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برنامه	رىزى	و	نظارت،	بررسى	و	تصوىب	محتوا:	کمىسىون	برنامه	رىزى	و	تألىف	کتابهاى	درسى	
رشتٔه	امور	زراعی	دفتر	تألىف	کتابهاى	درسی	فنى	و	حرفه	اى	و	کار		دانش	وزارت	آموزش	و	پرورش.	
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ىوسف.	ج.	اىران.	وزارت	آموزش	و	پرورش.	کمىسىون	برنامه	رىزى	و	تألىف	کتابهاى	درسى	رشتٔه	

امور	زراعی.	د.	عنوان.	هـ.	فروست.
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کلىه	حقوق	مادی	و	معنوی	اىن	کتاب	متعلق	به	سازمان	پژوهش	و	برنامه	رىزی	آموزشی	وزارت	آموزش	
و	پرورش	است	و	هرگونه	استفاده	از	کتاب	و	اجزای	آن	به	صورت	چاپی	و	الکترونىکی	و	ارائه	در	
پاىگاه	های	مجازی،	نماىش،	اقتباس،	تلخىص،	تبدىل،	ترجمه،	عکس	برداری،	نقاشی،	تهىه	فىلم	و	
تکثىر	به	هر	شکل	و	نوع	بدون	کسب	مجوز	ممنوع	است	و	متخلفان	تحت	پىگرد	قانونی	قرار	می	گىرند.



آىىد	و	احتىاجات	 بىرون	 شما	عزىزان	کوشش	کنىد	که	از	اىن	وابستگى	
کشور	خودتان	را	برآورده	سازىد،	از	نىروى	انسانى	اىمانى	خودتان	غافل	نباشىد	

و	از	اتکاى	به	اجانب	بپرهىزىد.	
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مقدمه
در	حال	حاضر	که	بىش	از	90	درصدِ	روغن	خوراکى	مورد	مصرف	کشورمان	از	خارج	تأمىن	مى	شود،	زراعت	
گىاهان	تولىد	کنندٔه	روغن	از	اهمّىت	وىژه	اى	برخوردار	است.	زىرا	اىن	گونه	گىاهان	ضمن	تأمىن	روغن	مورد	نىاز	و	قطع	

وابستگى	به	بىگانگان،	باعث	فعال	شدن	کارخانجات	روغن	کشى	و	در	نتىجه	اىجاد	اشتغال	مى	گردند.
آفتابگردان	با	داشتن	وىژگىهاىى	چون:	کىفّىت	عالى	روغن؛	باال	بودن	درصد	روغن؛	دورٔه	رشد	و	نمو	نسبتاً	کوتاه؛	
سازگارى	مطلوب	با	اغلب	شراىط؛	امکان	کاشت	مکرر	در	سال	و	فرآورده	هاى	متنوّع	جانبى،	از	جاىگاه	و	اهّمىت	مطلوبى	

برخوردار	است	و	زراعت	آن	به	طور	روز	افزونى	روبه	گسترش	دارد.
در	اىن	مهارت،	ضمن	آشناىى	با	ارزش	و	اهمىت	آفتابگردان،	به	خصوصّىات	گىاه	شناسى	و	اقلىم	مطلوب	رشد	آن	
پى	خواهىد	برد.	آن	گاه،	اصول	به	زراعى	آفتابگردان	را	فراگرفته،	با	آموزش	مباحث	و	انجام	فعالىتها	و	عملىات	پىش	بىنى	

شده	در	زراعت	آفتابگردان،	توانمند	خواهىد	شد.
ان شاء الّله
مؤلفان   



هدف کلى

اىجاد	مهارت	در	زراعت	آفتابگردان


