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 گونــه درختــان کوچــک از خــانواده 20شــامل تقریبــاً ) Olea europaea: نــام علمــی (زیتونهــا

Oleaceae      شمال افریقا، جنوب شرقی آسیا، شـمال  مدیترانه بوده و در جهان کهن از حوزه دریای ،

آنها همیـشه سـبز بـوده و      . ای داشته اند     استرالیا پراکندگی گسترده   شرقتا جنوب چین، اسکاتلند و      

 شـفت میوه این گیـاه یـک       . رار گرفته اند  دارای برگهایی کوچک و یکپارچه هستند که روبروی هم ق         

 .باشد  می

 کـه از دوران  Olea europaeaترین گونه شناخته شده این گیاه زیتـون اروپـایی نـام دارد     معروف

کـه در حالـت     (ه آن کاربرد داشته اسـت       باستان برای تهیه روغن زیتون و نیز برای خوردن خود میو          

 طبیعی قرار گیرد و یا به منظور قابل خوردن نمودن، آن            تخمیرطبیعی تلخ است که باید در معرض        

  ).را در آب نمک بخوابانند

  
 هرزه و تیغـدار اسـت کـه دارای برگهـایی            هایی با رشد    زیتون وحشی به شکل درخت کوچک یا بوته       

  باشد، زیتون وحشی جوان در    مانند وتیز، رنگ سبزمایل به خاکستری در قسمت باال میدوک

  

ید کـوچکی دارد کـه      قسمت پایین سفید رنگ و دارای پولکهایی مایل به سفید اسـت ؛ گلهـای سـف                

باشد این گلها به تدریج به           شکافته می  کالله و   پرچم و جام گلها دارای چهار درز کاسه گل، دو           کاسه
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 شـفت رویـد ؛    شوند بـر روی چوبهـای سـالهای آخـر مـی       هایی که ازبغل برگها ظاهر می  شکل خوشه 

ننـده ارزش   کـه تعیـین ک  غـالف در گیاه وحشی کوچک و دارای غالفـی گوشتداراسـت ایـن            ) میوه(

انواع کشت شده خصوصیات متفاوتی دارنـد       . باشد در نوع وحشی نسبتاً نازک است          اقتصادی میوه می  

  . استخاراما فشرده تر، حاصلخیزتر و بی 

 آسیای میانه، فراوانی آن دریونان ومجمـع       های ساحلی    در سوریه و قسمت    انای بومی و مسلم     منطقه

دهد که زیتون       الجزایر آن و کنایات فراوانی که توسط شعرای قدیمی در مورد آن بکار رفته نشان می               

بومی این نواحی بوده است اما در نواحی دورافتاده از مشرق زمین زیتون کشت نشده و کـم و بـیش                     

مسئله نشان دهنده مزیتی ویژه برای خاکهای آهکـی و          این  . به شکل نوع ابتدایی خود بازگشته است      

هـای آهکـی و    تمایل به نسیم دریایی اسـت، درحالیکـه شـکوه و جـالل خاصـی بـر روی سراشـیبی           

دهنـد ایجـاد شـده          پرتگاههایی که بیشتر سواحل شبه جزیره یونان و جزایر کنار آن را تـشکیل مـی               

  .است

فقـط در ایتالیـا   . های شناخته شـده بـسیارزیاد اسـت    از دیدگاه پرورش دهندگان مدرن، تنوع زیتون      

های اصلی ایتالیـا      گونه.کنند     اما تعداد کمی از آنها تاحد زیادی رشد می          گونه وجود دارد   300حداقل  

'Leccino', 'Frantoio' و'Carolea'توان با توصـیفات باسـتانی    هیچکدام از آنها را نمی . هستند

هـای نـازک بـرگ کـه بـیش از همـه مـورد توجـه              بعضی از گونه  همانند دانست، اگرچه بعید نیست      

دهنـد امـا        های درشت می    درختان پهن برگ اسپانیا میوه    . معروف باشند  Licinianباشند از تبار        می

  این زیتونهای اسپانیایی .غالف آنها طعمی نسبتاً تلخ تر دارد و کیفیت روغن آنها نامرغوب تر است
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 نمـک خ سوراخ شدن و پر شدن پرورده شـده وپـس از خوابانـدن در آب     است که معموالً پس ازسورا    

  ). هاچاشنیبا فلفل ترشی، پیاز ترشی یا سایر (شوند  تازه خورده می

ای هـستند امـا       درختان زیتون حتی زمانیکه بدون هرس رشد آزادانه دارند دارای رشد بسیار آهسته            

کنند گاهی اوقات قطر تنه آنها به میـزان   هنگامیکه امکان رشد طبیعی را در طول چند سال پیدا می    

را به ثبت رسانده که )  پا33(ر  مت10 محیطی بیش از De Candolle. یابد  چشمگیری افزایش می

قدمت بعضی از درختان زیتون ایتالیا را به اولین سـالهای           . رود عمرآن به چند قرن برسد         احتمال می 

دهند؛ اما همیشه سن چنین درختان باستانی در            امپراتوری یا حتی روزهای جمهوری روم نسبت می       

درختـان  . توصیفات قدیمی هنوز دشوارتر است     زمان رشد مورد تردید قرارمی گیرد و شناسایی آنها با         

و معمـوالً در فرانـسه و ایتالیـا         )  فوت 50(رسند       متر می  15تحت پرورش به ندرت به ارتفاع بیش از         

چوب آن که به رنـگ زرد   .شوند      های زیاد به ابعادی بسیار محدود ترمنحصر می          کردن هرسوسیله    به

ای مایل به سبز روشن است اغلب با ته رنگ تیره تری رگه دار شده اسـت و بـسیار سـخت و                         یا قهوه 

  .چوب آن برای قفسه سازان و خراطان تزئینی بسیار با ارزش استباشد   متراکم می

  ت زیتونتنه درخ* 
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انیدن شاخه ارجح    زدن یا خواب   قلمهشود اما معموالً روش         درخت زیتون از راههای مختلفی تکثیر می      

کنـد و زمانیکـه قطـع           باشند ؛ این درخت در خاکهای مساعد به آسـانی درخـت بیـد ریـشه مـی                     می

های چنـد اینچـی       های مختلف این درخت را به اندازه        شاخه.کند    ها رااز ریشه جدا می      شوند مکنده     می

تـررا    رند ؛ قطعات کوچک   کا    دهند و بصورت نسبتاً عمیقی در زمینهای کود داده شده که می               برش می 

دهند که اگر با چند ایـنچ خـاک پوشـیده           گاهی اوقات بطور افقی داخل شیارهای کم عمقی قرار می         

 .شود  شوند به سرعت جوامهایی شبسه مکنده روی آنها ظاهر می

در ایتالیـا   . باشـد     در یونان و جزایر آن پیوند زدن درختان اهلی با انواع وحـشی عملـی متـداول مـی                  

آورند را به دقت جـدا کـرده و             های کوچکی را روی شاخه بوجود می        های جنینی که برجستگی     نهجوا

هـای    های جنینـی خیلـی زود جوانـه         این جوانه ) توانند رشد کنند      که درآنجا می  (کارند      زیر خاک می  

هـای   برند و بـا ایـن کـار شـاخه           تر را می    های بزرگ   بعضی اوقات شاخه  . دهند    قوی تری را تشکیل می    

کنند، غالفهای روغنی رابه منظـور        همچنین گاهی مواقع زیتون از دانه رشد می       .آید    جوانی بدست می  

  .کنند  تسریع در رشد ابتدا در آب گرم یا در محلولهای قلیایی خیس نموده ونرم می

وسـیله    هـا بـی آنکـه بـه         کنند و شاخه    در مشرق زمین کشاورزان به درختان زیتون توجه زیادی نمی         

کنند ؛ با این همـه در دوران خشکـسالی طـوالنی              اقوهای هرس کاری کوتاه شوند آزادانه رشد می       چ

شـود تـا        برای حفظ محصول باید آب الزم را تأمین کرد این بی توجهی به کشت زیتون موجـب مـی                  

درختان در فواصل سه یا چهار سال محصول باردار بدهند بنابراین اگرچه رشد وحشی از نظر ایجـاد                  

در نـواحی   . شـود   ظره زیبا مورد توجه است این کار در زمینهای مناسب و اقتـصادی توصـیه نمـی                من

شود آنها را در ردیفهایی          که در کشت این میوه دقت زیادی می        Provence و Languedocمانند  

درختان هرس شـده و     . ها بر حسب گونه زیتون متفاوت است        کارند که این فاصله       با فواصل معین می   

  ها  شوند و به منظور چیدن آسان میوه  هایی که در سال گذشته دارای شکوفه بودند حفظ می هشاخ
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دارند، هدف هرس کنندگان ایجاد شکلی گنبدی یا گـرد بـرای درخـت                  نوک درخت را کوتاه نگه می     

  .است

اده از  ریزنـد ؛ در فرانـسه اسـتف           گاهی اوقات فضای بین درختان را کود یا مواد نیتروژنی دیگری مـی            

گاهی محصوالت ساالنه متنوعی در ایـن      .های مندرس پشمی برای این کار مورد توجه قرار دارد           کهنه

کارند اما درختانی که در طول سـال            شوند، درکاالبریا حتی گندم را با این روش می            ردیفها کشت می  

ی درخت کوتاه و پربـار بـا   ا  اخیراً گونه . باشند    فاقد برداشت دوباره هستند برای این کار مناسب تر می         

شود در ایـن        های سبز در مناطق خاصی مخصوصاً در آمریکا مورد توجه قرار گرفته که گفته می                میوه

انواع معمولی قبل ازگذشـت پـنج تـا    . شود  کشور یک محصول دو یا سه فصل بعد از کاشت تولید می           

  .ن سودمند نخواهند بودها درزمینهای زیتون برای پرورش دهندگا هفت سال از کاشتن قلمه

شود این میوه حتی در پرورشـهای         جدای خساراتی که بر اثر آب و هوا یا آفات آلی به زیتون وارد می              

باشد و درختان پـرورش نیافتـه بزرگـی کـه در ایتالیـا و اسـپانیا دیـده                       بسیار دقیق هم در خطر می     

دهنـد حاصـل        ان نـسبت مـی    شوند، میزان درآمد خاصی را که موسـسات بـرای پـرورش دهنـدگ                 می

این درختان پیر اغلب محصول فراوان دارند اما بـه نـدرت در دوسـال متـوالی ایـن اتفـاق                     . کنند  نمی

تـوان انتظاریـک برداشـت پربـار را             افتد و در بسیاری از موارد در ششمین یا هفتمین فـصل مـی                 می

  .داشت

دست چیده و جهت انتقـال بـه کارخانـه          رسد پرورش دهندگان دقیق، آن را با            زمانیکه این میوه می   

گذارند اما در بـسیاری از نـواحی اسـپانیا و یونـان و بخـصوص در آسـیا          درون پارچه یا سبدهایی می    

دهند تا آنهـا        چینند یا حتی اجازه می        ها می   ها را با استفاده از اشیاء بلند یا با تکان دادن شاخه             زیتون
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کـه مالکـان بـه راحتـی اجـازه جمـع آوری آنهـا را بدهنـد ؛                   بطور طبیعی روی زمین بیفتند تا وقتی      

  برداشت این . باشد  بیشترین علت نامرغوبی روغن زیتون مربوط به بی دقتی مالکان درختها می

  

یابد ؛ اما ایـن زمـان           محصول در جنوب اروپا در ماههای زمستان انجام شده و تا چند هفته ادامه می              

  .شود   برداشت متفاوت میدرهرکشورو نیز با هر فصل و نوع

 درصد  70 تا   60مقدار روغن موجود در زیتون بیشتربه نوع میوه بستگی دارد ؛ معموالً پیرابر گیاه از                

دردوران باستان پرورش دهندگان زیتون معتقد بودند اگر ایـن گیـاه را بـه فاصـله                 . دهد    محصول می 

 55500تئوفراستوس طولی حداقل حـدود      (بیش از چند لیگ از دریا بکارند، گیاه موفقی نخواهد بود          

کند و اگرچه سـاحل مزیتـی دارد امـا            اما تجربیات جدید این نظر را تایید نمی       ) کند    متر را معین می   

ظاهراً خاکهای دارای   . زیتون مدتهای طوالنی در نواحی بسیار دوری داخل کشورها کاشته شده است           

ین گیاه بسیار مناسب است اگرچه این گیـاه  کلسیم اگرچه خشک و ضعیف باشد برای رشد سالمت ا 

یابد اما همانگونه       درصورت زهکشی خوب در هرنوع خاک سبک و حتی در خاکهای رسی پرورش می             

  .کند این گیاه در خاکهای غنی بیشتر مستعد بیماری است  که پلینی اظهار می

در چنـد فـصل پربـار    یک عامل قـارچی  . دربرخی سالها زیتون در معرض حمله آفات گوناگونی است    

هـا بـه نـام     ای از گـوییزه    گونــــه . کنـد     تمام درخت را فراگرفته و خسارت شدیدی را به باغ وارد می           

Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi کنـد و    هـا رشـد مـی     به شکل غده در شـاخه

راتی است که به    کنند درحالیکه خسارت اصلی براثر حش       کرمهای پلک بالی از گلها و برگها تغذیه می        

در فرانسه و شمال و مرکز ایتالیـا درختـان زیتـون گـاهی اوقـات از سـرما رنـج                     .کنند    میوه حمله می  

برند ؛ در اوایل قرن هجدهم بسیاری از درختان براثر سرمای بسیار شدید و غیر عادی کنده شده                      می
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نیـز موجـب آزار میـوه       بادهای شدید و بارهـای مـداوم در خـالل فـصل برداشـت               .و بر زمین افتادند   

  .شود  می

تری   درخت بزرگO. paniculala. باشد  های دیگرو اهمیتهای اقتصادی می  شامل گونهOleaرده 

  که از ) فوت60یا 50(رسد    متر می18 یا 15 که ارتفاع آن به Queenslandاست در جنگلهای 

  

 در ناتال، چوب آهن O. laurifoliaهنوز چوب سخت .سازند  چوب آن الوارهایی سخت و محکم می

  .باشد  سیاه مناطق مهاجر نشین افریقای جنوبی می

تخمین دوران دوری که زیتون از حالت وحشی خارج شد و تحت کنترل کشاورزان درآمد و بـصورت     

اشارات فراوانی که در انجیـل دربـاره ایـن گیـاه و             . میوه باغی مورد استفاده قرار گرفت ممکن نیست       

رد و فراوانی ضمنی آن در سرزمین کنعان و منطقه در سوریه کـه همیـشه زیتـون      تولید آن وجود دا   

شود کـه سـوریه را محـل تولـد       برای اقتصاد ساکنین آن مهم بوده است موجب این نتیجه گیری می     

احتماالً درآغاز، یک گونه اصالح شده به دست تعدادی از فرقـه کوچـک              . زیتون پرورش یافته بدانیم   

 تدریج در قبایل اطراف نیز گسترش یافت و با حداقل تالش به میزان بـسیار زیـادی         سامی افتاد و به   

ای بسیار حیاتی بـرای سـالمتی بـه           پرورش یافت ؛ این ماده روغنی درآب و هوای خشک شرق، ماده           

رفت و میوه این درخت در آن دوران ابتدایی در بین جنگجویـان بربـری نمـادی از صـلح و                    شمار می 

عنـوان یکـی از اقـالم     زمان با توسعه سازمانهای دریایی این روغن به     دورانی بعد و هم    .حسن نیت بود  

تجاری به کشورهای آسیای صغیر و مناطق دریایی انتقال یافت و بی تردید گیاه زیتون نیز درپی آن                  

  .گسترش یافت

  

  



                                                                                                    
  گیالنن  شهرکهای صنعتی استا شرکت             

  
 

 ١٢

   در جهانتاریخچه

 گیاه زیتون

       زیتـون هـا در آن رشـد مـی کننـد را بـر مـال                  کیفیت فوق العادۀ روغن زیتون ها، راز گیاهی را کـه          

.  هزار سال است که از سوی مردم مدیترانه شناخته شده اسـت            6اصل گیاه زیتون بیش از      . می سازد 

روغن زیتون تنها روغن گیاهی است که از میوۀ یک درخت گرفته می شود و نه از تخـم یـک گیـاه                        

   در تمام دوران زندگی یک گیاه سودمند درخت زیتون. زمینی مانند دیگر روغن های گیاهی

  

مقاومت در برابر هوا و طول عمر مثال زدنی اش عواملی هـستند کـه زیتـون را از                  . محسوب می شود  

لحاظ ژنتیکی نامتغیر می سازند که این ویژگی ها در دیگر گیاهانی که روغن های معمولی تر از آنها                   

 . استخراج می شوند وجود ندارند

هـای خیلـی متفـاوتی        همه آن را ندانند این است که از درخت زیتون می توان میـوه              آنچه که شاید  

شرایط آب و هوایی و گوناگونی مختلف زیتون ها، عالوه بر تغییر مزه و بوی زیتون ها به روغن                   . چید

  های مختلف زندگی می بخشند و کاربردهای متفاوتی دارند

  :تاریخچه جهانی

 نتوان قدیمی ترین گیاهی دانست که در جهان مورد بهـره بـرداری    را اگر(Olea europa)زیتون 

قرار گرفته، بدون تردید باید آن را یکی از قدیمی ترین گیاهان منطقه مدیترانه و به ویژه خاورمیانـه                   

. قدمت درخت زیتون باعث شده است که این درخت با تاریخ نوع بشر درهـم آمیختـه باشـد          . دانست

ده از روزگـاران دیـرین نـشان مـی دهـد کـه تمـدنهای دارای زیتـون، آن را                     مطالعه درختان باقیمان  

افتخاری برای خود می دانستند و از این رهگذر است که بـرای ایـن درخـت جاودانـه افـسانه هـای                       

زیتون درخت تمدنهای بسیار کهن است که در نوشـته هـای بـسیار              . بیشماری ساخته و پرداخته اند    
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حضرت آدم در هنگام مـرگش در  : در یک افسانه قدیمی آمده است. ستقدیمی از آن نام برده شده ا    

 سالگی به یاد می آورد که خداوند به او روغن رحمت و بخشش یعنی رستگاری بشریت، را                  930سن  

پسرش شیث را روی کوه فرستاد، آنجا که بهشت زمین بود با عبـادت و نمـاز شـیث                   . وعده داده بود  

آن دانـه هـا را داخـل دهـان     : انه از درخت خیر و شر به او داد و گفت          پیامبر، یک فرشته بالدار سه د     

  وقتی حضرت آدم در دره عبرون در نزدیکی مونت تا بور . پدرش قبل از به خاک سپردنش قرار دهد

 این سه دانه در دهانش جوانه می زنند و ریشه می دهند و در مدت کوتـاهی سـه گیـاه از                        دفن شد، 

  .  یکی زیتون، دیگری سدر و سومی سرو بوده استآنها بوجود می آیند، که

 سال قبل از میالد مسیح ایرسیس الهه حاصلخیزی مصری، چگونگی کشت و کار و استفاده از                 6000

زیتون را می دانسته است و تقدس آن را برای مصریان آنقدر زیاد بوده است کـه شـاخه ای از آن را                       

 سال قبل از مـیالد      300یر تاریخ نشان می دهد که       بررسی مس . در تابوت مردگان خود می گذاشتند     

 سوریه و فلسطین مورد کشت و کار بوده اسـت و در فلـسطین                مسیح این درخت قدیمی در فنیقیه،     

دیوید شاه باغات بزرگی داشت که بوسیله مباشران مخصوص اداره می شد و همچنین تجار فینیقـی                 

بردند و بدین ترتیب در شمال و جنـوب مدیترانـه            سال قبل از میالد آن را به غرب          1100بودند که   

   تـونس،    سال قبل از آن به لطف تجار مـصری، ایـن درخـت بـه سیـسیل ایتالیـا،                   200. پراکنده شد 

  .الجزایر، مراکش و جنوب فرانسه برده شد

هـم وجـود داشـته      ) پارینـه سـنگی   (در آفریقا ثابت شده است که زیتون حتی در دوران پالئولیتیک            

 سال قبل از میالد قوانینی برای توسعه کاشت زیتون          550. ون که یک قانونگذار یونانی بود     سول. است

وضع نمود، و قبل از آن زیتون رابطه تجاری بـین یونـان در سـواحل شـمالی دریـای سـیاه و مـردم                    

یکی از امپراطوران رم کسانی را که چند هکتـار بـاغ            . چادرنشین کوهستانهای حاشیه ای روسیه بود     

ن احداث می کردند از خدمت نظام معاف می کرد و زمانی که رومـی هـا بـر جـایی غلبـه مـی                         زیتو
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از زمانهای بسیار کهن    . یافتند به دلیل نیازهای اقتصادی خود به کشت و کار آن اهتمام می ورزیدند             

در طول قرون متمادی، تمدنها و مذاهب مختلف از روغـن           . استفاده از روغن زیتون رواج داشته است      

یتون در آئین های مذهبی، برافروختن آتش مقدس، روشن ساختن مشعل مجـسمه هـای روحـانی       ز

این فرآورده انعطاف پذیری ماهیچـه هـای ورزشـکاران را           . در معابد و منازل خود استفاده می کردند       

  .حفظ می کرد و اثرات دارویی دیگری داشت

ون در تمدن هـای گذشـته ارائـه کـرده     مطالعات باستان شناسی نیز نشانه های بدیعی از اهمیت زیت      

هم اکنون در فروشگاههای صنایع دستی منطقه کرت یونان ظروفی به فـروش مـی رسـد کـه                   . است

یـک تـابلو   . شبیه ظروف زیرخاکی است که در قدیم برای حمل و نقل روغن استفاده می شده اسـت               

در . را نـشان مـی دهـد   نقاشی آبرنگ قدیمی از شمال افریقا به دست آمده است که زیتـون وحـشی              

موزه بریتانیا تصویری است که چهار نفر را در حال برداشت زیتون نشان می دهد که دو نفر از آنها با             

یک نقاش نیز در غاری در شهر تاسیلی یونان وجود دارد کـه تـصویر               . چوب در حال برداشت هستند    

العات باستان شناسـی گویـای      مط. مردی را نشان می دهد که تاجی از شاخه های زیتون بر سر دارد             

آن است که در قرن هشتم قبل از میالد در شهر اکرون در فسطین صدها واحد روغـن کـشی وجـود     

احتماالً از این شهر روغـن زیتـون        .  تن روغن تولید کنند    1000داشته است که حداقل می توانستند       

  .به مصر و سایر نقاط صادر می شده است

تورات زیتون را نخستین درخت می داند و در         . بارک می شمردند  مذاهب نیز زیتون را مقدس و م      

در قـرن   .  بار از آن نام برده شـده اسـت و قـرآن بـه آن قـسم یـاد کـرده اسـت                       200انجیل بیش از    

شانزدهم، مهاجران اسپانیایی زیتون را در آفریقای جنوبی، اسـترالیا و ژاپـن نیـز گـسترش دادنـد و                    

د درخت زیتون ریشه خود را در خاک می گـستراند و زمـین را               خالصه هر جا که خورشید اجازه ده      

  .سودمند می سازد
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  در تاریخ و مذهب

از همان ابتدا مردمی که به سـرزمین مدیترانـه حیـات دارنـد گیاهـانی را کـه روغـن زیتـون از آن                          

کاشت زیتون می تواند تنها عملی از سوی مردمی باشد کـه            . استخراج می شوند شناسایی و کاشتند     

این موقعیت، فرهنگ واقعی زیتون و مرز بین مـردم کـوچ نـشین و               . در مدیترانه استقرار یافته بودند    

  .شهرنشین را تعیین می کند، در حالی که ریشۀ حقیقی فرهنگ ما را نشان می دهد

  

  :در تاریخ 

ل بـرای مثـا    : در طول قرن ها بشر، روغن زیتون را برای کاربردهای مختلفی به خدمت گرفته اسـت               

، مصارف زینتی و منابع انرژی سوخت و روشنایی         Galenoقبل از هر چیز مصارف پزشکی، از زمان         

و برای اعطای افتخار به قهرمانان و متوفیان و در داد و ستدهای تجاری مانند سکه های گرانبها و در       

وره سـمبُلی   در یک د  . تولید محصوالت زیبایی و در آداب و آیین مذهبی دینی و در اوقاف پادشاهان             

از صلح، دانایی، خوشبختی، ثروت، قدرت، زیبایی، مقام، تقدّس، افتخار، پیروزی، وقـف و وصـلت بـا                  

بنابراین روغن زیتون با تغییرات کثیرالشکل خود، تاریخ بـشر را دنبـال کـرده               . خدا و بشر بوده است    

  .است

  :ریشه ها

  ه از زیتـون الزم اسـت بـه دوره رُم         برای مشخص شدن اولین گامهای استفاده از روغن استخراج شد         

 سال قبل باز گردیم یعنی زمانی که بعضی از مردم بین سوریه و فلسطین فعلی زنـدگی مـی                     6000

کردند و از بین بوته های درخت روغنی وحشی یک گیاه زیتون و میوۀ گوشتی انتخاب می کردنـد و              

.  و برای سوزاندن استفاده می کردنـد از روغنی که از آن استخراج می کردند برای محافظت از پوست        

 به عنوان مادۀ غذایی و قابل اشتعال و همچنین به عنوان چـوب              Meso Potamicoدر خاور شرق    
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مناسب ساخت و ساز معرفی شد و توسعه پیدا کرد و بعد پرنـده هـای افـسانه ای از کرانـۀ خـاوری،                        

 و بـه مـردم مـصری        Minoicaه فرهنـگ    روغن را به مدیترانه انتقال می دهند و با این کار آن را ب             

  .شناساندند

  :مصر باستان 

   استفاده ای که مصری ها از روغن زیتون می کنند مخـصوصاً بـه تـشریفات دینـی مردگـان مربـوط                      

   مصری ها قبرهای با شکوه پادشاهان را با تاجی از زیتون و هسته های زیتون تزئینات  :می شود

  

ثـروت و مقـام مفـاهیمی       .  را با روغن چرب مـی کردنـد          متوّفیان معمولی می کردند و بدن با شکوه      

مصری ها برای اولین بـار اسـتفادۀ دیگـری از           . بودند که آنها می خواستند از طریق روغن بیان کنند         

 فراعنـه از     :در بین مردم با عمل کردهای برتری انتخاب شـد         . روغن زیتون را امکان پذیر ساخته اند      

  .ب می کردند و روی سر آنها روغن زیتون می ریختندقبل جانشین هایی انتخا

  :در یونان باستان

 ، پیدایش گیاه زیتون را از طرف خدای زن آتن حکایت می      Callimacoیک افسانۀ یونانی از طرف      

را به کسی داده بود که بتواند نعمت مفیـدتری بـه مـردم ارائـه             Atlica، قول سرزمین    Zeus . کند

. ریاها، یک اسب که سمبُلی از نظام جنگی و قدرت می باشـد هدیـه داد                خدای د  Poseidoreدهد؛  

 زیتون سمبُلی از خوشـبختی       :خدای فرزانگی در حالی که از تخته سنگی زیتون را رویاند پاسخ داد            

به همین دلیل یونانی ها اطراف آن تخته سنگ را به عنوان فضای             . است که از صلح به وجود می آید       

ژی در اطراف آن منطقه که آتن در آنجا به وجود آمـد، سـاختند و گیاهـان                  مقدس حفظ کردند و د    

 روغن زیتـون را بـه خـوبی     Edipoa Cobreدر    Sofocleو بعد . زیتون را مقدس می شماردند

  . نامید"منبع تغذیۀ فرزندان"
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طبیعـی  یونانی ها از روغن زیتون به عنوان تقویت ماهیچه ها استفاده می کردند و بعـالوه بـه طـور                     

به همین دلیل هـر شـهروند نوجـوان یونـانی           . اصلی ترین مورد مصرف آن مربوط به تغذیه می باشد         

  . لیتر روغن در سال مصرف می کردند30حدود 

  :از نظر رومی ها

بر اساس این داستان در حقیقت یـک    . در مورد رُمی ها نیز گیاه زیتون ریشه در افسانه ای شهر دارد            

 بودند را شـیر     Eterna  که پایه گزاران شهر      Remo و    Romob نام های    گرگ ماده یک دوقلو به    

  امّا رُمی ها جمعیتی بودند که از چیزهای با ارزش مراقبت می کردند و از روغن به . داده است

  

و اغلـب اوقـات     .  های گرانبهـا اسـتفاده مـی کردنـد         "سکه"خصوص در داد و ستدهای تجاری مثل        

بنـابراین طـرح    . ودند به ازای روغن زیتون مالیات پرداخت می کردند        مردمی که کشورگشایی کرده ب    

زیتون برای اولین بار روی سکه ها نمایش داده شد و این امر اتفاقی نبود، و بـه ایـن شـکل فرهنـگ          

در نهایت رُمـی هـا زیتـون را بـه عنـوان             . استفاده از روغن زیتون در حاشیۀ مدیترانه گسترش یافت        

تاج های قهرمانان و بـه عنـوان تبریکـی بـرای عـرض خوشـبختی در مراسـم                   سمبُلی از پیروزی در     

  .عروسی می شناختند

  :در قرون وسطی 

با انحطاط امپراطوری رُم، بکارگیری روغن زیتون از طرف بَزبرها که بـه فـضایی بـرای چراگـاه گلـه                     

اً از سـوی    خـصوص . محافظت از گیاهان زیتون با عجلـه انجـام شـد          . هایشان احتیاج داشتند، کم شد    

 اصلی ترین کاربرد آن که در این دوران تصدیق شده در حقیقـت آن       :صومعه ها و تشکیالت مذهبی    

  .دسته از کاربردهای مذهبی است برای اداره کردن قوانین مقدّسه
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  :در مذهب

از همان ابتدا و از سوی مذاهب مختلف گیاه زیتون، مقدّس به حساب می آمد و تشریفات دینی اش                   

کافی است به یاد آوریم اسـطورۀ پیـدایش درخـت را از             . انه هایی در آغاز دنیا مربوط می شود       به افس 

دعایی که توسط حضرت آدم پس از مرگ در مورد روغن رحمت است از دانه هایی کـه در دهـانش                     

  .داشت و بعد از مرگش درختان سدر، سرو و زیتون از محل دفن او به وجود می آیند

  :در مذهب یهودیت

نوشته های مقدس زیتون و روغنی که از آن گرفته می شود، سمبُلی از اتحاد بین خدا و بشر می                    در  

 بود اطالع داد یک شاخه زیتون را        "صلح و آشتی  "کبوتری که به نوح طوفان نوح جهانی را که          . باشد

   این سمبُل ارزشمند که خواسته شده بود تا بین خدای پدران و قوم. با نوک خود حمل می کرد

  

از طـرف خـدا بـه حـضرت موسـی            Aronne چندین کشیش به یاد انتخاب        :اسرائیل مذاکره کنند  

)Esodo 40, 8 (    پادشـاهان و از سـاموئل در ،Saul   و حـضرت داوود  )1 Samuel 10, 1 ( و

  .دستور دادند ) Re 19, Ir 1( پیامبرانی مثل الیاس 

پیـروزی قـوم یهـود برعلیـه حکـام             Hannukaوغن زیتون و مذهب یهودی، اکنون نیزدر جـشن          

. یونانی را یادآور می شوند و سمبُل پیروزی ادیان علیه دورۀ یونانیان و فرهنـگ عقـل و خِـرد اسـت                     

 روز احیا می شـود      8آیین مذهبی، معجزۀ روغن زیتون مقدس معبد که به طور معجزه آسا در مدت               

  .را بزرگ می شمارد

  :در دورۀ مسیحیت

د استفاده از روغن زیتون را در مراسم مذهبی پادشاهان، کشیشان و پیامبران             مذهب مسیحیت با خو   

 است و حضرت مسیح همان برگرفته از        "روغن" به معنای    Christtosواژۀ یونانی   . را نشان می دهد   
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به همین دلیل کلیـسا از آغـاز نـشان دهنـدۀ غـسل داده      . خدا است از اقوام اسرائیل برای نجات بشر     

روغن زیتون سمبُلی پایدار است که به وسیلۀ آن قوانین مقدمـه  .  است Sacro Crismaشده ها با 

 Messaنشانۀ حضور عشق خداوند است و بـا روغـن هـای مقـدس در طـول      . نشان داده می شوند

Crismale del Giovedi Santo      قوانین مقدمۀ آیین مذهبی را اداره مـی کردنـد، سـمبُلی از ،

استفاده از روغن زیتـون     . شیشان و سمبُلی از چرب کردن مریض ها است        قوانین مقدسۀ مربوط به ک    

  :در مــذهب مــسیحیت در مــذهب مــسیحیت مطــابق بــر انجیــل بــه مــوارد زیــر مربــوط مــی شــود

اهـالی شـهر    .  شـرکت داشـت    Getzemari حضرت مسیح با عشق در صـیف کـاری زیتـون هـای              

Samarita          ز روغن زیتون گرفته شده بود مـی        روی زخمهای مردی که زجر می کشید دارویی که ا

  این . آیین مسیحیت سمبُل با ارزشی که به این گیاه مربوط می شود را حفظ می کند. ریختند

بعالوه شاخۀ زیتون نشانۀ قدسیان زیـادی       . سمبُل ها به عالوه قوانین مقدسه را روشن نگاه می دارند          

  .می باشد San Irene و San Bruno پایه گزار زیتون کاران تا   San Bernardoمثل 

  پراکنش جغرافیایی کشت زیتون در جهان
زیتون با اقلیم های مدیترانه ای و شبه مدیترانه ای سازگار است و به همین دلیل بیشترین باغهـای                   

اقلیم مدیترانه ای ویژگیهـای خاصـی دارد کـه     . زیتون دنیا در اطراف دریای مدیترانه دیده می شوند        

زیتـون  . مرطوب و مالیم و تابستانهای گرم و بدون باران و نور فـراوان اسـت              مشخصه آن زمستانهای    

 درجه شمالی دیده می شود اما در همین عرض هـای جنـوبی نیـز                45 تا   25بیشتر بین عرض های     

 درجه، حدود مناطق جنوبی فرانسه، دمای زمستان و بهـار بـه             45در مرز شمالی زیتون،     . وجود دارد 

 یعنـی نـواحی     درجـه، 25در مرز جنوبی زیتون در نیمکره شمالی،      . ی رسد کمتر از صفر درجه هم م     

ایـن  . گراد می رسد     درجه سانتی  45جنوب تونس و مراکش دمای ماههای تابستان گاهی به بیش از            

در مناطق حاره و نیمه حاره هم زیتـون بـه خـوبی             . مناطق اغلب گرم و خشک و بدون باران هستند        
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 علت نبودن سرمای کافی زمستانه وعدم اسـتراحت درخـت، بـه بـار مـی                 اما به . رشد و نمو می کند    

در این مناطق رشد سریع و مداوم درخت تعادل فیزولوژیکی آن را به هم می ریزد و درخـت                   . نشیند

  .شود می  زودتر پیر و فرسوده 

 زیاد  زیتون درختی است بسیار مقاوم و بی تفاوت به نوع خاکی که در آن کاشته می شود اما رطوبت                  

توسـعه آن در  . را تحمل نمی کند در زمینهای غنی و خوب آبیاری شده محصول فراوانـی مـی دهـد     

ـ درجه سانتیگراد را تحمل می کند از طرفـی آب           12نواحی سرد محدود می شود زیرا بندرت دمای         

 800در حوزه مدیترانـه زیتـون در ارتفـاع          . و هوای خشک و بادهای شدید را بخوبی تحمل می کند          

 متر در شیبهای شـمالی بهتـرین عملکـرد را داشـته اسـت امـا در                  600متر در شیب های جنوبی و       

  . متری هم محصول خوبی داده است2000آرژانتین تا ارتفاع 
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  پراکنش جغرافیایی کشت زیتون در جهان-1نمودار
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  ارقام زیتون موجود در جهان

ن که با توجه به توسعه آنها در جغرافیای کشورها شناخته شده            مهمترین ارقام زیتون موجود در جها     

  .است در جدول زیر آمده است

  ـ ارقام زیتون موجود در جهان2جدول 

  پراکندگی جغرافیایی  نوع مصرف  نوع رقم  ردیف
   آرژانتین، اسپانیا و فرانسه الجزایر،  روغنی  آربکین  1
  آلبانی و چین  روغنی  کالین جوت  2
  آلبانی و چین  نیروغ  میکسان  3
  الجزایر  روغنی  سیگویز  4
  آرژانتین  کنسروی  آراووکو  5
  الجزایر  کنسروی ـ روغنی  آذراج  6
  تونس  روغنی  شمالی اسفاکس  7
   فرانسه، مکزیک، پرتغال و اسپانیا  آرژانتین، الجزایر،  روغنی  کورنی کابرا  8
9  

  روغنی  فرانتو ئیو
   شـیلی، ایتالیـا،      برزیـل،   آلبانی، آرژانتین، استرالیا،  

  . .مراکش 
  . . . ژاپن، عراق و   اسپانیا،  لبنان، مراکش، استرالیا، قبرس،  کنسروی  سویالنا  10
11  

  کنسروی  مانزانیال
.  مراکش و      آرژانتین، برزیل، لبنان،     پرتغال،  اسپانیا، فرانسه، 

. .  
  . . .الیا، تونس و  هند، ایت  الجزایر، فرانسه، آلبانی،  کنسروی ـ روغنی  پیشولین  12
  یونان  کنسروی ـ روغنی  کنسرولیا  13
  آمریکا  کنسروی ـ روغنی  میشن  14
  الجزایر و چین  روغنی  شمالل  15
  اسپانیا  روغنی  پیکوال  16
  پراکنده در جهان  روغنی  لچینو  17
  ایتالیا  روغنی  سورایولو  18
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  آمریکا  روغنی  ابلونگا  19
  فلسطین  کنسروی ـ روغنی  بلیدی  20
  لبنان  روغنی  سوری  21
  فرانسه  کنسروی ـ روغنی  بوتیان  22
  اسپانیا  روغنی  بالنکت  23

  .انتشارات جهاد کشاورزی. کتاب کاشت، داشت و برداشت زیتون: ماخذ

   : تاریخچه زیتون در ایران

زیتون از زمانهای دور در ایران وجود داشته است اما اینک در چه زمانی کشت و کار آن رونق داشته                    

بعضی نویسندگان آن را مربوط به دوره ای می داننـد کـه امپراطـوری               . است اختالف نظر وجود دارد    

ایران تا سواحل دریای مدیترانه گسترش داشته است و کشورهای فلسطین، فنیقیه، سوریه، سـواحل               

تقدند عده ای نیز مع   . و جزایر یونانی فعلی را در برداشته است       ) خاک کنونی ترکیه  (شرقی دریای اژه    

برخـی  . در ایران گسترش داده شـده اسـت       ) سلوکیه(که این درخت به هنگام تسلط و نفوذ یونانیان          

از ) سـده سـوم مـیالدی     (نیز گفته اند که درخت زیتون را پناهندگان سوری در زمـان شـاهپور اول                

ن خرما  خسرو انوشیروان پادشاه ساسانی، عوارض مخصوصی بر روی درختا        . سوریه به ایران آورده اند    

. و زیتون وضع کرده بود که نشان می دهد در آن زمان این درخت مورد توجه حکام وقت بوده اسـت   

مرحوم عین اله بهبودی گیاه شناس ایرانی می گوید، ظـاهراً زیتـون از سـرزمین بـین النهـرین وارد                     

اهده ایران شده است و هم اکنون در اطراف شاهراههای عمده و خطوط مواصالتی جنوب کشور مـش                

حال آنکه  . می گردد به عبارت دیگر در زمان ساسانیان کشت زیتون در خوزستان وجود داشته است              

. تاکنون دلیل مبنی بر وجود زیتون خودرو و بومی در شمال ایران و بویژه در مازندران درست نیست                 

 تـرک و مغـول   بسیاری از مورخین و جغرافی دانان قدیم به وجود زیتون در ایران قبل از تاخت و تاز              

  چنانچه هم اکنون نیز بقایای آنها در. چه در شمال و چه در جنوب اشاره زیادی کرده اند
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نقاط مختلف و مستعد کشور به خصوص در دامنه های کوههای زاگرس بین قصر شـیرین تـا داراب                   

 فارس بطور پراکنده مشاهده می شود اما وسعت، اهمیت و گسترش آن در زمان های گذشـته هنـوز                  

  . در پرده ابهام است

از میان همه تمدن های باستانی، بجز آشوریان و بابلیان که زیتـون و روغـن آن را نمـی شـناختند،                      

اما این درخـت مقـدس یونـانی هـا و آنگـاه             . سامی ها و ارمنی ها به خوبی از آن استفاده می کردند           

تان قـدیمی موجـود نـشان مـی     بررسی درخ. ژرمن ها و بعد عبرانی ها بیشترین توجه را نشان دادند   

دهد که بیشتر آنها کنسروی بوده اند ولی به درستی روشن نیست که آیا کشت زیتون برای کنـسرو                   

به هر حال وجود درختان زیتون کهنسال نشان دهنده رونق کشت           . سازی ویا روغن کشی بوده است     

  .و کار در جنوب ایران در عهد باستان می باشد

جز نواحی رودبار که قرنهـا از  (نگان به این سرزمین دیگر آثاری از زیتونکاری       پس از تاخت و تاز بیگا     

در سـفرنامه ناصـر خـسرو کـه در زمـان      . در نوشته های تاریخی به چشم نمـی خـورد     ) گذرد  آن می 

سلجوقیان یعنی قبل از مغول می زیسته است اشاره ای به درخـت زیتـون در منطقـه رودبـار شـده                      

یاد شده است و حتـی      ) محلی نزدیک منجیل  (ام    جود درختان زیتون درخنده   در این کتاب از و    . است

چنین آمده است که زیتون را با خاکستر و نمک برای دفع تلخی آن را مخلوط می کرده اند کـه آن                      

بنـابراین در ایـران زیتـون بطـور متمرکـز در منطقـه رودبـار،             . را تبدیل به میوه خوراکی می نمودند      

تولیـد کننـدگان    .  یافته بود و کشت و کار آن در این منطقـه توسـعه یافـت               منجیل و طارم گسترش   

زیتون، بخش عمده ای از زیتون تولیدی خود را خودشان مصرف می کردند و مابقی را به مـسلفرین                   

تقاضا کنندگان این محصول و فرآورده های آن بدلیل آشـنایط بـه خـواص               . راه ابریشم می فروختند   

  رید آن می کردند و به عنوان سوغات و تحفه با خود می بردنددرمانی آن مبادرت به خ
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   : پراکنش جغرافیایی زیتون در ایران

پایـه هـای خـودروی زیتـون وجـود دارد در            . . . در بسیاری از نقاط کشور مانند کوههای زاگـرس و           

سوار، و منطقه زیتی نزدیک شه    ) نزدیک لردگان (جنگلهای منطقه بختیاری به ویژه در ناحیه سونک         

در بسیاری از دره های جبال بـارز        . و سید محمد اردگان بقایایی درختان کهنسال زیتون وجود دارد         

 فسا، غـار و       اطراف میمند،    در استان کرمان،    به خصوص در منطقه محمد آباد مسکون، در اطراف بم،         

. تون دیده مـی شـوند     کازرون در فارس، لرستان، ایالم، کهگیلویه و بویراحمد تا کرمانشاه درختان زی           

در یـزد   . در خوزستان، اهواز، دزفول، مسجد سلیمان و رامهرمز درختان کهنسال زیتون وجود دارنـد             

با آنکه در اغلب مناطق کشور درختان زیتون کم وبـیش           . نیز درختان زیتون قدیمی دیده شده است      

 عمـومی شهرسـتان     مشاهده می شوند اما از نظر اقتصادی تاکنون مرکـز زیتونکـاری کـشور منطقـه               

   هکتار و5000سطح زیرکشت این منطقه حدود . رودبار در استان گیالن بوده است

به علت پراکنـده بـودن درختـان در کنـار           .  اصله برآورد می شود    900000تعداد درختان موجود    

جویبارها و رودخانه ها و یکنواخت نبودن تراکم در واحد سطح نمی توان رقم صحیحی از سطح زیـر                   

بیشتر درختان زیتـون در روسـتاهای واقـع در تنگـه رودخانـه سـفیدرود،                .  آن را برآورد نمود    کشت

منطقـه رودبـار کـه در گذشـته دارای          . اطراف سرشاخه های آن و در شهر رودبار کاشـته شـده انـد             

محصوالت کشاورزی مختلف در سطح گسترده تری بوده است هم اکنون به باغهـای زیتـون تبـدیل                  

ر ارتفاعات اطراف منطقه هنوز هم آثار چراگاههای قدیمی که اهالی جـت یـیالق در                د. گردیده است 

بخش مهمی از درختان زیتون بـر روی تپـه   . تابستان به آن کوچ می کرده اند بخوبی دیده می شوند         

های پرشیب مجاور رودخانه سفیدرود و جویبارهـای انـشعابی آن قـرار گرفتـه انـد و بـا آب فـراوان                       

  از آن (تنگه سفیدرود تنها دهانه خروجی هوای متغیر دشتهای سرد و گرم روسیه . دسیراب می شون
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بـدین  . به فالت مرکزی ایران به ویژه در این سمت از کوههـای البـرز مـی باشـد                 ) طرف دریای خزر  

خاطر بادهای فصلی و تقریباً دائمی گاهی تند و شدید و سرد از این معبـر خـارج شـده و مزاحمـت                       

درختان زیتون در سمت شـمالی      . درختان موجود در مسیر جریان خود، بوجود می آورد        زیادی برای   

اراضی این قسمت کم شـیب تـر و خـاک آن            . دره تا بخش رستم آباد و رحمت آباد پراکنده شده اند          

زیتون در آب و هوای بارانی منطقه به جز قسمتی  که در پناه تیغه جنـوبی قـرار                   . نیز عمیق تر است   

. شـود   ت رطوبت زیاد هوا مورد حمله قارچ قرار می گیرد و دچار ریزش نابهنگام برگها مـی                دارد به عل  

 زیتون در زمین های زراعی اطراف دریاچه سد منجیل و در چند روسـتا در           در سمت جنوبی منطقه،   

.  لوشان تا طارم علیا در زنجان و طارم سـفلی در قـزوین پـیش رفتـه اسـت                     هرزویل،  حوضه منجیل، 

وری که درشمال این منطقه، زیتون از زیادی رطوبت هوا رنج می برد، در جنـوب آن بعلـت                   همان ط 

وجود یخبندانهای اتفاقی و نابهنگام بهاره، درختان زیتون آسیب می بینند و در نتیجه خود را به دره       

درختـان زیتـون بـصورت دیـم در         . های محفوظ و به پناهگاههای مشرف به جنوب عقب کشیده اند          

 شمالی تر منطقه و رودبار گیالن وجود دارند اما در مقایسه با درختان آبی محـصول کمتـری                   نواحی

فنون مورد استفاده در بهره برداریها از       . تولید می کنند و سال آوری شدیدی از خود نشان می دهند           

اشین این باغات بسیار سنتی و ابتدایی است و بدلیل  مشکل کاشت و توپوگرافی منطقه استفاده از م                 

و در منطقـه    .  متری دیده می شـود     700 زیتون تا ارتفاع      در منطقه رودبار،  . با محدودیت روبرو است   

  . متر است900 و 800قزل و اوزن و شاهرود نیز حداکثر ارتفاعی که زیتون وجود دارد 
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 83-84ل زراعی  میزان سطح زیرکشت، تولید و عملکرد در هکتار زیتون در ایران به تفکیک استان در سا-  

 )کیلوگرم در هکتار (عملکرد  )تن ( تولید  )هکتار ( سطح کل   )هکتار ( سطح بارور  )هکتار ( سطح غیر بارور  نام استان ردیف

 0 0 0 0 0 آذربایجان شرقی 1

 5000 3 1 1 0 آذربایجان غربی 2

 328,2 42 545 127 418 اردبیل 3

 943,4 52 528 55 473 اصفهان 4

 1383,8 197 1409 142 1267 ایالم 5

 2306,2 116 287 50 237 بوشهر 6

 453,8 59 8307 130 8177 تهران 7

 4000 4 23 1 22 چهار محال و بختیاری 8

 180 1 357 4 353 خراسان جنوبی 9

 280 1 32 5 27 خراسان رضوی 10

 0 0 55 0 55 خراسان شمالی 11

 830,7 584 4245 703 3542 خوزستان 12

 4100 22960 9902 5600 4302 زنجان 13

 400 500 3607 1250 2357 سمنان 14

 385,8 31 661 80 581 سیستان و بلوچستان 15

 1154,9 4063 16681 3518 13163 فارس 16

 4000 15200 5610 3800 1810 قزوین 17

 1500 105 1400 70 1330 قم 18

 0 0 0 0 0 کردستان 19

 553,5 370 2809 669 2140 کرمان 20

 717,3 702 4098 979 3119 کرمانشاه 21

 300 25 2392 82 2310 کهگیلویه و بویر احمد 22

 1315,05 1500 12548 1199 11349 گلستان 23

 3500 14181 5497 4052 1445 گیالن 24

 169,1 74 1742 437 1305 لرستان 25

 318,9 58 5804 180 5624 مازندران 26

 900 315 1751 350 1401 مرکزی 27

 1298,7 100 2661 77 2584 جیرفت 28

 527,3 29 1001 55 946 هرمزگان 29

 0 0 0 0 0 همدان 30

 415,1 69 1096 166 930 یزد 31

 1380,06 61341 95049 23782 71267 جمع کل

  1385آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی سال : ماخذ
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در نقاط مختلف کشور بصورت پراکنده دیـده مـی شـد کـه بـه غیـر از            1372زیتون تا قبل از سال      

 وزارت  1372در سـال    . استانهای گیالن، زنجان و فارس در سایر استانها از اهمیتـی برخـوردار نبـود              

 سطح زیرکشت کـل     1372در سال   . کشاورزی طرح توسعه باغات زیتون را تصویب و به اجرا درآورد          

 هکتـار رسـیده     95049 بـه    1384بود که این مقدار در پایان سال         هکتار   5385باغات زیتون کشور    

 برابر شده است که روند رو به رشد چشمگیری داشته           18 سال چیزی در حدود      12یعنی طی   . است

طبق برنامه وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی می گردد که تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور       . است

 اسـتان کـشور    27امروز تقریباً در    .  هزار هکتار برسد   220ر به   سطح باغات زیتون کشو   ) 1388سال  (

 درصد کل سطح   5/17 هکتار   16681شود که استان فارس با سطح زیر کشتی برابر            زیتون کشت می  

 هکتـار  12548زیر کشت زیتون کشور را به خود اختصاص داده کـه بعـد از آن اسـتان گلـستان بـا                

 درصـد کـل سـطح       4/10 هکتـار بـا      9902ان زنجـان     درصد کل سطح زیر کشت کشور و است        2/13

  .زیرکشت کشور قرار دارند

ایران شرایط اقلیمی مناسبی برای توسعه کشت زیتون داراست ولی آنچه که عمالً توسعه ایـن گیـاه                  

اگرچه این گیاه کم توقع بوده و توانایی رویـش و رشـد را در زمینهـای                 . را محدود می کند آب است     

ارد اما نسبت به شوری خاک، کم آبی و سرما واکنش کاهش محصول را بدنبال               سنگالخی و ریگدار د   

باغات قدیمی عالوه بر کهولت سن درختـان، ضـعیف بـودن مـدیریت دارای بـاردهی                 . خواهد داشت 

 90.  درصد از باغات کشور قدیمی و با بهـره وری پـائین هـستد              10فقط حدود   . بسیار پایین هستند  

در باغـات سـنتی     .  هستند و از بهره وری مناسبی برخوردار مـی باشـند           درصد از باغات زیتون جوان    

 اصـله درخـت در هـر هکتـار مـی            200 اصله درخت در هر هکتار وجود دارد ولی باغات مدرن            240

 .باشد



                                                                                                    
  گیالنن  شهرکهای صنعتی استا شرکت             

  
 

 ٢٩

  

  تولید زیتون درایران
با افزایش باردهی باغات جدید االحداث و اصالح و بازسازی باغـات قـدیمی سـبب شـده کـه تولیـد                      

طبق آمار وزارت جهاد کـشاورزی درسـال   .  درایران طی دهه گذشته سیر صعودی داشته باشد  زیتون

 بـه   1385 تن بـوده اسـت کـه ایـن مقـدار در سـال                7684 میزان تولید دانه زیتون در ایران        1372

هرچنـد بـدلیل پدیـدۀ سـال آوری تولیـد           .  برابر شده اسـت    8 تن رسیده و چیزی در حدود        62385

از سـال   . نات ساالنه بوده است ولی دارای یک روند کلی افزایش در تولید می باشد             زیتون دارای نوسا  

اسـتان  .  نیز بروز خسارت مگس زیتون همواره سبب کاهش میزان تولیـد زیتـون شـده اسـت                 1383

 درصد کل تولید زیتون کشور را به خود اختـصاص           4/37 تن تقریباً    22960زنجان با تولیدی معادل     

 درصـد  8/24 تـن حـدود   15200استان قزوین با تولید . ظر در مقام اول قرار داردمی دهد و از این ن   

 درصد کل   1/23 تن محصول زیتون و      14181 استان گیالن با تولید       کل تولید کشور و در مقام دوم،      

  .تولید ایران در مقام سوم قرار دارد

دهی نرسیده اند پیش بینـی      با توجه به اینکه بخش اعظمی از باغات احداث شده هنوز به مرحلۀ بار             

 تـن برسـد    461883 میزان تولید دانه زیتون      1388گردد که با به بار نشستن این باغات در سال             می

ایـن سـیر صـعودی تولیـد حاصـل از سـرمایه             .  برابر خواهد شد   7که نسبت به زیتون تولیدی فعلی       

کاشـت درختـان    گذاری دولت و بخش خصوصی در سنوات گذشته در مناطق مستعد کـشور بـرای                

  .زیتون و همچنین اصالح باغات پیر و فرسوده که سبب افزایش بهره وری آنها گردیده است
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  ارقام زیتون موجود در ایران

در ایران نیز مانند سایر نقاط زیتون خیر دنیا تعدادی از ارقام با شرایط محلی سازگار شده و بصورت                   

ه علـت محـدودیت کـشت و محـصور مانـدن در یـک               انتخابهای طبیعی غالب گشته اند و از طرفی ب        

  در . منطقه خاص با شاخص تقریباً یکنواخت پراکندگی ژنتیکی و تنوع زیادی بوجود نیامده است

حال حاضر بیشتر باغهای اقتصادی زیتون در منطقه رودبار و طـارم، از ارقـام محلـی و زرد تـشکیل                     

  . بسیار محدودی مشاهده می گردد شنگه و ماری نیز در سطوح شده اند و ارقام فیشمی،

  خصوصیات ارقام زیتون موجود در ایران جدول

  نوع رقم
درصــــد 

  زیرکشت
  درصد روغن

وزن متوسط میوه   
  )گرم(

ــط  وزن متوســـ
  )گرم(هسته 

  مصرف اصلی  شکل میوه

  بیضی گرد  6/0 ـ 7/0  3 ـ 5  22 ـ 25  64  زرد
  کنسرویرسیده سبز 

  روغنیرسیده سیاه

  روغنی  بیضی  4/0 ـ 5/0  3 ـ 4  25  ـ30  20  روغنی محلی

  کنسروی  بیضی  7/0 ـ 8/0  4 ـ 6  20 ـ 24  8  فیشمی

  کنسروی  بیضی  6/0 ـ 7/0  4 ـ 5  20 ـ 24  4  شنگه

  کنسروی  کشیده  4/0 ـ 5/0  3 ـ 4  20 ـ 24  2  ماری

  .کتاب کاشت، داشت و برداشت، انتشارات وزارت جهاد کشاورزی: ماخذ

امـا طـارم کـه    . منجیل، لوشان و طارم علیا و سفلی دیده مـی شـود   رقم زرد در همه مناطق رودبار،       

هوای خشکتر و گرمتری دارد از عملکرد و سال مت بهتری برخوردار است و عملکـرد قابـل قبـول در     

 تـن در  8متوسط عملکرد این رقـم      . همه این مناطق نشان دهنده سازگاری وسیع این رقم می باشد          

میوه ایـن رقـم بـصورت رسـیده سـبز بـه           .  تن در هکتار می رسد     11هکتار و در بعضی از مناطق به        

 اما میوه رسیده سـیاه آن بمنظـور روغـن            منظور کنسروسازی در اواخر شهریورماه برداشت می شود،       

 گنجـه،     رقم روغنی محلی بیشتر در مناطق رودبار، منجیـل،        . کشی دراواخر آذرماه برداشت می شود     
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رقم فیـشمی بیـشتر در منطقـه        .  تن در هکتار است    8 آن حدود    لوشان و طارم دیده شده و عملکرد      

 تـن در  10رحمت آباد رودبار وجود دارد و سومین رقم غالب منطقه محسوب می شود و عملکرد آن         

  .هکتار است

  

 نام و کد محصول -1- 1
   :نام محصول 

ک  به صورت خاص برای آن در نظر گرفته نشده و میتـوان کـد آیـسی              کد آیسیک : شکالت زیتون   * 

  .  را برای آن معرفی نمود 15431220انواع شکالت با شماره 

 شـده    در وزارت صنایع و معادن برای این محصول معرفی         15141213 کد آیسیک :   روغن زیتون  *

  .است

کد آیسیک در وزارت صنایع و معادن  برای این محصول معرفی نشده              :چای برگ درخت زیتون       * 

  است

کد آیسیک در وزارت صنایع و معـادن  بـرای ایـن    : olivel Leaf MAX کپسول های خوراکی *

   .استمحصول معرفی نشده 

کد آیـسیک در وزارت صـنایع و معـادن  بـرای ایـن       olivel Leaf : برگ درخت زیتون اسانس *

   .استمحصول معرفی نشده 

 بـرای مکمـل سـوختی       24291583آیـسیک   کـد    :  از هسته زیتـون      )مکمل سوختی   (بیواتانول  * 

  .رفی شده استمع
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   شماره تعرفه گمرکی-2-1

  .می باشد % 50 و حقوق ورودی 1509روغن زیتون به شماره تعرفه گمرکی *

 21011200چای برگ درخت زیتون واسانس برگ درخت زیتون به شماره تعرفه گمرکی **

  .میباشد

   شرایط واردات -3-1
  . می باشد 1346مصوب سال .... دنی و  قانون مواد خوردنی و آشامی16ورود موکول به رعایت ماده 

از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی و یا آرایشی  از از گمرک به هـر شـکل و          

کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی یا رعایت مقررات عمومی عالوه بر دارا بودن گواهی بهداشـتی                 

روانه ورود از وزارت بهداری است و وارد کننـده نیـز     و قابلیت مصرف از کشور مبدا مستلزم تحصیل پ        

مکلف است برای تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادیکه برای نگهداری به آنهـا اضـافه                  

  .شده به وزارت بهداری تسلیم نماید 

   بررسی و ارائه استاندارد ملی-4-1

  شماره استاندارد  موضوع  ردیف

  1446  روغن زیتون خوراکی  1

  6414   آئین کار برداشت و نگهداری– میوۀ زیتون -میوه ها و سبزیها   2

  8692  ویژگیها و روشهای آزمون -کنسرو زیتون پرورده  3

  10503  اندازه گیری ضریب خاموشی در ناحیه ماوراء بنفش -روغن زیتون   4

  8921  روش فیتلسون -ای در آن شناسایی روغن بذر چ-روغن زیتون   5
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  :استاندارد های بین المللی 
1-AOCS Official Method ch 5-91(2000), Animal and vegetable fats and oils –Determination of Oils and Fats,Ultraviolet 
Absorption 
2-   Olive oil, Israel (occupied polestine) standard 191(1960) 
2-   Boekenoogen H. A(1968 
analysis and characterization of oils. Fats and fat products volume 2 
inter science. Publishers adivision of John Wiely g sons LTD London 
3-   Joint FAO/WHO food standard programme codex alimentarius commission GAC/RS 33-1970 

  
  
  
  بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت -1- 5

 سبب شده که مقدار تقاضـا بـا توجـه بـه همـان        1372با توجه به فعالیت دفتر طرح زیتون در سال          

مقدار تولید قبلی فرآورده های زیتون که عمدتا در رودبار و طارم و بخـشی در اسـتان فـارس تولیـد      

 در ایـران در حـال افـزایش اسـت، در صـورتیکه              تقاضا و مصرف بطور تصاعدی    . می شد افزایش یابد   

لذا در این سالها    .  شروع به باردهی نموده اند     1379 تازه در سال     1372باغات جدیداالحداث در سال     

میزان تقاضا از میزان تولید پیشی گرفته است و چون دولت در بعضی از سـالها محـدودیت وارداتـی                    

سبب افزایش قیمت داخلی فرآورده های زیتـون شـده          برای زیتون و روغن زیتون ایجاد کرده است،         

 ریال بوده است که این مبلغ در سال         400 قیمت هر کیلو زیتون در سر مزرعه         1372در سال   . است

یکـی از دالیـل افـزایش       .  برابر افزایش یافته است    8/2 ریال رسیده است که حدود       11000 به   1386

رده های زیتون کـه در اثـر تبلیغـات و فعالیـت طـرح               قیمت محصول، مازاد تقاضا در بازار برای فرآو       

زیتون افزایش درآمد سرانه ایجاد شده، و دلیل دوم محدودیت واردات فرآورده های زیتون به داخـل                 

کشور، و دالیل دیگر افزایش تورم داخلی و افزایش هزینه های تولید و بـروز خـسارت آفـات و سـال                   

ه عنوان نهاده گرانتر باشـد، فـرآورده هـای آن نیـز گرانتـر               لذا، هر چقدر زیتون ب    . آوری آن می باشد   

  :با توجه به در نظر گرفتن شرایط ذیل. خواهند بود

  روند افزایش باردهی باغات جوان در منطقه خوشه و سایر استانهای کشور - 1
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برداشتن ممنوعیت واردات روغن زیتون و سایر فرآورده های زیتون کـه عمـال واردات انجـام                  - 2

 .می شود

 ایش رقابت بر کیفیت محصوالت تولید شدهافز - 3

 تالش برای کاهش هزینه های تولید و افزایش عملکرد در هکتار باغات - 4

  

پیش بینی می گردد که افزایش قیمت زیتون در حداقل در حـد رشـد نـرخ تـورم بطـور سـاالنه                      

 1390سـال    درصد افزایش یابـد تـا        15بنابراین اگر نرخ تورم ساالنه بطور میانگین        . افزایش یابد 

   ریال خواهد بود18000مقدار قیمت هر کیلو زیتون سر باغ با توجه به مالحظات فوق برابر 

  

  2005-2007در سه بازار اصلی جهان در سالهای ) Extra(نمودارروند تغییرات قیمت روغن زیتون ممتاز
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  :قیمت روغن زیتون 
  : قیمت داخلی *

  قیمت  مشخصات  عنوان  ردیف
   ریال28000 میلی لیتری340) بی بو(وغن زیتون تصفیه شدهر  روغن زیتون  1
   ریال38000  میلی لیتری520روغن زیتون تصفیه شده   روغن زیتون  2
   ریال26500  میلی لیتری250روغن زیتون تصفیه شده   روغن زیتون  3

  
  

  : قیمت جهانی *
 دالر تا 8ز  ا)  پرمیسویرجین،تصفیه شده ،و(قیمت جهانی روغن زیتون بر مبنای نوع روغن زیتون 

  . می باشد  گرم تا یک کیلوگرم750 برای  دالر100

  
  : قیمت محصوالت ساخته شده از برگ درخت زیتون 

و  میباشد$30 تا $8 بندی و وزن از قیمت  جهانی چای برگ درخت  زیتون بسته  به نوع بسته 
  این چای به صورت تی بگ و چای خشک و پودر چای تولید و عرضه میشود

   
Olive Leaf Loose Tea 
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   :Organic Olive Leaf کپسول های خوراکی -2
  . میباشد $ 70 تا $ 11,35قیمت این کپسول های خوراکی از  

     :olivel Leaf MAXاسانس  -
  . متغیر میباشد $ 30 تا $ 13قیمت این اسانس ها 
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   موارد مصرف و کاربرد- 6-1

  : موارد مصرف روغن زیتون-1-6-1

 :روغن زیتون و سرطان

ع سرطان رابطه نزدیکی با انوا.  یکی از علل عمده مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته است        سرطان

 کـامالً مـشخص شـده کـه نـوع           پستان و راست روده و       بزرگ  های روده   سرطاندر  . رژیم غذایی دارد  

هاست و مقدار چربی تـأثیر چنـدانی در           چربی مصرف شده، یکی از عوامل مهم در ایجاد این سرطان          

  . بروز آنها ندارد

های سـرطانی را کـاهش داده و تعـداد تومورهـای              زیتون میزان آسیب    مطالعات نشان داده که روغن      

ش مـی دهـد و ایـن تومورهـا تهـاجم کمتـر و درمـان پـذیری               کاه  توسعه یافته را به شکل آشکاری       

این .  باشد  می6این اثر مربوط به وجود اسید لینولئیک است که یک اسید چرب امگا           . بیشتری دارند 

مـی   هایی موثر است که از ایجـاد و توسـعه تومورهـا جلـوگیری               اسید چرب در تولید پروستاگالندین    

  .کنند

 موجـود در    مـواد آنتـی اکـسیدان      مهمی در ایجاد سرطان اسـت و         اکسیداسیون درون سلولی، عامل   

  . دهد ها را در برابر اکسیداسیون و سرطان افزایش می روغن زیتون، مقاومت سلول

  :نروغن زیتون و فشار خو

متـر    میلـی  90/140شود که میزان فشار خون به طور دائم بـاالتر از   زمانی تعریف می فشارخون باال   

لی و دیاستولی را کـاهش      مصرف روغن زیتون به صورت منظم، هر دو فشار خون سیستو          . جیوه باشد 

  .  کند  دهد و مقدار دوز داروهای الزم برای کاهش فشارخون را در بیماران کم می می
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  :های قلبی روغن زیتون و بیماری

. های خونی در اثر تجمع کلسترول، با شیوه زنـدگی ارتبـاط مـستقیم دارد                 رگ  سخت شدگی دیواره  

تـرین    پـایین . ان فعالیت بدنی و نوع رژیم غذایی است       ای از عادات فردی و میز       شیوه زندگی مجموعه  

 در کشورهایی وجـود دارد کـه از روغـن زیتـون بـه               های قلبی و عروقی     بیماریمیزان مرگ و میر از      

ن بـه علـت داشـتن       روغـن زیتـو   .  کننـد   عنوان تنها منبع چربی در رژیم غذایی خـود اسـتفاده مـی            

کلـسترول بـد    را افـزایش و    )HDL(کلـسترول خـوب     توانـد میـزان       اسیدهای چرب غیراشباع مـی      

)LDL (       هـا و سـخت شـدگی عـروق      را کاهش دهد و بـه ایـن ترتیـب از رسـوب کلـسترول در رگ

  .کند جلوگیری می 

  :روغن زیتون و التهاب روماتیسمی

عوامـل عفـونی،    .  شـود   های عفونی مزمن است که در مفاصل ایجاد می           از بیماری  التهاب روماتیسمی 

مصرف مـنظم روغـن زیتـون باعـث تـسکین      . ها و رژیم غذایی در بروز آن نقش دارند     ها، هورمون   ژن

 برابر افـرادی    5/2ند،  کن  افرادی که میزان کمی روغن زیتون مصرف می         . شود  عالئم این بیماری می     

  مکانیسم این . شوند که رژیم غذایی سرشار از این روغن را دارند به التهابات روماتیسمی مبتال می 

های موجـود در روغـن زیتـون          عمل هنوز مشخص نشده است، ولی این اثر احتماالً به آنتی اکسیدان           

  .شود مربوط می 

  :روغن زیتون و دستگاه گوارش

 شود، به ایـن ترتیـب کـه انقبـاض کیـسه               بر است و باعث تخلیه کیسه صفرا می        صفراروغن زیتون،   

های صفراوی را در کبد تحریک کرده و در نتیجه دفع کلسترول را از طریق صفرا                  صفرا و تولید نمک   

  .کند  جلوگیری می های صفراوی سنگ دهد و از ایجاد   میافزایش
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 شود و جـذب      ها مانع جذب کلسترول در روده کوچک می         روغن زیتون به علت داشتن سیتواسترول     

  . دهد   را افزایش می آهنمنیزیم وکلسیم، عناصر معدنی مثل 

های روده    ها و کرم     کند همچنین این روغن، انگل       جلوگیری می  یبوستن است و از     روغن زیتون ملی  

  .برد را از بین می 

  :روغن زیتون و احساس درد

هـای مـسکن ماننـد     د دارد کـه اثـری مـشابه قـرص      ای به نام اوله آکانتال در روغن زیتون وجـو           ماده

  .ایبوپروفن در کاهش درد دارد

شود و ماده اوله آکانتـال جلـوی فعالیـت             مخصوصی در بدن وجود دارد که سبب آغاز درد می             آنزیم

 گـرم   50بـا مـصرف روزانـه       .  شـود    متوقف می  احساس درد گیرد، در نتیجه فرآیند       این آنزیم را می     

رسد، این مقـدار یـک دهـم میـزان داروی             گرم اوله آکانتال به بدن می          میلی   9روغن زیتون، حدود    

  . شود ایبوپروفنی است که برای کاهش درد یک فرد بزرگسال تجویز می

  : روغن زیتون و چاقی

 مشکل بزرگ سالمت مردم است، زیرا میـزان کـالری دریـافتی از طریـق                چاقیدر کشورهای غربی،    

یابد، در نتیجه چـاقی اتفـاق    غذاهای مختلف افزایش یافته، ولی میزان فعالیت روز به روز کاهش می    

  .افتد می 

 رسد کـه مـصرف آن باعـث      کیلو کالری انرژی دارد و به نظر می 9ها،    ایر چربی روغن زیتون مانند س   

ولی ثابت شده رژیم غذایی غنی از روغـن زیتـون بیـشتر از غـذاهای کـم چـرب بـه        . شود چاقی می   

در واقع آنچه در بروز چاقی مؤثر است، نوع چربی مصرف شده است، نـه               .  کند  کاهش وزن کمک می   

  .غذامقدار چربی موجود در 
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 دهـد و در حرکـت         کـاهش مـی    معدههای حلقوی را در پایین        از طرفی روغن زیتون کشش ماهیچه     

ه تـدریج وارد     کند، در نتیجه محتویات معده به آهستگی و ب          توده غذا به سمت روده تأخیر ایجاد می       

 توانـد   کشد و بـا کـاهش اشـتها فـرد مـی      شود و احساس سیری مدت بیشتری طول می   دوازده می   

  .غذای کمتری مصرف کند

  :روغن زیتون و تغذیه نوزاد

کننـد، از نظـر قـد و وزن و رفتارهـای روان      رشد نوزادانی که مادران آنها روغن زیتـون مـصرف مـی     

 برای جلوگیری از اکسیداسیون مواد در اثر ورود اکسیژن هوا، بـه             همچنین نوزاد . شناختی بهتر است  

اگر چه میزان این ویتامین در روغن زیتون زیاد نیست، ولی برای جلـوگیری از               .  نیاز دارد  Eویتامین  

  . اثرات اکسیداسیون کافی است

 شود و مادر باید ذخیره کافی از آن را در بدن             ها تغلیظ می     در پستان  شیردهیاین ویتامین در مدت     

  .خود داشته باشد تا مقدار مورد نیاز این ویتامین برای نوزاد در شیر ترشح شود

بـه عـالوه   .  ضروری اسـت کلیه و   لوزالمعدهدر نوزادان دارای نارسایی      Eویتامین  مصرف میزان کافی    

 کند و نسبت اسید لینولئیک به        روغن زیتون، اسیدهای چرب مورد نیاز برای رشد نوزاد را فراهم می           

  . استشیر مادراسید لینولنیک آن مشابه 

و باال رفتن قدرت یادگیری در کودکان مـی         بهبود حافظه   مصرف روغن زیتون در سنین رشد، سبب        

  .شود 

  :روغن زیتون و پیری

  . تحت تأثیر رژیم غذایی قرار دارندآلزایمر و پوکی استخوانهای دورام پیری مثل  بسیاری از بیماری

هـا شـده و از پـوکی اسـتخوان            روغن زیتون با کمک به جذب کلسیم، باعث رسوب آن در اسـتخوان            

  . کند جلوگیری می
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 کنـد، ولـی مکانیـسم عمـل آن            جلوگیری می  افراد مسن روغن زیتون از بروز فراموشی و آلزایمر در         

 توانـد باعـث      رسد اسیدهای چرب غیراشباع موجود در روغن زیتون مـی           به نظر می    . ناشناخته است 

  .های مغزی شوند حفظ ساختار غشای سلول

تغییـرات پوسـت    .  تدریجی و تغییر ساختمان پوست همراه است        ن با آسیب  فرآیند پیر شدن در انسا    

  های پوست، به علت تجمع کالژن باعـث مـی   مثل ضخیم شدن و از دست دادن قابلیت ارتجاعی الیه        

  های آزاد را ایجـاد مـی        شود که پوست در برابر عوامل خارجی مثل تشعشات خورشیدی که رادیکال           

 موجـود در    Eمواد آنتـی اکـسیدان خـصوصاً ویتـامین          . ی تسریع شود  کنند حساس شده و روند پیر     

هـای پوسـتی و ایجـاد        هـای آزاد و فرآینـد اکـسیداسیون در سـلول            روغن زیتـون از ایجـاد رادیکـال       

 پـذیری خـود را       های پوست انعطاف    کند تا سلول     کند و کمک می        جلوگیری می  های پوست   سرطان

  .حفظ کرده و عوارض پیری دیرتر ظاهر شود

  :روغن زیتون و پوست

مـصرف  .  موجود در روغن زیتون برای حفظ سالمت و زیبایی پوست و مو ضـروری اسـت                Eویتامین  

ن، تعریق را کاهش داده و مـژه و  ماساژ پوست با روغن زیتو. دارد مداوم آن، پوست را شاداب نگه می      

 زدگـی و سـرمازدگی ، گـزش          کمپرس پوست با روغن زیتون در موارد آفتاب       . کند  ابرو را تقویت می     

 را  سـوختگی همچنین سوزش و درد ناشـی از        .  شود  مار و عقرب و نیش حشرات باعث التیام آن می         

  . کند تسکین داده و از بروز تاول جلوگیری می 

سیرین بـه نـسبت     توان از مخلوط روغن زیتون با گلیـ          می   خشکی و ترک پوست   برای برطرف کردن    

  .مساوی استفاده کرد
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 ٤٢

  : شکالت زیتون 

این شکالت قدمت چندانی ندارد و رتبه اول را دربین تمام شکالت های تولیدی از نظر طعم ،مـزه و                    

ارزش غذایی در دنیا دارا می باشـد و تنهـا شـکالت مـصرفی در کـشور یونـان و بعـضی کـشورهای                         

ز زیتون سیاه کاالماتا تحت فرایندی بـا اسـتفاده از عـسل    مدیترانه می باشد ، این شکالت مستقیما ا     

بطور طبیعی بدون هیچ گونه افزودنی شیمیایی تولیـد شـده اسـت و در بازارهـای بـین المللـی بـه                       

شکالتی که کمترین در کالری و بهترین درمزه است شهرت یافته است ، ساکنان یونان هر روز صبح                  

، از آنجایی که در تولید این شکالت مستقیما         مصرف می کنند   عدد از این شکالت را روزانه        2یک یا   

از زیتون استفاده شده بنابراین این شکالت تمام خواص برشمرده برای زیتون را دارا می باشد و مـی                   

تواند جایگزین تمام شکالت های تولیدشده باشد ، همانطور کـه مـی دانیـد مـردم از خـوردن اکثـر                      

تن چربی و قند باال ، بوسیله پزشـکان منـع مـی شـوند ،مخـصوصا                 شکالتهای تولید شده بدلیل داش    

افرادی که مبتال به دیابت و بیماریهای فشار خون و قلـب و عـروق مـی باشـند ولـی در تولیـد ایـن                          

  شکالت از شیرینی عسل و زیتون استفاده شده و کامال طبیعی و مغزی و بهترین جایگزین برای 

که از طعم و مزه فوق العاده ای برخوردار است بعنوان یک شکالت             ،عالوه براین تمام شکالتها می باشد   

  .لوکس و خوشمزه در مهمانی ها و اعیاد و برای هدیه به دوستان استفاده می شود

   زیتون در سکسکه شکالت تاثیر مصرف

  داننــد  باعــث قطــع کامــل سکــسکه در افــراد مــی       را زیتــون شــکالت پزشــکان، مــصرف 

ــه   ــسکه ب ــکان سک ــه پزش ــه گفت ــود    ب ــی ش ــل م ــافراگم حاص ــرده دی ــصاب پ ــک اع ــت تحری   . عل

لذا خوردن این شکالت در قطع سکسکه موثر است همچنین خوردن بستنی و شکر نیز باعـث قطـع                   

  .سکسکه میشود
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 ٤٣

   : برگ درخت زیتوناز  استفاده موارد

از برگ درخت زیتون میتوان محصوالت زیر را تولید کرد که ایـن تولیـدات اکنـون در کـشور هـای                      

ایـن  . که تمامی این محصوالت خـواص مـشابهی دارنـد   اروپایی و امریکایی مورد استفاده قرار میگیرد     

  : محصوالت شامل 

  چای برگ درخت زیتون  - 1

 Oleuropine% 20که هر کپسول شـامل    olivel Leaf MAXکپسول های خوراکی  - 2

extract میباشد  

  olivel Leaf MAXاسانس  خوراکی  - 3

  :  چای برگ درخت زیتون-

  :  برگ درخت زیتون چای خواص

 

  

  .طبیعت گرم و خشک دارد برگ درخت زیتون نیز مانند روغن آن از نظر طب قدیم ایران،

  .است  درخت زیتون داروی خوبی برای کاهش فشار خونچای برگ
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هـای دهـان مفیـد      آن برای از بین بردن زخـم  تفاله بُر است و جویدن تب  گ درخت زیتونبرچای 

 . بخش و کاهنده استرس است  آرامش، مصرف روزانه این چاى.است

تصلب شرایین، عفونتهای قـارچی، عفونتهـای   ،نقرس و روماتیسم در درمان درخت زیتون  برگچای 

  .ر استمخمّرها و انگلها مؤث ایجاد شده از طریق

  .در درمان آفتهای دهان مؤثر استاین چای همچنین غرغره 

  . این چای در درمان ماالریا موثر میباشد

  :مقایسه انواع چای با چای برگ درخت زیتون

  از نظر رادیکالهای آزاد و اکسیژن

 
Oxygen  
Free Radical Absorbance  
(ORAC um ol/TE/gram   

  
           
                Vitamin C                Grape Seed Extract       Green Tee                    Olive leaf 
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   : olivel Leaf MAXکپسول های خوراکی -2

ت جدید برگ درخت  خوراکی نسل بعدی محصوالاین کپسول های

زیتون است که استخراج شده از این برگ ها میباشد و به عنوان یک 

شفا دهنده قدیمی مورد استفاده قرار میگیرد و کمک به دفاع در 

  .برابر بیماریهایی مانند آنفلوالنزا و بیماریهایی که منشاء  ویروس ، انگل  و قارچ ها دارند میکند

   :olivel Leaf MAXاسانس -3

این اسانس ها از طریق فرآیند های مصنوعی سازی بـه دسـت میĤیـد و                

  طعم آن بسیار متفاوت میباشد و میتوان آن را به آب، چای و هر نوع 

  

نوشیدنی دیگر اضافه کرد و در کاهش کلـسترول و فـشار خـون  مـوثر                 

 .میباشد 

  : موارد استفاده از هسته زیتون *

  : تولید سوخت پاک  بیواتانول 

سـوخت پـاک بیواتـانول اسـتفاده      سته های زیتون می توان بـرای تولیـد  از ه

زیتـون بـرای    این کشف جدید به کارخانه هایی کـه در فراینـد هـایی از   .کرد

اهداف مختلف استفاده می کنند این امکان را می دهد تا هسته هـای زیتـون                

 تن در که در واقع زباله این کارخانه ها محسوب می شود و ساالنه میلیونها را

 Jaen andمحققان دانـشگاه  .می بازیافت کرده و استفاده موثری از آن به عمل آورد دنیا به هدر

Granada     در کشور اسپانیا در مقاله ای که در آخرین شماره مجلـه صـنعت شـیمی(SCI)  بـه 
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 ٤٦

ه هزینـ :یکی از محققانی این پروژه مـی گویـد         .چاپ رسید چگونگی تحقق این امر را توضیح داده اند         

پـــایین حمـــل و نقـــل و انتقـــال هـــسته هـــای زیتون،آنهـــا را بـــرای تولیـــد ســـوخت هـــای  

پیش به عنـوان سـوخت خـودرو هـا           امروزه بیو اتانول بیش از     .مناسب ساخته است  )بیوفیول(زیستی

استفاده می شود با این حال تولید آن از محصوالت غذایی مانند ذرت هنوز معقول به نظر نمی رسد                   

راعی با ارزشی برای کاشـت آن اسـتفاده شـده و همچنـین ارزش غـذایی آن بـرای       زیرا زمین های ز   

حال با این روش جدید می توان با استفاده از هسته های زیتـون از               .استفاده غذایی برای بیشتر است    

  .کارخانجات مواد غذایی برای تولید انرژی استفاده کردضایعات و زائدات 

ن میوه را تشکیل می دهد و این هـسته هـا سرشـاز از پلـی                 هسته زیتون بیش از یک چهارم وزن ای       

بوده که می توان آن رابه قند تجزیه کرده و مخمر آن را برای تولید اتـانول اسـتفاده                   )سلولز(ساکارید

  در مقایسه با دیگر زائدات جنگلی و کشاورزی به دلیل کوچک بودن   مقدار هسته های تولیدی .کرد

ر مشابه همین فراینـد بـرای دیگـر زائـدات غـذایی بـه کـار گرفتـه                   هسته زیتون اندک است ولی اگ     

  .شود،میزان انرژی تولید از این زائدات بسیار چشم گیر خواهد بود

  :سی کاالهای جایگزینر بر-1- 

  استفاده از روغن هسته انگور *
  

آیـد از      چنان که از نامش بـر مـی        روغن هسته انگور  

ایـن  . آیـد    به دسـت مـی     انگور ٔاست که از هسته     روغنی

اسـیدهای   بوده و میـزان      کلسترول و   سدیم فاقد   روغن

خاصـیت  .  درصد مـی رسـد     90 غیر اشباع آن تا      چرب

 ویتامین برابر بیشتر از     50 انگور عصاره   آنتی اکسیدانی 
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E برابر بیشتر از ویتامین 20 و C است . 

   و پزشکیخواص درمانی

 ضروری و در پیشگیری از لخته شدن        پروستاگالندین هایی مثل    هورمون برای تولید    اسید لینولنیک 

 .خون در رگها و تورم شریان ها موثر است

روغن هسته انگور به طور طبیعی فاقد کلسترول است به همین دلیـل ایـن روغـن بـا پـایین آوردن                      

  .ی دهدمصرف چربی اشباع شده خطر بیماریهای قلبی و دیگر مشکالت گردش خون را کاهش م

 و چـه در پخـت و پـز روش قابـل تـوجهی بـرای                 چاشنیاستفاده از روغن هسته انگور چه به عنوان         

  .کاهش چربی های اشباع شده در برنامه های غذایی است

 را دارد میـزان کلـسترول       اچ دی ال  د میزان کلسترول مفید یـا       این روغن در حالی که خاصیت ازدیا      

) و اسیدهای چـرب      گلیسیریننمک های آلی حاصل از ترکیب        (تری گلیسیرید مضر یا ال دی ال و       

  .را کاهش می دهد

تصلب خصوصیات روغن هسته انگور سبب می شود تا به میزان زیادی از عوارض قلبی و بخصوص از                  

  .ود پیش گیری ششرایین

 هـا و کرمهـای آرایـشی بـه          لوسیونروغن هسته انگور به سبب خاصیت نرم کنندگی و نیز تطابق با             

  . کاربرد داردلوازم آرایشمقدار زیادی در تولید 

، یک مکمل نسبتاً جدید در ایاالت متحده است، اگرچه در اروپا بـرای سـال   انگور عصاره ی هسته ی 

عصاره ی هسته ی انگور از فشردن و تصفیه هـسته ی انگـور تـازه                 .های متمادی استفاده شده است    

، یک آنتی اکسیدان بسیار قوی      )  PCO(عصاره هسته انگور غنی از پرو آنتی سیانین         .تهیه می شود  

که می تواند جلوی تخریب های سلولی در اثر رادیکال های آزاد را بگیرد و بافت های پیونـدی                   است  

  .را تعمیر و تقویت کرده و به فعالیت آنزیم ها کمک کند
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 ٤٨

 .و دستگاه ایمنی بدن را با کاهش تولید هیستامین، تسکین می دهد پاسخ های آلرژیک 

  آنتی اکسیدان ها

رادیکـال هـای آزاد   . ستندحتماً می دانید که آنتی اکسیدان ها سالح مبارزه با رادیکال هـای آزاد هـ             

بمب های تخریب کننده ای هستند که سلول ها خصوصاً سلول های دیواره رگ هـا را تخریـب مـی                

  .کنند

این بمب های تخریبی در اثر بسیاری از مواد آلوده کننده مثل مواد شیمیایی ، الکـل ، داروهـا ، دود      

  ب ها و ویروس ها در بدن ، حتی سیگار ، خوردن چربی خصوصاً روغن های جامد ، فعالیت میکرو

  

 به بدن و سوختگی بوجود می آیند که در رگ ها            Xبرخورد اشعه خورشید به پوست ، برخورد اشعه         

آنچه این مولکول های مـضر را تخریـب مـی کنـد، آنتـی               . حرکت می کنند و سلول ها را می کشند        

، سـلنیوم ،    )در سـبزیجات فـراوان اسـت      (بتاکـاروتن  ،Eویتـامین    ،Cویتـامین    اکسیدان هایی مثـل   

  .بیوفالوونوئید و بیوفالوانول است

PCOچیست؟   

ایـن  . یک نوع بیوفالوونوئید است که ماده طبیعی گیاهی است و بافت های زنده را تقویت مـی کنـد                  

کـه از نظـر      مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و فواید بسیاری از آن بدست آمده               1950ماده از سال    

  :علمی هم ثابت شده است ، از آن جمله 

از عوارضـی مثـل     . مـی شـود    بیماری های قلبـی     افزایش استحکام رگ ها که مانع از بروز سکته و          •

  .یا تصادف ، واریس ، ورم پاها و مشکالت عروق چشم جلوگیری می کندکبودی ، ادم ناشی از ضربه 

  . سطح ایمنی بدن را باال می برد•

  .را بهتر می کند بینایی چشم •
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 ٤٩

  .د می بخشد گردش خون محیطی را بهبو•

  . پاسخ های ایمنی و آلرژیک بدن را کاهش می دهد•

  .را شاداب نگه می دارد پوست  فرایند پیری را کند می کند و•

 E برابـر ویتـامین      50 و   C برابر ویتـامین     20 در بدن ،     PCOاخیراً به این نتیجه رسیده اند که اثر         

  .است

  
 رابـرای شـما     اثر هسته انگور در بهبود بسیاری از بیماری ها مشخص شده است که ما به ترتیب آنها                

 .بیان می کنیم

  :بیماری های قلبی و عروقی 

 کلسترول یا کلسترول بد عـروق را سـفت مـی کنـد و احتمـال                 - LDLمی دانید که اکسیداسیون     

اثـر عـصاره هـسته    .  ضد سکته است Eسکته را به شدت باال می برد و حتماً شنیده اید که ویتامین          

 فشار خـون  کاهش می یابد و کلسترول عصاره هسته انگوربا مصرف   .  است E برابر ویتامین    50انگور  

  . نیز کم می شود
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 ٥٠

  :سرطان

ضـد   تحقیقات بسیاری نشان داده که آنتـی اکـسیدان هـا   .  نیست سرطان عصاره هسته انگور درمان 

تحقیقات نشان داده افرادی که ویتامین      .  اند و از بروز همه نوع سرطانی جلوگیری می کنند           سرطان

E            هستند  سرطان  و سلنیوم کمتری مصرف می کنند ، یازده برابر بیشتر در معرض  .PCO   موجـود 

 سـلولی هـم   DNA اسـت و در عـین حـال از تخریـب             Eدر هسته انگور خیلی مفیدتر از ویتـامین         

  . جلوگیری می کند

  :دندان ها و لثه ها 

 بسیار مؤثر   دندان و لثه ها    طبق گزارش دندانپزشک ها مصرف انگور و عصاره هسته انگور در سالمت           

شود لثه ها    جلوگیری می کند و موجب می        دندان است ، زیرا آنتی اکسیدان موجود در آن از خرابی         

پس مصرف انگور در مبتالیان به عفونت های دهـان بـسیار مفیـد              . سفت و صورتی رنگ باقی بمانند     

  . است

 مـی کنـد ، زیـرا        جلـوگیری  پوسیدگی دنـدان هـا     حتی اخیراً ثابت شده است که مصرف کشمش از        

  .دارای موادی است که تعداد میکروب های مولد پوسیدگی را کاهش می دهد

  :چشم ها 

 موجود در هسته انگور از اثر تخریبی رادیکال ها جلـوگیری کـرده و               PCOتحقیقات نشان می دهد     

 به شـدت موجـب بهبـود        PCOمصرف  . موجب سالمت پروتئین کالژن سلول های بینایی می شود        

از این رو عـصاره     . بتال به هر نوع عارضه سلول های بینایی خصوصاً تحلیل لکه چشم می شود             افراد م 

  . هسته انگور در درمان آب مروارید و آب سیاه موثر است
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  :پوست 

 جلوگیری از پیرشدن آن است که با حفظ تناسب پروتئین های کـالژن              سالمت پوست  نکته مهم در  

  ه هسته انگور، پوست را در عصار. امکان پذیر است) پروتئین های موجود در پوست ( و االستین 

  

برابر اشعه ماوراء بـنفش خورشـید محافظـت مـی کنـد و از چـروک شـدن و ایجـاد سـرطان در آن                   

این ماده موجب تقویت بافت پیوندی پوست و حفره های چربی شـده و موجـب                . جلوگیری می کند  

افـرادی کـه از ایـن عـصاره اسـتفاده کـرده انـد، گفتـه انـد کـه موجـب                       .  مـی شـود    پوسـت  جوانی

 حاصل از الغر شدن بعد از چاقی و گلوله           و کاهش اثر زخم های قدیمی و ترک های          پوست پرشدن

  . های چربی خصوصاً در ران ها شده است

  :سیستم عصبی

می شود و جلـوی      MS  موجب بهبود بیماران مبتال به     PCOبعضی از پزشکان عقیده دارند مصرف       

 این قابلیت را دارد که از مرز خونی مغز عبـور کنـد و بـه                 PCO.  را می گیرد   MSپیشرفت عوارض   

  .  بیماران ابراز می دارند که نظم ذهنی بهتری دارندPCOبا مصرف . سلول های مغزی وارد شود 
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  :ریه ها

 PCOهمچنین گزارش شده مـصرف      . و آمفیزم مؤثر است    آسم مصرف عصاره هسته انگور در بهبود     

  . و خلط سینه را بهبود می بخشد سرفه موجود در عصاره هسته انگور عفونت های تنفسی،

  : کاالی جایگزین چای برگ درخت زیتون 

  :استفاده از چای سبز * 

میتوان به جای چای برگ درخت زیتون از چای سبز استفاده کـرد زیـرا ایـن چـای نیـز در درمـان                        

ری هـا   موثر است ولی چای برگ درخت زیتون نسبت به چای سبز موثر تر در درمـان بیمـا                 بیماریها

، کـاهش دهنـده      بـودن آن اسـت همچنـین ایـن چـای             ضـد سـرطان    از خواص چای سبز     .  است  

 جلـوگیری از     عمل میکنـد و    ، یک آنتی بیوتیک و آنتی ویروس قوی       است و به صورت     کلسترول خون 

  . میکند افزایش یافتن فشار خون و جلوگیری از افزایش یافتن قند خون

  
  نیای امروز اهمیت استراتژیک کاال در د-8-1

مـصرف  میتـوان گفـت کـه       ) درخت، میوه،برگ و دانه  آن       (با توجه به کاربردهای اساسی از زیتون        

بررسـی هـای   .زیتون برای داشتن جمعیتی سالم و عاری ازبیماری مهم به شمار می رود        

 چـشمگیری    نشان می دهـد کـه رژیـم مدیترانـه ای اثـر محـافظتی              , همه گیر شناسی    

موجود در روغن زیتـون     » اسید اولئیک   «  .ماریهای کرونر قلب دارد   دربرابر سرطان و بی   

باعث افزایش سالمت انسان می شود و ازکهنسالی زودرس جلـوگیری مـی کنـد مـصرف          

زیاد روغنهای زیتون ناب و خالص که ازنظر اکـسیدان هـای فنـولی ماننـد هیدروکـسی                  

 هستند بطور چشمگیری از     اولئوروپین واسکوالن غنی  , لیگنان ها   , تیروزول  , تیروزول  

  .پوست و بیماری های کرونر قلب جلوگیری می کنند, سینه , بروز سرطانهای کولون 
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میزان بروز سرطانها درکشورهای ساحل مدیترانه کمتر از انگلستان و آمریکا است و این 

انـدومتر و پروسـتات     , سـینه   , مطلب در مورد میزان بروز کمتر سرطانهای روده بزرگ          

  .رادیکالهای آزاد است , ین ارتباط را دارد یعنی سرطانهایی که علت ایجاد آن بیشتر

فنول موجود در روغن زیتون بااستفاده ازفعالیت آنتـی         محققان علوم پزشکی معتقدند که      

پژوهـشگران مـصرف روغـن زیتـون و      .اکسیدانی می تواند رادیکالهای آزاد را حذف کنـد      

   .وصیه می کنندزیتون را برای کاهش بد خیمی ها ت
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همچنبن پژوهشگران با بررسی های الزم بر روی برگ درخت زیتون و دانه آن به نتایج جالبی دست                  

یافته اند که هر کدام سررشته تولید محصوالت جدیدی در دنیای امروز شده است به طوری کـه نـه                    

   چون ، تولید انرژی   محصوالت مختلفیتولید تنها از میوه درخت زیتون بلکه از ضایعات آن نیز در

تولید داروهای گیاهی جایگزین داروهای شیمیایی و تولید خوراک دام  استفاده میشود لذا بـا توجـه                 

  و با های بالقوهای در تولید و افزایش کشت این محصول است  به اینکه کشور ما دارای استعداد

ت داشتن برنامه ای مدون و ساز و        توجه به آمار و ارقام مربوط به حجم مواد مذکور در ایران در صور             

کار مناسب در جهت برنامه ریزی، کسب تکنولوژی های نداشته و ساماندهی داشته ها مـی تـوان از                   

این مواد که در اکثر مواقع نیز مسایل زیست محیطی حادی را هـم بـدنبال دارد در جهـت اسـتفاده                   

. اقتصاد کـشاورز و کـشاورزی برداشـت       بهینه و تبدیل آنها به مواد با ارزش گامی در جهت شکوفایی             

گزارشات منتشر شده جهانی نشان می دهـد کـه کـار بـر روی ایـن زمینـه یعنـی دسـت یـابی بـه                           

فرایندهایی مقرون به صرفه و قابل انجام جهت بازیافت و فـرآوری محـصوالت جـانبی و ضـایعات در          

و تکنولـوژی نقـشی اساسـی       بیـ  سالهای اخیر رشد فراوانی داشته است و بی شک در این رابطه علم              

   .داشته است

   کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده -9-1
  .اغلب تولید کنندگان روغن زیتون در جهان کشور های اسپانیا،ایتالیا،یونان ،پرتغال و ترکیه هستند 

روغن زیتون جزء مهم تشکیل دهنده رژیم غذایی در ترکیه است که دومین تولیـد کننـده زیتـون و                    

هارمین تولید کننده روغن زیتون جهـان اسـت مـصرف سـرانه سـالیانه روغـن زیتـون در آمریکـا                      چ

  . کیلوگرم است در حالیکه این رقم در ترکیه یک کیلوگرم است0,02کیلوگرم و در ژاپن0,45
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 درصـد مـابقی بـه سـایر         40 درصد مصرف جهانی زیتون به اتحادیه اروپا و        70در حال حاضر بالغ بر      

  .صاص دارد کشور ها اخت

 در سـال  . کشورهای حوزه ی مدیترانه، بزرگ ترین مصرف کنندگان روغن زیتون در جهـان هـستند              

 کیلوگرم در   20 میالدی باالترین مصرف روغن زیتون مربوط به کشور یونان بود که در حدود               2000

 .سال گزارش شده است

 کننـد، ولـی    غن زیتون مصرف مـی  برابر بیش از سایر مردم جهان رو     40ساکنان این منطقه با اینکه      

های قلبی و عروقـی        درصد کمتر از دیگر ساکنان دنیا دچار بیماری        50ها نشان داده است که        بررسی

  . شوند می 

  شرایط صادرات -10-1
 پس از اخذ موافقت وزارت بازرگانی وکسب مجـوز هـای بهداشـتی ازوزارت               ت  صاردات این محصوال  

  ..یسر میباشدبهداشت درمان وآموزش پزشکی  م

  وضعیت عرضه و تقاضا -2
  :عرضه و تقاضا در جهان 

.  میلیـون هکتـار قـرار دارد       7/8 میلیون اصله درخت زیتون در مساحتی حدود         850در جهان حدود    

مرکز عمده تولید زیتون در کشورهای حوزه مدیترانه منجمله، اسپانیا، ایتالیا، یونان، سوریه، ترکیـه،               

 درصد روغن زیتـون جهـان را تولیـد مـی            93 درصد زیتون خوراکی و      71تونس و مراکش که جمعاً      

کشورهای دیگری چون الجزایر، آرژانتین، آمریکا و مصر که دارای شـرایط آب و              ). 1(کنند، می باشد  

هوایی مناسب برای تولید زیتون برخوردار هستند، نیز بخش دیگری از تولید زیتون و روغـن زیتـون                  

  .جهان را تامین می کند

 میلیون تن روغن زیتـون در جهـان تولیـد شـده     82/2، میزان 2006  ـ 7 در سال IOOCق آمار طب

بیشترین میزان  .  میلیون تن بوده است    2/3است که به دلیل سال نیاور در برخی کشورها زیر رکورد            
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 درصد کل روغن زیتون جهان را       8/38تولید روغن زیتون مربوط به کشور اسپانیا بوده که به تنهایی            

   درصد کل روغن زیتون جهان 3/22بعد از آن کشور ایتالیا در مقام دوم قرار دارد که . تولید می کند

 درصد روغن زیتون جهان را به خود        2/0 تن تنها    6000ایران در این سال با تولید       . را تولید می کند   

در جهـان   میلیـون تـن   83/1، به میـزان  2006  ـ 7زیتون سبز خوراکی در سال . اختصاص می دهد

 درصـد از کـل تولیـد زیتـون سـبز خـوراکی              3/25و     تن،   465000اسپانیا با تولید    . تولید شده است  

 درصد تولید جهان را به خود اختصاص        13 تن،   240000بعد از آن ترکیه با      . جهان را تولید می کند    

ید جهان را دارا     درصد کل تول   5/1 تن حدود    27000ایران با تولید    . می دهد و درمقام دوم قرار دارد      

. کشور ایتالیا از مهمتـرین بازارهـای مـصرف زیتـون سـبز خـوراکی بـه حـساب مـی آیـد                      . می باشد 

کشورهای تولیدکننده فرآورده های زیتون از نظر کمی و کیفی تولیدات خود با یکدیگر رقابـت مـی                  

 روغن زیتـون در     از نظر کمی، پیش بینی می گردد که با توجه به افزایش تقاضا برای زیتون و               . کنند

بـا توجـه بـه     .  میلیون تن افزایش یابـد     5/3 به   2010سطح جهان، میزان عرضه روغن زیتون تا سال         

وجود آب و هوای مناسب و زمینهای متناسب بـرای کـشت زیتـون، امکـان افـزایش تولیـد در ایـن                       

  .کشورها وجود دارد

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                    
  گیالنن  شهرکهای صنعتی استا شرکت             

  
 

 ٥٧

  20006  ـ2007ان در سال  ـ وضعیت تولید زیتون خوراکی و روغن زیتون در جه3جدول

  )تن(تولید زیتون خوراکی   )تن(تولید روغن زیتون   کشور  ردیف

  000/465  600/095/1  اسپانیا  1

  000/240  000/140  ترکیه  2

  000/210  000/3  مصر  3

  000/200  000/154  سوریه      4

  000/147  000/370  یونان  5

  000/100  000/80  مراکش  6

  000/90  000/40  الجزایر  7

  000/80  000/630  ایتالیا  8

  000/55  000/14  آرژانتین  9

  000/45  000/1  آمریکا  10

  000/31  000/36  اردن  11

  000/27  000/6  ایران  12

  005/17  500/8  اسرائیل  13

  000/15  000/130  تونس  14

  000/110  009/111  سایر کشورها  15

  500/832/1  000/820/2  کل جهان

 Ioocت سای: مأخذ               
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  :وضعیت مصرف زیتون و روغن زیتون در جهان

 میلیون تـن و زیتـون       93/2 به مقدار     ،2006ـ7 کل مصرف روغن زیتون در سال        IOOCطبق آمار   

بخشی از زیتون و روغن تولیـدی در بعـضی سـالها    .  میلیون تن برآورد شده است83/1سبز خوراکی   

ب اطالعات در بعـضی سـالها مـصرف کمتـر از میـزان              در انبارها باقی می ماند که لذا، میزان بر حس         

 کیلـوگرم در    53/1(مصرف سرانه استرالیا  . تولید و در برخی سالها مصرف بیشتر از میزان تولید است          

، )گــرم02/12(، ایتالیــا) گــرم25/0(، ژاپــن) گــرم84/0(، کانــادا) گــرم77/0(، آمریکــا)ســال

  .می باشد) کیلوگرم27/12(و اسپانیا)  کیلوگرم2/5(، سوریه)گرم56/21(یونان

 نشان داده است که میـزان مـصرف فـرآورده هـای             1990-2007 طی سالهای    IOOCبررسی آمار   

زیتون بطور ساالنه در حال افزایش است بطوریکه بـدنبال افـزایش تقاضـا و مـصرف میـزان تولیـد و         

ون، روغـن   در بـین فـرآورده هـای زیتـ        . عرضه این محصوالت نیز در سطح جهان افزایش یافته است         

  میزان مصرف و تقاضای روغن زیتون طی . زیتون نسبت به سایر فرآورده ها، قابل توجه بوده است

 17یعنـی در    .  میلیون تـن رسـیده اسـت       93/2 میلیون تن به     26/1 از مقدار    1990-2007سالهای  

  .  درصد رشد داشته است132سال گذشته 

  :که دالیل آن عبارتند ازروند مصرف روغن زیتون در دنیا روبه افزایش است 

روغن زیتـون بـدلیل     . رشد و پیشرفت دانش پزشکی و توصیه به مصرف روغن با کلسترول پائین             -1

گـسترش  . شرایط خاصی که نسبت به سایر روغنها دارد آنرا به عنـوان روغـن درمـان مـی شناسـند                   

کـا و اسـترالیا، مـردم       فرهنگ سالمت، سبب شده که در کشورهای پیشرفته بویژه، کانادا، ژاپن، آمری           

  .بیشتر از این روغن استفاده کنند
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چـون  . افزایش درآمد سرانه در برخی کشورها سبب شده که مصرف روغن زیتـون افـزایش یابـد                 -2

 .روغن زیتون در مقایسه با روغنهای دیگر گرانتر و به عنوان کاالی لوکس محسوب می شود

 مصرف زیاد چربی و روغنهای نامناسـب ایجـاد مـی          گسترش بیماریهای قلبی و عروقی که در اثر        -3

 .شود

 ، نشان می دهد که روند مصرف روغن زیتون          1990-2007 طی سالهای    IOOCبررسی آمار سایت    

به عنوان مهمترین فرآورده زیتون در جهان روبه افزایش است به تبع آن، کـشورهایی کـه پتانـسیل                   

در . رمایه گذاری در این خصوص مبادرت می ورزند       الزم برای کاشت و تولید این محصول دارند به س         

. نمودار زیر روند روبه رشد تولید و مصرف روغن زیتون جهان در نمودار بخوبی نشان داده شده است                 

 میلیـون تـن و      2/3 میزان تقاضا و مصرف روغـن زیتـون بـه            2010پیش بینی می گردد که تا سال        

پا به پـای آن، برنامـه ریـزی کـشورها در خـصوص               میلیون تن برسد که      1/2زیتون فرآوری شده به     

لذا، آنچه که به عنوان رقابت در عرصه بین المللـی مطـرح خواهـد شـد،                 . عرضه نیز افزایش می یابد    

  .رقابت قیمتی بر اساس کیفیت روغن زیتون و فرآورده های آن است

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                    
  گیالنن  شهرکهای صنعتی استا شرکت             

  
 

 ٦٠

  

  2006 ـ 2007وضعیت مصرف زیتون و روغن زیتون در جهان درسال 
  )تن(مصرف زیتون خوراکی   )تن(مصرف روغن زیتون   کشور  ردیف

  000/260  000/620  اسپانیا  1

  000/180  000/60  ترکیه  2

  000/190  000/3  مصر  3

  000/148  000/100  سوریه  4

  000/114  000/288  یونان  5

  000/30  000/45  مراکش  6

  000/80  000/38  الجزایر  7

  000/80  000/871  ایتالیا  8

  000/15  000/5  نآرژانتی  9

  000/220  000/226  آمریکا  10

  500/27  000/19  اردن  11

  500/27  000/8  ایران  12

  500/18  000/16  اسرائیل  13

  000/16  000/38  تونس  14

  000/422  000/892  سایر کشورها  15

  500/1829  000/2929  کل جهان
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   زیتون در ایران تقاضاومصرف 

با توجه به روند رو به توسعه باغات زیتون و افزایش تولید، تبلیغات زیادی نیـز در خـصوص مـصرف                     

 میزان مـصرف روغـن زیتـون در کـل کـشور             1370در سال   . فرآوده های زیتون صورت گرفته است     

اما .  گرم بوده است   41 جمعیت، با مصرف سرانه ای حدود         تن گزارش شده است که به نسبت       2500

 تن  8000 میزان مصرف روغن زیتون      1385این روند مصرف رو به افزایش بوده، بطوری که در سال            

دلیـل ایـن افـزایش مـصرف، تـشکیل یـک دفتـر        .  گرم رسیده اسـت 114بوده که مصرف سرانه آن     

 که زیر نظر مـستقیم وزیـر و بـا نـام             1372 تخصصی زیتون در وزارت جهاد کشاورزی وقت در سال        

هدف این دفتر توسعه کشت زیتون در ایران، اصـالح          . طرح ملی زیتون بود، فعالیت خود را آغاذ کرد        

باغات قدیمی، گسترش تحقیقات و نوآوری، افزایش تبلیغات و توسعه بـازار مـصرف زیتـون و روغـن           

  شنواره های زیتون تالش کرده که با تشکیل این دفتر با برگزاری ج. زیتون در ایران بوده است

0
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تشکلهای تولیدکنندگان زیتون و روغن زیتون به توسـعه بـازار مـصرف از طریـق تبلیغـات گـسترده          

افزایش اطالعات درمانی روغن زیتون و زیتون برای مـردم          . رسانه ای و حضور در نمایشگاهها بپردازد      

 دهه های اخیر اتفاق افتـاده اسـت، همچنـین افـزایش             که در اثر ازدیاد بیماریهای قلبی و عروقی در        

  .درآمد سرانه آنها از دالیل دیگر افزایش مصرف فرآورده های زیتون در کشور است

تـا  . تغییرات تکنولوژی، یکی دیگر از دالیل افزایش مصرف زیتون و روغن زیتون در کشور بوده است               

 زیتـون، کارخانجـات روغـن زیتـون فقـط       یعنی قبل از شروع فعالیت دفتر طـرح   1372قبل از سال    

قابلیت تولید روغن زیتون بودار بودند، روغن زیتون بسته بنـدی مناسـب نداشـت و از درجـه بنـدی             

فرآوری زیتون نیز بطور سنتی انجام می شد که بـدلیل فـرآوری آن              .  برخوردار نبود  IOOCکیفیت  

لذا، مصرف  . رد توجه قرار نمی گرفت    فقط با نمک و بصورت غیر بهداشتی و بدون بسته بندی، که مو            

کنندگان کشور، روغن زیتون را بدلیل بوی آن و زیتون فرآوری شده را بدلیل تلخی آن مصرف نمی                  

تغییرات تکنولوژی در تولید روغن زیتون بی بو و همچنـین فـرآوری و بـسته بنـدی زیتـون                    . کردند

 دلمه زیتون با استفاده از هویج، بـادام و          فرآوری شده با استفاده از سود و بی هسته کردن آن و تهیه            

بـه عنـوان   . غیره، سبب افزایش تقاضا برای زیتون شد و بر تعداد مصرف کنندگان آن اضـافه گردیـد               

 کـه   ، رسـید  1385 گرم در سال     114 به   1372 گرم در سال     41، مصرف سرانه روغن زیتون از       مثال

 از طریق توسعه کـشت،  1372ایران در سال لذا، تشکیل طرح زیتون در .  برابر شد 8/2 سال   15طی  

توسعه بازار، تحقیقات، آموزش و افزایش کیفیت تولیدات و تغییـرات تکنولـوژی نقطـه عطفـی را در                   

با توجه به روند افزایش سطح زیـر کـشت و تولیـد و آزاد سـازی                 . افزایش تقاضا و مصرف ایجاد نمود     

تـا  .  برسـد  1390 گـرم در سـال       700یران به   واردات، پیش بینی می گردد که میزان مصرف سرانه ا         
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 بازار هدف ایران به چند استان مانند گیالن، مازندران، زنجان و فارس و تهران و بعـضی                  1380سال  

   کلیه استانهای کشور به عنوان بازار 1380-86اما طی سالهای . از استانهای پراکنده محدود می شد

 بسیار زیادی در بازارهای موجـود، و کـشف بازارهـای            هم اکنون نیز پتانسیل   . هدف انتخاب شده اند   

 درصد آن جهـت     60 با توجه به میزان تولید دانه زیتون در کشور،        .  جدید در داخل کشور وجود دارد     

 درصد آن به زیتون فرآوری شده تبدیل می گردد، انتظار داریم که  اوال این نـسبت                  40روغنکشی و   

 میزان مـصرف سـرانه روغـن زیتـون بـه            1390ود و تا سال     تغییر کند و سهم روغن زیتون بیشتر ش       

باشد کـه بـصورت       زیتون فرآوری شده بصورت شکسته شور یا کنسروی می        .  گرم در سال برسد    500

عمده مصرف زیتون فرآوری شده و روغن . فله یا در بسته های شیشه ای یا حلبی به فروش می رسد            

درسایر منـاطق، مـردم بـدلیل تلخـی طعـم           . یردگ  زیتون در مناطق کشت و تولید زیتون صورت می        

افـراد بیمـار و افـرادی کـه از خاصـیت      . شوند زیتون و یا بوی روغن زیتون از خوردن آن منصرف می       

لذا با توسـعه تبلیغـات و       . فرآورده های زیتون مطلع هستند از این محصول بیشتر استفاده می کنند           

روغن زیتون موجود در بازار داخلی همـانطوری کـه          . اطالع رسانی می توان مصرف آن را افزایش داد        

 بکر تلقی شـده و بـا همـین          1ـ3/3گفته شد براساس شرایط استاندارد داخلی یعنی با اسیدیته بین           

. شرایط در بازار وجود دارد اما بدلیل نظارت ضعیف، تقلبهای زیادی در این زمینه صورت مـی گیـرد                  

 گرمـی عرضـه مـی    900 گرمـی و  450 گرمـی،  250 گرمی، 100روغن زیتون در ظروف شیشه ای    

 با فعالیت دفتر طرح زیتون در کشور، که فعالیتهای زیادی در خـصوص توسـعه     1372از سال   . گردد

بازار مصرف و تبلیغات انجام داده است، در این مورد باید اشاره نمود که تقاضا در بازار داخلـی رشـد                     

 سال درخت زیتون جـوان، سـبب شـده کـه تولیـد              5ز  کرده، در صورتیکه تولید بدلیل باردهی بعد ا       

داخلی نتواند پاسخگوی تقاضای داخلی باشد و واردات نیز کنترل شده و یا ممنوع بوده و سبب رشد                  
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لذا، فرآورده های زیتون ابتـدا بـصورت قاچـاق و اکنـون از طریـق واردات، مـازاد                   . قیمتها شده است  

  . تقاضای داخلی را پاسخگو هستند

  : عرضه 

 میزان سطح زیـر کـشت باغـات زیتـون کـشور             1383-84طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال        

 هکتار بوده که فعالیت دفتر طرح زیتون در توسعه کشت زیتون بسیار چشمگیر بوده است و            95049

 هزار  220 سطح کل باغات زیتون کشور به        1388قرار است تا پایان برنامه چهارم توسعه، یعنی سال          

بـا توجـه بـه      .  هزار هکتار خواهد رسید    300 سطح باغات زیتون کشور      1390 برسد و در سال      هکتار

اینکه درخت زیتون از سال ششم به بعد محصول می دهد و در سالهای اول، بـاردهی انـدک بـوده و                      

 تن بوده که    61341 میزان محصول عرضه شده      1383-84در سال   . کم کم باردهی افزایش می یابد     

 هـزار تـن خواهـد رسـید کـه           330 مقدار تولید زیتون در کشور       1390 گردد تا سال     پیش بینی می  

 درصد زیتـون کـشور تبـدیل بـه روغـن            60با توجه به اینکه     .  برابر خواهد شد   5میزان تولید حدودا    

 تن بوده، پیش بینی می گردد       6000 که   1385زیتون می شود، و میزان تولید روغن زیتون در سال           

 درصـد مـابقی     40.  برابـر مـی شـود      5 تن برسد که تقریبـا       30000 به   1390 سال   که این مقدار در   

  .زیتون، نیز بصورت زیتون فرآوری شده تبدیل می گردد
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  : بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید-2- 1

 واحد فعال در زمینه تولید روغن زیتون فعالیت 63بر طبق آمار منتشره از سوی وزارت صنایع تعداد 
  میکنند 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  سایت وزارت صنایع و معادن: منبع     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )تن(ظرفیت  تعداد واحدها  نام استان
  50  1  آذربایجان غربی
  20  1  خراسان رضوی

  13000  6  زنجان
  9066  7  فارس
  3364  7  قزوین
  100  1  قم

  595  2  گلستان
  22915  35  گیالن

  1600  2  کرمانشاه
  6000  1  مرکزی
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   وضعیت طرح های جدید-2-2
صادر شده  در زمینه تولید روغن زیتون   جواز34 بر طبق آمار منتشره از سوی وزارت صنایع تعداد 

   .است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سایت وزارت صنایع و معادن: منبع 
  
   بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم-3-2

امروزه بدلیل اینکه اهمیت مصرف روغن زیتون و فـرآورده هـای زیتـون بـدلیل سـالمت از اهمیـت                     

 بـویژه کـشورهای پیـشرفته بـه          خوردار بوده اسـت سـبب شـده کـه کـشورهای مختلـف،             ای بر   ویژه

انجمن روغن زیتون و زیتون جهان کشورها را به سـه           . واردکنندگان بزرگ این کاال تبدیل می شوند      

گروه اول کشورهایی کـه تولیـد کننـده و صـادرکننده زیتـون هـستند ماننـد             . کنند  گروه تقسیم می  

   غیره، گروه دوم کشورهایی که تولید کمی دارند و مقداری از مصرف  ایتالیا، سوریه و الجزایر، اسپانیا،

  )تن(ظرفیت  تعداد واحدها  نام استان
  200  1  تهران

  5000  1  خوزستان
  5100  4  زنجان
  6500  3  سمنان
  3550  3  فارس
  1010  2  قزوین
  1000  2  کرمان
  1200  1  اهکرمانش

  5500  3  گلستان
  9240  10  گیالن
  4500  3  مازندران
  1200  1  مرکزی
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  مکزیک، ایران و     لیبی،   برزیل، شیلی، آمریکا،    استرالیا،داخلی را از محل واردات تأمین می کند مانند          

غـن  گروه سوم کشورهایی هستند که هیچ تولیدی ندارند ولـی بـازار مـصرفی خـوبی بـرای رو                  . غیره

عربـستان صـعودی،    از جمله این کشورها می تـوان بـه          . زیتون و فرآورده های زیتون دارا می باشند       

و غیره نام برده که روند واردات مصرف زیتون در این کشورهای            کانادا، ژاپن، روسیه، سوئیس، تایوان      

. اسـت صعودی می باشد و دلیل آن تبلیغات براساس سالمت مصرف زیتـون در ایـن کـشورها بـوده                    

 لیتر درسـال، در اتحادیـه       77/0 لیتر در سال، در آمریکا       53/1مصرف سرانه روغن زیتون در استرالیا       

 لیتـر ،  56/21 لیتر در سال ، یونـان    02/12 لیتر در سال، ایتالیا      25/0 ژاپن     لیتر در سال،   48/0اروپا  

  .درسال می باشد)  لیتر27/12(و اسپانیا)  لیتر2/5(سوریه

کنندگان روغن زیتون در جهان پنج کـشور آمریکـا، اسـترالیا، ژاپـن، کانـادا و برزیـل                   بزرگترین وارد 

 . در نمودارهای زیـر نـشان داده شـده اسـت           1990-2007هستند که روند واردات آنها طی سالهای        

 هزار تن،   42 با واردات    1984-85همانطوریکه در این نمودارها مشخص است، کشور آمریکا در سال           

 برابـر شـده     4 سال گذشته تقریبا     20 رسیده است که طی      2005-6هزار تن در سال      242به مقدار   

 ، یـک رونـد      1983-4در نمودار بررسی روند واردات مشخص است که کشور آمریکا تـا سـال               . است

 به خود گرفتـه     9933 یک روند کامال صعودی با شیب        1984-5ثابت وارداتی داشته است، و از سال        

 صعودی تحت تاثیر توافق بین المللـی انجمـن روغـن زیتـون جهـان قـرار         است که نقطه عطف روند    

 هزار تن   5/278 ، مقدار واردات آمریکا به       2010پیش بینی بر اساس مدل روند تا سال         . داشته است 

برای سایر کشورهای عمده وارد کننده مانند استرالیا، کانادا، برزیل و ژاپن می توان به               . خواهد رسید 

نتیجه ای که از بررسـی رونـد        . نمودارهای مربوطه در زیر گزارش شده اند      . ل نمود همین شکل تحلی  
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صادرات و نقاط عطف آن مشهود است، اثر فعالیت انجمن بین المللی روغن زیتـون و زیتـون جهـان                    

  .بدلیل افزایش کیفیت، تولید، تبلیغات و غیره در کشورهای مختلف جهان بوده است

  1984-2007ن زیتون کشور آمریکا در سالهای  روند واردات روغ-7نمودار 
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  1984-2007نمودار تخمین تابع روند واردات روغن زیتون کشور آمریکا در سالهای 
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  1990-2007روند واردات روغن زیتون کشور استرالیا در سالهای 
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  1990-2007واردات روغن زیتون کشور استرالیا در سالهای تخمین تابع روند 

 
  

  1986-2007روند واردات روغن زیتون کشور کانادا در سالهای نمودار 
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  1986-2007نمودارتخمین تابع روند واردات روغن زیتون کشور کانادا در سالهای 

  
  

  1990-2007روند واردات روغن زیتون کشور برزیل در سالهای نمودار 
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  1990-2007تخمین تابع روند واردات روغن زیتون کشور برزیل در سالهای نمودار 

  
  

  1992-2007نمودارروند واردات روغن زیتون کشور ژاپن در سالهای 
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  1992-2007تخمین تابع روند واردات روغن زیتون کشور ژاپن در سالهای 

  
  

 تن بوده، در صورتی کـه       6000غن زیتون    میزان تولید رو   1385ـ86 در سال    IOOCطبق اطالعات   

  .گردد لذا مازاد مصرف از این طریق واردات تأمین می. باشد  تن می8000میزان مصرف روغن زیتون 
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  :واردات زیتون و فراورده های زیتون 
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 واردات روغن زیتون در سال  1386 (کیلوگرم)
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  :آغاز برنامه سومز بررسی روند مصرف ا-4-2
با توجه به آمار های موجود مصرف زیتون و فراورده های زیتون در حال افزایش است که نمودار زیر 

  .ات این مساله را بیان میکندبا مقایسه تولید و میزان واردات و صادر
  

روند مصرف زیتون و فراورده های زیتون  (کیلوگرم)

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000
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مصرف
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   بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم-2- 5
  وضعیت صادرات روغن زیتون در جهان

 هزار  220، کشور ایتالیا با صادرات      IOOCطبق اطالعات سایت انجمن روغن زیتون و زیتون جهان          

 هـزار تـن در      120ات در مقام اول و کشور تونس با صـادرات            از نظر صادر   2006-2007تن در سال    

بعد از آن ترکیه و سپس سـوریه در         .  دومین صادر کننده روغن زیتون بوده است       2006-2007سال  

میـزان  . بیشترین صادرات روغن زیتون سوریه بـه کـشور مـا بـوده اسـت              . مقامهای بعدی قرار دارند   

 درصـد صـادرات را دارنـد و از طـرف            76یا، ایتالیا و یونان     اسپان. صادرات کشور ایران صفر بوده است     

  .  درصد مربوط به کشور آمریکا است15 درصد کل واردات دنیا مربوط به ایتالیا و اسپانیا و 48دیگر 
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طبق نمودار زیر قیمت روغـن زیتـون        . بزرگترین بازار فرآورده های زیتون جهان در اسپانیا قرار دارد         

 به آهستگی کاهش یافته است، بطوریکه در مقایسه با سال 2007 تا آپریل )Extra Virgin(ممتاز

 درصـد کـاهش یافتـه       18 درصـد و یونـان       17 درصد، اسپانیا    19قبل، نسبت به قیمت کشور ایتالیا       

 دالر و یونـان     52/2 دالر، اسـپانیا     2/3 بـرای کـشور ایتالیـا        2007میانگین قیمت فروش سال     . است

با توجه به توافقات انجمن زیتون و روغن زیتون جهان در           . کیلوگرم بوده است   دالر به ازای هر      54/2

 ،  IOOCجهت افزایش تولید زیتون و روغن زیتون، افـزایش کیفیـت تولیـدات بـر حـسب قـوانین                    

افزایش تبلیغات و مطلوبیت تولیدات در نزد کشورهای تولیدکننـده و افـزایش تقاضـا در کـشورهای                  

ارهای جدید مصرف، پیش بینی می گردد که حجم صادرات زیتون و روغن             مصرف کننده و ایجاد باز    

  . درصد افزایش یابد1/2 بطور ساالنه 2010زیتون جهان تا سال 

 دارای قیمت باال و     Extraروغن زیتون   . گذاری روغن زیتون در جهان بر اساس کیفیت است         قیمت

اضا کنندگان بازار نیز بـا توجـه بـه درآمـد            تق. سایر روغنها با کیفیت پائینتر، قیمت نیز پائینتر است        

بـه عنـوان مثـال تقاضـا        . سرانه، سطح فرهنگ مصرف و یا مصرف قبلی آنها طبقه بندی مـی شـوند              

  .کنندگان در ایتالیا بیشتر تمایل دارند که روغن با کیفیت مصرف نمایند
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  بررسی وضعیت صادرات روغن زیتون و فراورده های زیتون در ایران 
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   اتاق بازرگانی سایت: منبع 

  

  



                                                                                                    
  گیالنن  شهرکهای صنعتی استا شرکت             

  
 

 ٨٦

  :  بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات تا پایان برنامه چهارم-6-2

 در دولت های حمایت همچنین و کشور در تقاضا میزان افزایش و کشور داخلی نیاز به توجه با

 تولید لذا میباشد آن عرضه از بیشتر داخلی ی تقاضا میزان همچنان زیتون تولید افزایش جهت

 نرسیده خودکفایی مرز به هنوز لذا است کرده سابق از کمتر را آن واردات به نیاز تنها صولمح این

 . نمود اعمال آن خصوص در را صادرات دیدگاه بتوان تا ایم

  

  : بررسی اجمالی تکنولوژی -3
 تکنولوژی و دانش فنی حاکم بر بخش تولید، فرآوری و مصرف زیتون کـامال               1372تا قبل از سال       

اما بعد از آن که نقطه عطـف سـیر صـعودی تولیـد، فـرآوری و مـصرف زیتـون و                      .  بوده است  سنتی

در سالهای اخیر افـزایش سـطح زیـر کـشت، احـداث             . فرآورده های آن در کشور محسوب می شود       

باغات جدید و مدرن، ایجاد کارخانجات جدید روغنکشی و بسته بندی با تکنولوژی جدیـد، تنـوع و                  

دات نسبت به سالهای قبل، حاکی از روند روبه رشد تکنولوژی در صنعت زیتون              افزایش کیفیت تولی  

اما راه هنوز طوالنی است، چرا که اختالف سطح تکنولوژی صنعت بخش زیتـون کـشور                . کشور است 

  .ایران با جهان بسیار زیاد است که باید در سالهای آتی با برنامه ریزی این اختالف کاهش یابد

  : غن زیتون تکنولوژی تولید رو

در تهیه روغن زیتـون     . مهمترین فرآوردهای درخت زیتون روغن آن است که از میوه زیتون می آید            :

برخالف سایرگیاهان روغنی هیچ گونـه عملیـات ویـژه ای اعـم از اسـتفاده از داروهـای شـیمیایی و                      

غـن آن را بـه      حرارت زیاد انجام نمی گیرد و فقط در اثر فشار و له کردن میوه زیتـون اسـت کـه رو                    

برای استحصال روغن زیتون دو روش وجود دارد یکی روش سانتریفیوژ یـا گریـز از                . دست می آورند  

رای بدست آوردن روغن ابتدا میوه ها را شسته سپس هسته آن            ب. مرکز و دیگری روش پرس یا فشار      
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یـاد مـی کننـد تـا        را خارج کرده و آن را تحت فشار مالیم و دراز مدت قرارداده وبه تدریج فـشاررا ز                 

  :روغن زیتون برحسب خالص بودن و کیفیت دارای انواع زیر است. روغن به دست آید

   :مراحل تولید روغن زیتون با روش سانتریفیوژ

  ورود مواد اولیه -1

  شستشوی مواد اولیه-2

   حذف برگ و زوائد-3

   جداسازی هسته-4

  آسیاب کردن -5

   خمیر درآوردن -6

  هم زدن -7

  ب گرم افزودن آ-8

   سانتریفیوژکردن -9

  آب و تفاله جداسازی روغن -10

  جداسازی روغن و آب -11

  تولید روغن زیتون -12

  بسته بندی -13

روغن سرد، روغن بکـر یـا       این روغن کیفیتی باالیی دارد و رنگ آن زرد سبز و طالیی  میباشد و به                 

  قطره ی مادر موسوم است
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  :  ه ازپرس کردن مراحل تولید روغن زیتون با استفاد

  ورود مواد اولیه -1

  شستشوی مواد اولیه-2

   حذف برگ و زوائد-3

   جداسازی هسته-4

  آسیاب کردن -5

  تولید روغن زیتون    پرس و فشار   - 6

    و خالص سازیتصفیه-7

   بسته بندی -8

رده و  بعد ازآن که در اثر پرس سرد مقداری از روغن زیتون گرفته شد میوه ها را بـا آب مخلـوط کـ                      

این روغن که ازنظرکیفیت پایین تر از روغن فـشار          . آنها را زیر فشارقرارمی دهند تا روغن بدست آید        

  .اول می باشد پس از تصفیه به مصرف خوراکی می رسد

می باشد لذا از نظر پارامترهای کیفـی   IOOC این روغن از نظر آنالیز مطابق استاندارد بین المللی

  :به قرار زیر است

  :ات شیمیایی روغن زیتون ترکیب

 8/0 کمتر از هاسیدیت

  20پراکسید کمتر از 

  01/0ضریب خاموشی کمتر از 

 22/0نانومتر کمتر از  270UVدر  جذب
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  184-196ععد صابونی بین 

 4705/1-4677/1 ضریب شکست بین

 75-94عدد یدی بین 

 250موم کل کمتر از 

  1000استرول کل 

  :  زیتون  برگ درخت چای تکنولوزی تولید

تولید چای یا تبدیل برگ سبز به چای خشک و آماده مصرف در صنعت چایـسازی شـامل عملیـات                    

  : کهزیر میباشد 

 )Withering(پالس  -

 )Rolling(مالش  -

 )Sorting(غربال کردن  -

 )Drying(خشک کردن  -

 ) Grading and packing(درجه بندی و بسته بندی  -

  :پالس  •

آغاز می  ) که بعدا در مالش و تخمیر ادامه مییابد       ( انفاالت شیمیائی    در مرحله پالساندن برگ، فعل و     

نقش اصلی پالس، تبدیل برگ سبز به حالتی است که امکان مالش برگ را بـه طـور متناسـب                    . شود

 درصـد آب مـی باشـد، در         80 تـا    75برگ تازه بطور متوسـط دارای       . برای تولید چای میسر میسازد    

مدت مرحله پالس متناسب با نوع چای،       .  درصد تقلیل مییابد   60ا   ت 50جریان عمل پالس به حدود      

پـالس از نظـر کیفیـت       .  ساعت به طول می انجامد     24 تا   12درجه گرما و رطوبت و جریان هوا بین         
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چای اهمیت زیادی دارد زیرا اگر برگها خوب پالس نشوند، در هنگام مالش شکسته می شوند و مواد                  

  . ای نامرغوبی بدست می آیدموجود در آن از بین رفته و چ

  :مالش  •

هدف صلی این عمل متالشی ساختن سلولهای بـرگ بـه منظـور آزاد کـردن مـواد محتـوی آن هـا                       

 ساعت به طـول     2 ساعت و گاهی تا      5/1 دقیقه تا    30مدت مالش نسبت به ضخامت برگ ها از         .است

نوبت که چای حاصـله از      در اولین   . برگ چای را بطور متوسط سه نوبت مالش می دهند         . می انجامد 

آن به مالش یک معروف است، مقدار فشار وارده بر برگ را بـسیار کـم مـی گیرنـدو در نوبـت دوم و              

 نام داردمقـدار فـشار بایـد زیـادتر          3 و چای مالش     2سوم که چای استحصالی به ترتیب چای مالش         

ز برگهـای ضـخیم     شود یعنی پس از نوبت اول که برگ های لطیف بوسیله ی غربالهای مخـصوصی ا               

  عالوه بر خارج . جدا شده اند، برگهای ضخیم باقی مانده را مجدداً با فشار بیشتر مالش می دهند

شدن عصاره برگ، در دوره مالش ازنظر شکل ظاهری نیز برگ حالت پیچید گی پیدا کرده و ریز می                   

تلفی که در یاخته های     گذشته از مواد مخ   . شوند و مقداری آب و مواد زائد خود را از دست می دهد              

 "تـه آز  " که از دسته اکسید ازها میباشد و بـه           "دیاستاز"برگ چای موجود است ماده ای نیز به نام          

پس از آن که این ماده بر اثر پاره شدن یاخته ها آزاد گردیـد               . معروف است در برگ چای وجود دارد      

اصل کرده و اکسیده شـدن آن مـی    موجود در برگ که در اثر مالش آزاد گردیده تماس ح         " تانن "با  

شیره ی بـرگ یـا مـواد        . در نتیجه ی این احتراق خفیف است که رنگ چای حاصل می گردد            . گردد

و پس از تخمیر و خشک کردن در موقـع طـبخ      . درون سلولی به این ترتیب روی برگ قرار می گیرد         

 نشده باشـد شـیره      چنانچه برگ خوب مالش   . چای محلول می شود و به چای، رنگ و طعم می دهد           

  . در سلولها مانده و هنگام طبخ، چای کم مایه و بی رنگ خواهد بود
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  :غربال کردن  •

منظور، جدا نمودن برگهای ریز و لطیف از برگهای درشت و ضخیم تر و نیـز خنـک کـردن برگهـا و                       

در اثـر ایـن عمـل برگهـای ریـز و            . خرد کردن کلوخه های است که ضمن مالش تشکیل شده است          

ف که در اثر لطافت زودتر خرد شده است از قسمت های دیگر کـه بـه مـالش بیـشتری احتیـاج                  لطی

  . دارند جدا می شوند و ثانیاً از حرارت برگ سبز که در اثر عملیات مالش ایجاد شده کاسته می گردد

  :خشک کردن  •

یاتی خشک کردن در واقع خاتمه بخشیدن به عمل تخمیر و حفظ نمودن و ثابت نگهداشتن خـصوص               

مقدار آب موجـود دربـرگ توسـط عمـل خـشک کـردن              . است که تخمیر در برگ ایجاد نموده است       

به این ترتیب چای تبدیل به کاالئی قابل نگهـداری و           .  درصد می رسد   5تا  4کاهش یافته و به حدود      

  اگر چای خوب خشک شده باشد رنگ مشکی یافته و در اثر کوچکترین . عرضه به بازار می شود

  

 کامالً خرد می شود و هرگاه رطوبت چای بیش ازحد مجاز باشد برگ چای حالت ارتجاعی به              فشاری

خود می گیرد موجب می شود که عمل تخمیر پس از اتمام عملیات خشک کردن نیز ادامه یافتـه و                    

  . کیفیت چای تنزل یابد، چای در این حالت مستعد کپک زدن می باشد

  :درجه بندی و تقسیم بندی  •

  . فرایند آماده سازی، از لحاظ درشتی و مرغوبیت سه نوع چای بدست می آیددر این 

  :تکنولوژی تولید بیواتانول *

 بـوده و  high techبا توجه به اینکه تکنولوژی تولید بیو اتـانول سـوختی  از هـسته زیتـون بـسیار      

 توسط  لید آن   محققان در اسپانیا همچنان در حال بررسی برای تولید این محصول میباشند روش تو             

  : به این صورت میباشد محققین 
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این گروه محقق ابتدا هسته های زیتون را از آب داغ پرفشار عبور داده و سپس آنزیم هایی را به آنها                     

 سـپس .می افزایند که آن را تجزیه کرده که در این فرایند تجزیه، ماده ای حاوی قند تولید می شود                  

 کیلو گرم هـسته زیتـون      100از هر   .شده و تولید اتانول می کند     این ماده بوسیله مخمر هایی تخمیر       

  . کیلوگرم اتانول تولید شده است7/5

  : و ضعف تکنولوژی مرسومتعیین نقاط قوت -4

  :روغن زیتون *

 تولیدی ت افزایش کیفیت محصوال،تولید روغن زیتون به روش جدید باعث افزایش راندمان تولید

  .وغن زیتون در سطح کشور شده است شده و در نتیجه افزایش مصرف ر

   : و هسته زیتون برگ درخت زیتون*

 استفاده از پس ماندها و ضایعات و دورریز های کارخانجات            ها مهمترین نقطه عطف این تکنولوژیکی    

  تولید کننده روغن زیتون و فرآورده های زیتون میباشد و امکان تولید محصوالت باارزش میباشد 

این مواد اولیه  در صنایع مختلف تاثیرات اقتـصادی بـه طـور خـاص در صـنایع                   همچنین استفاده از  

  :مختلف دارد به طور مثال 

  کاهش آلودگی های زیست محیطی  •

 استفاده از خواص گیاهی در درمان بیماریها  •

 کاهش هزینه های دو ریز مواد زائد و تولید محصوالت با ارزش   •
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  :  طرح پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای-5
 کـشت   استفاده از زیتون کاربرد فراوانی در پزشکی،صنعت و صنایع غذایی و انرژی  دارد از آنجا که                    

                         فارس و سمنان    تولید زیتون عالوه بر استان های شمالی کشور در مناطق قزوین، بوشهر، اصفهان ،              و

  . استان ها پیشنهاد میشودمیباشد لذا محل اجرای طرح این

  :  وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی-6
 از ایـران    زیتون و فرآورده هـای زیتـون   با توجه به اینکه ساالنه میلیون ها دالر ارز از طریق واردات      

کـشور قابـل   و صـنعت  این در حالیست که حجم دور ریز ضایعات کشاورزی در مـزارع     خارج میشود   

دولت تولید این محصول را جزو طرح های الویت دار صنعت قـرار داده و تـسهیالت                 لذا  .تأمل میباشد 

  .مناسبی را  در مراحل مختلف سرمایه گذاری این طرح در نظر گرفته است
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  :بخش مالی
 بررسی فنی

  زمین               1-1
 

 )متر مربع(مساحت  قیمت واحد )هزار ریال(قیمت کل توضیحات

 5،000 200،000 1،000،000 متوسط قیمت زمین در شهرکهای استان

 5،000 0 1،000،000 .در نظر گرفته شده است

  

   محوطه سازی-2-1
  

 قیمت واحد )هزارریال(کل هزینه مقدا ر کار

 متر مربع

 شرح کار

 خاکبرداری و تسطیح 5،000 60،000 300،000

 حصار کشی 380 300،000 114،000

 آسفالت و پیاده رو سازی 750 250،000 187،500

ایجاد فضای سبزو روشنائی 1،000 250،000 250،000
 جمع کل 851،500
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 ساختمان سازی3-1
 

 کل هزینه
  

 (هزارریال)
قیمت واحد مشخصات

 فنی

مساحت
متر 
 مربع

نوع 
 ساختمان

 شرح

 سالن تولید سوله 1،000   1،800،000 1،800،000

 )مواد اولیه(انبار  اسکلت فلزی 400   1،800،000 720،000

 )مواد محصول(انبار  سوله 400   1،800،000 720،000

 اداری اسکلت فلزی 75   2،500،000 187،500

 آشپزخانه اسکلت فلزی 25   1،500،000 37،500

 رخت کن و نمازخانه اسکلت فلزی 25   2،000،000 50،000

 سرویسها سکلت فلزیا 50   2،500،000 125،000

 ساختمان نگهبانی اسکلت فلزی 50   2،500،000 125،000

 جمع کل 3،765،000
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  ماشین آالت تولید مورد نیاز در طرح 4-1
 

)هزار ریال(قیمت کل  تعداد )ریال(قیمت واحد ردیف نام ماشین

 1 روغن کش و تصفیه روغن زیتون 1

 2 انواع مخازن ذخیره سازی 1

 3 سورت 3

 4 دم گیر 1

 5 خردکن و آسیاب 1

 6 ماالکسیون 1

 7 دیکنتور 1

 8 سپراتور آب و روغن 1

 9 پرکن شیشه 1

 10 جت پرینتر 1

 11 شرینگ پک 1

 12 کارت زن اتومات 1

  .کل خط پیشنهاد یتالیائی در نظر گرفته شده است
 . یورور می باشد250,000که معادل 

 13 نه نصب و راه اندازیهزی  

3,700,000 

3,700,000 
 قیمت کل
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 تاسیسات طرح 5-1

 شرح مشخصات فنی )هزارریال(قیمت 

 تاسیسات و گرمایش سالنهای  20،000

  اینچ و لوله کشه های مربوطه1کنتور آب  100،000

 سیستم گرمایش و سرمایش 100،000

 KW 100اندازه گیری تابلو هزینه انشعاب برق و لوازم  50،000

 سیستم حفاظتی ؛ایمنی 100،000

 سیستم اطفاء حریق 50،000

 لوله کشی گاز  50،000

 تاسیسات و گرمایش سالنهای  20،000

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 جمع کل 470،000
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 ماشین آالت حمل و نقل6-1

      
         

تعداد مشخصات فنی )لهزارریا(قیمت کل نام ماشین
خودرو سواری 1  820000
820000  

                    
   ملزومات اداری7-1

هزارریال ارزش اثاثیه و لوازم اداری شامل میز و صندلی و تاسیسات مخابراتی وکامپیوتر و سـایر ملزومـات اداری مـی46875مبلغ  
 باشد

  
 

 هزینه های پیش بینی نشده
 

)هزارریال(لغ مب  شرح  

 هزینه های تاسیس و اخد مجوزهای مربوطه ---------------------- 1000

 هزینه های خدمات مشاوره ای ---------------------- 10000

 هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان طرح ---------------------- 200000

 اموریت و ایاب وذهابهزینه سفر و م ---------------------- 10000

 هزینه پست تلگراف و تلفن ---------------------- 2000

 هزینه ملزومات اداری و چاپ و تکثیر ---------------------- 4000

 هزینه پذیرائی و تشریفات ---------------------- 1000

 هزینه تحقیقات ---------------------- 30000

 شارکتهزینه مالی دوران م   0

 هزینه راه اندازی و تولید آزمایشگاهی   40000

 سایر هزینه ها   10000

308000   
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  سرمایه در گردش طرح و سرمایه کل و نحوه تامین منابع مالی -2

توجه به اهمبت فعالیت تو لیدی طرح و نیـاز شـرکت بـه              با  :سرمایه در گردش طرح     1-2
 جاری طرح جدول زیر سرمایه در گـردش طـرح را در             سایر هزینه های   ذخیره سازی مواد و پوشش    

 سال اول بهره برداری مشخص می سازد

)هزارریال(مبلغ  میزان و شرح هزینه ردیف جزء سرمایه در گردش

156550 
   روز هزینه دستمزد30

  و سوخت وانرژی
 1 )تنخواه گردان(وجه نقد 

 2 ) نسیهفروش(حسابهای دریافتی  روز هزینه های تولید30 33834307

 3 کاالهای ساخته شده روز هزینه های تولید30 33834307

 4 کاالهای در جریان ساخت  روز هزینه های تولید5 5639051

 5 مواد اولیه داخلی روز قیمت مواد اولیه15 15787500

روز قیمت کل مواد اولیه10 10525000  6 پیش پرداختها

 7 جمع کل 99،776،716

 
  

 ی کل طرح سرمایه گذار2-2
با احتساب بار مالی سرمایه گذاری ثابت طرح و سرمایه در : سرمایه گذاری کل طرح

 .گردش آن در سال اول  بهره برداری به شرح جدول زیر می باشد
 

)هزارریال(مبلغ   شرح
 جزء سرمایه در گردش 99776716

 سرمایه ثابت طرح 12026713

 جمع کل 111803429
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 الیانههزینه های تولید س-3

  

 شرح یادداشت )هزارریال(مبلغ 

 مواد اولیه 3-1 315،750،000

 هزینه حقوق و دستمزد 3-2 1،192،600

 هزینه انرژی مصرفی 3-3 372،900

 هزینه تعمیر و نگهداری 3-4 628،773

  در اقالم باال5هزینه پیش بینی نشده    15،897،214

 هزینه اداری و فروش   3،338،415

 هزینه تسهیالت مالی 3-5 0

  هزارم سرمایه کل2هزینه بیمه کارخانه    23،437

 هزینه استهالک 3-6 1،078،136

 هزینه استهالک قبل از بهره برداری در صد استهالک ساالنه20 61،600

    

 جمع کل 338،343،074

  
  
  
  
  



                                                                                                    
  گیالنن  شهرکهای صنعتی استا شرکت             

  
 

 ١٠١

  
  

 مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز1-3

مصرف  واحد واحدهزینه )هزارریال(هزینه کل محل  تامین ساالنه  نام مواد

ردیف
 

 1 زیتون ایران 30،000 تن 10،000،000 300،000،000

 2 انواع شیشه و بطری ایران 6،000،000 عدد 2،500 15،000،000

 3  کارتن ایران 25،000 عدد 30،000 750،000

315،750،000  جمع کل مواد اولیه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                    
  گیالنن  شهرکهای صنعتی استا شرکت             

  
 

 ١٠٢

  

   انسانی مورد نیاز نیروی-2-3

  

جمع حقوق
حقوق 
 سالیانه

حقوق 
تعداد ماهیانه

 
تحصیالت  نیروی مورد نیاز

ردیف
 

 اداری          
 1 حسابدار لیسانس 1 3،500،000 62،300،000 62،300
 2 نگهبان دیپلم 1 2،500،000 44،500،000 44،500

 3  دفتریکارمند فوق دیپلم 1 2،500،000 44،500،000 44،500

 4 پرسنل خدماتی دیپلم 1 2،500،000 44،500،000 44،500

 جمع 4      

 جمع حقوق اداری 151،300

 تولید          
 1 مدیر  لیسانس 1 8،000،000 142،400،000 142،400

 2 )مسئول فنی(مدیر تولید  لیسانس 1 6،000،000 106،800،000 106،800

 3 پرسنل کنترل کیفیت فوق دیپلم 1 2،500،000 44،500،000 44،500

 4 پرسنل تعمیرات فوق دیپلم 1 2،500،000 44،500،000 44،500

 5 سرپرست تولید فوق دیپلم 1 2،500،000 44،500،000 44،500

 6 مدیر کنترل کیفی لیسانس 1 4،000،000 71،200،000 71،200

 7 کارگر ساده ابتدائی 15 2،200،000 39،160،000 587،400

      21   
 جمع حقوق تولید 1،041،300
 جمع کل 25     1،192،600

 :تبصره 
درصد حق بیمه سهم 20 ماه حقوق و یکماه مرخصی و یکماه پاداش و 12( ماهانه محاسبه می گردد17,8حقوق ساالنه 

 )کارفرما



                                                                                                    
  گیالنن  شهرکهای صنعتی استا شرکت             

  
 

 ١٠٣

  
  
  

 انرژی مصرفی3-3

  هزینه کل
 )هزار ریال(

مصرف ساالنه هزینه واحد مصرف روزانه  شرح احدو

  آب مصرفی متر مکعب 5 1،500 1،200 1،800

 برق مصرفی کیلو وات بر ساعت 2،000 600،000 500 300،000

مازوت لیتر 0 0 220 0
 گاز متر مکعب 1،500 450،000 138 62،100

بنزین لیتر 30 9،000 1،000 9،000
گازوئیل لیتر 0 0 165 0

 سوخت 

 جمع کل 372،900

  
  روز می باشد300ز کاری معادل رو

  

  

  

  

  

  



                                                                                                    
  گیالنن  شهرکهای صنعتی استا شرکت             

  
 

 ١٠٤

  

  

  برآورد هزینه تعمیر و نگهداری4-3
 

  هزینه تعمیرات سالیانه
 )هزارریال (

درصد ارزش دارائی   شرح

 محوطه سازی 851،500 2 17،030

 ساختمان 3،765،000 2 75،300

 ماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزملیشگاهی 3،700،000 5 185،000

 تاسیسات 470،000 10 47،000

 وسائل حمل و نقل 820،000 10 82،000

 لوازم اداری و پیش بینی نشده 1،112،213 20 222،443

 جمع کل 628،773

  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                    
  گیالنن  شهرکهای صنعتی استا شرکت             

  
 

 ١٠٥

  
  

  هزینه استهالک5-3
 
  

  هزینه استهالک سالیانه
 )هزارریال(

درصد  شرح )هزارریال(ارزش دارائی

 محوطه سازی 851500 8 68120

 ساختمان سازی 3765000 8 301200

 ماشین آالت و تجهیزات  3700000 10 370000

 تاسیسات 470000 8 37600

 وسائل حمل و نقل 820000 20 164000

 وسائل دفتری 46875 20 9375

 پیش بینی نشده 1065337,5 12 127840,5

    

 جمع کل 1078135,5

  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                    
  گیالنن  شهرکهای صنعتی استا شرکت             

  
 

 ١٠٦

  

 سایر محاسبات مالی-4

درصد هزینه کل هزینه متغیر هزینه ثابت درصد مبلغ  مبلغ
 شرح هزینه

 مواد اولیه 315750000 100 0 0 315،750،000

 هزینه حقوق و دستمزد 417410 35 775190 65 1،192،600

 هزینه انرژی مصرفی 298320 80 74580 20 372،900

 هزینه تعمیر و نگهداری 503018 80 125754,5 20 628،773

 هزینه پیش بینی نشده 13512631,58 85 2384582 15 15،897،214

 هزینه اداری و فروش 3338414,861 100 0 0 3،338،415

 هزینه تسهیالت مالی 0 0 0 100 0

 هزینه بیمه کارخانه 0 0 23437,43 100 23،437

 هزینه استهالک 0 0 1078136 100 1،078،136

 رداریهزینه استهالک قبل از بهره ب 0 0 61600 100 61،600

 جمع هزینه های تولید 333819794,4   4523279   338،343،074

 فروش کل معادل 389،094،535

  

  
  
  
  
  
  



                                                                                                    
  گیالنن  شهرکهای صنعتی استا شرکت             

  
 

 ١٠٧

  
  
   چای از برگ درخت زیتون-ب

 بررسی فنی

  زمین               1-1
 

 )متر مربع(مساحت  قیمت واحد )هزار ریال(قیمت کل توضیحات

 5،000 200،000 1،000،000 نمتوسط قیمت زمین در شهرکهای استا

 5،000 0 1،000،000 .در نظر گرفته شده است

  

   محوطه سازی-2-1
  

 قیمت واحد )هزارریال(کل هزینه مقدا ر کار

 متر مربع

 شرح کار

 خاکبرداری و تسطیح 5،000 60،000 300،000

 حصار کشی 380 300،000 114،000

 ه رو سازیآسفالت و پیاد 750 250،000 187،500

ایجاد فضای سبزو روشنائی 1،000 250،000 250،000
 جمع کل 851،500

  



                                                                                                    
  گیالنن  شهرکهای صنعتی استا شرکت             

  
 

 ١٠٨

  
  
  
 ساختمان سازی3-1
 

 کل هزینه
  

 (هزارریال)
قیمت واحد مشخصات

 فنی

مساحت
متر 
 مربع

نوع 
 ساختمان

 شرح

 سالن تولید سوله 1،000   1،800،000 1،800،000

 )مواد اولیه(انبار  اسکلت فلزی 400   1،800،000 720،000

 )مواد محصول(انبار  سوله 400   1،800،000 720،000

 اداری اسکلت فلزی 75   2،500،000 187،500

 آشپزخانه اسکلت فلزی 25   1،500،000 37،500

 رخت کن و نمازخانه اسکلت فلزی 25   2،000،000 50،000

 سرویسها اسکلت فلزی 50   2،500،000 125،000

 ساختمان نگهبانی اسکلت فلزی 50   2،500،000 125،000

 جمع کل 3،765،000

  
  
  
  
  



                                                                                                    
  گیالنن  شهرکهای صنعتی استا شرکت             

  
 

 ١٠٩

  
  
  

  ماشین آالت تولید مورد نیاز در طرح 4-1
 

)هزار ریال(قیمت کل  تعداد )ریال(قیمت واحد ردیف نام ماشین

 1  اینچ67ماشین آالت مالش  2 40،000،000 80،000

 2 اینچ47ماشین آالت مالش  2 35،000،000 70،000

 3 تراف با اکتروموتور 25 6،000،000 150،000
 4 فایرومات کامل 4 7،500،000 30،000

 5 میدلتون با الکتروموتور 3 5،000،000 15،000

 6 غربال چای خشک 1 5،500،000 5،500

 7 )مترمربع(زیر خشکی  40 6،000،000 240،000

 8  فوت بزرگ6ماشین خشک  3 90،000،000 270،000

 9 باسکول ساعتی 2 12،000،000 24،000

 10 سرتر کامل 2 8،000،000 16،000

 11 مه پاش 2 6،000،000 12،000

 12 کوره هوای گرم 1 50،000،000 50،000

 13 غربال برگ سبز 2 7،000،000 14،000

 14 هزینه نصب و راه اندازی     48،825
1,025,325 

1,025,325 
 قیمت کل

  
  
  



                                                                                                    
  گیالنن  شهرکهای صنعتی استا شرکت             

  
 

 ١١٠

 تاسیسات طرح 5-1

 شرح مشخصات فنی )هزارریال(مت قی

 تاسیسات و گرمایش سالنهای  20،000

  اینچ و لوله کشه های مربوطه1کنتور آب  100،000

 سیستم گرمایش و سرمایش 100،000

 KW 100هزینه انشعاب برق و لوازم اندازه گیری تابلو  50،000

 سیستم حفاظتی ؛ایمنی 100،000

 سیستم اطفاء حریق 50،000

 لوله کشی گاز  50،000

 تاسیسات و گرمایش سالنهای  20،000

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 جمع کل 470،000

  



                                                                                                    
  گیالنن  شهرکهای صنعتی استا شرکت             

  
 

 ١١١

  

 ماشین آالت حمل و نقل6-1

      
         

تعداد مشخصات فنی )هزارریال(قیمت کل  نام ماشین

  تن10خاور  1   250،000

 )گاز سوز( تراک لیفت 1  تن3 300،000

550،000  

                    
   ملزومات اداری7-1

هزارریال ارزش اثاثیه و لوازم اداری شامل میز و صندلی و تاسیسات مخابراتی وکامپیوتر و سـایر ملزومـات اداری مـی46875مبلغ  
 باشد

 
 هزینه های پیش بینی نشده

 

)هزارریال(مبلغ   شرح  

 هزینه های تاسیس و اخد مجوزهای مربوطه ---------------------- 1000

 هزینه های خدمات مشاوره ای ---------------------- 10000

 هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان طرح ---------------------- 200000

 هزینه سفر و ماموریت و ایاب وذهاب ---------------------- 10000

 هزینه پست تلگراف و تلفن ---------------------- 2000

 هزینه ملزومات اداری و چاپ و تکثیر ---------------------- 4000

 هزینه پذیرائی و تشریفات ---------------------- 1000

 هزینه تحقیقات ---------------------- 30000

 هزینه مالی دوران مشارکت   0

 مایشگاهیهزینه راه اندازی و تولید آز   40000

 سایر هزینه ها   10000

308000   



                                                                                                    
  گیالنن  شهرکهای صنعتی استا شرکت             

  
 

 ١١٢

  

  سرمایه در گردش طرح و سرمایه کل و نحوه تامین منابع مالی -2

توجه به اهمبت فعالیت تو لیدی طرح و نیـاز شـرکت بـه              با  :سرمایه در گردش طرح     1-2
ر سایر هزینه های جاری طرح جدول زیر سرمایه در گـردش طـرح را د               ذخیره سازی مواد و پوشش    

 سال اول بهره برداری مشخص می سازد

)هزارریال(مبلغ  میزان و شرح هزینه ردیف جزء سرمایه در گردش

151922 
   روز هزینه دستمزد30

  و سوخت وانرژی
 1 )تنخواه گردان(وجه نقد 

 2 )فروش نسیه(حسابهای دریافتی  روز هزینه های تولید30 1644981

 3 های ساخته شدهکاال روز هزینه های تولید30 1644981

 4 کاالهای در جریان ساخت  روز هزینه های تولید5 274164

 5 مواد اولیه داخلی روز قیمت مواد اولیه15 641438

روز قیمت کل مواد اولیه10 427625  6 پیش پرداختها

 7 جمع کل 4،785،110

 
  

  سرمایه گذاری کل طرح2-2
رمایه گذاری ثابت طرح و سرمایه در با احتساب بار مالی س: سرمایه گذاری کل طرح

 .گردش آن در سال اول  بهره برداری به شرح جدول زیر می باشد
 

)هزارریال(مبلغ   شرح
 جزء سرمایه در گردش 4785110

 سرمایه ثابت طرح 8787570

 جمع کل 13572680

  



                                                                                                    
  گیالنن  شهرکهای صنعتی استا شرکت             

  
 

 ١١٣

  

 هزینه های تولید سالیانه-3

  

 شرح یادداشت )هزارریال(مبلغ 

 مواد اولیه 3-1 12،828،750

 هزینه حقوق و دستمزد 3-2 1،146،320

 هزینه انرژی مصرفی 3-3 372،900

 هزینه تعمیر و نگهداری 3-4 409،145

  در اقالم باال5هزینه پیش بینی نشده    737،856

 هزینه اداری و فروش   154،950

 هزینه تسهیالت مالی 3-5 0

 رمایه کل هزارم س2هزینه بیمه کارخانه    16،959

 هزینه استهالک 3-6 721،332

 هزینه استهالک قبل از بهره برداری در صد استهالک ساالنه20 61،600

    

 جمع کل 16،449،812

  
  
  
  
  



                                                                                                    
  گیالنن  شهرکهای صنعتی استا شرکت             

  
 

 ١١٤

  
  

 مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز1-3

مصرف  هزینه واحد )هزارریال(هزینه کل محل  واحد تامین ساالنه  نام مواد

ردیف
 

 1 برگ سبز درخت زیتون ایران 4،000 تن 3،000،000 12،000،000

کیلو گرم 12،500 156،250  2 مقوای چاپ شده ایران 12،500

کیلو گرم 10،000 650،000  3 کاغذ گرافیت ایران 65،000

کیلو گرم 22،500 22،500  4 چسب ایران 1،000

12،828،750  جمع کل مواد اولیه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                    
  گیالنن  شهرکهای صنعتی استا شرکت             

  
 

 ١١٥

  ی مورد نیاز نیروی انسان-2-3

  

جمع حقوق
حقوق 
 سالیانه

حقوق 
تعداد ماهیانه

 
تحصیالت  نیروی مورد نیاز

ردیف
 

 اداری          
 1 حسابدار لیسانس 1 3،500،000 62،300،000 62،300
 2 نگهبان دیپلم 1 2،500،000 44،500،000 44،500

 3 کارمند دفتری فوق دیپلم 1 2،500،000 44،500،000 44،500

 4 پرسنل خدماتی دیپلم 1 2،500،000 44،500،000 44،500

 جمع 4      

 جمع حقوق اداری 151،300

 تولید          
 1 مدیر  لیسانس 1 8،000،000 142،400،000 142،400

 2 )مسئول فنی(مدیر تولید  لیسانس 1 6،000،000 106،800،000 106،800

 3 پرسنل کنترل کیفیت  دیپلمفوق 1 3،500،000 62،300،000 62،300

 4 پرسنل تعمیرات فوق دیپلم 1 3،500،000 62،300،000 62،300

 5 سرپرست تولید فوق دیپلم 1 3،500،000 62،300،000 62،300

 6 مدیر کنترل کیفی لیسانس 1 4،000،000 71،200،000 71،200

 7 کارگر ساده ابتدائی 10 2،700،000 48،060،000 480،600

      16   
 جمع حقوق تولید 987،900

 جمع کل 20     1،146،320

  

 :تبصره 
درصد حق بیمه سهم 20 ماه حقوق و یکماه مرخصی و یکماه پاداش و 12( ماهانه محاسبه می گردد17,8حقوق ساالنه 

 )کارفرما

  



                                                                                                    
  گیالنن  شهرکهای صنعتی استا شرکت             

  
 

 ١١٦

  
  

 انرژی مصرفی3-3

  هزینه کل
 )هزار ریال(

مصرف ساالنه هزینه واحد مصرف روزانه  شرح واحد

  آب مصرفی متر مکعب 5 1،500 1،200 1،800

 برق مصرفی کیلو وات بر ساعت 2،000 600،000 500 300،000

مازوت لیتر 0 0 220 0
 گاز متر مکعب 1،500 450،000 138 62،100

بنزین لیتر 30 9،000 1،000 9،000
گازوئیل لیتر 0 0 165 0

 سوخت 

 جمع کل 372،900

  
  روز می باشد300معادل روز کاری 

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                    
  گیالنن  شهرکهای صنعتی استا شرکت             

  
 

 ١١٧

  

  برآورد هزینه تعمیر و نگهداری4-3
 

  هزینه تعمیرات سالیانه
 )هزارریال (

درصد ارزش دارائی   شرح

 محوطه سازی 851،500 2 17،030

 ساختمان 3،765،000 2 75،300

 ماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزملیشگاهی 1،025،325 5 51،266

 تاسیسات 470،000 10 47،000

 وسائل حمل و نقل 550،000 10 55،000

 لوازم اداری و پیش بینی نشده 817،745 20 163،549

 جمع کل 409،145
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 ١١٨

  
  

  هزینه استهالک5-3
 

  هزینه استهالک سالیانه
 )هزارریال(

درصد  شرح )هزارریال(ارزش دارائی

 محوطه سازی 851500 8 68120

 اختمان سازیس 3765000 8 301200

 ماشین آالت و تجهیزات  1025325 10 102532,5

 تاسیسات 470000 8 37600

 وسائل حمل و نقل 550000 20 110000

 وسائل دفتری 46875 20 9375

 پیش بینی نشده 770870 12 92504,4

    

 جمع کل 721331,9

  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                    
  گیالنن  شهرکهای صنعتی استا شرکت             

  
 

 ١١٩

  
  
  

 سایر محاسبات مالی-4

درصد هزینه کل یرهزینه متغ هزینه ثابت درصد مبلغ  مبلغ
 شرح هزینه

 مواد اولیه 12828750 100 0 0 12،828،750

 هزینه حقوق و دستمزد 401212 35 745108 65 1،146،320

 هزینه انرژی مصرفی 298320 80 74580 20 372،900

 هزینه تعمیر و نگهداری 327316,2 80 81829,05 20 409،145

 هزینه پیش بینی نشده 627177,3981 85 110678,4 15 737،856

 هزینه اداری و فروش 154949,7101 100 0 0 154،950

 هزینه تسهیالت مالی 0 0 0 100 0

 هزینه بیمه کارخانه 0 0 16959,14 100 16،959

 هزینه استهالک 0 0 721331,9 100 721،332

 هزینه استهالک قبل از بهره برداری 0 0 61600 100 61،600

 جمع هزینه های تولید 14637725,31   1812086   16،449،812

 فروش کل معادل 18،917،284

  

  
  
  
  


