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هرکه ناموخت از گذشت روزگار
نیز ناموزد ز هیچ روزگار

سرمقاله

امیر هوشنگ بیرشک
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران

ًة َواعلَموا أََنّ الَلّ َشدیُد الِعقاِب« )انفال 25( »َواتَّقوا فِتَنًة ال تُصیَبَنّ الَّذیَن َظلَموا ِمنُكم خاَصّ
و بپرهیزید از فتنه که چون آید تنها مخصوص ستمكاران نباشد و بدانید که خدا شدید العقاب است.

آنچنان که از نص صریح آیه قرآن استنباط می شود فتنه عبارت از این است که بعضی از امت با بعضی دیگر اختالف می کنند در امری که 
تمامی امت حقیقت امر را می فهمند که کدام است ولیكن یک دسته از قبول آن سرپیچی نموده و آگاهانه به ظلم و منكر اقدام می کنند، آن 

دسته دیگر هم که حقیقت امر را قبول کرده اند آنان را نهی از منكر نمی کنند و در نتیجه آثار سوء آن دامنگیر همه امت می شود.
در عین حال خداوند باری تعالی پس از آنكه امت مسلمان را از فتنه و آثار شومش پرهیز و خبر می دهد، آنان را دعوت به اتفاق و تمسک عموم 
قوا« )آل عمران ۱۰۳( همگی به ریسمان خدا چنگ زنید  به حبل الل و پرهیز از تفرقه می دهد و می فرماید »َواعَتِصموا بَِحبِل الَلّ َجمیًعا َوال تََفَرّ
َق بُِكْم َعْن َسِبیلِِه« )انعام ۱5۳( بدانید  ُبَل َفَتَفَرّ ِبُعوا الُسّ و پراکنده نشوید. و در جای دیگر می فرماید » َو أََنّ هذا ِصراِطي ُمْسَتِقیماً َفاتَِّبُعوُه َو ال تََتّ
که راه راست من )حق وعدل( این است، پس از آن پیروی کنید و از راه های دیگر که شما را از راه راست و حق پراکنده می کند پیروی نكنید.

مرد حجی همره حاجی طلب         خواه هند و خواه ترک و یا عرب
اما فتنه چیست؟

فتنه در لغت به معنای آزمایش و امتحان است که به صورت های مختلف انجام می گیرد. بر اساس اصل معنای یادشده این کلمه در معنای 
مختلف به کار رفته است؛ مثل گمراهی، آزمایش، شرک، کفر، سوزاندن یا آتش، عذاب، قتل و... .

 بیشترین کاربرد این واژه در متون دینی در سه مورد است:
 ۱- امتحان و آزمون 2- آمیختگی حق و باطل ۳- آشوب و بلوا

در آیات ابتدایی سوره عنكبوت با اشاره به این برنامه الهی می خوانیم:
»أََحِسَب الّناُس أَْن یُْتَرُکوا أَْن یَُقولُوا آَمّنا َوُهْم اَل یُْفَتُنوَن * َولََقْد َفَتّنا الِّذیَن ِمْن َقْبلِِهْم َفلََیْعلََمّن الّلُ الِّذیَن َصَدُقوا َولََیْعلََمّن الَْكاِذبِیَن«

آیا مردم پنداشتند همین که گفتند ایمان آوردیم رهایشان می کنیم و امتحان نمی شوند؟ ما مردم پیش از ایشان را آزمودیم، پس باید خدا 
روشن سازد کسانی را که صادق اند از کسانی که دروغ می گویند.

از نمونه های آزمایش الهی در قرآن می توان از »ناقه صالح«، »اصحاب سبت« و »گوساله سامری« یاد کرد.
»گوساله سامری« وسیله ای دیگر برای امتحان قوم بنی اسرائیل بود. موسای کلیم امت خود را از چنگ فرعون نجات داد و از فرعون پرستی 
به خداپرستی هدایت کرد. اما در مدت زمان ۴۰ روزه ای که برای مناجات با خدا به کوه طور رفت، سامری آنان را گمراه ساخت و با ساختن 
یک گوساله طالیی که بانگ از آن برمی آمد، ادعا کرد این خدای شماست، آن قوم با آن همه آیت و دالیل از موسی دیده  بودند، در مقابل 
وسوسه های اغواگرانه سامری فریب خوردند و گوساله پرست شدند. قرآن کریم ضمن بیان این ماجرا در آیات مختلف، قوم بنی اسرائیل را 
نكوهش می کند که چرا درغیاب موسی دست از دین حق و پرستش خدای یكتا کشیدند و گوساله را خدا پنداشتند. هارون )برادر موسی( 

هم به آنان گفته بود که این یک امتحان است و شما فریب خوردید: » ولقد قال لهم هرون من قبل یاقوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن«
یكی دیگر از شرایطی که فتنه ظهور می کند شرایطی است که حق و باطل معلوم نباشد و دو گروه یا دو فرد یا دو جریان فكری و سیاسی 

در مقابل هم قرار گیرند و معلوم نباشد که حق با کیست؟ 



توصیه حضرت امیر)ع( در چنین مواردی این است که انسان به گونه ای رفتار کند که نه از قدرت جسمی و نه از موقعیت اجتماعی اش به 
سود باطل بهره برداری نشود، تعبیر و تشبیه حضرت چنین است: »ُکن فِي الِفتَنِة َکابِن اللَُبون ال َظهٌرفُیرَکب والَضرٌع َفُیحلَب« در فتنه همچون 

بچه شتر باش که نه پشت محكمی دارد که بر آن سوار شوند و نه پستان پرشیری دارد  که او را بدوشند.
آنچه فتنه را پیش می آورد، به هم ریختن مرزهای حق و باطل، هوس های عده ای در پوشش حق و  وظیفه و نیز نقاب حق زدن به چهره 

باطل و گمراهی است که جامعه ای را به اشتباه می اندازد.
پیامبر گرامی می فرماید: » حب الجاه و المال ینبت النفاق فی القلب، کما ینبت الماء البقل« دوستی جاه و مال نفاق را دردل می رویاند 

همانگونه که آب گیاه را.
بنابراین دستیابی به موقعیت های مادی برای افزایش قدرت و ثروت یكی از مراحل شروع نفاق در دل انسان و به سبب آن فتنه انگیزی و 

فتنه پروری است.
بی گمان هر میل و خواستی ناشی از یک سلسله عوامل و انگیزه های درونی است که صاحب میل برای تحقق بخشیدن آن در جهان خارج به 
تالش و تكاپو می پردازند. ریاست طلبی وموقعیت خواهی در میان مردم نیز دارای علل و انگیزه هایی است که شناخت آنها در پیشگیری و 

درمان این رذیله اخالقی موثر است.
در مقایسه میان مال خواهی و جاه طلبی، علمای اخالق فرموده اند که عالقه و محبت به جاه طلبی به چند دلیل، قوی تر و شدیدتر از عالقه 

به مال است زیرا رسیدن به ثروت از مسیر قدرت آسان تر از رسیدن به قدرت از طریق مال است.
 در عین حال احساس حقارت ممكن است واکنش های متفاوتی داشته باشد و از جمله آنها »جاه  طلبی« است. اشخاصی در زندگی اجتماعی 

مورد تحقیر قرار گرفته و از این وضعیت رنج می برند تالش می کنند از طریق جاه طلبی و بلند پروازی این شكست را جبران کنند.
 آسیب ها و پیامدهای جاه طلبی را مي توان در دو بخش دنیوی و دینی از جمله ایجاد نفاق، دروغگویی، دشمنی با انبیاء و اوصیا، انزوا طلبی، 

تباهی خود و پیروان، اختالف در جامعه، تباه کردن دین، لعن و نفرین و سوختن در آتش جهنم جستجو کرد.
آنچه که می بایست از آن دوری جست را خداوند متعال در آیه ۴۶ سوره انفال چنین بازگو می کند: »َواَل تََناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوتَْذَهَب ِریُحُكْم« 

»نزاع نكنید زیرا فشل و سست می شوید و قوت و شوکت شما را از بین می برد.«
 حضرت حافظ نیز به خوبی در اشعار خود فتنه و فتنه انگیزی را بیان نموده است:

دردم نهفته به ز طبیبان مدعی                           باشد كه از خزانه غیبم دوا كنند
چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست         آن به كه كار خود به عنایت رها كنند

حالی درون پرده بسی فتنه می رود                      تا آن زمان كه پرده برافتد چه ها كنند
 این مقدمه طوالنی درآمدی بود بر آن چه که سال ها بر چهره تشكل گرایی در فضای اقتصادی ایران نشسته و به طور اخص در صنعت 

روغن نباتی بروز و ظهور پیدا کرده است.
بی گمان اتفاقات صنعت روغن نباتی برنده ای نخواهد داشت و همه گروه ها و طیف های مختلف از کوچک تا بزرگ بازندگان اصلی این اختالف 

سلیقه ها و کدورت ها و کج اندیشی ها و جاه طلبی ها خواهند بود.
بسیاری از ما فراموش کرده ایم که عزت از آن خدا و ذلت از آن خداست و بهتر است با تاسی از پیامبر اسالم از خداوند بخواهیم که آوازه مقام 

و شهرت ما را خود در سراسر گیتی منتشر سازد » و رفعنا لک ذکرک« )انشراح ۴( آیا تو را بلند آوازه نساختیم؟
حضرت موسی علیه السالم از خداوند گفتاري نیكو درخواست می کند » َواْجَعْل لِی لَِساَن ِصْدٍق فِی اْلِخرِ یَن« )شعراء 8۴( برای من در میان 
ا« )مریم 9۶( کسانی که  ْحمُن ُوًدّ الِحاِت َسَیْجَعُل لَُهُم الَرّ امت های آینده، زبان صدق )ذکر خیری( قرار ده. و یا » إَِنّ الَِّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الَصّ

ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند به زودی )خدای( رحمان برای آنان محبتی )در دلها( قرار می دهد.
شاید بهتر آن باشد که گروهی از ما در نشیمن عزلت نشسته و دامن از صحبت های ناروا فراهم چیده و دفتر از گفته های پریشان بشوییم 

و از آن پس سكوت اختیار نماییم.
امید آنكه در آستانه سال نو با تاسی از بزرگان دینی همراه با زمزمه دعای تحویل سال از تغییر دهنده دلها و دیده ها، از مدبر شب و روز، از 

گرداننده سال ها و حالت ها نیكوترین حال را برای خود و صنعت روغن نباتی درخواست نماییم.
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ساعت 2:5۰ دقیقه صبح روز جمعه 9۶.۱2.۴ پیامكی با مضمون زیر 
مخابره گردید:

»انا لل و انا الیه راجعون با کمال تاسف بدین وسیله به اطالع کلیه 
علی  حاج  آقای  می رساند  آشنایان  و  دوستان  و  بستگان  و  اقوام 

اکبرعابدین نسب به رحمت ایزدی پیوست.
 مراسم تشییع آن مرحوم در ساعت 9:۳۰ صبح روز جمعه 9۶.۱2.۴ 
از مقابل مسجد حضرت امام رضا واقع در شهرک اکباتان فاز ۳ بلوک 

E۱ انجام خواهد شد.«
 چند ماه بود که با بیماری صعب العالجی مبارزه می کرد، هفته قبل 
از  پزشكی  امیدی گروه  نا  و  بیماری  از شدت  بود که دوستان خبر 
روند درمان را اطالع رسانی کردند. ظاهراً طول مدت بیماری خیلی 

کوتاه بود.
 مرحوم عابدین نسب را در طول دهه 8۰ به عنوان یكی از مدیران 
بر  که  مداومی  لبخندهای  می شناختم.  بهشهر  صنایع  توسعه  گروه 
بخش  آرامش  مدیری  و  دلپذیر  شخصیت  یک  او  از  داشت  چهره 
تا  گردید  سبب  مطالب  شنوایی  و  جلسات  در  سكوت  بود.  ساخته 

جنجال و احساس از صحبت های او فاصله زیادی داشته باشد.
همكاری ایشان با شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در سال های 

8۷ تا9۰ که مسئولیت آن را بر عهده داشتم نیز فرصت کم نظیری 
برای من بود تا از تجارب مدیریتی و مالی ایشان بهره مند شوم.

های  بود. شب  نیكوکاری  و  خیر  مرد  نسب  عابدین  حال  عین  در   
که  ایتام  افطاری  سفره  سر  بر  همنشینی  با  تا  بود  فرصتی  رمضان 
آنها را چون فرزندان خویش دوست  مرحوم عابدین نسب تک تک 
می داشت، از نزدیک با جلوه دیگری از خلقیات این مرد نكونام روزگار 

آشنا شوم.
 هرچند که فرصت آخرین بدرقه در روز تشییع پیكر این مرد خدا را 
نداشتم اما مرحوم عابدین نسب از جمله افرادی است که نبود او در 
جامعه امروزی ما بسیار جلوه گر است. مردی که صفات اخالقی و 

رفتار پسندیده بسیاری برای الگو بودن و بهره مندی دیگران داشت.
 البته چه بسیار انسانهایی که در صنعت روغن نباتی از این خصلت 
نیكو بهره مند بودند و در زمان حیات خود چشمه جوشان انسانیت و 
اخالق اسالمی در جامعه بودند. مرحوم جعفریان و مرحوم مهندس 
کاظمی نیز از جمله این افراد بودند که صنعت روغن نباتی هیچگاه 

یاد و نام آنها را فراموش نمی کند.
 خداوند روح بزرگ انسان های نیكوکار را قرین رحمت بی انتهای 

خود فرماید.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( با برگزاری برنامه آموزشی 
ایران ترتیب  ویژه ای در برزیل که برای کارشناسان برگزیده کشاورزی 
داده شده است، زمینه های ارتقای دانش ملی و تقویت ظرفیت های کشور 

در حوزه تولید دانه های روغنی را فراهم ساخت.
رائو ماتا، نماینده موقت فائو در جمهوری اسالمی ایران، با اشاره به این 
برنامه آموزشی که به مدت دو هفته )۳۰ بهمن تا ۱۱ اسفند ۱۳9۶( در 
شهر لوندرینای برزیل ادامه می یابد، گفت: »کارشناسان ایرانی طی این 
دوره با تجربیات همتایان برزیلی خود آشنا شده و فرصت یادگیری عملی 
کارشناسان  این  داشت.  خواهند  اختیار  در  را  فنی  دانش  انتقال  برای 
همچنین درباره فهم بیشتر کاربرد نوآوری  در حوزه های تخصصی خود 

به بحث و گفتگو می پردازند.«
تأکید کرد که دانش و فن آوری مؤسسات و سازمان های  ادامه  ماتا در 
برزیل  توسعه  و  تحقیقات  از  حمایت  بنیاد  ویژه  به  برزیلی  تحقیقاتی 
)FAPED( و مرکز تحقیقات سویا )Embrapa( می تواند دانش ایران 
را در حوزه تولید دانه سویا افزایش داده و کارشناسان کشور را تشویق 
به کسب تخصص در حوزه تحقیقات کاربردی با هدف توسعه نماید. وی 
همچنین اعالم کرد که هدف نهایی فائو در این برنامه آموزشی تسریع 
تولید دانه سویا در کشور و کمک به ایران برای تبدیل شدن به یكی از 

تولید کنندگان عمده این محصول در منطقه است.

»ظرفیت سازی  عنوان  با   )TCP( فنی  همكاری  پروژه  فائو  هم اکنون 
در  سویا  ارزش  محوریت  با  روغنی  دانه های  محصوالت  پایدار  افزایش 
ایران« را در دست اجراء دارد. هدف این پروژه تسریع تالش های ملی 
از  استفاده  منظور  به  و خصوصی  دولتی  بخش  در  ظرفیت سازی  برای 
نوآوری ها در تولید پایدار محصوالت و بكارگیری آن در زنجیره ارزش 
ادغام فن آوری های جدید در سیستم های غالت  نیز  و  دانه های روغنی 
محور است. به گزارش دفتر نماندگی فائو در ایران، این پروژه همچنین 
با تقویت همكاری بین ذی نفعان از طریق کمیته راهبری جدید شامل 
از  سویا،  دانه  ویژه  به  روغنی  دانه های  اصلی  محصوالت  کارشناسان 
»نوآوری های سازمانی« نیز حمایت می کند. از دیگر اقدامات این پروژه 
کارشناس  یا چند  یک  با حضور  مشاور  هیأت  یک  تشكیل  به  می توان 
نهادهای  با  استراتژیک  همكاری  تداوم  تضمین  هدف  با  بین المللی 

تحقیقاتی و توسعه در خارج از ایران، اشاره کرد.
از آنجایی که ایران در حدود 95 درصد از روغن نباتی و کیک پروتئین 
مورد نیاز خود را وارد می کند، فائو در این پروژه، راهبری استراتژیک و 
دسترسی به منابع جدید ژنتیكی را از طریق همكاری با مرکز تحقیقات 
بلندمدتی  و  کوتاه  مزایای  رویكرد  این  تسهیل می کند.  برزیل  در  سویا 
برای کشور داشته و »گامی جهشی« در راستای ظرفیت سازی ملی در 

حوزه تولید دانه های روغنی به شمار می آید.

 یادی از مرحوم
 علی اکبر عابدین نسب

   ابوالحسن خلیلی

همکاری فائو برای تبدیل ایران به تولیدكننده عمده سویا در منطقه
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حوزه  در  منحصر  فریب  عوام  و  پوپولیستی  رفتارهای 
بین  فریبان هر جا که  عوام  نمی شود.  اجتماع  و  سیاست 
شكافی  و  فاصله  مردم،  و  آگاهی  و  مردم  و  حقیقت  مردم،  و  علم 
احساس کنند، بدون درنگ بسان آتشفشانی، گرد و غباری از خرافات، 
دود و دمی از توهمات و داد و قالی از خیاالت خود را در درون این 
شكاف پرتاب کرده تا فضا را هرچه بیشتر تیره وتار و شكاف را عمیق 

و عمیق تر کنند.
از جمله این عوام فریبی ها و های و هوی های کر کننده و دهان پرکن، 
واقعیت های  از  دور  و  جنجالی  سراپا  و  سند  بی  اظهارات  و  بیانات 
از همین سنخ عوام فریب است که حتی بدون یک  موجود عده ای 
مقاله علمی و مستند، نظرات خود درباره محصوالت تغییر ژنتیكی 
را، در عرش بدیهیات علمی دانسته و با استفاده ار امكانات رسانه ای 
به عمیق تر شدن و ایجاد شكاف و بد بینی بین دانشمندان و مردم 
دامن می زنند. آنها با توجه به زمینه های تاریخی، اخالقی، مذهبی و 
روانی در میان توده مردم تا کنون توانسته اند به اهداف کوتاه مدت 
خود که همان بد بین کردن اکثریت مردم نسبت به این پدیده علمی 

جدید است، در سراسر جهان، دست یابند.
حقیقت این است، فقط تغییرات ژنتیكی محصوالت غذایی نیست که 
دستخوش این چنین هجمه ای قرار می گیرد. در طول تاریخ هر فكر 
و اندیشه و حرکت جدیدی در ابتدا مبتال به پدیده نفی، رد و طرد و 
مخالفت بی چون و چرا واقع  شده است. زیرا فكر و تئوری جدید و 
بدیع اگر می خواهد در ذهن و باور مردم قرار گیرد، باید از فیلترها 
و الیه های مختلف و متنوع که در عمق جان و روح جامعه، ریشه 

دوانیده است، عبور کند. فیلتر های چون:
فیلتر مالحظات اخالقی

فیلتر مالحظات اعتقادی
فیلتر مالحظات رسم ورسوم های سنتی و تاریخی 

فیلتر مالحظات  شخصیت فردی
فیلتر سطح اطالعات شخصی

و.........
پدیده تغییر ژنتیكی محصوالت نیز با چنین سدها و موانع  و الیه های 
تو در تویی روبرو شده است. عبور از این موانع و فیلترهای درست یا 
نادرست، حق یا ناحق و بجا و یا نابجا کار ساده و بی رنج و مشقتی 
نیست. اگر نظریه جدید به حق باشد، برای تایید خود نیاز به زمان 
دارد. و قطعا مالحظات به حق نه تنها سد و مانع این نظریه نخواهند 

بود بلكه مقوم، معین، محرک و مسهل آن نیز خواهند شد.
یكی از این فیلترها و موانع در برابر تغییر ژنتیكی محصوالت غذایی، 
این باور است که “هر گونه دست کاری و تغییر در فرایند های طبیعی، 
غیر قابل قبول و غیر اخالقی بوده و قطعا در دراز مدت به ضرر و زیان 

بشر خواهد بود”.
و  نتایج  به  ربطی  و  است  تاریخی  و  قوی  ستبر،  بسیار  باوری  این 
آزمایشات و تجربیات ندارد. این باور می گوید هر چیزی به صورت 
طبیعی و اصلی و هویت تاریخی اش خوب و مناسب و پر جاذبه است 
و اگردست خوش کوچک ترین تغییری گردد، باید کنار گذاشته شود.
وجریان  کوران  در  روزانه  افراد  این  از  بسیاری  اینكه  علیرغم 
و  دهان  و  دماغ  کاری  از دست  غیر طبیعی  پدیده  هزاران  و  صدها 
مكمل  و  دارو  مصرف صدها  تا  گرفته  بزرگ  و  کوچک  جراحی های 
و  غیره  و  آفات  دفع  سموم  انواع  از  استفاده  تا  و  کننده  تقویت  و 
شدت  به  رسند،  می  که  موضوع  این  به  اما  دارند،  قرار   غیره 

عكس العمل نشان می دهند.
حقیقت این است که در چنین فضایی به سختی می توان دلیل و 
برهان آورد. اینجانب در صدد آن نیستم که بگویم، همه کسانی که 
با پدیده تغییر ژنتیكی محصوالت غذایی مخالفت می کنند، فقط در 
پشت این باور تاریخی پنهان شده اند. هستند کسانی که می گویند  
و  اثرات  نشدن  مشخص  و  روشن  مستندات  نبودن  کافی  دلیل  به 
تبعات مصرف این نوع از محصوالت، زود است  درباره تایید و یا عدم 
تایید این موضوع داوری  کرد. اما مشكل این است که عوام فریبان 
ابهامی وجود  تغییر ژنتیكی  از نظر موافقان  البته  ابهام - که  این  از 
 ندارد و آزمایشات گویای همه چیز است- حداکثر بهره برداری سوء را

می کنند تا جو را از آرامش و گفت و شنود منطقی دور نمایند. 
اینكه مقاصد و انگیزه های این عده چیست به گفتمان علمی ربطی 
ندارد، عرصه علم، عرصه مشاهده، آزمایش و تئوری است. اما این افراد 
اگر غشی در دلشان نیست و فكر می کنند دلیل وسند علمی در پس 
نادرست  و  فریبانه  عوام  گفتارهای  از  باید  ابتد  دارد،  وجود  نیاتشان 
و جنجال آفرین پرهیز کرده و از اتهام های بی مورد درباره دیگران 
دست برداشته و حداقل مستندات خود را نه به صورت شفاهی بلكه 

مكتوب ارائه نمایند.
تقدیم  زمینه  این  در  مبسوطی  مقاله  نزدیک  آینده  در  است  امید 
خوانندگان عزیز شود و تمام جوانب این موضوع مهم، مورد بررسی 

قرار گیرد.

 شکاف دانشمندان و مردم 
در محصوالت ژنتیکی 

نگاه

سید كاظم حسینی
مشاور ارشد صنایع چربی و روغن
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D ضرورت منیزیم برای متابولیسم ویتامین

بر اساس تحقیقات انجام شده در صورت کمبود منیزیم در بدن، ویتامین D ذخیره شده و امكان متابولیسم 
صحیح را پیدا نمی کند.

منیزیم عالوه بر کمک به متابولیسم ویتامین D، پوکی استخوان را کاهش می دهد و از شكستگی استخوان به 
دلیل کمبود ویتامین D جلوگیری می کند.

منیزیم  است.  یافته  کاهش  غذایی  رژیم  تغییر  و  صنعتی  زندگی  دلیل  به  منیزیم  مصرف  اخیر  دهه های  در 
چهارمین ماده معدنی مهم در بدن بعد از کلسیم، پتاسیم و سدیم می باشد. از جمله غذاهای غنی از منیزیم 

می توان به بادام، موز، زرده تخم مرغ، روغن ماهی، سبزیجات، شیر، قارچ، سویا و دانه آفتابگردان اشاره نمود.

 معرفی ترکیب جدید ضد میکروب
با تلفیق اسیدهای چرب و پلی فنل ها

تقاضا برای ترکیبات طبیعی به دلیل سالم تر بودن آن ها برای انسان و بی خطر بودنشان برای 
محیط زیست در جهان رو به افزایش است. اسیدهای چرب شاخه ای حاوی پلی فنل دارای 
قدرت طبیعی باالیی برای مبارزه با میكروب ها هستند و ترکیب اسید چرب با بیوفنل ها سبب 

افزایش قدرت ضد میكروبی آن ها شده است.
از  ترکیبات فنولیک طبیعی همچون تیمول، وانیلین و وانیلیک اسید که به صورت طبیعی 
گیاهان استخراج می شوند دارای خاصیت ضد میكروبی هستندکه احتماال به دلیل گروه های 

هیدروکسیل آبدوست آن ها بر روی حلقه آروماتیک 
اسیدهای  از  بعضی  می باشد.  دوست  چربی 
و  کربن  عدد   ۱۰ با  کاپریک  همچون  نیز  چرب 
دارای خاصیت ضد  نیز  کربن  با 8 عدد  کاپریلیک 
میكروبی می باشند که احتماال به دلیل یک بخش 
آلكیل  زنجیره  و یک  اسید   آبدوست کربوکسیلیک 

چربی دوست در آن ها می باشد.
فرآیند تولید این ترکیب جدید بدون مشكل برای 
به عنوان  زئولیت  از  تنها  و  بوده  زیست  محیط 
کاتالیست و آب مقطر استفاده می شود و در پایان 

کاتالیست زئولیت به سادگی فیلتر می شود.

اتحادیه اروپا به دنبال افزایش تولید محصوالت پروتئینی

به اعتقاد کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا، تولید محصوالت پروتئینی 
در اروپا کافی نبوده و جواب تقاضا را نمی تواند بدهد و با توجه به شرایط 
آب و هوایی اروپا، سویا بدون سود بازرگانی وارد اتحادیه اروپا می شود 

که سبب کاهش سودآوری حاصل از تولید آن شده است.
برای  کارهایی  راه  بررسی  حال  در  اروپا  اتحادیه  کشاورزی  کمیسیون 

ترغیب کشاورزان به کاشت سویا می باشد.
www.feed.navigator.com 
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 روغنی خوب برای قلب 
و خطرناک برای مغز ؟!

اواخر سال 2۰۱۷ یک تحقیق علمی ارتباط بین خطر 
ابتال به بیماری آلزایمر و مصرف روغن کانوال را مطرح 
انتخاب بین روغن خوب  نمود و مردم را در دوراهی 
برای قلب و خطرناک برای مغز قرار داد و در واقع این 
شائبه پیش آمد که آیا می شود روغنی برای سالمت 

قلب و عروق خوب اما برای مغز مضر باشد؟
متأسفانه اطالعات کمی در مورد مواد غذایی مناسب 

برای مغز وجود دارد و بیشتر تحقیقات برای کمک به قلب بوده است. 
با وجود اینكه سكته قلبی در رأس علت مرگ در بیشتر کشورهای 
جهان قرار دارد اما نارسایی های مغزی نیز در حال رشد هستند. بر 
به  مبتال  آمریكایی  میلیون  شش  از  بیش  تحقیقات  آخرین  اساس 

آلزایمر هستند که تخمین زده می شود که این رقم تا 
سال 2۰۶۰ به پانزده میلیون نفر خواهد رسید.

در تحقیق انجام شده در دانشگاه فیالدلفیا که به خبر 
رابطه کانوال و خطر ابتال به بیماری آلزایمر منجر شد 
دانشمندان  اول با روغن زیتون و بعد با روغن کانوال بر 
روی  نوع خاصی از موش که از لحاظ ژنتیكی استعداد 
ابتال به بیماری آلزایمر را داشتند آزمایش انجام دادند.
نتایج حاصل از مصرف روغن زیتون کمی بهتر از روغن 
کانوال بود و در واقع نتایج جهت اعالم روغن کانوال به 

عنوان روغن تاثیرگذار بر سالمت مغز کافی نبود.
مغز دارای بیش از صد میلیارد سلول است و غنی از 
اسیدهای چرب آراشیدونیک اسید) امگا ۶( و دوکوزاهگزانوئیک اسید 

)امگا۳( می باشد که هر دو برای عملكرد مطلوب مغز الزم هستند.
محققین اعتقاد دارند اسیدهای چرب امگا ۳ خصوصا دوکوزاهگزانوئیک 

اسید ممكن است از سالمت مغز محافظت به عمل آورند. 

استفاده از فرآیندهای الکتروهیدرودینامیک در غنی سازی مواد غذایی با امگا 3

به دلیل منافع زیاد اسیدهای چرب چند غیر اشباعی امگا ۳ خصوصا ایكوزاپنتانوئیک 
با امگا ۳  اسید و دوکوزاهگزانوئیک اسید، صنعت غذا روش های مختلف غنی سازی 
در مواد غذایی مختلف از جمله شیر، نان و نوشیدنی ها را در دهه های گذشته امتحان 
خصوصا  هستند  اکسیداسیون  مستعد  شدیدا   ۳ امگا  چرب  اسیدهای  است.  نموده 
این  و  شود  افزوده  پرواکسیدان ها  دیگر  یا  فلزات  حاوی  غذایی  مواد  به  هنگامی که 
به   ۳ امگا  افزودن  می دهد.  کاهش  را  غنی شده  فرآورده های  ماندگاری  زمان  مساله 
صورت میكروانكپسوله زمان ماندگاری آن را افزایش می دهد اما این روش خیلی برای 
الكتروهیدرودینامیک  فرآیندهای  نمی باشد.  مناسب  مایع  نیمه  یا  مایع  غذایی  مواد 
کار  برای  این روش خصوصا  و  نماید  فراهم می  را  نانومیكروانكپسوله ها  تولید  امكان 
کردن با فرآورده های حساس به حرارت همچون اسیدهای چرب امگا ۳ بسیار مناسب 

می باشد و حفاظت خوبی از اکسیداسیون آن ها به عمل می آورد.

تولید پروتئین مصرف انسانی از کانوال توسط فرآیندغشایی
مصرف عمده كنجاله كانوال به دلیل طعم ضعیف، رنگ تیره و بعضا تركیبات ضد 
تغذیه ای تنها به عنوان خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرد و اگر 
چه دارای پروفایل اسیدهای آمینه متوازن و با ارزش تغذیه ای باالیی می باشد 
در خوراک انسان جایگاهی نداشته است. میزان پروتئین باالی كنجاله كلزا با 
حدود 35 تا 40 درصد مزیت دیگر این محصول می باشد. با فرآیند ابداع شده 
پروتئین كانوال از كنجاله جدا می گردد و محصوالت حاصل، ایزوله پروتئینی 
كنجاله  باقیمانده  سوم  محصول  و  شده  نشین  ته  پروتئینی  ایزوله  محلول، 
می باشد كه می تواند در خوراک دام استفاده شود. این فرآیند شامل مراحلی 
از جمله حل كردن پروتئین، تیمار شیمیایی، سانتریفیوژ، استفاده از فرآیند 
غشائی، رسوب ایزو الکتریک و خشک كردن می باشد. فیلتراسیون غشایی، 
ابزاری قدرتمند جهت تفکیک ملکول های میکرو از ماكرو در یک محلول می باشد. كنجاله مصرفی در فرآیند فوق 
باید دارای میزان چربی پایین، باقیمانده حالل بسیار كم، عاری از هرگونه تركیب خارجی از جمله چوب، خاک و 

دانه های دیگر باشد و به طرز صحیحی آسیاب و پوست گیری شده و آسیب حرارتی ندیده باشد.
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شرایط بازار
افزایش  شدت  به   2۰۱۶-۱۷ سال  در  سویا  دانه   تولید 
یافت به صورتی که  ایاالت متحده و برزیل رکورد تولید را 
شكستند. تولید جهانی سایر دانه های روغنی )کلزا، دانه آفتابگردان 
و بادام زمینی( برای اولین بار بعد از سه سال افزایش یافت. افزایش 
تولید دانه آفتابگردان )عمدتا در روسیه و اوکراین(، کاهش تولید دانه 
کلزا در اتحادیه اروپا را جبران کرد. این امر موجب آرامش وضعیت 

نسبتا سخت بازار شد.
به دو دلیل  تولید روغن نباتی در سال 2۰۱5 با  کاهش مواجه شد. 
کاهش  آسیای جنوب شرقی  در  نینو  ال  علت  به  پالم  روغن  تولید 
به  نسبت  روغن کمتری  بازار سویا، که حاوی  دوما، سهم  و  داشت 
تولید  رکود  به  منجر  و  یافت  افزایش  است،  روغنی  دانه های  سایر 
دانه های روغنی شد که منجر به کاهش شدید ذخایر جهانی گردید 
و اگرچه تولید روغن نباتی در سال 2۰۱۷ بهبود یافت اما این میزان 
تولید برای بهبود بازار با توجه به رشد تقاضا برای روغن های نباتی 
ایالت  و  اندونزی  در  ویژه  به  در سال 2۰۱۷،  بیودیزل  تولید  جهت 
کشورهای  در  نباتی  روغن های  سرانه  مصرف  نبود.  کافی  متحده 

توسعه یافته و در حال توسعه به رشد خود ادامه داد.
تقاضای روزافزون برای کنجاله  به ویژه در چین، دلیل اصلی گسترش 
تولید جهانی دانه های روغنی بوده است. این موضوع سبب افزایش تولید 

کنجاله خصوصا کنجاله سویا که حاوی پروتئین بیشتری است، شد.
ظاهرا انتظار می رود قیمت تمام دانه های روغنی و محصوالت وابسته 
و  غذایی  مواد  برای  تقاضا  میزان  به  توجه  با  یابد.  افزایش  آنها  به 
رکود در بخش بیودیزل و افزایش دامداری در بسیاری از اقتصادهای 
کاهش  کنجاله  قیمت  به  نسبت  نباتی   روغن های  قیمت  نوظهور، 
روغنی  دانه های  سایر  و  سویا  دانه  قیمت  همچنین  داشت.  خواهد 
نیز در شرایط واقعی کاهش می یابد. با این وجود، با توجه به عدم 

اطمینان بازار، پیش بینی می شود نوسانات ادامه یابد.
انتظار می رود تولید جهانی دانه سویا افزایش یابد، اما میزان رشد 
رشد  نرخ  از  تر  پایین  بسیار  که  بود  خواهد  درصد   ۱.9 آن  ساالنه 

چشم انداز 
 وضعیت 

تولید دانه های 
روغنی، روغن 

 و کنجاله
 تا سال 2026

مریم ربیع گیالنی
گروه بین الملل
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ساالنه  ۴.9 درصد دهه گذشته است. این کاهش به طور عمده به 
رود  می  انتظار  است.  کشت  منطقه  توسعه  ادامه  در  کاهش  دلیل 
تولید ساالنه دانه سویا در برزیل رشد 2.۶ درصد داشته باشد، برزیل 
پرشتاب ترین تولید کننده اصلی است که دلیل آن دسترسی به زمین 
بیشتر است، میزان ساالنه رشد دانه سویا در آرژانتین 2.۱ درصد و در 
ایاالت متحده یک درصد  است. در نتیجه، پیش بینی می شود برزیل  
پیشی  دانه سویا  کننده  تولید  بزرگترین  عنوان  به  متحده  ایاالت  از 
گیرد. در طول دهه آینده، رشد تولید ساالنه سایر دانه های روغنی 
به میزان یک درصد افزایش می باید که به میزان قابل توجهی کمتر 
از ۳.۴ درصد درصددهه گذشته است. بیشترین استفاده از دانه های 

روغنی روغنكشی آنها جهت تولید کنجاله و روغن خواهد بود.
به طور کلی، در سال 2۰2۶، 9۰ درصد دانه سویا و 8۶ درصد سایر 
گرفت.  خواهند  قرار  استفاده  مورد  روغنكشی  در  روغنی   دانه های 
از دانه سویا و سایر دانه های روغنی حدود 55  نباتی حاصل  روغن 
درصد تولید جهانی روغن نباتی و روغن پالم ۳5 درصد آن را تشكیل 
میزان  سایر  نیز  دانه  پنبه  روغن  و  نارگیل  کرنل،  پالم  دهد.  می 

روغن های نباتی هستند.
آینده   نباتی در دهه  برای روغن  تقاضا  رود سرعت رشد  انتظار می 
در  کشورهای  در  غذایی  مواد  مصرف  سرانه  رشد  کاهش  دلیل  به 
حال توسعه )۱.۱ درصد در مقایسه با ۳.۱ درصد در دهه گذشته( و 
همچنین ثبات تقاضا برای روغن های نباتی که برای تولید بیودیزل 
استفاده می شود، کند گردد. علیرغم کاهش منطقه کشت پالم، رشد 
ساالنه تولید روغن پالم  اندونزی )2 درصد در مقابل ۷ درصد در دهه 
گذشته( و مالزی )۱.5 درصد در مقابل ۱.2 درصد دهه گذشته( رشد 

قابل مالحظه ای خواهد داشت.
تولید و مصرف کنجاله سویا چشمگیر است. در مقایسه با دهه گذشته، 
دهه  درصد   ۴.۱ مقابل  در  درصد   ۱.۷ کنجاله  مصرف  ساالنه  رشد 
گذشته خواهد بود که نشان دهنده محدود شدن آن همگام  با رشد 
کند  صنعت دامداری است. میزان رشد مصرف ساالنه کنجاله در چین 
این  دهه گذشته.   درصد   ۷.9 با  مقایسه  در  بود  درصد خواهد   2.۳
میزان رشد هنوز از میزان رشد تولید حیوانات نیز فراتر خواهد رفت.

تولید  در  تجارت  درصد(   ۴2( میزان  باالترین  از  یكی  نباتی  روغن 
محصوالت کشاورزی را از آن خود کرده  است. انتظار می رود که این 
سهم در طول دوره زمانی ده سال آینده باقی بماند با در نظر گرفتن 
این نكته که صادرات روغن نباتی ظرف ده سال آینده به 9۱ میلیون 

تن خواهد رسید.

 صادرات روغن نباتی همچنان تحت تأثیردو کشور اندونزی و مالزی 
قرار خواهد داشت )شكل ۳.2( که به شدت  صادرات محور هستند. 
دو سوم روغن اندونزی و بیش از 8۰ درصد تولید روغن مالزی صادر 
می شود. در حالی که میزان سهم صادرات این دو کشور در درازمدت 
نیز باقی خواهد ماند، انتظار می رود در اندونزی  بیشتر روغن تولیدی 
قرار  استفاده   مورد  زیستی  سوخت های  برای  اولیه  مواد  عنوان  به 
در  بود  خواهد  درصد    ۱.5 اندونزی   صادرات  ساالنه  رشد  گیرد. 

مقایسه با ۶.۱ دهه گذشته.
صادرات دانه سویا و سایر دانه های روغنی و کنجاله ها تحت تأثیرشرایط 
آمریكا است. حذف مالیات صادراتی در آرژانتین فرصت های جدیدی 
را برای تولید دانه سویا و آفتابگردان و محصوالت آنها ایجاد می کند، 
اگر چه ممكن است تخصیص مجدد زمین به نفع رقابت غالت که 
از آزاد سازی سریع صادرات بهره مند می شوند، وجود داشته باشد. 
انتظار می رود رشد تجارت جهانی دانه سویا در دهه آینده به میزان 
قابل توجهی کاهش یابد، موضوعی که به طور مستقیم با کاهش رشد 

روغنكشی دانه سویا در چین مرتبط است.
توسعه تولید دانه سویا و روغن پالم به دسترسی به زمین های جدید 
از  حفاظت  برای  که  جدیدی  قوانین  با  تواند  می  که  دارد،  بستگی 
ویژه  به  موضوع  این  شود.  محدود  شود،  می  اعمال  زیست  محیط 
شامل حال زمینهای کشاورزی درختان پالم است. سیاستهای سوخت 
باالیی  تقاضای  اندونزی که خود  و  اروپا  اتحادیه  آمریكا،  زیستی در 
برای روغن نباتی دارند و به عالوه، مسائل و عدم اطمینانی که برای 
اقتصاد کالن،  فضای  مانند  است  نیز صادق  غذایی  سایر محصوالت 
قیمت نفت خام و شرایط آب و هوایی تأثیر قابل توجهی در مجموعه 

پیچیده روغن های نباتی دارند.
صادرات دانه های روغنی و محصوالت وابسته به آن به تفکیک 

كشورها/ شکل 3.2



18

13
96

اه 
د م

فن
اس

 / 
88

ره 
ما

 ش
م /

ده
ل 

سا

قیمتها
انتظار می رود که قیمت  دانه های روغنی و محصوالت وابسته به آن 
در میان مدت به دلیل افزایش تقاضا برای روغن نباتی وکنجاله بهبود 
یابد، اگر چه انتظار نمی رود که این میزان به باالترین سطح خود در 
گذشته برسد )شكل ۳.2.۱(. مصرف روغن های نباتی به طور عمده 
بر اساس تقاضای غذا در کشورهای در حال توسعه در نتیجه افزایش 
رشد جمعیت تعیین می شود. عالوه بر این، قیمت پایین نفت خام 
تولید  برای  نباتی  روغن  مصرف  رشد  سیاست ها،  محدود  حمایت  و 
بیودیزل را نیز انتظار ندارد. تقاضا برای کنجاله به طور عمده تحت 
تولید شیر و  نیستند،  تاثیر  میزان رشد دام هایی که نشخارکننده  

همچنین افزایش میزان کنجاله در بازارهای نوظهور است. 
روند قیمت های جهانی دانه های روغنی / شکل 3.2.1

تولید دانه های روغنی
انتظار می رود تولید دانه سویا رشد ساالنه ۱.9 درصد داشته باشد 
در مقایسه با رشد ۴.9 درصد درصدی دهه گذشته. رشد تولید سایر 
از دانه  دانه های روغنی )کلزا، دانه آفتابگردان وبادام زمینی( کندتر 
سویا خواهد بود، رشد ساالنه آن ۱.۱ درصد است که کمتر از ۳.۴ 

درصد ده سال گذشته می باشد.
که  است  عملكرد  افزایش  تاثیر  تحت  روغنی  دانه های  سایر  رشد   
در حدود 85 درصد از رشد تولید را تشكیل می دهد، در حالی که 
در مورد سویا، افزایش عملكرد ۶۰ درصد کل رشد تولید را شامل 

می شود.
انتظار می رود که برزیل، ایاالت متحده را به عنوان مهمترین تولید 
دانه  تولید  میزان  آینده  سال  ده  در  و  بگذارد  سر  پشت  سویا  کننده 
سویای خود را به ۱۳۷ میلیون تن برساند، در مقایسه با 99 میلیون تن 
در سالهای 2۰۱۶-2۰۱۴ . به طور کلی، تولید دانه سویا به شكل قابل 
مالحظه ای در آمریكای التین ادامه خواهد یافت و آرژانتین و پاراگوئه 
به تولید کنندگان مهمی تبدیل خواهند شد که میزان تولید آنها تا 
سال 2۰2۶ به ۷۰ و ۱2 میلیون تن خواهد رسید )شكل ۳.2.2(. انتظار 
می رود تولید دانه سویا در کشور چین پس از کاهش در دهه گذشته 

به دلیل کاهش حمایت ها برای کشت غالت افزایش یابد.
در سال 2۰2۶ چین )که عمدتا کلزا و بادام زمینی تولید می کند( 
و اتحادیه اروپا )تولید کننده اصلی کلزا( مهمترین تولید کننده های 
دیگر روغن های نباتی هستند، با میزان تولید ۳۱ و 29 میلیون تن.  

تولید در اتحادیه اروپا کمی کاهش می یابد.
 پیش بینی می شود کانادا، یكی دیگر از تولیدکنندگان بزرگ کلزا، 
به  عمده،  طور  به  دهدکه  افزایش  درصد   ۱.۷ را  خود  ساالنه  تولید 
دلیل افزایش منطقه تحت کشت است. انتظار می رود که اوکراین و 
فدراسیون روسیه، رهبران جهانی تولید دانه آفتابگردان باشند و البته 
روی به افزایش سریع تولید سایر دانه های روغنی آورند، میزان رشد 
ترتیب   به  اوکراین   و  دانه های روغنی در روسیه  تولید سایر  ساالنه 

2.۷ درصد و ۱.۷ درصد خواهد بود.

تولید دانه های روغنی به تفکیک كشورها/ شکل 3.2.2.

روغنکشی و تولید روغنهای نباتی و كنجاله
به طور کلی، روغنكشی دانه سویا و سایر دانه های روغنی به افزایش 
موارد  سایر  از  سریعتر  روغنكشی  برای  تقاضا  داد.  خواهد  ادامه  خود 
استفاده خواهد بود، در سال 2۰2۶، 9۰ درصد تولید جهانی دانه سویا 
و 8۶ درصد تولید جهانی سایر دانه های روغنی برای روغنكشی مورد 
استفاده قرار خواهند گرفت. براساس میزان رشد کم تولید جهانی دانه 
سویا، پیش بینی می شود میانگین رشد ساالنه روغنكشی سویا  ۱.9 
درصد خواهد بود، در مقایسه با  ۴.8 درصد در دهه گذشته. در شرایط 
مطلوب، این به معنای رشد تولید ساالنه به میزان ۷۳ میلیون تن است.
انتظار می رود تا سال 2۰2۶ رشد ساالنه روغنكشی  سایر دانه های 
روغنی به میزان فقط ۱.2 درصد معادل ۱8 میلیون تن افزایش یابد، 
کمترین میزان رشد در اتحادیه اروپا با ۰.۱ درصد و بیشترین میزان 

رشد روغنكشی از آن چین با  ۳۰ میلیون تن است.
اینكه کدام مناطق روی به روغنكشی خواهند آورد، بستگی به عوامل 
بسیاری دارد، از جمله هزینه های حمل و نقل، سیاست های تجاری، 
پردازش  هزینه های  ژنتیكی،  شده  اصالح  محصوالت  پذیرش  میزان 
و  بنادر  مثال،  عنوان  )به  زیرساخت ها  و  انرژی(  و  کار  نیروی  )مثل 
در  افزایش سهم خود  به  که چین  است  بینی شده  پیش  جاده ها(. 
به  را  جهان  کل  در  خود  سهم  و  داده  ادامه   روغنكشی  در  جهان 
۳۰ درصد برساند )شكل ۳.2.۳(. افزایش تولید دانه های روغنی در 
کشورهای  آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه سبب افزایش بخش 
فراوری روغن در این کشورها خواهد شد و روند نزولی برای کشورهای 

ایاالت متحده آمریكا، کانادا و مكزیک پیش بینی می شود.
انتظار می رود که روغنكشی دانه سویا در چین به 2۳ میلیون تن برسد که 
حدود ۴۴ درصد از کل رشد روغنكشی سویا در جهان را تشكیل می دهد، 
مازاد مورد نیاز دانه سویا به چین را واردات جبران خواهد کرد. میزان رشد 

ساالنه روغنكشی دانه سویا در چین بیش از 2 درصد خواهد بود.
فدراسیون  پاراگوئه،  اندونزی،  هند،  در  سویا  دانه  روغنكشی  میزان 
روسیه و ترکیه، در سال 2۰2۶ به ۳ تا ۱2 میلیون تن خواهد رسید.

نباتی بستگی به میزان روغنكشی دانه های  تولید جهانی روغن های 
روغنی و تولید روغن های نباتی مناطق استوایی، به خصوص روغن 
سایر  تولید  از  گذشته  دهه  در  پالم  روغن  جهانی  تولید  دارد.  پالم 
روغن های نباتی پیشی گرفته است و انتظار می رود در دوره زمانی 
پالم  روغن  تولید  دهد.  ادامه  خود  افزایشی  روند  به   2۰2۶ سال  تا 
متمرکز در اندونزی و مالزی است که بیش از یک سوم تولید جهانی 
روغن نباتی را تشكیل می دهند. انتظار می رود که رشد ساالنه تولید 
روغن پالم در اندونزی 2 درصد افزایش یابد در مقایسه با ۷ درصد در 
دهه گذشته. انتظار می رود که سیاستهای زیست محیطی محكم تر 
و سختگیرانه باعث کم شدن گسترش منطقه کشت پالم شود و برای 

داشتن تولید بیشتر تمرکز بر بهره وری محصول باشد.
تا  و  یابد  می  افزایش  درصد   ۱.۷ کنجاله  تولید  ساالنه  رشد  میزان 
سال 2۰2۶ به ۳8۴ میلیون تن می رسد. تولید جهانی کنجاله تحت 
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تاثیر کنجاله سویا است که بیش از دو سوم تولید جهانی کنجاله را 
تشكیل می دهد. تولید شامل گروه کوچكی از کشورها است. پیش 
 بینی ها نشان می دهد که آرژانتین، برزیل، چین، اتحادیه اروپا، هند و

خود  به   2۰2۶ سال  تا  را  جهانی  تولید  درصد   ۷۶ متحده  ایاالت 
اختصاص خواهند داد. در چین، تولید کنجاله، 2۷ میلیون تن افزایش 
خواهد یافت که برابر با ۳8 درصد  افزایش تولید جهانی است. پیش 
بینی می شود تولید کنجاله در آرژانتین، برزیل و هند به ترتیب ۷.۱، 

۷.۴ و ۳.5 میلیون تن باشد.
سهم كشورهای اصلی در جهان از میزان روغنکشی/ شکل 3.2.3

مصرف روغن نباتی
 ۱.۱ ساالنه  افزایش  به  منجر  سرانه  درآمد  افزایش  که  رود  می  انتظار 
درصدی سرانه مصرف روغن نباتی  به عنوان ماده غذایی در کشورهای 
درصد   ۳.۱ از  کمتر   2۰۰۷-۱۷ سالهای  در  که  گردد  توسعه  حال  در 
مصرف  سرانه  در  اشباع  کننده  منعكس  رشد  کاهش  این  بود.   درصد 
بسیاری از اقتصادهای در حال ظهوراست، به عنوان مثال در چین سرانه 
مصرف در سال 2۰2۶ معادل 2۷ کیلوگرم خواهد شد که رشد ساالنه 
۰.9 درصد را نشان می دهد، در برزیل سرانه مصرف 2۴ کیلوگرم خواهد 
بود که رشد ساالنه ۰.9 درصد را نشان می دهد و در آفریقای جنوبی 
رود مصرف ساالنه  انتظار می  با رشد ساالنه یک درصد.  کیلوگرم   2۶
روغن نباتی در کل کشورهای در حال توسعه تا سال 2۰2۶ به میزان 
2۰ کیلوگرم گردد، اما در کشورهای توسعه نیافته )LDCs( به کمتر از 
۱۰ کیلوگرم برسد. از طرفی هند، یک کشور مهم مصرف کننده و البته، 
وارد کننده اصلی روغن نباتی در جهان خواهد بود با رشد مصرف سرانه  
2.۶ درصد که در سال 2۰2۶ سرانه مصرف آن به 2۱ کیلوگرم می رسد. 

مصرف روغن های نباتی در هند در سال 2۰2۶ به ۳۳ میلیون تن خواهد 
رسید که بیش از  2۱ میلیون تن سال ۱۶-2۰۱۴ است.

در کشورهای توسعه یافته سرانه مصرف با رشد اندک ۰.۶ درصدی 
به 2۶ کیلوگرم در سال 2۰2۶ افزایش خواهد یافت.

عنوان  به  نباتی  روغن های  میزان مصرف  است که  بینی شده  پیش 
مواد اولیه برای تولید بیودیزل در طی ده سال آینده بدون تغییر باقی 
بماند، در مقایسه با افزایش ساالنه رشد ۱2 درصد دردهه گذشته که 
از سیاست های حمایتی برخوردار بود. به طور کلی، انتظار می رود که اهداف 
ملی برای مصرف اجباری بیودیزل به میزان کمتر از سال های گذشته 
افزایش یابد، در حالی که قیمت های پایین نفت خام به احتمال زیاد  
استفاده  روغن های  این،  بر  عالوه  دهد.  می  راکاهش  بیودیزل  تولید 
را در  به دلیل سیاست های خاص، سهم خود  شده و چربی حیوانی 
صنعت  آرژانتین  رود  می  انتظار  دهند.  می  افزایش  بیودیزل  تولید 
بیودیزل صادراتی خود را حفظ کند )حدود ۴۰ درصد بیودیزل تولید 
شده در این کشورصادر می شود(. مصرف روغن نباتی توسط صنعت 
بیودیزل آرژانتین تا سال 2۰2۶ به میزان 2.5 میلیون تن پیش بینی 
شده است، یعنی ۷5 درصد از کل مصرف داخلی روغن نباتی )شكل 
۳.2.۴(. تا سال 2۰2۶در اتحادیه اروپا، میزان روغن نباتی مورد نیاز 
روغن های  داخلی  مصرف  از  درصد   ۴2 معادل  بیودیزل  تولید  برای 
کل  مصرف  درصد   2۶ میزان   این  اندونزی،  در  بود.  خواهد  نباتی 

روغن های نباتی خواهد بود در مقایسه با 2۰ درصد دهه گذشته.
میزان روغن نباتی مورد مصرف در تولید بیودیزل / شکل 3.2.4

منبع:
http://www.oecd.org
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 سیلیکا هیدروژل و استفاده آن 
در فرآیند پاالیش روغن خوراکی

مجید عامری
مدیر پروژه های بهبود

شرکت صنعت غذایی کوروش

فرآیند پاالیش روغن خوراكی
مقدمه

روغن ها و چربی های خام که از رنج وسیعی از منابع 
گیاهی و حیوانی به دست می آیند می بایست تحت 
ناخالصی هایی  جداسازی  منظور  به  فرآیندهایی 
یا  و  بو  و  طعم  و  ظاهر  روی  بر  نامطلوبی  اثرات  که 
این  گیرند.  قرار  دارند،  نهایی  محصول  پایداری 
فلزات  آزاد،  چرب  اسیدهای  شامل  ناخالصی ها 
از  ترکیبات حاصل  و  کمیاب، فسفاتیدها، رنگدانه ها 

اکسیداسیون می باشند.

شامل  تصفیه  فرآیند  در  مرحله  مهمترین  از  یکی 
از  ناخالصی ها  حذف  برای  جاذب  مواد  از  استفاده 
در  پودر  صورت  به  جاذب  این  می باشد.  روغن 
بازه  یک  روغن پخش می شود. سپس مخلوط در 
زمانی مشخص و درجه حرارت تعیین شده هم زده 
می شود تا ناخالصی ها توسط جاذب جذب سطحی 

شوند. 
پیوند  جاذب  ذرات  سطح  به  ناخالصی ها  که  وقتی 
خوردند، این مخلوط فیلتر شده و ذرات جاذب به 
طور  به  شود.  می  جدا  روغن  از  ناخالصی ها  همراه 
فرآیندهای  در  سطحی،  جذب  مرحله  این  معمول 
سازی«  رنگ  »بی  را  خوراکی  روغن های   تصفیه 
می نامند که شامل ترکیب روغن با یک خاک رسی 
که خاک رنگبر نامیده می شود، می باشد. با توجه 
سازی  رنگ  بی  فرآیند  از  اولیه  هدف  نام،  این  به 
حذف رنگدانه ها مانند کلروفیل و کاروتن از روغن 
منظور  به  همچنین  رنگبری  مرحله  ولی  باشد.  می 
فلزات  فسفاتیدها،  شامل  ناخالصی ها  سایر  حذف 
تولید  صابون  و  اکسیداسیون  از  حاصل  ترکیبات  و 

شده در طی فرآیند تصفیه می باشد.
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خواص و تولید سیلیکا هیدروژل 

سیلیكا هیدروژل بدلیل باال بودن میزان رطوبت آن )۶۰ – ۶5 درصد( 
گاهی آواژل نیز نامیده می شود. این ماتریس از دی اکسید سیلیكون 
خالص و آب یک پودر سفید ریز خرد شده است. این محصوالت به 

طور کلی به عنوان ژل سیلیكا آمورف مصنوعی شناخته می شوند.
اسید  یک  و  سیلیكات  سدیم  محلول  واکنش  از  هیدروژل  سیلیكا 
تهیه می شود. محلول سدیم سیلیكات که معموال به نام آب شیشه 
پلیمری  سیلیكات های  آنیون  از  توزیعی  شامل  شود،  می  شناخته 
اسید معدنی،  افزودن یک  باشد.  تعداد کاتیون سدیم می  با همان 
را  سیلیكات  پلیمرهای  که  کند  می  مجبور  را  سیلیكات  محلول 
تشكیل دهد تا ذرات سیلیس کلوئیدی تشكیل دهند، که به عنوان 
اندازه ذرات کلوئیدی  یک سیلیس هیدروستول شناخته می شود. 
معموال ۱.5 تا 2 نانومتر است که بستگی به غلظت سیلیكا، درجه 
الكترولیت، میزان اسید اضافی و درجه حرارت دارد. ذرات سیلیكا 
کلوئیدی بسیار فعال با یكدیگر برخورد کرده تا یک ساختار نزدیک 
به جامد را با آب که در یک ماتریكس بی حرکت هستند تشكیل 
ریز  قطعاتی  به  شده،  سفت  شفاف  نیمه  هیدروژل  سیلیكا  دهند. 
می  شسته  اضافی  اسید  حذف  برای  سپس  و  شوند  می  شكسته 
شوند که نمک به عنوان محصول جانبی خواهد بود. هیدروژل نیز 
داخل  حفره های  یا  اتصال  حفره های  تهیه  برای  مناسب   pH در 
ذرات سیلیس تشكیل می شود. هنگامی که ساختار منافذ مورد نیاز 
توسعه داده شد، ذرات پس از آن آسیاب شده و طبقه بندی شده به 
توزیع اندازه ذرات با دقت کنترل شده با خواص فیلتراسیون عالی 

و خلوص باال طبقه بندی می شود.

مزایای سیلیکا هیدروژل
سیلیكا هیدروژل سنتزی به عنوان یک جاذب در تصفیه روغن های 
با توجه به مسائل زیست محیطی و قیمتی بسیار مناسب  خوراکی 
است. درصد باالی رطوبت این ماده باعث می شود محیط مناسبی 
از  آالینده ها  شود.  ایجاد  روغن  در  موجود  قطبی  مواد  جذب  برای 
حفره های  داخل  به  کمیاب  فلزات  و  فسفولیپید ها  صابون،  قبیل 
سیلیكا کشیده می شوند و به سطح سیلیكا که دارای غلظت باالیی 
از گروه های هیدروکسیل است جذب می شوند. شبكه منافذ درون 
ذرات سیلیكا دارای یک سطح باالیی برای جذب آالینده های قطبی 
اسفنج  مانند  میكرون،   ۱5 اندازه  با  معموال  کوچک،  ذره  هر  است. 

کوچكی با ظرفیت جذب باال عمل می کند.

شكل ۱: میكروگرافی 
الكترونی از ذرات سیلیس 

که ساختار مشابه اسفنجی 
را نشان می دهد.

خواص فیزیکی

جدول 1: خواص فیزیکی یک سیلیکا هیدروژل سنتزی را 
نشان می دهد. همچنین خواص یک خاک رنگبر بر پایه 
سیلیکات طبیعی را برای مقایسه نشان داده شده است.

جدول 1: خواص فیزیکی جاذب

سیلیکا هیدروژل  خاک جازب

g/m2 ,۶۱5  سطح خاک ۱5۰

mL/g ,۱.۳۱  حجم منافذ ۰.5۱

microns متوسط سایز ذره ۱۷.5 2۱.۱

darcy ,۰.۱۱  نفوذ پذیری ۰.۰۳

به سیلیكا  را  توانایی  این  باالی منافذ  باال و حجم  از سطح  ترکیبی 
هیدروژل می دهد تا نسبت به خاکهای جاذب دیگر از ظرفیت جذب 
اندازه ذرات در دو  اینكه متوسط  با  باشند.  برخوردار  باالتری  بسیار 
نمونه جاذب یكسان است ولی نفوذ پذیری بسیار متفاوت است.  واحد 
فیلتر  قابلیت  که  است   )darcy( دارسی  پذیری  نفوذ  گیری  اندازه 
باشد. یک دارسی معادل عبور یک سانتیمترمكعب  پودر می  شدن 
از مایع با ویسكوزیته ۱ سانتی پوز در مدت یک دقیقه تحت فشار 
یک اتمسفر از یک منفذ با سطح یک سانتیمتر مكعب در طول یک 
سانتیمتر می باشد. این اندازه گیری میزان جریان سیال از طریق یک 
فیلتر است. هرچه مقدار نفوذپذیری اندازه گیری شده بیشتر باشد، 
خواص فیلتراسیون پودر بهتر است. نفوذ پذیری سیلیكا هیدروژل به 
مراتب بهتر از دیگر خاکهای جاذب است. مقایسه توزیع اندازه ذرات 
کامل برای دو جاذب )شكل 2( نشان دهنده دلیل تفاوت در خواص 

فیلتراسیون است.

شکل 2: توزیع اندازه ذره ای سیلیکا هیدروژل در مقایسه با 
یک جاذب بر پایه رس

 نمودار توزیع اندازه ذرات در یک دوغاب از هر یک از پودر جاذب  
اگر چه  نشان می دهد.  لیزر  نور  پراکندگی  گیری  اندازه  بوسیله  را 
ذرات  اندازه  توزیع  است،  مشابه  ماده  هر  برای  متوسط  ذرات  اندازه 
برای سیلیكا هیدروژل باریكتر است. به طور خاص، ذرات خیلی ریز 
در نمونه ی خاک رس دیده شده که در پودر سیلیكا هیدروژل وجود 
ندارد. هنگامی که مواد جاذب یک کیک فیلتر را تشكیل می دهند، 
ذرات ریز به داخل حفره هایی که بین ذرات بزرگتر تشكیل شده اند،
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وارد شده و باعث بستن بستر فیلتر و کاهش نفوذپذیری می شوند. 
بین  خالی  فضاهای  سیلیكا  هیدروژل  از  باریک  ذرات  اندازه  توزیع 
ذرات موجود در کیک فیلتر را حفظ می کند، درنتیجه فیلتراسیون 

را بهبود می بخشد.

خواص شیمیایی
باال  کیفیت  با  خام  مواد  از  مصنوعی  هیدروژل  سیلیكا  که  آنجا  از 
تولید می شوند، از درجه خلوص باالیی برخوردارند. جدول 2 خواص 
شیمیایی یک سیلیكا هیدروژل در مقایسه با یک خاک جاذب رسی 

را نشان می دهد.

جدول 2: خواص شیمیایی جاذب

سیلیكا هیدروژل  جاذب رسی

wt%  ,59.2  رطوبت کل ۱8.۳
pH  2.۱9 ۳.29

ppm,9.۳  میزان آلومینیم 2۱2۴

ppm ,۰.۷۱  میزان آهن 992۶

برای  سیلیس  جذب  افزایش  باعث  هیدروژل  سیلیكا  باالی  رطوبت 
ناخالصی های قطبی در روغن و بهبود عملكرد تصفیه جاذب خواهد 
حذف  و  هیدراتاسیون  به  کمک  هیدروژل  سیلیكا  پایین   pH شد. 
روغن می شود.  در  و صابون  هیدراته  غیر  فسفولیپید های  از  برخی 
فسفاتیدهای غیر هیدراته آن دسته از فسفاتیدهایی هستند که در 
این  معمول  طور  به  شوند.  می  هیدراته  سختی  به  و  نامحلول  آب 
فسفاتیدها با ترکیب با فلزات کمیاب در pH پایین راحت تر هیدراته 

می شوند. 

ظرفیت جذب
سیلیكا  باال  در  شده  اشاره  شیمیایی  و  فیزیكی  خواص  به  توجه  با 
هیدروژل خواص جذب بسیار بهتری برای حذف فسفاتیدها، فلزات 

کمیاب و صابون از روغن را نشان می دهد.
شكل ۳ جذب صابون توسط سیلیكا هیدروژل را با یک جاذب بر پایه 
با  از روغن سویا خنثی شده  این مقایسه  رس مقایسه می کند. در 
صابون باقیمانده ۱۳۰ پی پی ام استفاده شده است و از هر جاذب 
از کامل شدن عمكرد جاذب ها  ۰.۱ درصد استفاده شده است. بعد 
استفاده  از سیلیكا هیدروژل  وقتی  باقیمانده در روغن   میزان روغن 

می شود به طور قابل مالحظه ای کمتر است.  

شكل ۳. حذف 
صابون از 

روغن سویای 
خنثی شده 

با استفاده از 
۰.۱ درصد 
جاذب در 
8۰ درجه 
سانتیگراد.

همچنین نتایج مشابهی برای حذف فسفاتید در شكل ۴ نشان داده 
نشان  جاذب  دو  هر  برای  را  ایزوترمی  جذب  یک  که  است،   شده 
در  دیگر  روغن  یک  برای  همچنین  ایزوترمی  جذب  این  دهد.  می 
در  فسفر  باقیمانده  میزان  تست،  هر  برای  شد.  تكرار  شرایط  همان 
روغن اندازه گیری شد و میزان جذب فسفاتید از اختالف مقدار فسفر 
است. سیلیكا هیدروژل  گزارش شده  برحسب درصد  نهایی  و  اولیه 
نسبت به خاک رسی جذب بیشتری را نشان داد. در غلظتهای پایین 
فسفر )کمتر از 5 پی پی ام( ظرفیت جذب سیلیكا هیدروژل سه برابر 
خاک رسی است. یعنی به طور تقریب مقدار مصرف سیلیكا هیدروژل 
 یک سوم خاک رسی برای رسیدن به یک محصول با کیفیت مشابه 

می تواند باشد. 

شكل ۴:
 جذب ایزوترمی 
فسفاتید با 
سیلیكا هیدروژل 
و خاک رسی

این  در  که  کمیاب  فلزات  حذف  در  را  جاذب  دو  مقایسه   5 شكل 
مورد منیزیم و کلسیم انتخاب شده است را نشان می دهد. سیلیكا 
ناخالصی های  برای  تری  مناسب  پذیری  جذب  ظرفیت  هیدروژل 

فلزات کمیاب در روغن نشان می دهد.

شكل 5. 
حذف فلزات 

کمیاب از 
روغن سویا

 
كاربرد سیلیکا هیدروژل در تصفیه روغن های خوراكی

ظرفیت جذب باال و میل سیلیكا هیدروژل برای جذب فسفولیپید، 
به  را  مصنوعی  آمورف  سیلیس های  این  صابون،  و  کمیاب  فلزات 
روغن های  پاالیش  فرآیندهای  در  استفاده  برای  آل  ایده  طور 
توان  می  را  هیدروژل  سیلیكا  پودر  است.  کرده  مناسب  خوراکی 
تواند  نمی  هیدروژل  سیلیكا  کرد.  پراکنده  روغن  در  راحتی  به 
جذب  را  کاروتن  و  کلروفیل  مانند  روغن  در  موجود  رنگدانه های 
سیلیكا  مخلوط  که  است  نیاز  رنگ  کاهش  برای  بنابراین  کند. 
ترتیب  به  روغن  شود.  استفاده  هم  با  رنگبر  خاک  و  هیدروژل 
تمایل دارد ابتدا با سیلیكا هیدروژل و سپس با خاک رنگبر عمل 
فلزات کمیاب  فسفاتیدها،  اول سیلیكا هیدروژل  نماید. در مرحله 
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و صابون را جذب می کند و در مرحله بعدی مقدار الزم از خاک 

رنگبر رنگدانه ها را کاهش می دهد. 

پاالیش شیمیایی
یک  شامل  روغن ها  شیمیایی  پاالیش  دانید  می  که  همانطور 
این  باشد.  می  آب  با  شستشو  آن  دنبال  به  و  سازی  خنثی   مرحله 
 خنثی سازی که به طور معمول با سدیم هیدروکسید )سود( انجام 
می شود، اسیدهای چرب آزاد را به صابون و فسفاتیدهای غیرهیدراته 
هیدراته  فسفولیپید ها  همه  واضح  طور  به  کند.  می  هیدراته   را 
می شوند، ولی سرعت هیدراته شدن آنها با توجه به ساختار و ترکیب 

شیمیایی آنها متفاوت است.
بعد از خنثی سازی، صابون و فسفاتید از فاز روغن بوسیله سانتریفیوژ 
جدا می شود. با این حال بعد از این مرحله روغن هنوز دارای میزان 
 باالیی از صابون و فسفاتید است. معموال میزان صابون حدود ۳۰۰ 
با  روغن  بنابراین  است.  ام  پی  پی  فسفاتید حدود ۱۰  و  ام  پی  پی 
استفاده از آب شسته می شود تا میزان صابون به کمتر از 5۰ پی پی ام 

و میزان فسفر به کمتر از 5 پی پی ام برسد.  
باشد.  می  سازی  بیرنگ  مرحله  و شستشو  سازی  خنثی  مراحل  از  بعد 
مانده  باقی  و  روغن  رنگدانه های  جذبی  حذف  شامل  سازی  بیرنگ 
شستشو  و  سازی  خنثی  مرحله  از  مانده  باقی  فسفر  و   صابون 
بر  رنگبر است که  این جاذب خاک رس  به طور معمول  باشد.  می 
پایه مونتموریلونیت بوده و بوسیله یک اسید فعال شده است. سطح 
خاک رس فعال دارای تعدادی از محل های اسید بورنشتد و لوئیس 
است که محل فعال رنگبر می باشند. همانطور که در شكل ۶ به طور 
شماتیک نشان داده شده است جاذب های سیلیكا ژل می توانند در 

پاالیش شیمیایی به دو صورت انجام شود.
شکل 6. استفاده از سیلیکا هیدروژل در فرآیند پاالیش شیمیایی

سیلیكا  شستشو،  و  سازی  خنثی  مراحل  در  تغییر  هیچگونه  بدون 
می تواند بعد از مرحله شستشو به منظور حذف باقیمانده صابون و 
فسفاتید بكار گرفته شود )گزینه ۱(. که در این مرحله صابون روغن 
که حدود 5۰ پی پی ام است به کمتر از ۱۰ پی پی ام می رسد و 
از ۳ پی پی  از ۱۰ پی پی ام است به کمتر  میزان فسفر که کمتر 
 ام خواهد رسید. با قیمانده ناخالصی ها در مرحله رنگبری به وسیله 
خاک رنگبر حذف خواهند شد. با استفاده از سیلیكا هیدروژل مقدار 
کاهش  جاذب  کل  مصرف  مقدار  نهایت  در  و  رنگبر  خاک  مصرف 
خواهد یافت. در نهایت ضایعات کمتری خواهیم داشت و افت روغن 

نیز کاهش خواهد یافت و همچنین عملكرد فیلتر نیز بهبود خواهد 
یافت و این به خاطر نفوذپذیري بیشتر سیلیس و کاهش بار جامدات 

روي فیلتر در هر تن روغن می باشد. 
از سوی دیگر، مراحل شستشو را می توان از فرآیند پاالیش شیمیایی 
و  صابون  جذب  برای  توان  می  را  هیدروژل  سیلیكا  و  کرد  حذف 
فسفولیپید های باقی مانده استفاده نمود )گزینه 2(. میزان صابون بعد 
از شستشو بستگی به تكنولوژی سیستم و اثربخش بودن سپراتورها 
دارد. بعد از سپراتور خنثی و بدون شستشو، میزان صابون بین 2۰۰ 
عنوان  به  هیدروژل  سیلیكا  از  استفاده  با  است.  ام  پی  پی   ۶۰۰ تا 
روغن  افت  و  مرتفع  آب  کمبود  مشكل  شستشو،  مرحله  جایگزین 
حذف  فرآیند  از  سپراتور  یک  مهمتر  همه  از  یافت.  خواهد  کاهش 
خواهد شد که باعث کاهش انرژی و هزینه های نگهداری خواهد شد.

پاالیش فیزیکی
پاالیش فیزیكی روشی برای تصفیه روغن های خوراکی است که شامل 
فرآیند خنثی سازی شیمیایی نمی باشد. از این رو این روش به دلیل 
سادگی آن و منافع زیست محیطی اهمیت دارد، زیرا تشكیل صابون 
و پساب های آبی را حذف کرده است. با این وجود، در غیاب مرحله 
خنثی سازی، مقدار فسفر روغن بعد از مرحله صمغ گیری باید بسیار 
پایین باشد تا بتوان آن را با استفاده میزان قابل قبول جاذب حذف 
کرد. در صورت استفاده از فرآیند پاالیش فیزیكی، تمامی اسیدهای 

چرب آزاد در مرحله بی بو سازی از روغن جدا می شود. 
در فرآیند پاالیش فیزیكی، سیلیكا هیدروژل می تواند به طور کامل 
جایگزین خاک رنگبر و یا بخشی از آن شود شكل۷.  از آنجا که در 
فرایند پاالیش فیزیكی عموما برای حذف فسفر عملكرد جاذب بسیار 
تواند سود  از سیلیكا هیدروژل می  استفاده  بنابراین  باشد  مهم می 
قابل توجهی داشته باشد. در بعضی موارد مانند پاالیش فیزیكی روغن 
اهمیت  خیلی  سازی  بیرنگ  مرحله  در  رنگ  حذف  که  آفتابگردان 
در  شود.  رنگبر  خاک  جایگزین  تواند  می  هیدروژل  سیلیكا  ندارد 
تمامی موارد، استفاده از سیلیكا هیدروژل موجب کاهش مصرف کلی 
مواد جامد شده که منجر به کاهش افت روغن و بهتر شدن عملكرد 

فیلتر پرس ها خواهد شد. 

شكل ۷. 
استفاده از 

جاذب سیلیكا 
هیدروژل در 

فرآیند پاالیش 
فیزیكی
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نیکل زدایی
وسیله  به  سنگین  فلزات  جذب  تمایل  به  توجه  با 
مواد  این  همچنین  هیدروژل،  سیلیكا  جاذب های 
فرآیند  از  پس  روغن  در  باقیمانده  نیكل  برای جذب 

هیدروژناسیون قابل استفاده می باشند.
همانطور که استحضار دارید فرآیند هیدروژناسیون به 
با  منظور تغییر در خواص ذوبی رو غن ها و چربی ها 
تبدیل پیوندهای دوگانه به یگانه در زنجیره اسیدهای 
درجه  در  هیدروژناسیون  گیرد.  می  صورت  چرب 
حضور  در  هیدروژن  گاز  فشار  تحت  و  باال  حرارت 
کاتالیست نیكل انجام می شود. از هیدروژناسیون نیكل 
توسط فیلتراسیون از روغن جدا می شود. با توجه به 
کارایی فیلتر پرس، سیستم پریكت و نوع کاتالیست، 
نیكل  باقیمانده  دارای  است  فیلتر شده ممكن  روغن 
نیكل می  این روغن،  از  استفاده  برای  بنابراین  باشد. 
بایست در فرآیند دیگری کامال حذف گردد. در بعضی 
نیكل در مرحله پست  فرآیند حذف  این  کارخانجات 

بلیچ با استفاده از یک جاذب انجام می شود.  
فلزات  حذف  برای  هیدروژل  سیلیكا  که  همانطور 
سنگین مناسب است می تواند برای حذف نیكل نیز 
فرآیند  در  تواند  می  هیدروژل  سیلیكا  شود.  استفاده 
کامل  طور  به  اغلب  و  جزیی  طور  به  بلیچ  پست 

جایگزین جاذب ها شوند. در صورت استفاده از سیلیكا 
کارایی  نتیجه  در  و  خاک  مصرف  میزان  هیدروژل 

فیلترپرس بهتر خواهد شد. 

اینتراستریفیکاسیون
پروفایل ذوب روغن ها و چربی ها همچنین می تواند در 
فرآیند  این  و  یابد  تغییر  اینتراستریفیكاسیون  فرآیند 
این  باشد.  هیدروژناسیون  فرآیند  برای  جایگزینی 
فرآیند شامل جابجایی اسیدهای چرب در مولكولهای 
تری گلیسیرید بوده و در نهایت روغنی تولید خواهد 

شد که پروفایل ذوبی متفاوت خواهد داشت.
کاتالیست  تحت  تواند  می  اینتراستریفیكاسیون 
شیمیایی و یا آنزیمی انجام شود. اینتراستریفیكاسیون 
کاتالیست  متوکسید  سدیم  از  استفاده  با   شیمیایی 
می شود. در انتهای واکنش کاتالیست به وسیله یک 
اسید خنثی می شود که حاصل آن سدیم هیدروکسید 
خواهد شد و این ماده می تواند با اسیدهای چرب آزاد 
تولید صابون نماید که در بعضی مواقع میزان صابون 
تولید شده به ۱۰۰۰ پی پی ام هم خواهد رسید. که 
این میزان صابون بوسیله شستشو با آب و یا یک اسید 

و یا پست بلیچ می تواند حذف شود.
صابون  هیدروژل،  سیلیكا  جذب  قدرت  به  توجه  با 
وسیله  به  تواند  می  اینتراستریفیكاسیون  فرآیند  در 
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سیلیكا هیدروژل جذب شود که مقدار استفاده از آن به مراتب 
فرآیند  آنجایی که  از  باشد.  از دیگر خاکهای جاذب می  کمتر 
صورت  بچ  سیستم  در  معمول  طور  به   اینتراستریفیكاسیون 
می گیرد بنابراین شستشو و جداسازی زمان طوالنی را صرف 
و  باعث حذف شستشو  از سیلیكا هیدروژل  استفاده  کند.  می 

کاهش زمان فرآیند خواهد شد.
افت  کاهش  به  منجر  نهایت  در  سیلیكا  از  استفاده  همچنین   

روغن در فرآیند خواهد شد. 
  

فرآیندهایی فرا تر از روغن های خوراكی
باعث  قطبی  ناخالصی های  در جذب  هیدروژل  سیلیكا  توانایی 
صنایع  سایر  خوراکی  روغن های  تصفیه  صنعت  بر  عالوه  شده 
ماده  این  از  نیز  چرب  اسیدهای  و  گلیسیرید  تری  با  مرتبط 
استفاده نمایند. با توجه به قابلیت جذب فلزهای سنگین توسط 
سیلیكا هیدروژل در روغن ها و چربی ها همچنین این ماده قابل 
استفاده در صنعت اولئوشیمی نیز خواهد بود. سیلیكا هیدروژل 
همچنین قادر است فلز روی را در فرآیندهای اولئوشیمی حذف 

نماید. 
دیگر  و  زیستی  سوخت های  به  جهانی  جامعه  مندی  عالقه 
برنامه های کاربردی صنعتی برای چربی ها و روغن ها فرصت های 
جدیدی برای استفاده از جاذب های مبتنی بر سیلیكا هیدروژل 

ایجاد کرده است.
بیودیزل بوسیله واکنش تری گلیسیرید ویا یک روغن )خوراکی 
به  اسید چرب  استر  متیل  تشكیل  و  متانل  با  غیرخوراکی(  یا 
انجام  جانبی  محصول  عنوان  به  گلیسیرین  و  بیودیزل   عنوان 
می شود. عالوه بر جداسازی گلیسیرین بیودیزل قبل استفاده 

می بایست تحت فرآیند خالص سازی انجام گیرد.
 بیودیزل حاصل از واکنش ترانس استریفیكاسیون ممكن است 
و  گلیسیرید  دی  مونوگلیسیرید،  نكرده،  واکنش  متانل  شامل 
رطوبت باشد. همچنین اگر سدیم متوکسید به عنوان کاتالیست 
استفاده شده است ممكن است محصول شامل صابون نیز باشد. 
سیلیكا هیدروژل می تواند برای حذف بعضی از این ناخالصی ها 

استفاده شود.
 از همه مهمتر سیلیكا هیدروژل می تواند در یک پیش واکنش 
قبل از واکنش ترانس استریفیكاسیون مورد استفاده قرار گیرد.

دردسترس بودن و قیمت مواد اولیه از جمله فاکتورهای مهم 
در اقتصادی بودن واکنش تولید بیودیزل می باشد. تقریبا نیمی 
 RBD شده  تصفیه  روغنهای  از  بیودیزل  کنندگان  تولید  از 
استفاده  اولیه  ماده  عنوان  به  شده(  بو  بی  و  بیرنگ   )خنثی، 
می کنند. با افزایش هزینه روغن RBD، این تولید کنندگان 
دچار کمبود تولید بیودیزل می شوند، زیرا مواد اولیه بیش از 
8۰ درصد از هزینه های تولید خود را تشكیل می دهند. بسیاری 
به پاالیش مواد  بیودیزل مجددا  انبوه  از تولید کنندگان تولید 
اولیه می پردازند و قادر به مدیریت انواع  مواد اولیه هستند، تا 
بتوانند در هر زمان با صرف کمترین هزینه ممكن تولید را انجام 
دهند. این یک فرصت مناسب برای استفاده از سیلیكاهیدروژل 

می باشد.
در دسترس بودن مواد کم هزینه و با کیفیت باال، کلید تولید 
فسفولیپیدها  و  صابون  مانند  ناخالصی هایی  است.  بیودیزل 
باال  را  هزینه  درنهایت  و  شده  کاتالیست  بیشتر  مصرف   باعث 
می برد. همچنین این ناخالصی ها باعث ایجاد امولسیون شده که 
جداسازی گلیسیرین را مختل کرده و بازده واکنش را کاهش 

می دهد. 
سیلیكا هیدروژل می تواند در تهیه بیودیزل در پیش واکنش 
مورد استفاده قرار گیرد. این ماده می تواند صابون، فسفولیپید 
بیودیزل  تولید  برای  که  چرا  نماید.  جذب  را  کمیاب  فلزات  و 
با سود  از خنثی سازی  بعد  باشد. درنتیجه،  نیاز نمی  رنگبری 
انجام  سانتریفیوژ  بوسیله  صابون  عمده  قسمت   جداسازی 
می شود و روغن خنثی شده با سیلیكا هیدروژل عمل کرده و 
روغنی مناسب برای تولید بیودیزل ایجاد نماید. و چنانچه روغن 
تصفیه فیزیكی شده است استفاده از سیلیكا هیدروژل می تواند 

در حذف فسفولیپیدها و فلزات کمیاب بسیار موثر باشد.
به  که  کند  جذب  نیز  را  آهن  است  قادر  هیدروژل  سیلیكا   
افزایش مقاومت اکسیداتیو مواد اولیه کمک می کند. مقاومت 
اکسیداتیو بیودیزل بسیار برای تولید کنندگان اهمیت دارد و 
در استانداردهای ASTM و EN برای مشخصات بیودیزل این 

آیتم نهادینه شده است.
 سیلیكا هیدروژل همچنین می تواند در حذف مواد قطبی از 
چربی های حیوانی به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار گیرد. 
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جو،  گندم،  ذرت،  چغندرقند،  بذور  کشور  در  اکنون  هم 
برنج، سیب زمینی و دانه های روغنی با نسبتهای مختلف 
در کشور تولید می شود که در مجموع سهم ایران از تولید 
پایین است. در  یا خارج بسیار  بذور محصوالت مختلف در داخل و 
حال حاضر حدود ۳۴ میلیارد دالر هزینه تولید بذر در جهان است و 
سهم  صادرات کشورهای تولید کننده بذر حدود ۷ میلیارد دالر است. 
بیش از ۱۰۰ کشور صادرکننده بذور گیاهان مختلف در جهان فعالیت 
می کنند که از این به ترتیب هلند، آمریكا، فرانسه و آلمان  مهمترین 
آنها هستند. بسیاری از شرکتهای فعال خصوصی در زمینه بذر در دنیا 
سابقه ای  طوالنی داشته که بعضا برخی از آنها حاصل تجمیع چند 
شرکت چند ملیتی هستند که در زمینه محصوالت مختلف زراعی و 

باغی فعالیت می کنند.
ایران کشور وسیع و برخوردار از استعدادهای خدواندی بسیار است 
و  علمی  عرصه های  از  بسیاری  در  جانبه  همه  رشد  رغم  علی  که 
تولیدی در کشور، سرعت و پیشرفت مطلوبی در زمینه  تولید ارقام 
زراعی یا باغی نداشته است. راندمان عملكردی و کیفیت محصول یک 
رقم بذری، دو عاملی  هستند که  کشاورز و خریدار را برای استفاده از 
آن ترغیب می کند و اصلی ترین عامل در توسعه یک محصول وجود 
بذور با پتانسیل باال برای مقابله با شرایط سخت محیطی و راندمان  
یک   برای  جهانی  استانداردهای  با  شده  تولید  بذور  است.   مطلوب 
کشاورز می تواند محصول باال، کاهش هزینه های تولید و برخورداری 

از سود باال را به همراه داشته باشد. 
و  خصوصی  شرکت های  برای  بذر  صنعت  توسعه  عامل  مهمترین 
اصالح گران اجرای قانون مالكیت معنوی بذر است که خوشبختانه 

قانون در کشور ما در چهارده ماده و چهارده تبصره در جلسه  این 
و  و سیصد  هزار  یک  تیرماه  نهم  و  بیست  مورخ  یكشنبه  روز  علنی 
هشتاد و دو مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ ۱۳82/5/8 به 

تایید شورای نگهبان رسیده است.
اساس امنیت یک کشور از طریق تولیدات کشاورزی است و الزمه آن 
وجود بذر است. لذا کشورهای مختلف در راستای این امر به تاسیس 
مراکز مختلف نظارتی در جهان برای  ارائه تولیدات سالم  با حفظ 
قانون مالكیت معنوی ارقام گیاهی اقدام نموده اند به طوریكه برای 
تبادالت تجاری شرکت های تولید بذر اعم از دولتی یا خصوصی در 
را  بتوانند محصوالت خود  تا  اخذ مجوزهایی هستند  نیازمند  جهان 
تجاری سازی نمایند. یكی از مراکز انجام آزمون های بین المللی بذور 
گیاهان مختلف ایستا )ISTA( است که حدود 2۰۱  آزمایشگاه در 
۷9 کشور  دنیا در جهت تولیدات تجاری ارقام مختلف گیاهی  در این 
سازمان عضو هستند. یا یوپو )UPOV( که با حدود ۷۰ کشور عضو 
در راستای قانون مالكیت معنوی ارقام گیاهی تالش می کند که در 
این خصوص الزم است موسسات مربوطه با عضویت در این سازمانها 

و با نظارت آنها در عرصه تولید بذر وارد گردند.
سرمایه گذاری در صنعت تولید بذر فعالیتی هزینه بر و نیازمند زمان 
بسیار است. با توجه به اینكه در حال حاضر قانون مالكیت معنوی بذر 
در بسیاری از کشورها پذیرفته شده و حق اصالح گر در این قانون 
اند و جرات  وارد عرصه شده  از شرکتها  بسیاری  لذا  است،  محفوظ 
این سرمایه گذاری طوالنی مدت و هزینه بر را داشته به طوری که 
هم اکنون شاهد توسعه بسیاری از این شرکتهای خصوصی در این 

عرصه هستیم. 
گذاری  سرمایه  شروع  از  نیاز  مورد  زمان  مدت  همچون  موضوعاتی 
رقابت  و  عرضه  قابلیت  بذر،  تولید  در  سازی  تجاری  زمان  تا 

علی زمان میرآبادی 
کارشناس کشاورزي

 در حوزه دانه هاي روغني

مسائل فراروی 
تولید بذر 

دانه های روغنی 
 توسط

بخش خصوصی
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سازگاری،  نظر  از  شده   معرفی  محصول 

مقاومت  و  محصول  راندمان  میزان 
و  آفات  و  بیمارگر  عوامل  به  نسبت 

زمینه  در  بسیار   سرمایه گذاری  
متخصص  نیروهای  کارگیری  به 

تجهیزات  و  امكانات  تامین  و 
نتیجه،  حصول  تا  الزم  

استمرار فرایند تولید ارقام 
جدید با توجه به نیازهای 

هدف  کشورهای  یا  منطقه 
از جمله موضوعات مهم و قابل 

توجه در زمینه تولید بذر توسط 
شرکتهای خصوصی است. 

گام نخست در زمینه تولید محصوالت 
گیاهی ایجاد بانک بذر  است به خصوص 

در زمینه محصوالتی که آن کشور  از نظر 
آن  کلی  طور  به  یا  نباشد  غنی  مذکور  گیاه 

تنوع  چه  اگر  نباشد.  کشور  آن  بومی  گیاه 
زیستی در ایران باال است ولی به عنوان مثال در زمینه سویا و کلزا  
تنوع  طرفی  از  ندارد.  وجود  کشور  در  مناسب  بذری  بانک  ایران  در 
مناسب  کشور  در  باغی  و  زراعی  محصوالت  از  دیگر  برخی  ژنتیكی 
بوده و این زمینه الزم را برای شرکتهای خصوصی در داخل با توجه 
ارقام تجاری فراهم  تولید  برای حضور در عرصه  پتانسیل موجود   به 
مختلف   کشورهای  در  گیاهان  بذور  بانک  عموما  چه  اگر  نماید.  می 
تولید  شرکت های  از   بسیاری  ولی  شود  می  اداره  حكومتها  توسط 
با  آنها  و  هستند  اختصاصی  بذر  بانک  یک  دارای  خود  اصوال  بذر 
استفاده از همین پتانسیل موجود و به کارگیری روش های اصالحی 

و بیوتكنولوژی در توسعه  مواد ژنتیكی خود افزوده اند. 
حوزه  در  فعال  خصوصی  شرکت های  حداقل  اغلب  حاضر  حال  در 
دانه های روغنی در کشور، از طریق واردات گسترده بذور از کشورها 
و موسسات مختلف جهان فعالیت می نمایند و کمتر شرکتی وجود 
دارد که خود در این زمینه و با تكیه بر دانش فنی متخصصان خود 
فعالیت  نماید یا به نتایج مطلوبی رسیده باشد. گام نخست در تولید 
نبودن  بومی  به  با توجه  بذور دانه های روغنی همانند سایر گیاهان 

این زراعتها برای کشور داشتن بانک بذر گیاهی  
متنوع  برای اهداف اصالحی مورد نظر  است. 

سازی  تجاری  و  بذر  تولید  زمینه  در  ورود 
مواردی  و  نبوده  راحت  همیشه  ارقام 

تولید  شرکتهای  فرآروی  ذیل  همچون 
بذر است:

خود  زراعی  گیاهان  از  تعدادی 
گشن،  دگر  برخی  و  بوده  گشن 

سخت  برخی  اصالحی  شرایط 
به  تعدادی  آسان،   برخی   و 

بیوتكنولوژی  جدید  روشهای 
پاسخ مثبت می دهند و برخی خیر، 

فرایند  به  بخشیدن  سرعت  امكان 
برای  و  ممكن  برخی  برای  اصالحی 

دیگران  سخت، غیر قابل دسترس  بودن 
سهل  و  ژنتیكی  مواد  برخی  تنوع  کمی  و 

الوصول بودن و در اختیار داشتن برخی دیگر، 

امكانات و وسایل بسیار برای اصالح برخی 
محصوالت و عدم نیاز فراوان برای برخی 

دیگر از جمله این موارد است. 
در حال حاضر دانش الزم برای تولید 
و  باغی  و  زراعی  انواع محصوالت 
به خصوص دانه های روغنی در 
و  داشته  وجود  ایران  کشور 
نیست  دسترس  قابل  غیر 
پتانسیل  دارای  کشور  و 
در  خوبی  استعداد های  و 
مربوطه  کارشناسان  زمینه 
زمینه  بایست  می  که  باشد  می 
فعالیت آنها توسط بخش خصوصي 

و با حمایت دولت فراهم گردد.  
جهت   در  خوبی  گامهای  طرفی  از 
تاسیس بانک بذر مورد نیاز توسط برخی 
از این شرکتها در داخل کشور برداشته شده 
با عزم ملی و جهاد گونه  امید است  است که 

موانع مربوط برطرف گردد.
 اساسا تولید بذر و معرفی ارقام یک فعالیت اقتصادی پویا است که 
الزمه آن حرکت مستمر در این بخش است. در صورت فراهم شدن 
حمایت از بخش خصوص و پشتیبانی و تامین امنیت مادی و معنوی 
کشور  نیاز  مورد  ارقام  بذور  تولید  به  دستیابی  مربوطه  کارشناسان 

امكانپذیر خواهد بود.
با توجه به ضررورت خودکفایی در تامین نیاز روغن کشور و سخنان 
مقام معظم رهبری در این خصوص، نیل به این آرمان یک وظیفه 
شرعی برای همه افراد اعم از کشاورز و کارشناسان مربوطه در بخشهای 
محصوالت  به  مربوط  ارقام  طرفی   از  باشد.  می  خصوص  و  دولتی 
روغنی در ایران  که در سطح زیادی کشت می شوند مانند کلزا، سویا 
و آفتابگردان، از تنوع  ژنتیكی چندانی برخوردار نیستند و یكی از 
ارقام پرمحصول  دالیل اصلی عدم جهت گیری پرشتاب در معرفی 
نیاز  مورد  و  متنوع  ژنتیكی  مواد  کمی  دلیل   به  شاید  زراعتها  این 
کشور باشد. به عنوان مثال بانک بذر سویا سازمان کشاورزی آمریكا 
بیش از ۱9۰۰۰ ژرم پالسم دارد که این تعداد یكی از رموز موفقیت 
آنها در تولید ارقام متنوع می باشد. تنوع ناکافی 
گذاری  سرمایه  عدم  کنار  در  محصوالت  این 
و عدم حضور موسسات  الزم بخش  دولتی 
از دیگر علل عدم تولید و  خصوصی فعال 
معرفی ارقام جدید با راندمان باال است 
که این خود در عدم استقبال مطلوب 
کشاورزان برای تولید  و سود بیشتر 

تاثیر گذار است.
زراعتهای  دیرین  سابقه  رغم  علی 
سویا و آفتابگردان )حدود ۴۰ سال( 
و کلزا )حدود ۱۷ سال( متاسفانه در 
تولید ارقام مناسب مناطق متعدد زراعی  
موفقیت های به دست آمده  چندان رضایت 

بخش نیست.
ورود  خصوص  در  اقداماتی،  چه  اگر 
باال توسط برخی  راندمان  با  از بذور   برخی 
شرکت های خصوصی  یا فعالیت های اصالحی
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توسط محققین مراکز تحقیقات دولتی انجام شده و می شود ولی روند 
معرفی این بذور حسب نیاز کشور کم است. در مجموع شاید بیشترین 
تنوع  و سطح زیر کشت ارقام قابل کاشت که از جانب کشاورزان برای 
گرفته  قرار  استقبال  مورد  آفتابگردان  و  سویا  کلزا،  همچون  محصوالتی 
در مجموع به 2۰ رقم نرسد و این در حالی است که در سالهای اخیر 
حساسیت این بذور به بسیاری از عوامل خسارت زا  بیش از پیش آشكارتر 
شده که ضرورت توجه جدی به تجدید نظر در خصوص استفاده از منابع 
یا  می شود  احساس  جدید  منابع  از  استفاده  و  تولید  و  قدیمی  ژنتیكی 
مدیریت جدیدی را می طلبد که در صورت عدم توجه به این ضرورت 

ممكن است حتی باعث نابودی یک زراعت گردد. 
همانطور که اشاره شده برخي از شرکت های  فعال تحت عنوان تولید کنندگان 
بذری عموما به جای سرمایه گذاری در حجم  مناسب برای تولید  بذور 
از جمله محصوالت روغنی در کشور به واردات این محصوالت اقدام نموده 
 اند. سرمایه گذاریهای انسانی و تجهیزاتی در برخی از شرکتهای مطرح 
این  از  برخی  که  طوری  به  است.  باال  بسیار  بذر  حوزه  در  المللی  بین 
شرکتها برای  فعالیتهای خود بیش از بیست هزار نیرو و هزاران متخصص 
حداقل  ضرورت  که  اند  داده  اختصاص  تحقیقاتی  ایستگاه  صدها  و 
بخشی  از این سرمایه گذاری در ابتدای امر برای تجهیزات و تحقیقات 
نیز  دولت  و  است  الزم  داخلی  تاسیس  تازه  شرکت های خصوصی   برای 

می بایست از این شرکت ها حمایت نماید.
در  ها  فعالیت  بر  پیش  ضروریات  از  تحقیقاتی  و  تیمی  فعالیت های 
زمینه همكاری های  ما  باشد. در کشور  برنامه های ملی هر کشوري می 
چندان  ارقام  تولید  برای  متاسفانه  روغنی  دانه های  بخش  در  مربوطه 
مطلوب نیست و این در حالی است که  اوال شرکتهای فعال در این زمینه 
به چند عدد نمی رسند و از طرفی حمایتهای الزم از این مجموعه ها در 
خصوص در اختیار گذاشتن منابع ژنتیكی یا  تكنیک های اصالحی و سایر 

موارد مربوطه ضعیف است. 
تغییر اقلیم در کشور )ضرورت انتخاب ارقام زودرس و یا مقاوم به تنش های 
همچون  مختلف  دالیل  به  بیماریهای  و  آفات  محیطی(، شدت خسارت 
پوسیدگی  )بیماری  تناوب  عدم  و  کشتی  تک  سیستم های  از  استفاده 
سویا،  رایزوکتویایی  و  زغالی  پوسیدگی  کلزا،  و  آفتابگردان  ساقه  سفید 
پوسیدگی فوزاریومی ریشه سویا و آفتابگردان(، شكسته شدن مقاومت و 
یا حساسیت ارقام )بیماری ساق سیاه کلزا و نماتد سیستی سویا(، افزایش 
تحمل عوامل آسیب رسان به سموم )کرمهای برگخوار و غالفخوار سویا و 
شته مومی کلزا(، تغییر یا پایین آمدن کیفیت  محصوالت ناشی از استفاده 
بیش از حدو سموم و کودهای شیمیایی و یا در ترکیب با بذر علفهای 
هرز گسترده  )علف های هرز خردل و شلمبیک( از دیگر مشكالت فراروی 
دانه های  محصوالت  بذر  کننده  تولید  شرکتهای  و  اصالحگر  محققین 
این خصوص  بایست مورد توجه قرار گیرد. که در  روغنی است که می 
حاضر درحال  مقاومت  منابع  با  متحمل  یا  مقاوم  ارقام  بذر  از   استفاده 

اصلی ترین وظیفه شرکتهای تولید کننده این محصوالت است.
ارتباطات  پایان پیشنهاد می شود که شرکت های خصوصی در کنار   در 
بین المللی خود که الزمه برخورداری از دانش موسسات پیشرو و مواد 
تجهیزات  بكارگیری  و  انسانی  گذاری  سرمایه  با  است  جدید  ژنتیكی 
الزم در جهت نیاز به خودکفایی کشور و برخورداری از درآمد اقتصادی 
مناسب در عرصه تولید بذور متنوع و با کیفیت گیاهان روغنی با تكیه بر 
منابع ژنتیكی موجود در کشور و توسعه آنها به صورت مستمر تا حصول 
دستیابی به نتایج ارزنده  تالش نمایند و دولت به عنوان تسهیل گر این 

استراتژي نقش خود را براي بسترسازي ایفا کند.
منابع:
1. http://new.iriplaw.ir/node/40
2. http://www.isaaa.org/kc/
3. http://www.seedtest.org/en/home.html
4. http://www.worldseed.org/isf/home.html
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 )UPOV( اتحادیه بین المللی حفاظت از ارقام جدید گیاهی
یک سازمان بین دولتی است که در ژنو سوییس استقرار دارد. 
سازمان UPOV در سال ۱9۶۱ بر پایه عهدنامه ای بین المللی 
پایه گذاری گردید تا از ارقام جدید گیاهی حفاظت نماید که به کنوانسیون 
توسعه یک  و  ایجاد   UPOV ماموریت  است.  UPOV معروف  با عهدنامه 
تقویت  کلی  هدف  با  که  است  گیاهی  ارقام  از  حفاظت  کارا جهت  سیستم 
صورت  جامعه  کلی  منافع  حفظ  منظور  به  گیاهی  جدید  ارقام  توسعه 
می پذیرد. بسیاری از کشورها و سازمانهای بین دولتی که سیستم حفاظت 
از ارقام گیاهی در آنها معرفی شده است  سیستم خود را بر پایه کنوانسیون 
 UPOV برای تامین یک سیستم کارا و بین المللی شناخته شده بنیان گذاری 
نموده اند. تا دهم اکتبر سال 2۰۱۷  تعداد  ۷5 کشور به عضویت UPOV  در 

آمده اند که در که در تصویر به رنگ سبز نشان داده شده است.
عهدنامه UPOV  اصولی را برای اعضایش تبیین می نماید تا  باعث ترغیب  
عملیات اصالح نبات از طریق تشویق متخصصین اصالح نباتات آن کشور  به 
معرفی ارقام جدید از طریق پرداخت حق اصالح نبات گران برای آنها گردد. 

کامبیز فروزان 
مدیر بذر، تحقیقات و آموزش 

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی 

آشنایی با

UPOV
Union for the protection of new varieties of plants

به منظور ایجاد این  رویه حفاظتی یک اصالح نبات گر به عنوان یک عضو  
به یک فایل انفرادی در UPOV دسترسی خواهد داشت که این اعتبار و 
قدرت را  به او تفویض می نماید که بتوان حق اصالح نبات گری خود  را 

دریافت نماید.
عهدنامه UPOV  عملیاتی را که برای  تفویض قدرت به متخصصین اصالح 
نباتات در مسیر تكثیر یک رقم حفاظت شده در شرایط معین و  در مسیر 

مواد برداشت شده الزم است ارائه می نماید.
بر پایه عهدنامه UPOV  حق اصالح نبات گر تنها در حالتی واگذار می شود 

که رقم:
۱-جدید 2- متمایز ۳-یكنواخت ۴- پایدار و دارای نامگذاری مناسب باشد.

حق اصالح نبات گر در مواردی که  عملیات اصالح نباتاتی:
۱-به صورت شخصی و برای مصارف غیر تجاری  

2-برای مصارف آزمایشی 
۳-برای اصالح سایر ارقام 

صورت گرفته باشد تعلق نخواهد گرفت. 
را   UPOV در  عضویت  به  تمایل  که  دولتی  بین  سازمان  یا  کشور  هر 
باشد    UPOV انجمن  از  ای  ابالغیه  دریافت  دنبال  به  باید  باشد  داشته 
  UPOV که تایید نماید قوانین آن کشور با بندهای قید شده در عهدنامه
مطابقت دارد این رویه به خودی خود باعث هدایت روند اجرایی در درجه 
 باالیی از همگونی با قوانین می شود که زمینه ساز همكاری بین اعضاء در 

پیاده سازی سیستم  خواهد شد.
گزارش UPOV در زمینه حفاظت از ارقام گیاهی باعث گسترش منافعی 

می گردد که برای عهدنامه UPOV و  اعضای آن مهم است. 
سیستم UPOV می تواند مزایای زیر را در برداشته باشد:

الف : فعالیتهای اصالح نباتاتی را افزایش دهد 
ب : دسترسی بیشتری به ارقام پیشرفته را فراهم نماید 

ج : باعث افزایش تعداد ارقام جدید می شود 
اصالح  متخصصین  مثال  )برای  نباتات  اصالح  متخصصین  انواع  تنوع   د: 

نباتات بخش خصوصی – محققان( را ایجاد می کند 
ذ: باعث افزایش تعداد ارقام جدید خارجی  می گردد

ر: باعث ترغیب وتوسعه صنایع جدید قابل رقابت در بازارهای خارجی می گردد 
ز: باعث به دستیابی ارقام گیاهان خارجی شده و زمینه ساز افزایش رشد 

برنامه های اصالح نباتاتی داخلی می گردد
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سر خط خبرها
برداشت  اوکراین،  کشاورزی  وزارت  گزارش  براساس 
محصوالت دانه های روغنی فصل زراعی 2۰۱۷/۱8 به پایان 

رسیده است و میزان تولیدات به شرح ذیل است:
دانه آفتابگردان، با ۱5 درصد کاهش نسبت به فصل زراعی قبل

دانه سویا، با ۱2 درصد کاهش نسبت به فصل زراعی قبل
دانه کلزا، با 8۳ درصد افزایش نسبت به فصل زراعی قبل

اوکراین یكی از صادرکنندگان پیشرو در منطقه آسیای میانه می باشد. 
تغییرات اخیر در مقررات مربوط به مالیات و ظرفیت مازاد روغنكشی 
احتماال مشوقی برای فعالیت های بیشتر در زمینه فرآوری خواهد بود 
در  کنجاله(  و  )روغن  فرآوری شده  محصوالت  بیشتر  صادرات  به  و 

مقابل دانه های روغنی منجر خواهد شد.

تولید
بر اساس آخرین گزارش وزارت کشاورزی اوکراین، کشاورزان از تاریخ 
و  اتمام رساندند  به  را  روغنی  دانه های  برداشت  اول دسامبر 2۰۱۷ 

حجم تولیدات به شرح ذیل است:
دانه آفتابگردان: ۱۱.۶ میلیون تن، تقریبا ۱5 درصد پایین تر از سال قبل

دانه سویا: ۳.8 میلیون تن، تقریبا ۱2 درصد پایین تر از سال قبل
 دانه کلزا: 2.2 میلیون تن، تقریبا 8۳ درصد باالتر از سال قبل

مصرف
در  برداشت شده  اوکراین  در  که  آفتابگردان  دانه های  تمامی  تقریبا 
داخل نیز فرآوری شده است. بر اساس گزارشات، محتوای روغن دانه 
آفتابگردان در فصل زراعی 2۰۱۷/۱8 نسبت به فصل قبل پایین تر 

بوده است. 
و  نشده  فرآوری  کاالهای  عنوان  به  دو  هر  کلزا،  و  سویا  دانه های 
در  کنجاله صادر می شوند.  و  روغن  بصورت  داخل  در  فرآوری شده 
هفتم دسامبر 2۰۱۷، پارلمان اوکراین بودجه دولت در سال 2۰۱8 را 
 )VAT( تصویب نمود که طی آن بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده
-نرخ استاندارد VAT 2۰ درصد می باشد- برای صادرات دانه سویا، 

دانه کلزا و دانه آفتابگردان پس از تاریخ اول مارس 2۰۱8 لغو گردید.
مورد  در   2۰۱۷/۱8 زراعی  فصل  در  تغییر  این  مهم  اثرات  از  یكی 
صادرکنندگان دانه سویا خواهد بود که بطور معمول ۳۰ تا 5۰ درصد 
سپتامبر  ماه  تا  مارس  ماه  فاصل  حد  در  را  خود  صادراتی  محصول 
)پایان فصل زراعی سویا( ارسال می کنند. این تاثیر بر صادرات دانه 
کلزا کمتر خواهد بود، کمتر از ۱۰ درصد از دانه کلزا بطور معمول 
بین ماه مارس تا ماه ژوئن )پایان فصل زراعی کلزا( صادر خواهد شد.
میزان   )SSSU( اوکراین  آماری  خدمات  سازمان  گزارش  براساس 
سویا  روغن  تن  متریک  میلیون   ۶ آفتابگردان  روغن  تولیدات  حجم 
فصل  در  تن  متریک  هزار   ۶۰ کلزا  روغن  و  تن  متریک  هزار   ۱۶۴
آفتابگردان  روغن  خوراکی  مصرف  است.  بوده   2۰۱۶/۱۷ زراعی 
مصرف  در  تدریجی  کاهش  نشانگر  که   SSSU داده های  براساس 
سرانه روغن نباتی در اوکراین می باشد، کاهش یافته است. )به نمودار 

تولید، مصرف و معامالت روغن نباتی در اوکراین مراجعه نمایید(

 نگاهی به تولید، مصرف و معامالت دانه های روغنی
 و روغن های نباتی در اوکراین

شبکه جهانی اطالعات كشاورزی
GAIN 
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سرویس خدمات کشاورزی خارجی وزارت کشاورزی آمریكا- اوکراین  
)FAS-Kyiv( براساس ظرفیت مازاد روغنكشی داخلی )بیش از ۱۷ 
آفتابگردانمیزان  دانه  برداشت کمتر محصول  و  تن(  متریک  میلیون 
در  کلزا  و  سویا  دانه های  روغنكشی های  برای  را  شده  بینی  پیش 
فصل زراعی 2۰۱۷/۱8 افزایش داد.این سناریو مفروض می دارد که 
تفاوت بین قیمت های بازار جهانی برای دانه های روغنی و محصوالت 
فرآوری شده )انواع روغن و کنجاله( باعث می شود صنعت روغنكشی 
داخلی حاشیه سود مطلوبی داشته و در مقابل صادرکنندگان دانه های 

روغنی رقابتی باقی بماند.

تعداد  مورد  در   )SSSU( اوکراین  آماری  خدمات  سازمان  گزارش 
ذخائر دام و طیور، شامل کاهش ۱۰ درصدی در گله های خوک و 
نوامبر  تا ماه  از ماه دسامبر 2۰۱۶  افزایش یک درصدی در ماکیان 
2۰۱۷ بوده است. وضعیت اقتصادی کشور اوکراین افزایش قابل پیش 
برای سال های  )با منشا حیوانی(  بینی در میزان مصرف محصوالت 
2۰۱۷ و 2۰۱8 را ارائه نمی دهد. اگر چه افزایش تولید ماکیان ناشی 
از تقاضای صادرات است. عالوه بر آن، گزارشهای سرویس خدمات 
افریقایی،  خوکی  تب  بیماری  شیوع  دنبال  اوکراینبه  محلی  دامی 
بینی  پیش   2۰۱8 سال  در  خوک  گله های  در  بیشتری   کاهش 
آمریكا،  سازمان کشاورزی  زمینه، سرویس خبری  این  در  کند.  می 
میزان کلی مصرف کنجاله دانه های روغنی در خوراک دام )کنجاله 

سویا و آفتابگردان( را کاهش داد.
سرویس کشاورزی کیف )FAS-Kyiv( میزان مصرف روغن پالم در 
فصل زراعی 2۰۱۷/۱8 را به علت بهبود )کم اما ثابت( وضعیت اقتصاد 
ملی در 2۰۱۷، افزایش داد که احتماال موجب اعتماد بیشتر مصرف 

کنندگان و مصرف بیشتر محصوالت غذایی فرآوری شده می گردد.

معامالت
میزان تخمین زده شده برای صادرات دانه های روغنی در فصل زراعی 
تولیدات  یافته  افزایش  حجم  گرفت.  قرار  بازبینی  مورد   2۰۱۶/۱۷
معنی به   2۰۱۶/۱۷ زراعی  فصل  در  سویا  و  آفتابگردان  دانه های 
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افزایش حجم صادرات روغن و کنجاله خواهد بود. صادرات دانه های 
سویا و دانه های آفتابگردان فرآوری نشده نیز افزایش یافته است.

هزار  )حدود ۱9۱  آفتابگردان  دانه های  پایین صادرات  نسبتاً  حجم 
متریک تن در فصل زراعی 2۰۱۶/۱۷( علیرغم مالیات بر صادرات 
۱۰ درصدی تحقق پذیرفت. از این میزان حجم صادراتی، کمتر از 
قنادی  در صنعت  استفاده  مورد  آفتابگردان  دانه های  به  ۱۰ درصد 
تعلق داشت.9۰ درصد باقیمانده مغز آفتابگردان مورد استفاده جهت 

استخراج روغن برای اعضای اتحادیه اروپا بوده است.
تعرفه  اوکراین  اوکراین،  اروپا-  اتحادیه  انجمن  نامه  تفاهم  براساس 
ترجیحی مالیات بر صادرات به میزان 5.5 درصد را جهت صادرات 
کارشناسان اعتقاد  به  گرفت.  نظر  در  اروپا  اتحادیه  اعضای   به 
به  اوکراین  از  آفتابگردان  دانه های  FAS-Kyivرشد حجم صادرات 

اتحادیه اروپا ادامه خواهد یافت )تا پایان فصل زراعی 2۰۱۷/۱8(.
افزایش حجم تولید دانه های کلزا در 2۰۱۷ احتماال به معنی رشد 
زراعی 2۰۱۷/۱8  فصل  در  آن  کنجاله  و  روغن  کلزا،  دانه  صادرات 

می باشد. 
الزامات  زمینه  در  جدید  پروتكل  یک  چین  و  اوکراین  کشورهای 
آفتابگردان  کنجاله  صادرات  برای  کشاورزی  بهداشت  و  بهداشتی 
امضا نمودند که احتماال به رشد صادرات در بازارهای آسیایی منجر 
خواهد شد. در راستای این پیشرفت، FAS-Kyiv پیش بینی خود 
در زمینه حجم صادرات کنجاله آفتابگردان به اتحادیه اروپا در فصل 
واردات  افزایش  به  اوکراین  داد. کشور  افزایش  را  زراعی 2۰۱۷/۱8 
اقتصاد  پایدار  بهبود  از  ناشی  که  داخلی  مصرف  برای  پالم  روغن 
کشورهای  به  مجدد  صادرات  جهت  همچنین  و  می باشد  آن  ملی 

همسایه،روسیه و مولداوی ادامه خواهد داد.
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نازنین مروتی
 رئیس آزمایشگاه

روتین شیمی رهپویان دانش کوالک

اکسیداسیون روغن و تولید ترکیبات آلدئیدی از مهمترین 
می باشد.  غذایی  محصوالت  کیفیت  در  موثر  واکنش های 
از این رو بررسی روند اکسیداسیون در طول زمان، معیار 

مهمی جهت تعیین مدت ماندگاری محصوالت به شمار می رود.
محصوالت،  ماندگاری  مدت  تعیین  جهت  معمول  و  ساده  روش 
زمان های  در  اکسیداسیون  فرایند  بررسی  و  انبار  در  آنها  نگهداری 
مشخص می باشد. در این روش طی چند ماه اطالعاتی از محصول 
توسط آزمون هایی از قبیل آزمون اورگانولپتیک، عدد پراکسید، عدد 

آنیزیدین، عدد توتوکس جمع آوری و ارزیابی می گردد.
اشكال این روش طوالنی بودن زمان ارزیابی است. از این رو وجود 
اهمیت  حائز  و  مفید  بسیار  سریع  تكنیک های  و  مدرن  تجهیزات 
سریع  تخمین  جهت  آزمایشگاهی  تجهیزات  میان  در  می باشد. 
روغن های خوراکی  و  ویژه چربی ها  به  غذایی  ماندگاری محصوالت 

می توان به دستگاه اکسی تست اشاره نمود.

 )Chamber( محفظه  درون  غذایی  ماده  نمونه  دستگاه  این  در 
قرار گرفته، حجم ثابتی از اکسیژن داخل محفظه پر می شود. نمونه 
در شرایط دما )دما محیط تا دمای ۱۱۰ درجه سانتیگراد( و فشار 
قرار  اکسیداسیون  در معرض  بار(   8 )حداکثر  اکسیژن  از  مشخصی 

می گیرد.  
در این زمان، دستگاه افت فشار ناشی از مصرف اکسیژن طی فرایند 
اکسیداتیو  مقاومت  نموده،  نمودارثبت  صورت  به  را  اکسیداسیون 
مورد   Period of Induction عنوان  تحت  غذایی  محصوالت 

ارزیابی قرار می گیرد.

تکنیک سریع ارزیابی مقاومت مواد غذایی در برابر اکسیداسیون
دستگاه اکسی تست

دستگاه اکسی تست دارای دو محفظه )Chamber( مجزا، کپسول 
اکسیژن جهت تامین اکسیژن مورد نیاز اکسیداسیون و نرم افزاری 

جهت ثبت تغییرات فشار اکسیژن در طول زمان می باشد.
 ، Oxidation test reactor از دیگر اجزاء و قطعات می توان به
محفظه مخصوص قرار گیری نمونه، Spacer ،جهت تغییر جایگاه 
واشر  و  نمونه  و مقدار  به حجم  توجه  با  ماده غذایی درون محفظه 

جهت جلوگیری از نشت اکسیژن، اشاره کرد.

طراحی دو محفظه مجزا در دستگاه اکسی تست،  انجام همزمان دو 
مانند  و خمیری  مایع  غذایی جامد،  انواع محصوالت  روی  بر  آنالیز 
انواع سس، گوشت، آجیل، چیپس،  روغن ها و چربی های خوراکی، 

لبنیات، غالت و خوراک دام را فراهم ساخته است. 
جهت  دستگاه  سازنده  پیشنهاد  افزار،  نرم   Method بخش  در 
 Oxidation test انواع محصوالت، وزن نمونه، طریقه قرار گیری

reactor، Spacer، دما و فشار ارائه شده است.
از وارد نمودن اطالعات نمونه و بستن درب محفظه، اکسیژن  پس 

درون محفظه پر و ثبت نمودار آغاز می گردد.
پس از شكست منحنی، مقاومت محصول در برابر اکسیداسیون به 

صورت Period of Induction گزارش می شود.
از تجهیزات دیگر جهت بررسی مقاومت اکسیداتیو محصوالت غذایی 
به ویژه روغن ها و چربی های خوراکی می توان به دستگاه رنسیمت 

اشاره نمود.
ساعت  در  لیتر   2۰ سرعت  با  هوا  دمیدن  با  رنسیمت  دستگاه  در 
معرض  در  غذایی  نمونه  سانتیگراد،  درجه   ۱۱۰ حدود  دمای  و 
اکسیداسیون قرار گرفته، مقاومت محصول در برابر اکسیداسیون به 

ساعت گزارش می گردد.
از مقایسه دستگاه اکسی تست با رنسیمت می توان به این نكته اشاره 
کرد که در دستگاه اکسی تست، محصوالت غذایی در شرایط واقعی تری 

در معرض اکسیداسیون قرار گرفته، ماندگاری آنها ارزیابی می شود.



مباركعیدتـــــان
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دانه روغنی کلزا یا براسیكا )Brassica( و گونه های آن 
در  نباتی  روغن  عمده  منبع  سومین   )Brassicaceae(
جهانند و تولید آنها در طول تاریخ سیری همواره صعودی 
این یادداشت نگاهی به سرگذشت دانه روغنی کلزا و  داشته است. 

دالیل مقبولیت آن دارد.
بشر  که  است  گیاهانی  ترین  قدیمی  زمره  در  براسیكا   گیاه 
 ۱5۰۰ سال  حدود  به  گیاه  این  کشت  مكتوب  تاریخ  شناخته.  می 
پیش از میالد و شواهد باستان شناختی اهمیت آن در زندگی بشر 
به حدود سال 5۰۰۰ پیش از میالد باز می گردد. به نظر می رسد در 
طول تاریخ براسیكا راپا )Brassica rapa( بیشترین پراکندگی را 
داشته. این گونه دست کم 2۰۰۰ سال پیش از شمال اروپا تا چین 
گسترده بوده و در منطقه هیمالیا بیشترین تنوع را داشته. براسیكا 
ناپوس )Brassica napus( بومی منطقه مدیترانه شناخته می شود 
منطقه  این  در  گیاه  این  نیاکان  گونه های  وحشِی  فرمهای  که  چرا 

هم-بوم بوده اند. 
قدیمی ترین مراجع، مبدأ کشت کلزا را دشتهای طالیی رنگ آسیا 
می دانند ولی تكامل و تكثیر این گیاه در سرزمینهای بسیاری صورت 
آلمان،  سوئیس،  هند،  چین،  نمی شود:  محدود  آسیا  به  که  گرفته 

استرالیا، دانمارک، هلند، ایتالیا و به طور ویژه کانادا.
شواهد استفاده از روغن به عنوان سوخت چراغ روشنایی در حدود 
۴5۰۰ سال پیش در اور، شهری باستانی در ماوراءالنهر )بخشی از 
عراق کنونی( پیدا شده. قدیمی ترین انواع روغنهای چراغ از زیتون 
روغنی  دانه  تولید  اما  اند  شده  می  تهیه  کلزا  همچون  دانه هایی  و 
براسیكا ناپوس در اروپا احتماال در قرون وسطی آغاز شده ، زمانی 
که چراغهای روغن سوز منبع روشنایی پس از غروب آفتاب بوده اند.
تا زمان کشف نیروی بخار در اواخر قرن ۱۷ میالدی، استفاده از روغن 

کلزا به عنوان سوخت و پس از آن به عنوان روان ساز ادامه یافت. 
با اتمام جنگ جهانی دوم و کاهش شدید تقاضا، کشاورزان در صدد 
یافتن کاربردهای جدید برای گیاه براسیكا بر آمدند. بیشترین فعالیتها 
برای بهبود و ارتقاء کیفیت کلزای مدرن و باکیفیت که امروزه با نام 
"کانوال" نیز شناخته می شود، در کانادا صورت گرفت. بدین ترتیب 
روغن خوراکی کلزا برای اولین بار در سال ۱9۷۰ میالدی )۱۳۴9 
به  کانوال  واژه  گفته می شود  که  و چنان  کانادا ساخته  در  شمسی( 
مفهوم "روغن خوراکی کانادایی" در سال ۱9۷8 )۱۳5۶( ابداع شد. 
تنوع  دارای  همگی  براسیكا  گیاه  کشت  پر  گونه  چهار  مجموع  در 

فهیمه رهروان
 مدیر امور بین الملل شرکت تعاونی

کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران

کلـزا
از چراغ روغن سوز تا صنایع هوایی
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روغنی  ریشه  روغنی،  دانه  محصوالت  شامل  و  زیاد  بسیار  ریختی 
هستند.  بروکسل  کلم  و  بروکلی  کلم چینی،  همچون  سبزیجاتی  و 
تقریبا تمام قسمتهای برخی گونه های براسیكا ویژگی خوراکی دارند، 
کوالرد  )کلم،  برگ  قمری(،  )کلم  ساقه  زرد(،  )شلغم  ریشه  ازجمله 
و  بروکسل(  )کلم  غنچه  بروکلی(،  کلم،  )گل  گل  کالی(،  کلم  سبز، 
دانه )خردل و کلزای روغنی(. بعضی از انواع دارای برگها یا سرگلهای 

سفید و بنفش به عنوان گیاه تزئینی نیز کاشته می شوند.
تجارت  است.  دنیا  روغنی  دانه  تقاضای  ۱۳درصد  پاسخگوی  کلزا 
ناپوس  براسیكا  یعنی  گیاه  این  مهم  گونه  دو  بر  بیشتر  جهانی 
)Brassica napus L.( و براسیكا راپا )Brassica rapa L.( و 
کمتر به دو گونه دیگر یعنی خردل قهوه ای و خردل زرد متكی است. 
هر دو گونه اول دارای انواع بهاره و زمستانه هستند و تمایز آنها در 
شرایط بهاره سازی است. دانه های بیشتر گونه های براسیكا به طور 
معمول حاوی ۴۰ درصد  روغن )یا بیش از آن( و کنجاله آنها دارای 

۳5 تا ۴۰ درصد  پروتئین است.
فواید تغذیه ای روغن و کنجاله کلزا، تكثیر گیاه آن، چه  بر  عالوه 
به روشهای سنتی و چه به کمک ابزارهای روزآمد زیست فن آوری، 

منجر به بهبود ویژگی های مهم کمی و کیفی زراعی این محصول در 
تاریخ حیات آن شده است. 

جدیدترین کاربرد روغن کلزا، سوخت زیستی است. در سالهای اخیر، 
به  افزونی  روز  گرایش  جهان  سراسر  در  دولتها  و  کنندگان  مصرف 
استفاده از سوختهای زیستی به عنوان منبعی پاک و پایدار از سوخت 
ای  گلخانه  گازهای  انتشار  کاهش  به  تواند  می  که  اند  کرده  پیدا 

)GHG( تولید شده توسط وسایل نقلیه کمک کند.
در  بازیافت  قابل  تولید سوخت  برای  مرغوبی  بسیار  اولیه  ماده  کلزا 
کربنی  کم  زیستی  سوختهای  به  محصول  این  است.  جهان  سراسر 
قابل  و سوخت  بازیافت  قابل  هیدروکربنی  دیزل  بیودیزل،  همچون 

بازیافت هواپیما فرآوری می شود.
روغن کلزا برای مصرف خوراکی، رنگبری، بوبری و تصفیه می شود. 
همچون  انسان  سالمتی  برای  مضر  ترکیبات  برخی  حذف  برای 
اروسیک اسید )به فرمول شیمیایی C22H۴2O2، محلول در اتانول 
و متانول( نیز به مرور زمان اصالحاتی بر روی بذر آن صورت گرفته 
است. نكته جالب توجه این است که در صنعت تولید سوخت زیستی 
اوصاف،  این  با  است.  نیاز  آن  در  موجود  اسید  اروسیک  به  کلزا،  از 
دانه  به  ای  ماده  بازگرداندن  برای  ژنتیک  اصالح  از  صحبت  امروزه 

کلزاست که پیشتر با اصالح ژنتیک از آن حذف شده بود.
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سیر صعودی گرسنگی در جهان سا
به نظر می رسد که گرسنگی در جهان پس از یک دهه سیر نزولی، 
روندی رو به رشد داشته باشد و ۱۱ درصد از جمعیت جهان را تحت 

تاثیر قرار دهد.
گرسنگی در جهان روند صعودی دارد. تعداد تخمینی افراد مبتال به 
سوء تغذیه از ۷۷۷ میلیون نفر در سال 2۰۱5 به 8۱5 میلیون نفر در 

سال 2۰۱۶ افزایش یافته است.
عالوه بر افزایش نسبت جمعیت جهان که از گرسنگی مزمن )شیوع 
این  در  تغذیه  به سوء  مبتال  افراد  تعداد  برند،  رنج می  تغذیه(  سوء 
سیاره نیز به 8۱5 میلیون نفر افزایش یافته که نسبت به ۷۷۷ میلیون 

نفر در سال 2۰۱5 روند صعودی داشته است.
شرایط در بعضی از مناطق جنوب صحرای آفریقا، جنوب شرقی و غرب 
آسیا وخیم تر شده است. این امر در موقعیت های جنگ و درگیری 
بسیار قابل توجه بوده، به خصوص در مواردی که با خشكسالی، سیل، 

پدیده ال نینیو و صدمات مرتبط با آب و هوا همراه شود.
در  آمیز  خشونت  اختالفات  و  جنگ  تعداد  گذشته،  سال  ده  طی 
سراسر جهان به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است، به ویژه در 
کشورهایی که در حال حاضر با ناامنی غذایی مواجه شده اند شرایط 
سخت تر از جوامع روستایی بوده و تاثیر منفی بر روی تولید و در 

دسترس بودن مواد غذایی گذاشته است.
وضعیت در برخی از مناطق غیرجنگی، به ویژه آنهایی که تحت تأثیر 
رکود اقتصادی قرار دارند، نیز رو به وخامت گذاشته است. تعدادی 
از کشورهای به شدت وابسته به صادرات کاال در سال های اخیر به 
طور چشمگیری کاهش درآمدهای صادراتی و مالی را تجربه کرده اند. 
خانواده های  از  محافظت  برای  مالی  توان  کاهش  علت  به  همچنین 

فقیر در برابر افزایش قیمت های داخلی مواد غذایی، دسترسی به مواد 
غذایی افت کرده است.

تعداد افراد مبتال به سوءتغذیه در جهان  از سال 2014 افزایش 
یافته  و در سال 2016 به حدود 815 میلیون نفر رسیده است

سوء تغذیه
روند نگران کننده سوءتغذیه هنوز در نتایج تغذیه ای تأیید نشده است. 
در میانگین جهانی و منطقه ای به کاهش مداوم شیوع سوءتغذیه در 

میان کودکان اشاره شده است.
از  نفر  یک  سال   5 زیر  کودک  چهار  هر  از  تقریبا  وجود،  این   با 
اختالالت شناختی، عملكرد  به  ابتال  و خطر  میبرد  رنج  تغذیه  سوء 

ضعیف در مدرسه و مرگ ناشی از عفونت را افزایش می دهد.

وضعیت تغذیه 
و امنیت غذایی جهان

در سال2017

میزان غذای تولید شده در جهان بیش از غذای مورد نیاز برای سیرکردن و تغذیه همه افراد جهان 
است با این حال، 815 میلیون نفر همچنان گرسنه هستند. همانطور که در دومین هدف توسعه پایدار  

)SDG 2( ذکر شده، یکی از بزرگترین چالش های جهان این است که چگونه از تامین غذای کافی برای 
برآوردن نیازهای تغذیه ای جمعیت جهانی رو به رشد که تا سال 2050 به حدود 10 میلیارد نفر افزایش 

می یابد اطمینان حاصل شود. برای تغذیه دو میلیارد نفر دیگر در سال 2050، تولید مواد غذایی باید 
50 درصد در سطح جهانی افزایش یابد. امنیت غذایی یک شرایط پیچیده است که نیاز به یک رویکرد 

جامع برای مبارزه با سوء تغذیه، بهره وری و درآمد تولید کنندگان مواد غذایی کوچک، انعطاف پذیری 
سیستم های تولید مواد غذایی و استفاده پایدار از تنوع زیستی و منابع ژنتیکی دارد.
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در عین حال، اشكال مختلف سوء تغذیه همچنان نگرانی هایی را  در 

سراسر جهان به وجود آورده است.
۱55 میلیون کودک زیر 5 سال دچار تاخیر در رشد هستند.

اضافه وزن در میان کودکان زیر پنج سال در بسیاری از مناطق به 
عنوان مشكل مطرح می شود و چاقی در بزرگساالن در تمام مناطق 
رو به افزایش است. بنابراین، انواع مختلف سوء تغذیه را می توان در 
کودکان  باالی  تعداد  همزمان  طور  به  که  کرد  مشاهده  کشورهایی 

مبتال به سوء تغذیه و چاقی بزرگساالن را تجربه می کنند.
سوءتغذیه، اضافه وزن و بیماری های غیر مسری همزمان در بسیاری 

از مناطق، کشور ها و حتی خانوارها وجود دارد. 

سوء تغذیه در میان کودکان زیر 5 سال
با اینكه شیوع سوء تغذیه کودکان هم در بعد جهانی و هم میانگین 
 ۱55 همچنان   2۰۱۶ سال  در  اما  است  یافته  کاهش  ای  منطقه 
رشد  در  نارسایی  با  سراسر جهان  در  سال  پنج  زیر  کودک  میلیون 
افت  شناختي،  نارسایي  به  ابتال  خطر  آن  اثر  در  که  هستند  مواجه 
عملكرد در مدرسه و کار  و مرگ ناشی از عفونت ها افزایش می یابد. 
میزان شیوع سوء تغذیه در بین سال های 2۰۰5 تا 2۰۱۶ در جهان 

از 29/5 درصد به 22/9درصد کاهش یافت. 

اما  دارد  نزولی  روندی  كودكان  میان  در  تغذیه  سوء  میزان 
همچنان در بخش های زیادی از آفریقا در سطح باالیی قرار دارد

از سال 2۰۰5 تا 2۰۱۶ اکثر مناطق با کاهش شیوع سوءتغذیه مواجه 
بودند که در آسیا، آمریكای التین و کارائیب با روند سریعتری پیش 
جمعیت  افزایش  با  سوءتغذیه  کاهش  میزان  حقیقت  در  رود.  می 
هماهنگ نیست که در نتیجه تعداد کودکان مبتال به سوتغذیه آمار 

باالیی دارند.

سوء تغذیه حاد در کودکان زیر 5 سال
در سال 2۰۱۶ در سراسر جهان۷/۷ درصد از کودکان زیر پنج سال از 
سوءتغذیه حاد رنج می بردند. در جنوب آسیا میزان شیوع سوءتغذیه 
از  تقریبا 9 درصد  نیز  باال و ۱5/۴ درصد است. جنوب شرقی آسیا 
اهداف تعیین شده  جهانی تغذیه فاصله دارد. در حالی که شیوع آن 
جهانی  هدف  از  باالتر  همچنان  اما  است،  پایین  تا حدی  آفریقا  در 

تغذیه است.
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میزان سوءتغذیه حاد كودكان در بعضی از مناطق كه به طور 
غیرعادی  به ویژه در آسیای جنوبی، بسیار زیاد است

تعداد کودکان دارای اضافه وزن زیر 5 سال 
اضافه وزن در دوران کودکی یک مشكل رو به افزایش در اکثر مناطق 
است. در سراسر جهان، حدود ۴۱ میلیون کودک زیر 5 سال در سال 
2۰۱۶ دارای اضافه وزن بودند که 5 درصد باالتر از سال 2۰۰5 است. 

یافته  افزایش  مناطق  همه  در  كودكی  دوران  در  وزن  اضافه 
است

در  که  شرقی،  آسیای  و  جنوبی  آمریكای  آفریقا،  غرب  استثنای  به 
در  و  یافته  توجهی کاهش  قابل  میزان  به  تا 2۰۱۶  سالهای 2۰۰5 
باقی مانده، در سایر مناطق،  شرق آفریقا که میزان شیوع آن ثابت 
اضافه وزن کودکان روند صعودی داشته  که سریع ترین رشد جنوب 

شرقی آسیا و اقیانوسیه است.

چاقی در میان بزرگساالن
افزایش است،  بزرگساالن در سراسر جهان همچنان در حال  چاقی 

که عامل خطر برای بیماری های غیرمسری مانند بیماری های قلبی 
عروقی، دیابت و برخی از انواع سرطان به شمار می آید.

چاقی در میان بزرگساالن در سراسرجهان با سرعت زیادی در 
حال افزایش است

شیوع چاقی در بین سال های ۱98۰ تا 2۰۱۴ بیش از دو برابر شده 
است. در سال 2۰۱۴، بیش از ۶۰۰ میلیون بزرگسال چاق بودند که 

حدود ۱۳ درصد از جمعیت بزرگسال جهان را تشكیل می دهند.
در  مشكل  این  اما  است  متفاوت  مختلف  مناطق  در  چاقی  اینكه  با 
شمال امریكا، اروپا و اقیانوسیه که 28 درصد از بزرگساالن به عنوان 
چاق طبقه بندی شده اند شدیدتر است، در حالی که این رقم در آسیا 
۷ درصد و در آفریقا  ۱۱  درصد می باشد. در حال حاضر در آمریكای 
التین و کارائیب تقریبا یک چهارم از جمعیت بزرگسال چاق محسوب 
می شوند. در گذشته شیوع چاقی بزرگساالن در آفریقا و آسیا بسیار 
پایین بوده است.  اگرچه، اخیرا چاقی در بسیاری از این مناطق نیز 
به سرعت در حال گسترش است. از این رو در حالی که بسیاری از 
کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط با میزان باالی سوء تغذیه 
عین  در  اما  هستند،  مواجه  مسری  و  عفونی  بیماری های  شیوع  و 
حال تعداد افراد مبتال به اضافه وزن و چاقی و بیماریهای ناشی از 

آن مانند دیابت در این مناطق رو به رشد است.

کم خونی زنان در سنین باروری
آخرین برآورد سال 2۰۱۶ نشان می دهد که کم خونی ۳۳ درصد از 
زنان در سنین باروری در جهان )حدود ۶۱۳ میلیون زن بین ۱5 و 
۴9 ساله( را تحت تاثیر قرار می دهد. در آفریقا و آسیا بیش از ۳5 
درصد و کمترین میزان در آمریكای شمالی، اروپا و اقیانوسیه با کمتر 

از 2۰ درصد است.
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 كم خونی در زنان سنین باروری یک مشکل مداوم است

پیشرفت شیوع آنمی در زنان سنین باروری تا سال 2۰25 به نصف 
کاهش خواهد یافت.

میزان تغذیه انحصاری شیر مادر
زنان بیش از هر زمان دیگری کودکان خود را فقط با شیر مادر تغذیه 
می کنند که پایه حیات برای بقا و رشد کودکان است. در کل  ۴۳ 
درصد از نوزادان کمتر از شش ماه، در سال 2۰۱۶ فقط از شیر مادر 

تغذیه شدند که نسبت به سال 2۰۰5،  ۳۶ درصد باالتر است.

طرز  به  كشورها  از  بسیاری  در  شیرمادر  با  انحصاری  تغذیه 
حد  در  هنوز  حال  این  با  است،  یافته  افزایش  چشمگیری 

مطلوب نیست

برآورد شده است که بهبود میزان شیردهی می تواند هر ساله از مرگ 
82۰،۰۰۰ کودک و 2۰،۰۰۰ مرگ و میر مرتبط با سرطان جلوگیری 
کند. همچنین شیردهی احتمال اضافه وزن یا چاقی در آینده را  2۶ 

درصد کاهش می دهد.
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 گزارشی از وضعیت جهانی
  تولید و تجارت انواع دانه های روغنی

روغن و کنجاله
)فوریه 2018(

قیمت ها
به  آرژانتین  تولیدات  کمبود  دنبال  به  کنجاله سویا  قیمت های 
سرعت افزایش یافت. قیمت کنجاله سویا اخیرا با روند صعودی 
در بازار های نقدی و بازارهای آتی پیشرو بوده است. قیمت های 
 2۴ میزان  به  و  آمریكا  دالر   8۰ تا  آرژانتین   FOB صادراتی 
رفت،  باال  اخیر  هفته  پنج  طی  حمل،  نزدیكترین  برای  درصد 
در حالی که قیمت های دانه سویا ۳۰ دالر و به میزان 8 درصد 
تا حدود 2۰  افزایش داشت. در مقابل، قیمت های روغن سویا 
دالر )۳درصد( FOB  آرژانتین در پنج هفته اخیر کاهش داشته 
است. تغییرات قیمتی مشابهی در بازارهای آتی بورس شیكاگو
ضعیف  و  جدید  قراردادهای  در  سویا  کنجاله  برای   CBOT
شدن قیمت روغن سویا نیز رخ داد که در پی آن کاهش انبوه 
در سهم روغن از حجم محصوالت ترکیبی تا 29.8 درصد در 

پایان پانزدهم فوریه مشاهده شد.
ژانویه/ در  آرژانتین  سویای  کنجاله  صادراتی  عرضه های 

و  واردکنندگان  است.  بوده  انتظار  مورد  میزان  از  کمتر   مارس 
مصرف کنندگان در تامین نیازهای خود مشكالت متعدی دارند. در 
حال حاضر کمبود کنجاله سویا در مكانهای صادراتی وجود دارد. 
از طرفی موجودی های روغن نباتی به طور نسبی فراوان هستند. 

کنجاله  موجودی  میزان  کمبود  که  دارد  وجود  نگرانی  این 
به میزان  سویای صادراتی آرژانتین در طول ماه مارس نسبت 
سویای  دانه  محصول  از  نیمی  حداقل  یابد.  تداوم  انتظار  مورد 
آرژانتین تحت فشار نسبتا شدیدی قرار دارد که به علت بارش 

باشد.  نرمال در طول ۳ ماه گذشته می  از حد  تر  پایین  باران 
فاصل  نرمال در حد  از میزان  تنها یک سوم  برخی مناطق  در 
نوامبر تا اواسط فوریه بارش وجود داشته است. میزان تخصیص 
محصوالت سویای آرژانتین به ۴۶ میلیون تن کاهش یافته است 
)نسبت به 5۴.۶ میلیون تن در سال گذشته(، اگر رطوبت مورد 
نیاز در نیمه ی دوم ماه فوریه تامین نشود  حتی می توان میزان 
کمتری برای محصوالت سویا به اندازه ۴۰ تا ۴5 میلیون تن در 

نظر گرفت.
سویا  دانه  جهانی  تولید  در  کمبود  موجب  آرژانتین  تحوالت 
سویا  کنجاله  در  قیمت  افزایش  به  منتج  که  طوری  به  گردید 
ای  محدوده  توان  می  آینده،  هفته  چند  در  شد.  سویا  دانه  و 
ناشی  که  گرفت  نظر  در  قیمت  در  بیشتری  افزایش های  برای 
بیشتر  زوال  تداوم  صورت  در  که  است  احتمالی  خرید های  از 

محصوالت مورد انتظار آرژانتین می باشد.
فراوانی  متوجه  بازار  آتی  و  فعلی  کنندگان  مشارکت  اگرچه، 
دانه  فراوان  آمریكا خواهند شد و محصوالت  ذخایر موجود در 
سویای برزیل نیز به بازار خواهد آمد، همچنین آرژانتین، هنوز 
دارای موجودی های فراوانی از محصوالت قدیمی دانه سویا به 
اندازه ۱۰ میلیون تن که نسبتا کمبود تولیدات امسال را جبران 

می کند، می باشد.
چشم انداز مربوط به 8 نوع روغن نباتی، مازاد تولید جهانی و 
انباشتگی بیشتر ذخایر در این فصل می باشد. احتمال می رود 
بهبود  اندکی  تا مارس 2۰۱8  اکتبر 2۰۱۷  از  موجودی ذخایر 
یابد، بر خالف فصل پیش که میزان تولیدات برای پوشش دادن 
کاهش  مارس  اکتبر/  در  ذخایر  موجودی  و  نبود  کافی  تقاضا 
یافت. افزایش بیشتری در موجودی ها احتماال از ماه آوریل تا ماه 
سپتامبر 2۰۱8 رخ خواهد داد و میزان ذخایر مربوط به 8 گونه 
با ۱۴.۳ درصد  تا 2.2 میلیون تن معادل  نباتی احتماال  روغن 

مصرف سالیانه افزایش خواهد داشت.
می  انتظار  بعد  به   2۰۱8 آوریل  ماه  از  پالم،  روغن  مورد  در 
پیش  تولید  مازاد  بگیرند چراکه  قرار  فشار  تحت  قیمت ها  رود 

ساره امیا
مسئول امور بازرگانی

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی
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با  پالم  روغن  قیمت های  بالقوه  کاهش  اگرچه،  می شود.  بینی 
وجود تقاضای باال، محدود خواهد شد. تقاضای باال در صنعت 
تغییر مصرف سود  از  پالم  روغن  زیستی  و سوخت  موادغذایی 
خواهد برد که به دلیل عرضه ناکافی روغن آفتابگردان و روغن 
قابل  طور  به  آرژانتین  سویای  روغن  صادرات  باشد.  می  سویا 

مالحظه ای پایین تر از حد مورد انتظار خواهد بود.
اوکراین  صادرات  کاهش  پی  در  آفتابگردان  روغن  قیمت های 
یافت.  خواهد  افزایش  ژوئن  تا  آوریل  زمانی  بازه  در  روسیه،  و 
با  و  ماند  خواهد  باقی  فشار  تحت  احتماال  کلزا  روغن  اگرچه، 
تخفیف های قیمتی در مقابل روغن سویا و روغن آفتابگردان در 

روتردام و در ماه آوریل تا ژوئن عرضه خواهد شد.
قیمت های روغن های لوریک در حال کاهش هستند، افت بالقوه 
بیشتری در ماه های آینده انتظار می رود. حجم تولیدات جهانی 

و عرضه های صادراتی در حال افزایش هستند.

دانه های روغنی 
که  کرد  خواهد  سقوط  جنوبی  کره  نیم  در  روغنی  تولیدات 
باشد، همچنین  دانه های سویا می  به  مربوط  بیشترین کاهش 
در میزان تخمین محصوالت آفتابگردان آرژانتین نیز افت قابل 
محصوالت  برای  فعلی  تخمین  شد.  خواهد  لحاظ  ای  مالحظه 
دانه سویای آمریكای جنوبی تا ۱۳ میلیون تن نسبت به سال 
گذشته در این فصل سقوط کرده و تولیدات جهانی دانه سویا تا 
۳۴۱ میلیون تن )۷ میلیون تن کمتر از فصل زراعی  2۰۱۶.۱۷( 
در  بخصوص  کاهشی  تجدیدنظرهای  اگرچه  یابد.  می  کاهش 

مورد آرژانتین ضروری به نظر  می رسد.
تولیدات جهانی سایر دانه های روغنی بیشتر از میزان مورد انتظار 
می باشد. تخمین های تولید پنبه دانه نسبت به یک ماه گذشته 
میلیون تن و ۰.2  کانوال ۰.۴  و  برای کلزا  تن،  میلیون  تا ۰.۶ 
میلیون تن برای پالم کرنل بهبود یافته است. میزان تخمین زده 

میلیون   552.۱ روغنی  دانه های  جهانی  محصوالت  برای  شده 
تن در نظر گرفته شده است که ۴.8 میلیون تن نسبت به یک 
ماه قبل پایین تر است. با وجود ذخایر انتقالی به میزان ۱۰9.۳ 
میلیون تن در آغاز فصل زراعی جاری )۱8.5 میلیون تن باالتر(، 
تا   2۰۱۷.۱8 زراعی   فصل  در  روغنی  دانه های  جهانی  عرضه 
بنابراین، مصرف مفروض  باقی می ماند.  باال  ۱9.2 میلیون تن 
شده به میزان 55۱.5 میلیون تن می تواند نیاز جهانی را بدون 

کاهش ذخایر برآورد سازد.
دانه های روغنی: عرضه و تقاضای جهانی )میلیون تن(

پیش بینی قیمتها و قیمتهای پیشین انواع دانه های روغنی، روغن خام و کنجاله اصلی )دالر/تن(
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دانه سویا
تولید  کمبود  مشكل  با  حاضر  حال  در  سویا  دانه  جهانی  بازار 
روبرو شده است که ناشی از زوال مضاعف در آمریكای جنوبی 
به  مربوط  قیمت  واکنش  بزرگترین  باشد.  می  فوریه  ماه  در 
کنجاله سویا می باشد. در فصل محصول سویا سپتامبر/ اکتبر  
2۰۱۷.۱8 مصرف جهانی دانه سویا از تولید فراتر خواهد رفت، 
در نتیجه منجر به کاهش سالیانه در ذخایر جهانی دانه سویا تا 
آگوست 2۰۱8 می گردد  میزان این کاهش همچنان مبهم می 
باشد. با شرایط مفروض فعلی، برخالف پیش بینی های قبلی در 
ذخایر،  موجودی  میزان  مورد  در  جهانی،  تولیدات  مازاد  مورد 

کاهش پیش بینی می گردد.
آمریكای جنوبی: تولید دانه سویا )میلیون تن(

تولید دانه سویای آمریكای جنوبی در این فصل به میزان ۱۳ 
میلیون تن پیش بینی می گردد، اما ریسک باالیی وجود دارد 
که تجدید نظر کاهشی الزم به نظر می رسد. این وضعیت در 
آرژانتین کامال جدی به نظر می رسد و این احتمال وجود دارد 

که محصوالت برزیلی نیز از تخمین های فعلی کمتر شوند.
یک تجدید نظر کاهشی قابل توجه تولید در آرژانتین با میزان 
بینی های صورت  پیش  اما  است.  گرفته  تن صورت  میلیون   ۴۶
گرفته همچنان غیرقطعی بوده و تخمین های فعلی تداوم خشكی 
و فشار وارد آمده بر محصوالت در بیشتر مناطق تا ۱5 فوریه و 
پیش بینی کمبود بارش باران )باران ناکافی( حداقل تا بیستم ماه 
و  بحرانی است  بسیار  این وضعیت  را درنظرگرفته است.  فوریه، 
هر یک روز خشكی بیشتر، میزان محصول مورد انتظار را کاهش 

می دهد.
تقریبا تا نیمه ماه فوریه ۱۳ میلیون هكتار از مناطق آفتابگردان، 
ذرت و سویای آرژانتین تحت فشار خشكی قرار داشته اند. اگر 
تولید  میزان  یابد،  تداوم  فوریه  دوم  نیمه  تا  همچنان  خشكی 
دانه سویا نسبت به مقدار مورد انتظار )۴۶ میلیون تن( کاهش 

خواهد یافت.
باعث  اروگوئه  در  بسیار خشک  هوایی  و  آب  همچنین شرایط 
انتظار به 2.9 میلیون تن  گردید میزان محصول سویای مورد 
کاهش یافته و نیز در بولیوی کاهش محصول دانه سویا تا 2.2 
میلیون تن به علت شرایط بسیار مرطوب در سانتا کروز )منطقه 
اصلی کشت سویا( انتظار می رود. محصول تابستانی در بولیوی 
با کاهشی به میزان ۰.۴ تا ۰.5 میلیون تن و پایین تر از حد 

انتظار روبرو خواهد شد.

از طرف دیگر، تخمین تولید دانه سویای برزیل اندکی تا میزان 
از  افزاش داده شد ولیكن همچنان پایین تر  ۱۱۱ میلیون تن 
سایر تخمینهای مرتبط با گزارش های مبنی بر برداشت محصول 
در  مرطوب  حد  از  بیش  هوایی  و  آب  شرایط  پارانا،  در  کمتر 
تعدادی از نواحی مرکزی و شرایط بسیار خشک در بخش هایی 
برداشت  گرسو  ماتو  ایالت  در  باشد.  می  دوسول  ریوگرانده  از 
بارش  چراکه  است.  افتاده  تعویق  به  کامال  سویا  دانه  محصول 
است.  شده  آسیب هایی  آمدن  وارد  باعث  که  دارد  ادامه  باران 
شده  تر  گسترده  گذشته  سال  به  نسبت  نیز  سویا  زنگ  قارچ 
است اما میزان آسیب آن مشخص نیست. محصول دانه سویای 
برزیل به رکورد مساحت ۳5 میلیون هكتار )۱.۱ میلیون هكتار 
بیش از سال گذشته( می رسد درحالی که کاشت دانه سویای 
آرژانتین مجددا کاهش یافته به طوری که ممكن است مناطق 
قابل برداشت به ۱۷.۳ میلیون هكتار )کمترین میزان در 9 سال 

گذشته( برسد.
اثرات کمبود تولید آرژانتین چند گانه و متعدد می باشد. قیمت 
بازارهای نقدی نسبت به کنجاله سویا به حالت  در شیكاگو و 
دانه  قیمت های  طرفی  از  دادند.  نشان  العمل  عكس  انفجاری 
سویا افزایش و قیمت های روغن سویا کاهش یافت. این مورد 
را در نمودار می توانید مشاهده کنید که شاخص های قیمتی 
دانه سویا و محصوالت مرتبط با آن را نشان می دهد. در بورس 
شیكاگو قیمت های کنجاله سویا نسبت به اوایل ژانویه ۱8درصد 
درصد   ۶ با  سویا  دانه  قیمت های  حالیكه  در  داشت،  افزایش 

افزایش و قیمت های روغن سویا با ۶ درصد کاهش روبرو شد.
CBOT - شاخص های قیمتی دانه سویا و محصوالت مرتبط

و  تولیدات آرژانتین در هفته ها  اثرات احتمالی کمبود 
ماه های آتی

تقاضای جهانی برای دانه های سویای آمریكا و برزیل در مارس/ 
میزان  است.  بوده  انتظار  مورد  حد  از  بیشتر   2۰۱8 سپتامبر 
برای  جهانی  تقاضای  است.  یافته  بهبود  سویا  دانه  روغنكشی 
واردات کنجاله سویا تا حدودی به سمت برزیل و آمریكا گرایش 
پیدا کرده است که باعث افزایش روغنكشی دانه سویا در این 
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دو کشور می شود.
در حالی که کنجاله سویا به عنوان یک عامل محرک عمل می 
کند، تولیدات برزیل و آمریكا و عرضه های صادراتی روغن سویا 
بیش از حد مورد انتظار بوده و تا حدی گپ ایجاد شده توسط 

کمبود صادرات آرژانتین را جبران می کند.
از اثرات دیگر می توان به تجدیدنظر افزایشی در صادرات دانه 
تا  دانه سویا  نمود. میزان ذخایر  اشاره  برزیل  و  آمریكا  سویای 

پایان ماه آگوست 2۰۱8 متقابال کاهش خواهد یافت.
دربازارهای جهانی، بیشترین تاثیر ناشی از کمبود موجودی های 
در  شد.  خواهد  مشاهده  روغنی  دانه های  کنجاله  در  آرژانتین 
طول پنج سال گذشته آرژانتین به عنوان تولید کننده ۱۷درصد 
معامالت  در  آن  بازار  سهم  است.  بوده  جهانی  سویای  دانه  از 
جهانی حتی کمتر بوده، آرژانتین در سال 2۰۱۷ تنها 5 درصد 

از صادرات جهانی دانه سویا را به خود اختصاص داده است.
نقش  آرژانتین  روغنی،  کنجاله  نوع   8 جهانی  معامالت  در 
برجسته ای ایفا می کند. این کشور ۳۰.۶ میلیون تن کنجاله 
سویا در سال تقویمی 2۰۱۷ صادر نموده است، که این مقدار 
از  درصد   ۳5 و  سویا  کنجاله  جهانی  صادرات  از  درصد   ۴8
صادرات انواع کنجاله روغنی می باشد. بنابراین یافتن جایگزین 
کاهش  و  آرژانتین  کنجاله سویای  ناکافی  عرضه  برای  مناسب 
صادرات آن دشوار خواهد بود. همچنین گواه دیگری برای این 
موضوع وجود دارد. هنگامی که طی ۴ تا ۱۰ هفته گذشته در 
صادرات  سویا،  دانه  انتظار  حد  از  تر  پایین  روغنكشی های  پی 

کنجاله آرژانتین کاهش یافت.
 آرژانتین همچنین به عنوان بزرگترین صادرکننده روغن سویا 
)با سهم بازار ۴5 درصد( شناخته می شود اما در مقایسه با کنجاله ها، 
جایگزین های بیشتری در میان انواع دیگر روغن نباتی وجود دارند 
را  آرژانتین و صادرات آن  توانند کمبود روغن سویای  که می 

جبران نمایند. 
صادرات آرژانتین )ژانویه/دسامبر 2۰۱۷(

از طرفی چندین عامل کاهنده وجود دارد، همچنان موجودی 

ذخایر دانه سویا در آرژانتین از رکورد باالیی برخوردار است که 
 میزان آن به ۱۰.۳ میلیون تن تا پایان فوریه 2۰۱8 تخمین زده 
که  گذشته(  سال  در  تن  میلیون   5.9 به  )نسبت  شود.  می 
در  سویا  روغنكشی های  شدید  کاهش  به  مربوط  تاحدودی 

دسامبر/ فوریه 2۰۱۷.۱8 می باشد.
همچنین، کشاورزان آرژانتین احتماال با توجه به افزایش اخیر 
قیمتهای داخلی تا 58۰۰ یورو و یا باالتر از آن فعالیت بیشتری 
در فروش خواهند داشت. قیمت های فعلی برای تولیدکنندگان 
آرژانتینی جذاب بوده و می تواند باعث افزایش فروش کشاورزان 
گردد. عامل کاهنده  دیگر در طی چند هفته آینده می تواند 
کاهش خرید دانه سویا توسط چین در بازار جهانی باشد. رکورد 
ذخایر چین در حال حاضر باال بوده و حدود ۶ تا ۷ میلیون تن 
باالتر از سال قبل می باشد که ناشی از افزایش واردات تا قبل از 

ژانویه و همچنین افزایش تولید داخلی در این فصل می باشد.
دانه  محصوالت  به  وارده  آسیب  از  آمریكایی  صادرکنندگان 
سویای آمریكا جنوبی سود می برند، هم در زمان باقیمانده از این 
فصل و هم در نیمه اول فصل آتی )سپتامبر/ فوریه 2۰۱8.۱9(  
آن  و محصوالت  آمریكا  دانه های سویای  برای  تقاضای جهانی 
نسبت به یک سال قبل در طی ماه آینده باالتر خواهد رفت، در 

مقابل با کاهش سال به سال در طی ۴ ماه گذشته.
روغنكشی های  و  آمریكا  سویای  دانه  صادرات  حاضر،  حال  در 
آن به ترتیب به میزان ۳.۶ و ۱ میلیون تن در فوریه، آگوست 
2۰۱8 تخمین زده می شود، که در مقایسه با آن کاهشی تند در 
صادرات به میزان 5 میلیون تن در سپتامبر/ ژانویه 2۰۱۷.۱8 
 ۰.۶ تا   ۰.5 آمریكا  روغنكشی های  که  درحالی  دارد،  وجود 

میلیون تن افزایش یافته است.
مجموع ذخایر دانه سویای آمریكا تا پایان ژانویه 2۰۱8 بیش از 
میزان مورد انتظار بوده و حدود ۱۰ میلیون تن نسبت به سال 
پیش افزایش داشت. ولی با توجه به افزایش قابل پیش بینی در 
عرضه در زمان باقی مانده از این فصل، میزان موجودی ذخایر 
دانه سویای آمریكا ۱۳.۶ میلیون تن تا پایان ماه آگوست 2۰۱8 

)5.۴ میلیون باالتر از سال پیش( تخمین زده می شود.
دانه سویا: عرضه و تقاضای آمریكا )میلیون تن(
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در سپتامبر/  آمریكا  دانه سویای  انداز صادرات  از سویی چشم 
سویای  برای  جهانی  تقاضای  و  بوده  مطلوب   2۰۱8.۱9 فوریه 
آمریكا احتماال در پی کاهش شدید پیش بینی شده برای ذخایر 
آمریكای جنوبی تا پایان آگوست 2۰۱8، افزایش خواهد یافت. 

دانه سویا: عرضه و تقاضای جهانی )میلیون تن(

توازن عرضه و تقاضای جهانی دانه سویا با کمبود تولید در فصل 
تا ۳۴2.5  زراعی 2۰۱۷.۱8 مشخص می گردد. میزان مصرف 
میلیون تن و ۱2 میلیون تن باالتر از سال گذشته تخمین زده 
می شود. متغیرهای اصلی که باید در نظر گرفته شوند شرایط 
آب و هوا، میزان واقعی محصوالت سویا و همچنین میزان فروش 

کشاورزان در آمریكای جنوبی است.

اتحادیه اروپا 
موجودی های فراوان دانه کلزا و کانوال احتماال قیمت های دانه 
کلزای اتحادیه اروپا را در ژانویه/ ژوئن 2۰۱8 پایین نگاه خواهد 

داشت، مگر آنكه:
۱ - قیمت های بازار های جهانی سرریز شود.

2- و یا شرایط آب و هوایی نامطلوب میزان محصول مورد انتظار 
را به پایین تر از تخمین های فعلی برساند.

به دنبال افزایش قیمت ها در بورس شیكاگو قیمت های آتی دانه 
کلزا در MATIF تا 2 درصد بهبود یافته و ۳52.5۰ یورو در 

هفته منتهی به ۱2 فوریه رسید.

 Euronext Matif – قیمتهای دانه کلزا در اروپا

تخمین واردات دانه کلزا و کانوالی اتحادیه اروپا به میزان ۴ تا 
۴.۱ میلیون تن در ژوئیه / ژوئن  2۰۱۷.۱8 می رسد که نسبت 
باشد.  می  تر  پایین  تن  میلیون   ۴.9۶ رکورد  با  پیش  فصل  به 
میزان تخمین اعالم شده طی یک ماه گذشته ۳.9 میلیون تن 
بازه  در  واردات  میزان گزارش  این  افزایش  دلیل  است که  بوده 
زمانی ژوئیه / دسامبر 2۰۱۷ و افزایش صادرات استرالیا می باشد.

اول سال  اروپا در۶ هفته  اتحادیه  به  واردات دانه کلزا و کانوال 
2۰۱8 تقریبا به نصف رسیده است. درادامه فصل میزان تخمین 
واردات همچنان کاهش یافته و پایین تر از میزان واردات سال 
تا  اروپا  اتحادیه  افزایش محصول در  قرار خواهدگرفت.  گذشته 
22 میلیون تن )در مقابل 2۰.5 میلیون تن تولید سال 2۰۱۶ و 
تخمین یک ماه پیش به میزان 2۱.8 میلیون تن( و واردات بیش 
از حد مورد انتظار احتماال ذخایر را تا پایان ماه ژوئن تا 2 میلیون 
تن و یا بیشتر تقویت خواهد نمود، که این میزان رکوردی به 
میزان حدودا ۰.5 میلیون تن باالتر از سطح ثبت شده تا پایان 
فصل زراعی 2۰۱۶.۱۷ می باشد. روغنكشی دانه کلزا در اتحادیه 
میزان  به  تن  میلیون   ۰.۳5 حدودا  میزان  به  افزایشی  با  اروپا 

2۴.۴ میلیون تن در ژوئیه / ژوئن 2۰۱۷.۱8 خواهد رسید.
دانه کلزا: عرضه و تقاضای اتحادیه اروپا – EU-28 )میلیون تن(
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دانه آفتابگردان
روغنكشی جهانی دانه های آفتابگردان هم به طور فصلی و هم 
است  داشته  کاهش  فصل  این  در  گذشته  سال  یک  به  نسبت 
 2۰۱۶ مارس  ژانویه/  از  ساالنه  کاهش  اولین  دهنده  نشان   که 
 ۰.۶ تا     CIS کشورهای  در  فرآوری  که  حالی  در  باشد.  می 
میلیون تن در سه ماه اول سال 2۰۱8 احتماال کاهش خواهد 
داشت یک تنزل جهانی به میزان ۰.۱ تا ۰.2 میلیون تن ناشی از 
افزایش در اتحادیه اروپا، ترکیه و آرژانتین رخ خواهد داد. پیش 
کشورهای  در  آفتابگردان  دانه  روغنكشی های  شود  می  بینی 
CIS در آوریل/ سپتامبر 2۰۱8 به ۱.5 میلیون تن کمتر از سال 
میلیون  به ۱9.2  را  روغنكشی جهانی  میزان کل  و  برسد  قبل 
تن )2۰.۴ میلیون تن در سال گذشته( محدود نماید و در پی 
آن تولید و صادرات روغن آفتابگردان و کنجاله آن نیز کاهش 
آفتابگردان  دانه  محصول  به  مربوط  تخمینهای  داشت.  خواهد 
که  رسید،  تن  میلیون   9.۷۴ به   2۰۱۷ سال  در  اروپا  اتحادیه 
در درجه اول به علت تجدیدنظرهای افزایشی در مجارستان و 

اسپانیا می باشد.
پیش بینی می شود که میزان روغنكشی های اتحادیه اروپا در 
و  بماند  باقی  قبل  سال  سطح  از  باالتر  جاری  فصل  دوم  نیمه 
تقاضا برای واردات کنجاله و روغن آفتابگردان را محدود نماید. 
اعالم  میزان  از  آفتابگردان  دانه  و  روغن  ذخایر  فعلی  موجودی 

شده در طی سال باالتر است و قیمت ها را نسبت به محصوالت 
دیگر رقابتی و شامل تخفیف نگه می دارد. اگرچه موجودی های 
بازارهای اروپای در طی ماه های آتی فراوان خواهد بود، کمبود 
قیمت  افزایش  احتمال  اوکراین  و  روسیه  در  بینی  پیش  قابل 

حتی در اتحادیه اروپا را افزایش می دهد.
امسال تولید دانه آفتابگردان در آرژانتین احتماال نسبت به آنچه 
تاکنون در نظر گرفته شده است، پایین تر خواهد بود. هر چند 
همچنان نسبت به تولید در سال 2۰۱۷  به میزان ۳.5 میلیون 
تن باالتر است و این موضوع عرضه کنجاله و روغن آفتابگردان 
آرژانتین در ژانویه/سپتامبر 2۰۱8 را محدود نموده و همزمان 

تولید و صادرات از کشورهای CIS را کاهش می دهد.
از میزان معامالت سال  حجم معامالت جهانی دانه آفتابگردان 
رود  می  انتظار  نرفته،  فراتر   2۰۱۷ اکتبر/دسامبر  در  گذشته 
کاهش بیشتری در این فصل رخ دهد. میزان تخمین های مربوط 
به صادرات روسیه و اوکراین در این ماه کاهش داده شده است. 
در همین زمان، صادرات دانه آفتابگردان چین در ماه های اخیر 

بیش از حد انتظار بوده است.
دانه آفتابگردان: عرضه و تقاضای جهانی )میلیون تن(

پنبه دانه
تولید جهانی پنبه دانه در حال حاضر ۴۳.5 میلیون تن در فصل 
زراعی 2۰۱۷.۱8 می باشد. افزایش صورت گرفته نسبت به فصل 
پیش به میزان ۴.2 میلیون تن بوده که عمدتا به دلیل محصوالت 
بیشتر هندوستان و برزیل می باشد که کاهش محصول پاکستان 
را نیز جبران نموده است. مناطق زیر کشت پنبه در دنیا احتماال 
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تا بیش از ۱2 درصد نسبت به سال قبل باالتر رفته و میانگین 
محصول تقریبا بدون تغییر باقی خواهد ماند.

در آمریكا موجودی های فراوان پنبه و کاهش قیمت های اعالم 
دام  خوراک  و  صادرات  برای  تقاضا  گذشته  یكسال  طی  شده 
داد.  افزایش  تن  میلیون   ۰.۴ تا   2۰۱۷ ژانویه/دسامبر  در  را 
در  درصد   ۱۱ تا  آمریكا  دانه  پنبه  روغنكشی  افزایش   اگرچه 
بوده است  انتظار  از میزان مورد  آگوست/دسامبر 2۰۱۷ کمتر 
که ناشی از ظرفیت ناکافی روغنكشی می باشد و احتماال تنها 
تاحدود دانه،  پنبه  روغن  صادرات  در  کمی  افزایش   موجب 
اخیراً،  گردد.  می   2۰۱۷.۱8 اکتبر/دسامبر  در  تن  هزار   5۰  
 تغییر تعرفه واردات روغن پنبه دانه در هندوستان از ۱2.5 به
 ۳۰ درصد، فرصت افزایش واردات روغن پنبه هندوستان را در 

این فصل از بین برد.
به مكزیک در ماه های اخیر  افزایش صادرات پنبه دانه آمریكا 
محصول  شدن  برابر  دو  علت  به  حدودی  تا  که  شد  محدود 
باشد.  می  فصل  این  در  تن  میلیون   ۰.5 میزان  به  مكزیک 
و  ژاپن  جنوبی،  کره  کشورهای  به  آمریكا  صادرات  بنابراین 

عربستان صعودی افزایش یافت.
پنبه دانه: عرضه و تقاضای جهانی )میلیون تن(

انواع روغن
صادرات کمتر سویا وابستگی به روغن پالم را افزایش داد.

قیمت های روغن سویا و روغن کلزا تا این ماه تحت فشار قرار 

داشت. در حالی که روغن آفتابگردان از افزایش قیمت برخوردار 
بود. در مورد سویا، کاهش محصول در آرژانتین باعث افزایش 
قیمت در کنجاله سویا گردید. قیمت های روغن سویا هنوز تحت 
تاثیر قرار نگرفته اند اما احتماال در مدت باقی مانده از این فصل، 
احساس  نیز  آن  تغییرات  شود،  محدود  صادرات  که   هنگامی 
قیمتی  تغییرات  از  ناشی  عالمت های  به  توجه  با  گردد.   می 
و  سویا  روغن  مصرف  شد  خواهند  مجبور  کنندگان  مصرف 

آفتابگردان را به روغن پالم تغییر دهند.
ویژگی های کلیدی فصل زراعی 2۰۱۷.۱8 شامل افزایش تولید 
)تا حدی بیش از انتظار( در روغن پالم و روغن کلزا و کاهش 
موجودی پیش بینی شده روغن سویا و کاهش محصول روغن 

آفتابگردان در نیمه دوم این فصل می باشد.
در  نباتی  روغن  اصلی  نوع   8 جهانی  مصرف  بینی   پیش 
می  تن  میلیون   ۱85.9 میزان  به    2۰۱۷.۱8 اکتبر/سپتامبر 
باشد. این تخمین ۶.۱ میلیون تن افزایش داشته است که نشان 
دهنده  افزایش در تخمین های آرژانتین و اندونزی جهت تولید 

بیودیزل می باشد.
روغنهای نباتی: ذخائر، تولید، مصرف، واردات و صادرات جهانی 

)میلیون تن(

یافت  خواهد  افزایش  تن  میلیون   ۳.۶ تا  پالم  روغن  مصرف 
اصلی  انواع  تمامی  در  افزایش  درصد   ۶۰ تقریبا  شامل   که 
افزایش  آن  با  مشابه  باشد.  می  فصل  این  در  نباتی  روغن های 
باالیی در مصرف روغن سویا و در مقابل کاهش در مصرف روغن 
تعداد معامالت  داد.  تا حدود ۰.5 میلیون تن رخ خواهد  کلزا 
تجاری نشانگر رشد و افزایش وابستگی به روغن پالم می باشد. 
صادرات جهانی 8 نوع روغن نباتی احتماال فقط تا ۰.۷ یا ۰.8 
میلیون تن در این فصل افزایش خواهد داشت که در پی افزایش 

5.8 میلیون تن در سال زراعی 2۰۱۶.۱۷ می باشد.
با پیش بینی کاهش مجموع صادرات روغن سویا و آفتابگردان 
تا ۱.۶ میلیون تن، تقاضای جهانی واردات به افزایش صادرات 
روغن پالم تا حدود ۱.۷ میلیون تن بستگی خواهد داشت. در 
برای  تقاضا  اکتبر/دسامبر 2۰۱۷  پایین معامالت در  پی حجم 

صادرات روغن پالم در حال بهبود است.
با کاهش میزان صادرات اندونزی که ناشی از افزایش مصرف 
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داخلی می باشد، مالزی در افزایش فروش روغن نباتی تا حدود 
۱.۳ میلیون تن در این فصل، پیشرو خواهد بود که این امر در 
تقابل با کاهش در صادرات آرژانتین تا حدود ۰.2 میلیون تن 
تن  میلیون  تا ۰.9  میزان ۰.8  به   CIS و صادرات کشورهای 

می باشد.

روغن پالم
موجودی های جهانی روغن پالم در آوریل/سپتامبر 2۰۱8 تقویت 
بینی  بیشتر ذخایر خواهد گشت. پیش  بهبود  به  و منجر   شده 
می شود ذخایر جهانی روغن پالم تا 2.2 میلیون تن در دوره شش 
ماهه از آوریل تا سپتامبر 2۰۱8 افزایش یافته، به ۱2.85 میلیون 
تن ) 2 میلیون تن باالتر از سال گذشته ( می رسد. این میزان در 
2 سال گذشته به طور غیر معمولی پایین و به میزان 9.8 میلیون 
تن رسیده بود. در پی تثبیت تولیدات اخیر، احتمال بسیار باالیی 
در کاهش قیمت های روغن پالم در آوریل/سپتامبر 2۰۱8 وجود 
دارد. انتظار می رود قیمت های روغن پالم در ژانویه/مارس 2۰۱8 
تا حدی بهبود یابد چراکه تولید فصلی جهانی در دوره سه ماه 

جاری کم بوده در حالی که تقاضا افزایش یافته است.
در ژانویه/مارس 2۰۱8 واردات روغن پالم احتماال در هندوستان 
در  همچنین  یابد.  می  افزایش  دیگر(  کشور  چند  و  )چین 
کشورهای تولیدکننده از جمله مالزی، اندونزی و...، مصرف روغن 
پالم تا این فصل افزایش یافته است. تخمین زده می شود مصرف 
افزایش  تا ۳۳.۶ میلیون تن  اکتبر/مارس 2۰۱۷.۱8  جهانی در 
یافته و در آوریل/سپتامبر 2۰۱8 به ۳۴.5 میلیون تن برسد. در 
احتماال  پالم  روغن  اکتبر/سپتامبر 2۰۱۷.۱8 مصرف  فصل  کل 
۳.۶ میلیون تن افزایش خواهد داشت ) در مقایسه با افزایش 2 

میلیون تنی در فصل زراعی 2۰۱۶.۱۷(.
تن،  میلیون   ۰.8 افزایش  با  اندونزی  در  تقاضا  رشد  بیشترین 
میزان  به  چین  و  هندوستان  و  بیودیزل  برای  عمده  طور  به 
در  پالم  روغن  جهانی  تولید  است.  شده  دیده  تن  میلیون   ۰.۴ 
اکتبر/ سپتامبر 2۰۱۷.۱8 به ۷۰.5 میلیون تن خواهد رسید که 
در این میان ۳8.2 میلیون تن به اندونزی و 2۰.85  میلیون تن 
به مالزی اختصاص دارد. افزایش تولید در این فصل، همچنین 
در تایلند، کلمبیا، هندوراس و چند کشور آفریقایی دیگر دیده 

می شود.
موجودی های جهانی روغن پالم در اکتبر/سپتامبر 2۰۱۷.۱8 با 
 2۰۱۶.۱۷ زراعی  فصل  در  شد.  خواهد  روبرو  شدیدی  افزایش 
نینو و  ال  از پدیده  به ۷.55 میلیون تن پس  پالم  تولید روغن 
کاهش  با  فصل  آن  اما  رسید.  قبل،  سال  یک  در  تولید  کاهش 
شدید ذخائر )۳.۶ میلیون تن( آغاز شد. موجودی پایین ذخایر، 
میزان افزایش عرضه را تا ۴ میلیون تن محدود نمود. در فصل 
زراعی 2۰۱۷.۱8 رشد سالیانه تولید روغن پالم تا ۴.۴ میلیون 

تن نسبت به سال قبل کاسته خواهد شد. 
پس از مقایسه تولید با مصرف تخمین زده شده، درمی یابیم که 
مازاد تولید جهانی از ۱.۶ میلیون تن در 2۰۱۶.۱۷ تا 2.۳ -2.۴ 

میلیون تن در اکتبر/سپتامبر 2۰۱۷.۱8 افزایش خواهد یافت.
روغن پالم: عرضه و تقاضای جهانی )میلیون تن(

روغن سویا
اکتبر/دسامبر 2۰۱۷.۱8  در  سویا  روغن  تولید محصول جهانی 
به میزان 55.۱ میلیون تن و درمورد آرژانتین تولید روغن سویا 
در این فصل به میزان ۷.8 میلیون تن )۰.۶ میلیون تن کمتر از 
سال گذشته( تخمین زده می شود. میزان تولید تا ۰.۳۳ میلیون 
بیشتری  افت  از  و  یافته  کاهش   2۰۱۷ دسامبر  اکتبر/  در  تن 
در  سویا  روغن  تولید  بود.  خواهد  برخوردار  فصل  این  ادامه  در 
آرژانتین تحت تاثیر فروش های کشاورزان تا این فصل و خسارت 
پیش بینی شده محصوالت قرار دارد. این موضوع تنها می تواند 
تا حدودی با تولید بیشتر روغن سویا در کشورهای دیگر جبران 

گردد.
 2۰۱۷.۱8 اکتبر/ژانویه  در  صادرات  فراوان  کاهش  پی  در 
فصل  این  در  نیز  سویا  روغن  صادرات  به  مربوط  تخمین های 
کاهش یافت. انتظار می رود میزان صادرات جهانی با ۰.۴ میلیون 
 2۰۱۷.۱8 اکتبر/سپتامبر  در  تن  میلیون   ۱۱.۳ به  کاهش  تن 
برسد. در پی کاهش ۰.۷ میلیون تن در اکتبر/مارس 2۰۱۷.۱8، 
انتظار می رود یک افزایش ۰.۳ میلیون تنی در آوریل/سپتامبر 
رخ دهد. علی رغم تولید پایین در آرژانتین، مصرف روغن سویا 
تولید  چراکه  است.  روبرو  افزایشی  تخمین های  با  آرژانتین  در 
بیودیزل بیش تر از حد انتظار بوده و صادرات آن به اتحادیه اروپا 
افزایش خواهد داشت. تخمین های مربوط به واردات روغن سویا 
راس  در  یافته که  واردکننده کاهش  اصلی  مورد کشورهای  در 

آن ها هندوستان، بنگالدش، ایران و مصر قرار دارند. 
 ۰.9  -  ۰.8 تا  سویا  روغن  مصرف  میزان  شود  می  بینی  پیش 
میلیون تن در چین، ۰.۴ میلیون تن در آمریكا و ۰.۶ میلیون 
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برزیل  و  آمریكا  کشورهای  در  که  یابد،  افزایش  برزیل  در  تن 
نشاندهنده مصرف بیشتر در تولید بیودیزل می باشد. در مقابل، 
در آرژانتین و هندوستان، هر کدام ۰.2 تا ۰.۳ میلیون تن در 

مصرف روغن سویا با کاهش روبرو خواهند شد. 
روغن سویا: عرضه و تقاضای جهانی )میلیون تن(

روغن آفتابگردان
به  نسبت  نیز  و  فصلی  طور  به  آفتابگردان  روغن  جهانی  تولید 
یافت، چرا  ژانویه/مارس 2۰۱8 کاهش خواهد  سال گذشته در 
 CIA کشورهای   در  آفتابگردان  دانه  کاهش  به  رو  ذخایر  که 
میزان روغنكشی ها را محدود خواهد نمود. در روسیه، محصول 
روغن آفتابگردان در ژانویه تا حدی فراتر از حد انتظار بوده است 
تر  پایین  به میزان سال گذشته  لیكن هنوز ۴ درصد نسبت  و 

است و این درحالی است که صادرات پایین روغن آفتابگردان از 
اوکراین نشان دهنده کاهش میزان تولید در طول سال می باشد. 
انتظار می رود تولید روغن آفتابگردان در کشورهای  CIS  تا 
۰.۳ میلیون تن در این فصل کاهش یابد. در مقابل، تولید روغن 
 2۰۱8 سال  ماهه  سه  در  دنیا  کشورهای  سایر  در  آفتابگردان 
احتماال باالتر از میزان سال قبل خواهد بود. در مورد آرژانتین از 
میزان تخمین ها کاسته شده و در مقابل در مورد اتحادیه اروپا 

تجدید نظرهای افزایشی صورت گرفته است.
احتماال افزایش تولید روغن آفتابگردان در کشورهایی به غیر از 
کشورهای CIA  نسبت به سال گذشته در نیمه دوم این فصل 
تداوم خواهد داشت، اما کاهش شدید در کشورهای CIA  به 
را ۰.۶ میلیون تن  تولید جهانی  میزان ۰.۷ میلیون تن میزان 
پایین تر از سطح تولید سال قبل در آوریل/سپتامبر 2۰۱8 نگاه 

خواهد داشت.
در پی مازاد تولید ۰.۷ میلیون تنی در اکتبر/سپتامبر 2۰۱۶.۱۷، 
مصرف کنندگان در این فصل با کمبود ۰.۱ – ۰.2 میلیون تن 
مواجه شدند که منجر به کاهش ذخایر گردید. محدودیت های 
انتظار  حالیكه  در  داده،  کاهش  را  جهانی  مصرف  رشد   عرضه، 
به سال  این فصل نسبت  آفتابگردان در  می رود مصرف روغن 
گذشته باالتر رود، کاهش ۳ درصدی در آوریل /سپتامبر 2۰۱8 
در  مصرف،  میزان  در  کاهش ها  اغلب  گردد.  می  بینی  پیش 
روغن  واردات  به  شدید  وابستگی  که  دهد  می  رخ  کشورهایی 
نیز  تولیدکننده  کشور  چندین  در  همچنین  دارند.  آفتابگردان 
اتفاق می افتد، به طور مثال، مصرف کشورهای اتحادیه اروپا در 
حال حاضر نسبت به میزان مصرف در سال گذشته در نیمه دوم 
فصل زراعی 2۰۱۷.۱8 رو به کاهش است، به طوری که برای 
فراهم  را  فرصت  این  اروپا  اتحادیه  کلزای  روغن  تولیدکنندگان 
می نماید که نیاز صنایع غذایی را تامین نمایند. انتظار می رود 
در ماه های آتی از جذابیت قیمت های روغن آفتابگردان کاسته 
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شده و افت صادرات در روسیه و اوکراین شدت یابد.

روغن کلزا 
تا ماه جاری، قیمت های روغن کلزا تحت فشار باقی ماند و به طور 
متوسط تا 828 دالر/ تن در روتردام در نیمه اول ماه فوریه کاهش 
یافت. جهت احیاء نمودن تقاضا براي روغن کلزا در مقابل روغن 
گردید  موجب  که  ارائه شد  دالر   2۰ در حدود  تخفیفاتی  سویا، 
در بخش  ویژه  به  اخیر  ماه هاي  در  به خصوص  آن  برای  تقاضا 

انرژی افزایش یابد.
در  بیودیزل  تولید  در  کلزا  روغن  بیشترین سهم  به طور عمده 
می  پشتیبانی  آن  قیمت های  از  اخیر  سالهای  در  اروپا  اتحادیه 
کند، اما در این فصل وابستگی شدید به تقاضای صنعت بیودیزل 
به عنوان یک فاکتور نزولی برای روغن کلزا عمل نمود. رقابت 
رو به رشد دیگر مواد اولیه، از جمله روغن های خوراکی مصرف 
شده، مصرف روغن کلزا به ویژه در اروپای شمالی و مرکزی را 

کاهش دادند.
در  تقاضا  دارند  قصد  کلزا  روغن  تولیدکنندگان  در حال حاضر 
بخش های انرژی و صنایع غذایی را از طریق قیمت های رقابتی 
نیز  افزایش تقاضای صادرات  به  تقویت نمایند که ممكن است 
کلزای  روغن  صادرات   2۰۱۷ ژانویه/دسامبر  در  شود.  منجر 
اتحادیه اروپا با ۱۰ درصد کاهش به حدود ۳۶۰ هزار تن رسید. 
در سال 2۰۱۷ صادرات به چین تقریبا متوقف شد، در حالی که 
بود. همچنین  رسیده  تن  هزار  میزان ۳۱9  به  در سال 2۰۱۳ 
صادرات روغن کلزای اتحادیه اروپا به نروژ در سال گذشته دچار 

تنزل و سهم بازار روسیه را نیز از دست داد.
تخمین های مربوط به تولید جهانی روغن کلزا در اکتبر/سپتامبر 
2۰۱۷.۱8 با ۰.۱ میلیون تن افزایش به 25.8 میلیون تن رسیده 
که به طور عمده به علت روغنكشی های بیشتر در کانادا و پاکستان 
است. افزایش تولید نسبت به فصل قبل به میزان ۰.8 میلیون تن 
خواهد بود. اگرچه، مصرف جهانی با ۰.5 میلیون به 25.۷ میلیون 
تن کاهش خواهد یافت که شامل کاهش مصرف در چین تا میزان 

۱.۱ میلیون تن و به مقدار ۴.5 میلیون تن می باشد.
در کانادا، از میزان رشد تولید روغن کانوال کاسته شده و از 2۷۴ 
در  تن  هزار  به حدود 9۰  زراعی 2۰۱۶.۱۷  فصل  در  تن  هزار 
از 2۳۰  به همین ترتیب، رشد صادرات  فصل جاری می رسد. 
هزار به 2۰ تا ۳۰ هزار تن کاهش خواهد یافت. با افزایش تولید 
داخلی روغن کانوالی کانادا، واردات آمریكا بیش از 2.۱ میلیون 
تن  میلیون   2 یافته،  افزایش   2۰۱۷.۱8 اکتبر/سپتامبر  در  تن 
نسبت به یک سال گذشته و ۱.5 میلیون تن نسبت به ۴ سال 

گذشته باالتر خواهد بود.

روغن های لوریک 
در راستای بهبود موجودی ها، قیمت های روغن نارگیل و روغن 
زراعی  فصل  در  یافت.  بیشتری  کاهش  ماه  این  تا  کرنل  پالم 
تن  میلیون   ۰.5 تا  کرنل  پالم  روغن  جهانی  تولید   2۰۱۷.۱8

یافت. رشد  افزایش خواهد  تن  میلیون  تا ۰.۳  نارگیل  روغن  و 
تن  میلیون   ۰.8 تا  روغن  نوع  دو  هر  تولید  برای  انتظار  مورد 
بوده و در مقابل این مقدار برای فصل زراعی 2۰۱۶.۱۷ هنگامی 
 ۰.5 میزان  به  بود،  روبرو  کاهش  با  نارگیل  روغن  تولید  که 
در  نارگیل همچنان  روغن  رسید. صادرات  ثبت  به  تن   میلیون 
 اکتبر/ دسامبر 2۰۱۷ کاهش یافته اما پیش بینی می شود میزان آن در 

ژانویه/دسامبر 2۰۱8 در پی بهبود تولید افزایش یابد.
صادرات روغن پالم کرنل در اکتبر/دسامبر تا ۱۳ درصد افزایش 
یافت و برای کل فصل افزایش ۰.2 – ۰.۳ میلیون تن )8 درصد( 
لوریک  روغن های  واردات  رکود  از  پس  شود.  می  بینی  پیش 
حجم  تن،  میلیون   ۴.۷۷ میزان  به   2۰۱۶.۱۷ زراعی  فصل  در 
معامالت در این فصل با افزایش ۰.۴ میلیون تن و به میزان 5.2 
میلیون تن پیش بینی می شود. که شامل افزایش حجم واردات 

در اتحادیه اروپا، آمریكا و چین می باشد.

انواع کنجاله
بازار داغ كنجاله سویا 

آتی کنجاله  فوریه، رشد بی وقفه ای در معامالت  ماه  اوایل  از 
 2۰۱۶ ژوئیه  ماه  از  سطح  باالترین  تا  شیكاگو  بورس  در  سویا 
به وجود آمده است که در پی تولید و صادرات کنجاله سویای 
آرژانتین پایین تر از حد مورد انتظار بوده است. در پانزدهم ماه 
فوریه قیمت های صادراتی آرژانتین برای کنجاله سویا ۴۱9 دالر 
اعالم شد، که ۷۶ دالر معادل 22 درصد باالتر از ماه قبل و 59 
افزایش  باشد.  می  پیش  سال  از  باالتر  درصد   ۱۶ معادل  دالر 
قیمت های کنجاله سویا بر دانه سویا نه تنها در آمریكا، بلكه در 
کشورهای دیگر تاثیر گذاشت و با تقویت حاشیه سود فرآوری و 
در نتیجه افزایش تقاضای واردات دانه سویا همراه بود. در بیشتر 
کشورها، روغنكشی ها احتماال با افزایش فرآوری دانه های سویا و 

تولید بیشتر کنجاله و روغن سویا واکنش نشان می دهند.
CBOT - قیمتهای روزانه – دانه و کنجاله سویا

تخمین های مربوط به تولید جهانی کنجاله سویا در این فصل 
میلیون  میزان 2۳۱.۳  به  و  داده شده  تن کاهش  میلیون   ۱.۷
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تن در اکتبر/ سپتامبر 2۰۱۷.۱8 اعالم شده است، که ناشی از 
آن ممكن  از  بخشی  احتماال  و  بوده  آرژانتین  در  تولید  کاهش 

است با تولید بیشتر محصول در جاهای دیگر جبران شود.
صادرات جهانی کنجاله سویا در این فصل با افزایش کمی نسبت 
 ۶5 مقدار  به  و   2۰۱۶.۱۷ زراعی  فصل  در  صادرات  میزان  به 
میلیون تن پیش بینی می شود. این مقدار تخمینی نسبت به 
تخمین اعالم شده در ماه قبل ۱.۶ میلیون تن پایین تر است، 
چرا که کاهش تولید در آرژانتین و در پی آن کاهش صادرات 
کنجاله  که جبران صادرات  است  ذکر  شایان  است.  دیده شده 
محدود  دیگر  کشورهای  ظرفیت  طریق  از  آرژانتین  سویای 
در  سویا  کنجاله  جهانی  صادرات  شود  می  بینی  پیشی   است. 
از  که  حالی  در  یافت،  خواهد  کاهش   2۰۱۷.۱8 اکتبر/مارس 
همچنین  و  آمریكا  از  بیشتری  صادرات   2۰۱8 آوریل/سپتامبر 

برزیل و چین پیش بینی می شود. 
کنجاله سویا: صادرات جهانی )میلیون تن(

از  تعدادی  برای  سویا  کنجاله  واردات  به  مربوط  تخمین های 
اروپا،  اتحادیه   2۰۱۷.۱8 اکتبر/سپتامبر  در  اصلی  کشورهای 

ایران، ترکیه و ویتنام، کاهش داده شده است. 

سایر کنجاله ها 
تولید و صادرات پایین تر از حد انتظار کنجاله سویا در هفته های 
سویا  کنجاله  که  حالی  در  گذاشت.  اثر  جهانی  بازار  بر  اخیر 
همچنان پیشرو بود، قیمت های کنجاله دانه آفتابگردان و کنجاله 

دانه کلزا افزایش یافتند.
کنجاله آفتابگردان: صادرات جهانی )میلیون تن(

حد  از  بیش  ژانویه  در  اوکراین  از  آفتابگردان  کنجاله  صادرات 
انتظار بوده، رکورد سال قبل را افزایش داده و منجر به کاهش 

قابل مالحظه ذخایر شد. چراکه با تولید داخلی هماهنگ نبود. 
برای  رشد  به  رو  تقاضای  علت  به  صادرات  افزایش  از  بخشی 
کنجاله آفتابگردان اوکراین از سوی چین بود که در پی امضای 
پروتكل بهداشت گیاهی بین دو کشور در اواخر سال گذشته رخ 
داد. احتماال واردات کنجاله آفتابگردان چین از صفر به حداقل 
کاهش  که  رسید  خواهد  فصل  این  در  تن  هزار   ۱۰۰ تا   5۰
صادرات کنجاله آفتابگردان به سایر کشورهای جهان را تشدید 

می کند.
قیمتهای هفتگی ۳ نوع کنجاله )دالر / تن(
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احتمال دارد افزایش های اخیر قیمت ها، فروش و صادرات کنجاله 
آفتابگردان روسیه را احیاء نماید. در اکتبر/دسامبر 2۰۱۷ میزان 
قرار  پایینی  سطح  در  داخلی  شدید  تقاضای  علت  به  صادرات 
داشت. تخمین صادرات کنجاله آفتابگردان برای روسیه کاهش 

و برای اوکراین افزایش داده شده است. 
کاهش مورد انتظار در روغنكشی های دانه آفتابگردان، تولید را 
آفتابگردان  به کاهش سالیانه صادرات کنجاله  محدود نموده و 
صادرات  شد.  خواهد  منجر  آتی  ماه های  در  اوکراین  از  حتی 
آرژانتین احتماال همچنان نسبت به سال قبل در آوریل/سپتامبر 
میزان  به  نسبت  آن  رشد  میزان  لیكن  و  یافته  افزایش   2۰۱8
مورد انتظار کمتر خواهد بود چرا که میزان محصول و روغنكشی 

با کاهش روبرو خواهد شد.
کنجاله کلزا: صادرات جهانی )میلیون تن(

افزایش کمی در میزان تقاضا همراه با عرضه محدود کنجاله 
نموده  کمک  اروپا  در  آن  اخیر  قیمت های  افزایش  به  کلزا، 
بازار  در  کنجاله سویا  قیمت های  افزایش شدید  اگرچه  است. 
برای  پایین  تقاضای  تداوم  است.  بوده  اصلی  دلیل  جهانی 
روغنكشی های  برای  بیودیزل،  بخش  در  ویژه  به  کلزا  روغن 
دید  باید  است.  نموده  ایجاد  تنگنا  کلزا  کنجاله  تولید  و  اروپا 
جبران  به  کلزا  کنجاله  در  قیمت ها  اخیر  افزایش  اندازه  چه 
اتحادیه  روغنكشی های  بهبود  حتی  و  کلزا  روغن  فروش های 

اروپا کمک می کند.
تخمین های تولید کنجاله کلزای اتحادیه اروپا در اکتبر/ سپتامبر 
2۰۱۷.۱8 حدود ۱۳.8 میلیون تن و میزان مصرف ۱۳.۶ میلیون 

تن می باشد. 
انواع کنجاله: عرضه و تقاضای جهانی )میلیون تن(
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وضعیت واردات، صادرات و عملکرد کارخانجات 

روغن نباتی در ده ماهه سال1396

علیرضا استاد حسینی
مسئول واحد آمار و اطالعات 

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی

واحد: تن- دالر

الف( واردات
واردات انواع روغن خام، دانه و کنجاله در ده ماهه سال 9۶ به 
میزان ۴.۱85.۴2۴  تن  به ارزش 2.۳۴۷.۶5۷.۰89 دالر بوده 

است که از این مقدار:
۱.۱۰8.525 تن انواع روغن خام )2۶.۴9 درصد از کل میزان 
واردات(  به ارزش 92۱.۳۷5 هزار دالر )۳9.25 درصد از کل 
مشابه  با مدت  مقایسه  در  که  وارد کشور شد  وارداتی(  ارزش 
سال قبل از نظر مقداری ۴۴ درصد افزایش و از لحاظ ارزش 
دالری ۴۷ درصد افزایش را نشان می دهد و روغن ساخته شده 
نیز به میزان  ۳۴.5۷2 تن و به ارزش ۳5.985 هزار دالر وارد 
شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۱5۳ 
افزایش  درصد   92 نیز  دالری  ارزش  نظر  از  و  افزایش  درصد 

داشته است. 

در همین مدت مقدار ۱.929.9۴5 تن دانه روغنی 
ارزش  به  واردات(  کل  از  درصد   ۴۶.۱۱(
کل  از  درصد   ۴۰.۷۱( دالر  هزار   955.۷8۰
ارزش وارداتی( وارد شد که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل از نظر وزنی ۳ درصد کاهش 
کاهش  درصد   ۴ نیز  دالری  ارزش  لحاظ  از  و 

داشته است. 
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واحد: تن- دالر

در عین حال واردات کنجاله حدود ۱.۱۱2.۳82 تن 
)2۶.58 درصد از کل واردات( به ارزش ۴۳۴.5۱۷ 
هزار دالر )۱8.5۱ درصد از کل ارزش وارداتی( بوده 
وزنی  نظر  از  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که 
۱۴ درصد کاهش و از نظر ارزش دالری ۱2 درصد 

کاهش داشته است.

ب( عملكرد کارخانجات روغن نباتی
در بحث تولید و تصفیه روغن نباتی: ده ماهه سال 
تولید که  نباتی  9۶، حدود ۱.2۱۱.۷۱۴ تن روغن 
کاهش  درصد   ۳ قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
که  تن   ۱29.585 میزان  نیز  ماه  آذر  در  داشته، 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5 درصد افزایش 
مایع  تصفیه  روغن  تولید  میزان  همچنین  داشته 
تن  میزان ۶۷9.22۶  به  تولید  از کل  با 5۶ درصد 
تولید  و  کاهش  درصد   ۴ گذشته  سال  به  نسبت 
روغن تصفیه نیمه جامد با ۴۴ درصد از کل تولید به 
میزان 5۳2.۴88 تن که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 2 درصد کاهش داشته است. 
بوده که  تن  نباتی: حدود ۱.2۰۱.995  روغن  توزیع 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳ درصد کاهش 
داشته است ، از این میزان 9۷ درصد مستقیم و مابقی 

به صورت کارمزدی و صادرات توزیع گردیده است.

واحد: تن- دالر
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صادرات: روغن های نباتی پس از تصفیه و تولید، در بازار داخلی و یا بازارهای بین المللی توزیع می گردند، 
در جدول زیر صادرات کارخانجات روغن نباتی ایران از سال ۱۳85 لغایت ده ماهه سال ۱۳9۶ در بازارهای 
بین المللی به نمایش در آمده است که این فراز و نشیب از سال ۱۳85 که حدود 88 هزار تن بوده است 
به ۱۷ هزار تن در ده ماهه سال ۱۳9۶ رسیده است و امید آن را داریم که تا پایان سال ۱۳9۶ رقم قابل 

توجهی صادرات داشته باشیم تا چرخه اقتصادی این صنعت نیز پویاتر گردد.

* برای کسب اطالعات بیشتر به سایت www.ivoia.com  مراجعه شود. 
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عیدتان مبارك



ز مبارك
عيد نورو
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