عنوان مثال کارخانجات روغن کشی به منظور افزایشش پایداری مخربی بر سالمت انسان نیز می تواند داشته باشد. 

که این موضوع اثرات نامناسبی از جمله ایجاد مشکالت کبدی، قلبی و  آن اقدام به هیدروژنی کردن روغن کلزا می کنند

 فشار خون باال به همراه دارد.

 کنجد

یکی از قدیمی ترین دانه های روغنی مورد استفاده بشر است که ابتدا در  Sesamum Indicumنجد با نام علمی ک

ید، صورتی یا ارغوانی رنگ است که تا ارتفاع گسترش می یابد. کنجد با گل های سف آفریقا کشت شده و سپس در هند

کنجد گیاهی گرمادوست است و اساسا محل تولید آن مختص مناطق گرمسیری و نیمه متر نیز رشد می کند.  2الی  1

گرمسیری است . این گیاه به دمای پایین حساس بوده اما با اجرای برنامه های به نژادی می توان آن را مناطق معتدل 

امکان پذیر است. این نبات به روزهای درجه عرض جنوبی  40درجه شمالی تا  40رد. دانه کشت کنجد از نیز کشت ک

 گرم و نورفراوان نیازمند است و به حرارت های پایین حساسیت نشان می دهد.

 .نمودکنجد را می توان مشروط بر آنکه از نظر زهکشی و تهویه محدودیتی وجود نداشته باشد در انواع خاکها کشت 

خاکهای دارای بافت متوسط شرایط مطلوب تری را فراهم می سازند . کنجد نسبت به شوری خاک حساس است و آن 

این گیاه در . ند محصول کنجد را نابود می سازدمیزان از شوری که خسارت ناچیزی به زراعت گلرنگ و پنبه وارد می ک

ترجیح می  خاکهایی را که واکنش خنثی دارند دانه کنجد، وجود . با اینقلیایی نتایج خوبی داده است یدی وخاکهای اس

اما در زمان گلدهی و کنجد به طور معمول در برابر خشکی مقاوم است  است. 7-8 حدود کنجد مناسب رشد PH و دهد

تا جوانه زدن  به صورت کلی در مرحله جوانه زدن این گیاه باید خاک نم دار باشددانه بندی به کم آبی حساس می شود. 

 و خروج گیاهچه از خاک به راحتی امکان پذیر شود.



دین و ربا توجه به شرایط الزم برای کشت دانه کنجد بهترین زمان برای کشت این محصول در ایران ماه های فرو

کشت  با توجه به خصوصیات اقلیمی مناسب برایو در ماه های تیر و مرداد ماه برداشت می شود. اردیبهشت ماه است 

 هرمزگان، خوزستان، دشت مغان، مازندران، کرج، خراسان و کرمان هستند.یزد، این محصول شهرهای ورامین، داراب، 

چین بزرگترین تولیدکننده دانه کنجد در جهان محسوب می شود و پس از آن کشورهای هند، میانمار، سودان، اوگاندا، 

  اتیوپی، نیجریه و بنگالدش قرار دارند.

روغن کنجد در میان سایر روغن های خوراکی به دلیل دارا بودن خواص غذایی قابل توجه به ملکه روغن ها مشهور 

ن سایر روغن های خوراکی دارا بوده و باعث کاهش سطح این روغن بیشترین ماندگاری و مقاومت را در میااست. 

ش ابتال به پارکینسون و آب سینه و پروستات، کاه کلسترول بد خون، جلوگیری از ابتال به برخی از سرطان ها مانند

 مرورارید می شود.

 پالم

بوده از سواحل غربی  Palmaceae متعلق به خانواده نخیالت Guineensis Elaeis با نام علمی خل روغنین

مرطوب بعد از بذر گیاه در شرایط محیطی گرم و  ت.اندونزی و مالزی منشاء گرفته اس آفریقا و کشورهای آسیایی نظیر

تأمین نیازهای  نخل روغنی ولین شرط الزم برای مناسب بودن یک منطقه جهت کشتا .روز جوانه می زند 90- 100طی 

 «نواحی آفریقایی و استوایی»روغنی  توجه به منشاء این محصول بانیاز حرارتی این گیاه روغنی  .حرارتی این گیاه است

 .ل نیازمند استاسانتیگراد در طول س 25 – 30روزانه به حرارت  برای رشد این گیاه بوده و

طوریکه کاهش میزان بارندگی بطور مستقیم رشد برگها و حتی تعداد برگهای جدید را ه یاز دیگر گیاه آب فراوان است، بن

االمکان کاهش می دهد. این کاهش در سطح و مقدار برگ مکانیسم مقاومتی گیاه در برابر کمبود رطوبت است تا حتی 

 رطوبت موجود به هر نحو حفظ شده و از دست گیاه خارج نشود. با این تفاسیر در اثرکاهش رطوبت و کاهش سطح و

بهترین عملکرد این گیاه مربوط به مناطق به صورت کلی کاهش می یابد.  گلها و در نتیجه عملکرد گیاهتعداد برگها، تعداد 

نخل  این ویژگی در انتخاب منطقه موردنظر برای کشت است وحتی بیشتر  میلی متر بارندگی یا 1500گرمسیری دارای 

  شود.باید دقیقاً مدنظر واقع  روغنی



روغن خوراکی است که از پالپ )قسمت گوشتی( میوه درخت نخل روغنی استخراج شده و تولید گسترده این  ،روغن پالم

روغن در سه دهه اخیر مصرف آن را در صنایع چربی و روغن جالب توجه کرده است. روغن هسته پالم از مغز هسته های 

م متفاوت و مصارف و بازار جداگانه ای دارد. در میوه پالم استخراج و از نظر ترکیب و خصوصیات فیزیکی با روغن پال

گذشته شکل اصلی روغن پالم به صورت خام بود ولی امروزه به شکل فرآوری شده یا نیمه فرآوری شده صادر می شود. 

 پالم اولئین )جزء مایع( و پالم استئارین )جزء جامد( موارد فراوری شده از روغن خام پالم است. 

غن پالم استفاده از این روغن در کنار سایر روغن های سرخ کردنی برای بهبود کارایی این روغن از ویژگی های مهم رو

روغن های سرخ کردنی به دلیل دارا بودن اسیدهای چرب اشباع بیشتر ها در درجه حرارت باال است. به عبارت دیگر با 

با توجه به درصد اسیدهای چرب  خوردار باشند.نسبت به سایر روغن های خوراکی از پایداری حرارتی قابل قبول باید بر

و کلزا  ذرتشوندگی در مقایسه با روغن سویا، پایداری آن در مقابل اکسیداسیون و دود  و اشباع و غیراشباع روغن پالم

باعث استفاده از این نوع روغن در ترکیب روغن های سرخ کردنی شده  که درجه اسید چرب غیراشباع کمتری دارند،

  است.

هرچند نظرات موافق و مخالفی در خصوص استفاده از روغن پالم در ترکیب روغن های سرخ کردنی و خوراکی و همچنین 

وزارت بهداشت به منظور افزایش سالمت غذایی جامعه میزان مصرف این روغن در اخیرا در صنایع لبنی وجود دارد اما 

 ترکیب روغن های خوراکی را محدود کرده است.

 زیتون

، یکی از قدیمی ترین محصوالت درختی Oleaزراعی ی گونه شناخته می شود از جنس Olive که با نام التین یتونز

هزاران سال پیش در منطقه شرق مدیترانه با کشت جمعیت های وحشی آن شروع شده و  . تولید این محصول ازاست

امروزه کشورهای حاشیه دریای مدیترانه بزرگترین  است. توسعه زیادی یافته شمال آفریقا امروزه در مناطق جنوبی اروپا و

درصد تولیدات زیتون و فراورده های مرتبط با آن درصدر  43تولیدکنندگان زیتون در جهان به شمار می روند و اسپانیا با 

 قرار دارد. در تصویر زیر میزان تولید زیتون در کشورهای حاشیه دریای مدیترانه به وضوح مشخص است:

  



 سی وضعیت تولید زیتون و فرآورده های مرتبط با آن در کشورهای حاشیه دریای مدیترانهبرر

 

از ارتفاعات سرد و تنوع در گونه های این گیاه باعث شده تا در اقلیم های متنوع  ایران نیز تولید شود به گونه ای که 

مشاهده کرد. اکثر گونه های گیاهی به مرور معتدل زاگرس و البرز تا حاشیه کویر مرکزی می توان تولیدات زیتون را 

به نام فرسایش ژنتیکی مفهوم ندارد و این رمز قدرت  مسئله ایزمان روند فرسایشی نشان می دهد در حالی که در زیتون 

عالوه بر قدرت سازگاری باال، کاربری دومنظوره )روغنی و کنسروی(  سازگاری باالی زیتون با شرایط متنوع محیطی است.

 در برنامه های توسعه کشور قرار گیرد.خواص درمانی فراوان این گیاه موجوب شده که افزایش سطح زیر کشت زیتون و 

رقم زیتون شناخته شده در جهان به  1200ابهامات بسیار زیادی در خصوص ارقام زیتون وجود دارد به نحوی که بیش از 

 اسم مختلف نام گذاری شده است.  300

بکر، نیمه تصفیه شده، تصفیه شده و گوگردی تقسیم بندی می شود.  نوع چهار به ایران ملی استاندارد طبق زیتون روغن

روغن زیتون بکر)دست نخورده( به روغنی اطالق می شود که صرفا با فشار و سایر فرایندهای مکانیکی استخراج شده و 

کر به دلیل آثار سودمند آن بر سالمتی انسان م نشده است. مصرف روغن زیتون بهیچگونه عملیات دیگری روی آن انجا

به طور فزاینده ای در حال افزایش است. همچنین روغن زیتون نیمه تصفیه شده، روغن زیتون بکری است که صرفا 

صاف کردن را پشت سر گذاشته است و در نهایت روغن زیتون تصفیه شده، روغن  مراحل خنثی کردن، شست وشو و

روغن زیتون گوگردی نیز روغنی است که به کمک  حل تصفیه را گذرانده و بی بو شده است.بکری است که کلیه مرا

 حالل از بقایای پرس شده زیتون به دست می آید.



روغن برای سرخ کردن  با توجه به ترکیبات اسید چرب غیراشباع موجود در روغن زیتون، این نوعدرگذشته به صورت کلی 

. نقطه قانونی برای عدم پذیرش روغن سرخ کردنی وقتی است که میزان ترکیبات قطبی کل به بیش از دتوصیه نمی ش

برسد و این ترکیبات شامل محصوالت هیدرولیز )دی گلیسیرید، منوگلیسیرید و اسیدهای چرب آزاد(، اکسیداسیون  25%

 گراد شکل می گیرد. درجه سانتی  180است که این محصوالت در دماهای حدود و مشتقات پلمیری 

باعث در روغن زیتون و تری گلیسیرید های تک غیراشباعی  ، فنل هاEوجود ویتامین  اخیر نشان داده است تحقیقاتاما 

در هنگام سرخ کردن نسبت به سایر روغن های گیاهی نظیر سویا و آفتابگردان  این نوع روغنافزایش مقاومت و پایداری 

بنابراین در خصوص استفاده از  شده است.نیز ث افزایش مقاومت اکسیداتیو روغن زیتون می شود. وجود این موارد باع

 روغن زیتون در غذاهای سرخ کردنی همچنان ابهامات بسیار زیادی وجود دارد.

 گلرنگ

وابسته به راسته سینادره، تیره کاسنی )آستراسه(،  (.Carthamus tinctorius L) لرنگ یا کاشفه با نام علمیگ

نامیده  Cathame ویو در فرانسSafflower در انگلیسی  است کهجنس کارتاموس و گونه زراعی تینک توریوس 

... نیز شناخته می شود. خاستگاه این گیاه  و رنگرزی زعفران خاردار، زعفران بدل، زعفران اسامی با گلرنگ .می شود

 است.مناطقی واقع در بین قسمت های شرقی مدیترانه و خلیج فارس 

مرسوم بوده و در قرون وسطی برای استفاده از رنگ قرمز گلبرگ های آن در اروپا سال پیش  2500کاشت گلرنگ از 

ور بوده و ایران به عنوان یکی از مراکز تنوع آن در بین گیاهان متداول روغنی، گلرنگ بومی کشکشت گریده است. 

شناخته شده است. سازگاری وسیع این دانه روغنی به شرایط مختلف آب و هوایی به اثبات رسیده و گونه های وحشی 

توده های بومی گلرنگ زراعی در اکثر مناطق ایران وجود دارد. در گذشته از گلچه  .آن در سراسر کشور مشاهده می شود

این گیاه به عنوان رنگ خوراکی و صنعتی استفاده می شد و دانه آن نیز به مصرف ماکیان می رسید، اما با وارد  های

شدن رنگ های شیمیایی ارزان قیمت به بازار، کشت آن محدود شد و تنها به عنوان یک گیاه روغنی مورد توجه قرار 

 .گرفت

کشت  74تا  54ه از سایر دانه های روغنی باعث شد تا از سال کاهش مصرف دانه گلرنگ همزمان با رایج شدن استفاد

 ین محصول دوباره از سر گرفته شود.تاکنون کشت ا 74این محصول در کشور محدود شود و مجددا از سال 



سازگاری باالی این دانه روغنی با شرایط آب و هوایی ایران یکی از خصوصیات بارز این گیاه است به نحوی که گلرنگ 

 4تا  3رطوبت را از عمق متری در خاک نفوذ کرده و  3الی  2لیل دارا بودن ریشه راست و عمودی می تواند تا عمق به د

متری خاک دریافت کند. از سویی دیگر کمبود آب در مراحل اولیه رشد گیاهچه گلرنگ نه تنها باعث کاهش عملکرد دانه 

 شتر و گسترده تر در خاک می شود.نمی شود بلکه سبب قوی تر شدن بوته از طریق نفوذ بی

 آنگونه  25در حدود  بذر گلرنگ در جهان وجود دارد کههزار رقم  10گلرنگ ارقام مختلفی دارد چنانکه تا امروز بیش از 

خاردار و  ،، ارتفاع بوته، شکل برگ، بزرگی و کوچکی گلارقام از حیث رنگ گل این دارد.فقط در نواحی مدیترانه وجود 

، مقاومت به آفات و بیماری ها و سایر ویژگی ها از یکدیگر یا بدون خار بودن بوته، مقدار روغن دانه، مقاومت به سرما

  متمایز هستند.

اشاره کرد  NG ،N 4055 ،P2 ،1421 ،N6 ،N1 ،NB25 ،Uteاز ارقام خارجی بذور دانه گلرنگ می توان به ژیال، 

مقاوم به زنگ گلرنگ و فساد  Uteمقاوم به پوسیدگی ریشه و رقم  N6مقاوم به خشکی،  NB 25و  N10که ارقام 

ارومیه،  3147اراک،  2811ارقام داخلی گلرنگ نیز با توجه به عملکرد آن ها در مناطق مختلف به شرح ریشه هستند. 

 است.مشهد  3151اصفهان و  2824و  2819

. روغن گلرنگ به دست می آید باال )چند اشباع نشده( linoleic اولئیک باال )تک اشباع نشده( و در دو حالت  گلرنگ

کیلوکالری در هر گرم  9تمام چربی ها . چربی های غیر اشباع باال است ایرامانند روغن آفتابگردان به طور طبیعی د

بنابراین، مانند روغن های دیگر، یک قاشق  انرژی تولید می کنند که بیشترین کالری مصرفی را به همراه می آورد.

 .کالری را تهیه می کند 120غذاخوری روغن گلرنگ حدود 

 و دارای نقطه دود باالتری از روغن گلرنگ معمولی است بودهپایدارتر  تری دارد،اولئیک باال ی که اسیدروغن گلرنگ

بنابراین در پخت و پزهای با حرارت باال می تواند مورد استفاده قرار گیرد. از سویی دیگر روغن گلرنگ دارای خواص 

 و تاثیر مثبتی بر درمان بیماری های پوستی دارد. درمانی مناسب از جمله کاهش کلسترول های بد خون نیز است

  



 در ایران و جهانبررسی وضعیت تولید و تجارت روغن و دانه های روغنی  (5
اقدام شده است  HSه از کد در ایران و سایر کشورها با استفاده منظور بررسی آمارهای تولید و تجارت دانه های روغنی ب

 که کد این محصوالت به شرح زیر است:

 HSکد  نام کاال عنوان
 
 

 دانه روغنی

 1206 آفتابگردان

 1201 سویا

 1005 ذرت

 1205 کلزا

 2005 زیتون

 1207 کنجد و گلرنگ

 

 روغن خام نباتی

 1512 آفتابگردان

 1507 سویا

 1514 کلزا

 1509 زیتون

 است: در جدول زیر میزان تولید دانه های روغنی برای تولید روغن خام در داخل کشور به وضوح مشخص

 1)واحد: هزارتن(میزان تولید و واردات دانه های روغنی 

ف
دی

ر
 

 سال
 محصول

1392 1393 1394 1395 1396 

 واردات تولید واردات تولید واردات تولید واردات تولید واردات تولید

 141 13 100 14 80 13 52 15 38 12 آفتابگردان 1

 2211 140 2083 139 1667 134 444 142 287 149 سویا 2

 - 330 - 70 - 53 16 142 17 171 کلزا 3

 7318 1068 6519 1169 6166 1167 6353 1667 4026 1853 ذرت 4

 - 79 - 85 - 75 - 43 - 98 زیتون 5

کنجد و  6
 گلرنگ

79 36 32 35 42 62 47 91 44 95 

 

 آمار واردات روغن نیز طی سال های اخیر به شرح زیر بوده است: 

  

                                                             
 منبع: گمرک جمهوری اسالمی ایران و وزارت جهاد کشاورزی 1

 



 1)واحد: میلیون دالر(آمار واردات روغن خام 

 نوع روغن 

 خام

 میانگین 1397 1396 1395 1394 1393 1392

 351 521 439 283 269 401 194 آفتابگردان

 449 290 367 423 328 553 733 پالم

 339 121 228 217 410 428 635 سویا

 4.7 0.4 1.8 19 - 1 6 کلزا

 17 12 23 19 15 21 13 زیتون

 1160 944 1058 950 1014 1390 1572 مجموع

  

این محصوالت است  خاص مبادی واردات و روغن های خوراکی قابل توجه در واردات دانه های روغنی اما یکی از نکات

اشکاالتی خواهد  که با توجه به شرایط تحریمی کشور طی سال های اخیر مشکالت واردات این محصول را قطعا دچار

مالی بسیاری از کشورها  ه واسطه گری هایکرد. از دیگر نکات جالب توجه در واردات روغن و دانه های روغنی می توان ب

رست مایحتاج ددر روند تامین این محصوالت است که این موضوع نیز نشان دهنده ی ضعف اساسی کشور در تامین 

 خود است.

 2مبادی واردات ایران و کشورهای صادرکننده این محصوالت

 کشورهای صاردکننده مبادی واردات محصول

 رومانی، چین، بلغارستان، فرانسه، آمریکا قزاقستان، سوئیس، روسیهچین،  دانه آفتابگردان

 یناوکراین، روسیه، هلند، مجارستان، آرژانت روسیه، سوئیس، آرژانتین، اوکراین روغن

 تینبرزیل، آمریکا، کانادا، پاراگوئه، آرژان بریتانیا، سنگاپور، برزیلسوئیس، هلند،  دانه سویا

 یهآرژانتین، برزیل، آمریکا، پاراگوئه، روس روسیه، ترکیه، اسپانیا آرژانتین، سوئیس، روغن

 سهآمریکا، آرژانتین، برزیل، اوکراین، فران وسیهرسوئیس، سنگاپور، هلند، بریتانیا، برزیل و  دانه ذرت

 هندوستان، آمریکا، مکزیک، فرانسه ترکیه، هند، بلژیک، مجارستان روغن

 

وسعه یافته با توجه به دانه های روغنی در جهان نشان می دهد بسیاری از کشورهای تبررسی وضعیت تولید و تجارت 

 د.شرایط اقلیمی مناسب برای تولید این دانه ها، اقدام به تولید و تجارت محصوالت می کنن

  

                                                             
  منبع: گمرک جمهوری اسالمی ایران 1
 trade mapمنبع:  2



 1)واحد هزارتن( 2017میزان تولید و تجارت جهانی دانه های روغنی و مقایسه با ایران در سال 

 1005ذرت  1205کلزا  1201سویا  1206آفتابگردان  محصول

 صادرات واردات تولید صادرات واردات تولید صادرات واردات تولید صادرات واردات تولید کشور

ایاالت 

 متحده

98372 60 98 119518 667 55380 1424 623 137 370960 1305 109839 

 21434 36 24668 2136 6 2194 2866 9 3899 73 230 12235 اوکراین

 1638 999 14995 11640 99 2132 4662 520 7716 - 25 57 کانادا

 23566 478 97721 - 3 57 68154 253 114599 - 11 104 برزیل

 5178 237 13235 191 33 1508 519 2236 3621 313 105 10481 روسیه

 23706 - 49475 20 - 49 7400 1897 54971 76 - 3546 آرژانتین

 - - 436 2933 - 4313 3 - 64 - - 36 استرالیا

 573 82 28720 - - 7917 292 77 10981 5 - 211 هندوستان

 990 355 2562 414 42 - 3 - 20 1334 139 2056 بلغارستان

 68 2825 259234 - 4748 13274 112 95534 13152 409 47 2579 چین

 4265 746 14121 1401 1179 520 87 574 412 550 337 1620 فرانسه

 - - 6811 - - 881 - - 162 335 198 1892 مجارستان

 35 - 784 78 - 278 17 7 252 307 9 902 قزاقستان

 3772 475 14326 1534 - 1673 265 134 416 4992 277 2912 رومانی

 3 79 1004 - - 478 13 10 3018 - - 68 بولیوی

 1886 11 5155 - - 100 6123 11 10478 - - 65 پاراگوئه

 499 2554 4547 147 6056 4275 135 3019 61 45 387 39 آلمان

 0 7318 1068 0 0 330 0 2211 140 4 141 13 ایران

 

در کشورهای  "المآفتابگردان، کلزا، سویا، ذرت، پ"محصول پرمصرف روغن نباتی یعنی 5زیر سرانه مصرف در جدول 

االترین سرانه مصرف بمنتخب با توجه به وضعیت تولید و تجارت دانه های روغنی بررسی شده است که در آن آلمان با 

 در رده نخست قرار دارد.

 )واحد: کیلوگرم(روغن خام نباتی در کشورهای منتخب  5سرانه مصرف 

 ایران مکزیک ترکیه استرالیا آلمان اوکراین روسیه چین آمریکا کشور

 3/2 4 5/1 3/8 11 1/2 4/6 2 3 سرانه مصرف
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 در کشورهای منتخب روغن بررسی وضعیت مصرف  (6

 

 اتحادیه اروپا

خصوص تولید محصوالت کشاورزی از سال های دور ارائه می کند. این اتحادیه از طریق تحادیه اروپا سیاست واحدی در ا

کمیسیون کشاورزی خود برنامه های مرتبط به بخش کشاورزی کشورهای عضو خود را تدوین و در قالب بودجه های 

 سالیانه جهت اجرا به کشورهای عضو ارسال می کند.

اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی و دانه  ی عضو،تعداد کشورهامساحت و با توجه به 

اساس آخرین آمارهای رسمی اعالمی کشورهای عضو این اتحادیه در مجموع بر های روغنی در جهان محسوب می شود. 

ف باالی روغن میلیون تنی از این محصوالت کردند. همچنین با توجه به سرانه مصر 35اقدام به تولید  2018طی سال 

 میلیون تن از این محصوالت نیز وارد کشورهای این منطقه شده است. 19حدود  ،در اتحادیه اروپا

 2016کیلوگرم است و به صورت کلی در سال  20بررسی ها نشان می دهد سرانه مصرف روغن در اتحادیه اروپا حدود 

صرف کرده بودند. بر این اساس روغن های کلزا، پالم، میلیون تن روغن گیاهی م 25کشورهای عضو این اتحادیه بیش از 

 آفتابگردان و سویا بیشترین میزان مصرف در این اتحادیه را به خود اختصاص می دهند. 

طی سال های گذشته مسئولین اتحادیه اروپا به منظور مدیریت بازار دانه های روغنی خود اقدام به تغییر الگوی کشت 

این محصوالت در کشورهای عضو کردند. بنابر گزارش های رسمی کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا با توجه به افزایش 

این اتحادیه برخی از دانه های روغنی پرکاربرد عضو ورهای دمای کره زمین و نیز وقوع خشکسالی های پیاپی در کش

قابلیت کشت اقتصادی خود را از دست می دهند. در این راستا کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا نظیر سویا و آفتابگردان 

و دانه خردل درخت زیتون  کلزا، نظیر روغنیهای یش سطح زیر کشت دانه افزاارائه سیاست های حمایتی جهت اقدام به 

 کرده است.

از سویی دیگر مسئولین اتحادیه اروپا با توجه به اهمیت تولید دانه سویا در صنعت دامپروری و کاهش وابستگی به واردات 

برنامه های مختلفی را برای افزایش تولید این محصول در دست قرار داده است. اما آنچه که بررسی ها نشان می دهد 

در صنایع دامداری است. برای استفاده ید دانه سویا نه برای استفاده در صنایع روغن کشی بلکه دلیل اصلی افزایش تول



 2019میلیون تن در سال  2.8به بیش از  2013میلیون تن در سال  1.2طبق آمارهای ارائه شده میزان تولید دانه سویا از 

ادیه اروپا نشان می دهد به ترتیب روغن های بررسی های آمار مصرف روغن های گیاهی در کشورهای اتح رسیده است.

 آفتابگردان، کلزا، پالم و زیتون بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده اند.

 روسیه

وسیه یکی از کشورهای اروپایی است که با توجه به گستردگی مساحت این کشور پتانسیل زیادی در تولید محصوالت ر

روسیه از سال مناطق جنوبی این کشور تحت کشت محصوالت کشاورزی قرار دارد. کشاورزی دارد به نحوی که بیشتر 

و به موجب تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا دچار مشکالت فراوانی در تامین محصوالت  2014

 غذایی خود شد.

م به حمایت از تولیدات کشاورزی در این کشور به همین منظور دولت روسیه برای تامین مایحتاج مورد نیاز مردم خود اقدا

کرد. تحریم کامل واردات کاالها از اتحادیه اروپا و آمریکا، افزایش تعرفه کاالهای اساسی و حمایت مستقیم از تولیدات 

 کشاورزی بخشی از اقدامات دولت روسیه برای رونق بخش کشاورزی بود. اقدامات دولت روسیه در زمینه حمایت از تولید

توانست به بزرگترین تولید و صادرکننده گندم در جهان تبدیل  2016داخلی سرانجام اثر بخش شده و این کشور در سال 

 شود. 

روسیه در زمینه تولید دانه های روغنی نیز اقدامات قابل توجهی انجام داده است. این کشور با توجه به اقلیم مناسب برای 

 .در صنایع روغن کشی خود بهره می گیردحصوالت از چهار دانه روغنی آفتابگردان، سویا، کلزا و بادام زمینی کشت این م

 میلیون تن می رسد.  20محصول ذکر شده در روسیه به بیش از   4میزان مصرف 

ره با طرف های دولت روسیه طی سال های اخیر با به وجود آمدن جنگ تجاری میان چین و آمریکا نیز اقدام به مذاک

در این راستا دولت چین با استفاده از ظرفیت تولید  چینی برای تامین نیاز این کشور به دانه های روغنی کرده است.

 محصوالت کشاورزی در روسیه اقدام به تامین بخشی از سویای مورد نیاز خواهد کرد.

  



 ترکیه

جمعیت روبه افزایش بوده است. از دیرباز تاکنون به  رانه مصرف روغن در ترکیه طی سال های اخیر به دلیل افزایشس

دلیل شرایط جغرافیایی ترکیه محل کشت محصوالت کشاورزی و دانه های روغنی نظیر آفتابگردان و دانه زیتون بوده 

 است. در حال حاضر مردم ترکیه با توجه به ذائقه های غذایی خود روغن آفتابگردان مصرف می کنند. 

اما با توجه به سرانه  به شمار می رودکشور بزرگ تولیدکننده این محصول در جهان  10آفتابگردان جز ترکیه در تولید 

درصد از روغن  68مردم، تولید داخلی توانایی تامین تقاضای روغن را ندارد. بررسی ها نشان می دهد حدود مصرف روغن 

 می شود و مابقی از دیگر کشورها وارد می شود.آفتابگردان مورد نیاز در ترکیه از طریق تولیدات داخلی تامین 

از سویی دیگر بررسی برخی دیگر از کارشناسان نشان می دهد بسیاری از مردم محلی ترکیه از روغن زیتون و کره در 

روغن این محصوالت پس از آفتابگردان در رده های بعدی قرار حجم مصرف پخت و پزهای خود استفاده می کنند و 

 در جدول زیر میزان تولید انواع دانه های روغنی در ترکیه به وضوح مشخص است: گرفته است.

 کنجد کلزا سویا ذرت زیتون آفتابگردان محصول

 18 60 140 5900 2100 1964 میزان تولید

 

کند تا بتواند دولت ترکیه به منظور تامین روغن مورد نیاز خود اقدام به حمایت از تولید دانه آفتابگردان و درخت زیتون می 

پس از تامین نیاز داخلی محصوالت مازاد بر نیاز خود را به دیگر کشورها صادر کند. برنامه های حمایتی دولت ترکیه از 

و  تولید آفتابگردان و درخت زیتون را می توان به خرید تضمینی این محصوالت، اختصاص یارانه به سوخت، کود و سم

 اشاره کرد.  زانبیمه محصوالت تولیدی توسط کشاور

دولت ترکیه اخیرا به منظور افزایش تولید آفتابگردان و زیتون برنامه افزایش سطح زیر کشت این محصوالت و افزایش 

در برنامه های جدید دولت ترکیه سطح زیر کشت درختان عمکرد در واحد سطح این محصوالت را در دست اجرا دارد. 

درصد به تعداد درختان زیتون در این کشور اضافه  60درصد افزایش داشته و بیش از  25زیتون طی سال های اخیر حدود 

سال گذشته میزان سطح زیر کشت دانه آفتابگردان در ترکیه  18طی شده است. از سویی دیگر بررسی ها نشان می دهد 

هزار هکتار افزایش داشته است و دولت ترکیه برای افزایش عملکرد در واحد سطح قصد دارد تا میزان تولید  250بیش از 



هکتار برساند. این اقدام دولت ترکیه با معرفی ارقام بذر متناسب با اقلیم جدید ترکیه  5تن در هر هکتار به بیش از  3را از 

 انجام خواهد شد.

 هندوستان

دومین کشور پرجمعیت جهان طی سال های اخیر روند روبه رشدی در تولید دانه های روغنی تجربه کرده است. این ند ه

کشور با توجه به افزایش سرانه مصرف روغن اقدام به برنامه ریزی برای تولید دانه های روغنی می کند تا از روند واردات 

ب با کشت اغلب دانه های ستان به دلیل شرایط جغرافیایی متناسروغن و دانه های روغنی بکاهد. از سویی دیگر هندو

 روغنی چشم انداز مثبتی در خصوص این محصوالت دارد.

درصد،  27درصد، بادام زمینی با  34بررسی آمارهای تولید و مصرف دانه های روغنی در هندوستان نشان می دهد سویا با 

هندوستان تولیدات دانه های روغنی این کشور را به خود اختصاص دادند.  درصد از 90درصد بیش از  27کلزا و خردل نیز با 

در مقیاس های بسیار کم اقدام به تولید دانه کنجد و کرچک نیز می نماید اما کشاورزان به دلیل سود مناسب تولید سایر 

 دانه های روغنی اقدام به کشت این محصوالت نمی نمایند.

منظور کاهش وابستگی خود به واردات نفت خام از دیگر کشورها اقدام به حمایت از طی سال های گذشته دولت هند به 

تولید دانه های روغنی می کند تا از طریق روغن های آن سوخت مورد نیاز را تامین کند. بر اساس پیش بینی مقامات 

 ور را نیز کاهش دهد.درصد از واردات نفت خام این کش 10هندی توسعه تولید روغن های گیاهی می تواند حدود 

 مصر

 سرمایه با باستان مصر تمدن. شود می شناخته جهان کشاورزی بر مبتنی های ترین تمدنصر به عنوان یکی از قدیمیم

 صورت به را کشاورزی که شوندمی شناخته زمین مردم از گروه اولین عنوان به مصریان و بود گرفته شکل کشاورزی

 الخصوص علی غالت کشور که روزگاری به دلیل همجواری خود با نیل جزء تولیدکنندگان بزرگاین  .دادند انجام گسترده

 با کشاورزی، بخش در ها گذاری سرمایه کاهش دلیل به اخیر های سال طی رفت، می شمار به جهان و آفریقا در گندم

 بزرگ گندم در جهان شده است. کنندگان وارد بزرگترین از یکی به تبدیل زیست، محیط تخریب از جلوگیری هدف



ی، یکی از جغرافیای گستردگی و توجه قابل جمعیت هوایی، و آب شرایط همچون دالیلی به مصر در تامین امنیت غذایی

مشکالت بزرگ دولت های این کشور از دیرباز تاکنون بوده و همواره فعالیت های سیاسی هر دولتی را تحت الشعاع خود 

 قرار داده است.

ر تولید دانه های روغنی با توجه به وضعیت جغرافیایی خود برنامه های مختلفی برای تولید این محصوالت دارد. مصر د

آفتابگردان، زیتون، کنجد، کلزا، بادام زمینی و بررسی ها نشان می دهد کشاورزان مصری اقدام به تولید پنبه دانه، سویا، 

درصد از روغن مورد نیاز مردم در تولید روغن های خوراکی  95ن با تامی 1960گلرنگ می کنند. این کشور در دهه 

خودکفا محسوب می شد. با گذشت زمان و تغییر ذائقه غذایی مردم مصر باعث شد تا میزان خودکفایی این کشور در تولید 

 درصد کاهش یابد. 30روغن به حدود 

، پنبه ان به افزایش سطح زیر کشت زیتون، سویاسال اخیر می تو 18از نکات قابل توجه در کشت دانه های روغنی طی 

و کنجد در این کشور و کاهش سطح زیر کشت دانه آفتابگردان اشاره کرد. بر اساس آمارهای اعالمی از سوی فائو  دانه

 هزار هکتار می رسد.  81سطح زیر کشت زیتون در مصر هم اکنون به بیش از 

هزار تن دانه  36هزار تن پنبه دانه،  329هزار تن زیتون،  927کشاورزان مصری حدود  2017طبق آمار فائو در سال 

دولت مصر اخیر به منظور افزایش هزار تن دانه آفتابگردان تولید کرده بودند.  20هزار دانه سویا و کمتر از  45کنجد، 

ه گذاری با بخش خصوصی این سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی نظیر گندم و دانه های روغنی پروژه های سرمای

 کشور آغاز کرده است. 

دولت مصر همچنین برای افزایش تولید محصوالت کشاورزی نظیر غالت و دانه های روغنی اقدام به تعیین قیمت خرید 

تضمینی برای این محصوالت می کند و انتظار می رود با توسعه سرمایه گذاری ها در این بخش و اجرای سیاست های 

 درصد افزایش یابد. 50دولت میزان خودکفایی مصر در تولید دانه های روغنی به بیش از حمیاتی 

  



 جمع بندی

ا توجه به بررسی های صورت گرفته در برنامه های وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تولید دانه های روغنی ب

واسبتگی کشور به واردات روغن و دانه های قصد کاهش  1395ساله از سال  10در کشور این وزارتخانه طی برنامه 

درصد  10سال اخیر میزان وابستگی کشور به واردات این محصول حدود  4روغنی دارد. طبق اعالم این وزارتخانه طی 

 افته است اما همچنان وضعیت تامین این محصوالت مناسب نیست.بهبود ی

با بررسی وضعیت تولید دانه های روغنی مشخص می شود  خشک قرار دارد از آنجایی که اقلیم ایران در وضعیت نیمه

به دلیل نیاز فراوان به آب در مراحل اولیه رشد قابلیت افزایش میزان تولید برخی از این دانه ها نظیر سویا و آفتابگردان 

افزایش چشم  را ندارند. از سویی دیگر سطح زیر کشت کلزا نیز طی سال های اخیر با حمایت دولت از تولید این محصول

به همین منظور پیشنهاد می شود برای ساماندهی بهتر وضعیت تامین دانه های روغنی اقدامات زیر گیری داشته است. 
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