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انبي كشور جهان برنج به عنوان يكي از مهمترين منابع غذايي مورد توجه قرار دارد . همراه برنج سه فرآورده ج 75در بيش از  -چكيده 
ارزشمند توليد مي شود كه عبارتند از  ساقه ، پوسته شلتوك و سبوس برنج .از اين ميان سبوس برنج كه همان پوسته خارجي دانه برنج است 
كاربردهاي گوناگوني دارد . مهم ترين كاربرد آن استحصال روغن از سبوس برنج است . روغن سبوس برنج عالوه بر مصرف خوراكي داراي 

در اين مقاله سعي نويسندگان براين بوده است كه ضمن ي زيادي من جمله در صنايع غذايي آرايش و بهداشتي و دارو سازي مي باشد .  كاربردها
بررسي خواص و ويژگي هاي روغن سبوس برنج  به معرفي اين روغن پرداخته و با بررسي اجمالي صرفه اقتصادي  توجه توليد كنندگان ، مصرف 

يه گزاران و نيز مسئولين بخش كشاورزي را به امكان ايجاد درآمد جانبي مناسبي در جهت بهبود درآمد كشاورزان و توليد كنندگان ، سرما
 كنندگان برنج در استانهاي برخوردار از كشت برنج جلب نمايد. 

  برنج، روغن ، صرفه اقتصادي ، شلتوك سبوس ، _كليد واژه ها  
 
 
 مقدمه . 1
در جهان ، از برنج به عنوان يك ماده ي  كشور 75در بيش از  

ورده جانبي توليد رآفسه غذايي مهم ياد مي شود . همراه برنج 
و ساقه آن ، پوسته شلتوك سبوس برنج  شامل مي شود كه 

است . سبوس برنج كه همان پوسته ي خارجي مغز برنج است 
كشور ما از معدود كشورهايي است  كاربردهاي گوناگوني دارد

آن از محصوالت فرعي كشت برنج از جمله سبوس برنج كه در 
بداليل متعددي من جمله ؛ فقدان دانش و مهارت كافي 
كشاورزي ، عدم آموزش مناسب براي بهره برداران ، نارسايي 

استفاده هاي موجود در سيستم نگهداري ، تبديل و توزيع و ... 
 . آيد مطلوب و اقتصادي بعمل نمي

مجاورت با درياي كاسپين، بهره گيري از دليل ه استان گيالن ب
هاي فراوان و خاكهاي  كافي، رودخانه باران فراوان، رطوبت

بوده و در  آبرفتي يكي از قطبهاي كشاورزي و حاصلخيز كشور
توليد محصوالت كشاورزي و تأمين نيازهاي غذايي نقش 

درصد را اراضي 30اساسي دارد.. از كل مساحت استان حدود 
 238040زير كشت  سطح  برنج با . دهد يل ميكشاورزي تشك

را در بين  سطح زير كشت و ميزان توليد بيشترين هكتار 
 . به خود اختصاص داده است محصوالت كشاورزي استان 

 
 سبوس برنج. 2

و پوسته بيروني است.  دانه شلتوك متشكل از برنج قهوه اي
 ماپوسته بيروني شامل بخشهاي ساختاري مختلف به نامهاي ل

مي باشد. بخشهاي لما  رچيال ، استرايل لماس و اريستا ، ، پالئا
و پالئا،دانه برنج قهوه اي را در بر ميگيرند و بخشهاي استرايل 
لماس و اريستا بعد از آن قرار ميگيرد . درصد رچيال در پوسته 
از بخشهاي ديگر كمتر است . سبوس برنج شامل پريكارپ ، 

درصد از   10مي باشد كه حدود  آلورن ، پوشش دانه و جنين
 دانه شلتوك را تشكيل مي دهد .

ارزش تغذيه اي سبوس برنج خام و امكان استفاده از آن به 
عنوان يك مكمل غذايي مناسب براي انسان و خوراك دام و 
طيور و نيز امكان استفاده از آن به عنوان يك منبع ارزشمند 

ستفاده از اين روغن صنعتي از عواملي است كه گرايش به ا
 فرآورده كشاورزي را افزايش داده است . 

  از سبوس برنج  توليد مواد آلي. 3
درصد سبوس برنج را مواد آلي همچون سلولوز ،  70حدود 

ليگنين ، و گلوكوكسيالن تشكيل مي دهند . از گلوكوكسيالن 
موادي همچون فورفورال در تهيه مواد دارويي ، توليد نايلون و 



يك حالل آلي مورد استفاده قرار مي گيرد . اوكسي به عنوان 
ليتول نيز به عنوان يك ماده ي واسطه در صنايع دارويي 
كاربرد دارد . از اين ماده در خميردندان ها به عنوان ماده 
جاذب رطوبت استفاده مي شود . شيريني اين ماده به مقدار 

 درصد از شكر بيشتر است و افزايش قند خون را در پي 25
ندارد . از اين رو ، مصرف آن براي بيماران قندي مناسب است 
. به اين ترتيب امكان تهيه مواد آلي از اين ماده ، آن را به 
عنوان يك ماده خام و باارزش معرفي مي كند . چنان كه توليد 
مواد آلي از آن ، كه از نفت نيز قابل تهيه هستند مي تواند در 

 موثر باشد . حفظ و صرفه جويي منابع نفتي
  تركيبات شيميايي سبوس برنج :. 4
  1 - محتواي تركيبات شيميايي سبوس برنج در جدول 

 خالصه شده است 
 مقدار ( %) تركيب شيميايي

 9/8 – 5/12 رطوبت
 7/8 – 4/13 پروتئين تام

NEF 7/38 – 3/44 مستخرجه عاري از نيتروژن 
 1/10 – 22/4 چربي تام
 3/9 – 3/14 خاكستر
 7/8 – 4/11 پنتوزان

 ) B 544 )μg/gويتامين هاي خانواده 
 تركيب هاي شيميايي سبوس برنج 1-جدول

 
 روغن سبوس برنج:. 5
هاي مهم استخراجي از سبوس برنج، روغن  يكي از فرآورده  

غذايي كشورهاي آسيايي مانند  آن است كه بخشي از نيازهاي
تجهيزات،  ا تاكنونكند. كشور م چين، ژاپن و هند را تأمين مي

علم و تخصص الزم را براي استخراج، تصفيه و تحقيقات توليد 
دسترس نداشته است. اين روغن مواد مختلفي را  اين روغن در

منبعي سرشار از مواد  توان گفت در خود جاي داده است و مي
 .شود مختلف مورد نياز بدن محسوب مي

مورد    FDA  /WHO  روغن سبوس برنج توسط كميته ويژه 
بررسي قرار گرفته و ايمني آن براي مصرف انساني بدون 

درصد  25-15حدود هيچگونه عوارض جانبي تأييد شده است .
سبوس برنج با  روغن تصفيه شدهسبوس را شامل مي شود . 

س توليد سمناسبي براي  روغنمطلوب ،  طعمن و رنگ روش
هاست و نيز تحت  ساالدو مصرف در  مارگارين سازيو  مايونز

محسوب مي  سرخ كردنمطلوبي براي  روغنشرايط خاص، 
 شود

 تركيب و خواص روغن سبوس برنج . 6
روغن خام سبوس برنج شامل واكس ، صمغ ، نشاسته ، آب    

ن جدا شوند. اين روغن ، روغني و ... مي باشد كه بايد از روغ
شفاف با بوي برنج مي باشد. روغن سبوس برنج با عدد اسيدي 
پائين ، رنگ زرد متمايل به سبز دارد با افزايش عدد اسيدي 
رنگ آن تيره تر ميشود، به طوريكه روغن با عدد اسيدي 

 باالرنگ قهوه اي متمايل به ارغواني دارد .

 در روغن سبوس برنجتركيب اسيدهاي چرب موجود . 7
با توجه به تركيب اسيدهاي چرب اين روغن خوراكي مشخص 
مي گردد كه روغن سبوس برنج داراي نسبت مطلوب از 

مي باشد. تركيب   SFA / MUFA / PUFAاسيدهاي چرب   
/  SFAميزان   اسيدهاي چرب روغن سبوس برنج و نيز 

MUFA / PUFA  در چند نوع روغن جهت مقايسه با روغن
 ارائه گرديده اند.  3و  2 سبوس برنج در جداول

 نوع اسيد چرب درصد وزني

 ميريستيك اسيد 2/0
 پالميتيك اسيد 12 – 3/17
 استئاريك اسيد 8/1 – 6/2

 آراشيديك اسيد 5/0
 بهنيك اسيد 5/0
 ليگنوسريك اسيد 7/0

 اولئيك اسيد 41 – 6/45
 لينولئيك اسيد 6/27 – 7/36

لنيك اسيدلينو ناچيز - 1  
 تركيب اسيدهاي چرب موجود در روغن سبوس برنج 2 -جدول

 
 اسيدهاي چرب (درصد وزني) روغن

 SFA MUFA PUFA 
 50 38 12 روغن آفتابگردان

 75 15 10 روغن گلرنگ
 60 24 16 روغن سويا

 30 50 20 روغن بادام زميني
 35 45 20 روغن سبوس برنج

 about مقدار توصيه شده
33% 

above 
33% 

Below    
33% 

 در چند نوع روغن SFA / MUFA / PUFAميزان     3-جدول  
اين روغن عالوه بر نسبت مطلوب بين اسيدهاي چرب اشباع 

. از حتوي تركيبات مغذي ميكرو مي باشدشده و اشباع نشده م
نكات قابل توجه در خصوص روغن سبوس برنج باال بودن مواد 

http://روغن-تصفیه-شده.worldfood.ir/T______روغن-تصفیه-شده.htm
http://طعم.worldfood.ir/T______طعم.htm
http://روغن.worldfood.ir/T______روغن.htm
http://تولید-سس-مایونز.worldfood.ir/T______تولید-سس-مایونز.htm
http://تولید-سس-مایونز.worldfood.ir/T______تولید-سس-مایونز.htm
http://مارگارین-سازی.worldfood.ir/T______مارگارین-سازی.htm
http://سالاد.worldfood.ir/T______سالاد.htm
http://روغن.worldfood.ir/T______روغن.htm
http://سرخ-کردن.worldfood.ir/T______سرخ-کردن.htm


وغن نسبت به ساير روغن هاست ، غير قابل صابوني شدن اين ر
% مواد غير قابل  2/4به طور متوسط روغن سبوس برنج حاوي 

% مي  1 – 2صابوني است كه اين ميزان براي ساير روغنها 
باشد . درصد مطلوبي از اسيدهاي چرب و ميزان باالي مواد 
غير قابل صابوني شدن باعث خاصيت كاهش كلسترول خون 

 ميگردد. 
اين روغن سبوس برنج به دليل باال بودن درصد عالوه بر    

آنتي اكسيدانها درآن طول عمر بيشتري نسبت به ساير انواع 
روغن دارد. يكي از مشكالت عمده در فرايند توليد اين نوع 
روغن باال رفتن سريع اسيدهاي چرب آزاد مي باشد. يكي از 

در  داليل اين امر وجود ميزان نسبتاً بااليي از آنزيم ليپاز
سبوس برنج مي باشد. لذا جهت جلوگيري ازتجزيه ليپيدها به 
بيان ديگر جلوگيري از  فساد سبوس  برنج پايدار سازي 
سبوس برنج  به عنوان يك پيش فرايند استخراج  روغن 

 ضروري است .
  

 مزايا و كاربردهاي روغن سبوس برنج :. 8
هاي روغن سبوس برنج عالوه بر مصرف خوراكي داراي كاربرد

 زيادي است كه در اينجا به چند مورد اشاره مي شود :
روغن خام و نيمه تصفيه شده سبوس برنج منبعي مناسب 
براي تهيه انواع صابون آرايشي و بهداشتي به ويژه پودر صابون 

 مي باشد .
اين روغن به عنوان ماده اوليه تهيه اسيدهاي چرب از جمله   

 د استفاده قرار مي گيرد . استئاريك اسيد و اولئيك اسيد مور
از روغن بدون موم سبوس به عنوان يك عامل ضد كف براي 
محيط آبي استفاده مي شود بر اساس يافته ها و نتايج ، 
توانايي و قدرت ضد كف كنندگي روغن بدون موم سبوس برنج 

 است برابر و يا بيشتر از اسيد اولئيك
فرا بنفش در از روغن سبوس برنج به دليل توان جذب اشعه  

نانومتر در توليد كرمها و لوسيونهاي ضد   315تا  295ناحيه 
 آفتاب استفاده مي شود .

اين روغن بدليل خاصيت نرم كنندگي پوست در توليد و 
 فرموالسيون انواع كرم نرم كننده مورد استفاده قرار مي گيرد .

روغن سبوس برنج به عنوان يك نرم كننده ضد آلرژي و ماليم 
همه انواع مو باعث شادابي و خوشحالتي مو ميشود . به  براي

همين دليل از اين روغن در تهيه انواع نرم كننده مو وشامپو 
 استفاده مي شود. 

اسكوالن كه به عنوان يك فراورده دارويي پر مصرف در درمان 
بيماري هاي قلبي و عروقي ، ديابت ، آرتريت ، هپاتيت و 

شده است به عنوان يك  افزايش كلسترول خون شناخته
فرآورده جانبي از روغن خام سبوس برنج قابل استحصال مي 

% در روغن  2-3باشد . اين تركيب ايزوپرونوئيدي به ميزان 
سبوس برنج وجود دارد در حاليكه در ساير انواع روغن مقدار 

 % مي باشد .1/0 – 7/0اسكوالن 
اكسيدانت،  گاما اوريزانول كه يك داروي مناسب با خواص آنتي

ضد سرطان ، كاهنده كلسترول خون ، كاهنده عوارض يائسگي 
حاصل از تصفيه قليايي روغن  مي باشد از توده صابوني و ...

سبوس برنج استخراج مي شود . و در بسياري از كشور هاي 
برخوردار از كشت برنج روغن سبوس برنج به عنوان بهترين و 
 در دسترس ترين منبع براي گامااوريزانول شناخته شده است .

روغن سبوس برنج به عنوان يكي از مناسبترين منابع تهيه  
يي بسيار مفيد در درمان بيماري هاي اينوزيتول كه دارو

 عصبي بويژه افسردگي است ، مورد استفاده قرار ميگيرد.
با توجه به اين ويژگي ها و تأثير فوق العاده اين روغن در  

درمان و پيشگيري از بيماريهاي قلبي ، روغن سبوس برنج در 
 ) مشهور شده است. Heart oilژاپن به نام روغن قلب (

 
 
 
 
 

 ند توليد روغن از سبوس برنج :فرآي. 9
هدف از فرآيند توليد روغن از سبوس برنج ، جداسازي و 
تبديل آن به روغن خوراكي با كيفيت باال مي باشد. مراحل 

 استحصال روغن بشرح زير مي باشد.
  تميزكردن . 1،9

در اين مرحله به كمك سيستم غربال و جريان باد ، مواد 
اگر اين مرحله قبل از عمليات خارجي از سبوس جدا ميگردد. 

روغن كشي انجام نشود، راندمان استحصال روغن بطور قابل 
 مالحظه اي كاهش خواهد يافت .

 پايدار سازي  فرآيند . 2،9
اين عمليات بمنظور سهولت خروج روغن از سبوس و غير فعال 
كردن آنزيم هاي ليپوليتيكي موجود در سبوس انجام ميگردد . 

برنج از نظر قندها، اسيدهاي آمينه آزاد ، غني بودن سبوس 
وجود آنزيم در آن مشكالتي را طي انبار داري بهمراه دارد. 
افزايش رطوبت سبوس ، باال بودن درجه حرارت و رطوبت 
نسبي انبار و بسته بندي نامناسب باعث بروز تغييرات نامطلوب 
در سبوس ميگردد. سرعت توليد اسيد چرب آزاد به فعاليت 



م هاي ليپو ليتيك كه طي عمليات تبديل آزاد مي شوند و آنزي
نيز فعاليت باكتري ها و قارچ هاي موجود در هوا و رطوبت 
بستگي دارد از بين آنزيم هاي موجود در سبوس برنج ، ليپاز و 
تحت شرايط معيني ، اكسيداز ها عامل بسيار موثري در فساد 

كردن آنزيم آن طي نگهداري محسوب مي شود. لذا غير فعال 
سبوس بالفاصله پس از تبديل كامال پايدار سازي ليپاز يا 

روشهاي پايدار سازي كه تاكنون مطالعه  ضروري مي باشد.
 شده اند به دو دسته اصلي تقسيم بندي مي شوند :

 روشهاي پايدارسازي شيميايي و روشهاي پايدار سازي فيزيكي
 روشهاي پايدارسازي شيميايي :  

ر سازي شيميايي علي رغم تأثير نسبي خوب روشهاي پايدا
چندان متداول نيستند. موادشيميايي متعددي براي 
پايدارسازي بررسي شده اند نظير: اسيد استيك ، دي اكسيد 

 سولفور ، سولفيد هيدروژن و .... 
 روشهاي پايدارسازي فيزيكي :

  آ ) نگهداري در دماي پايين :
 ازسرعت سانتيگراد درجه 3 – 3/3نگهداري سبوس دردماي

 .ميكاهد سبوس روغن هيدروليز
 ب) نگهداري در جو بي اثر :

حذف اكسيژن از محيط ، سرعت رشد كپك (ميكرو ارگانيسم 
ها ) را مي كاهد و از واكنشهاي اكسيداسيون و تأثير حشرات 

نيتروژني بويژه پروتئين عمالً اين روش بازداري مي كند . 
 و مؤثر نيست . نگهداري به اندازه كافي مفيد

 ج) استفاده از تابش راديواكتيو 
 د) پايدار سازي حرارتي 

روشهاي پايدار سازي حرارتي را مي توان به دو گروه تقسيم 
كرد : پايدار سازي حرارتي بدون افزايش آب و پايدار سازي 

 حرارتي توأم با افزايش آب 
 

  روغن استخراج . 3،9
 و مكانيكي روش دو از ادهاستف با ميتوان را برنج سبوس روغن
 سيستم ، استخراج روش ترين ساده. نمود استخراج حالل
 و مارپيچي پرسهاي از استفاده با كه است فشار تحت

 نجام ميگردد. ا هيدروليكي
بعلت پائين بودن راندمان استحصال ، بكارگيري روش مكانيكي 
مقرون بصرفه نيست . روش استخراج توسط حالل ، باعث 

 درصد از روغن موجود در سبوس ميگردد.  99تا 95خروج 
 روشهاي استحصال روغن توسط حالل بشر ح ذيل مي باشد 

 – 4 مداوم – 3) باطري(  مداوم نيمه – 2 مداوم غير – 1
 X-M روش

 مداوم غير – 1
ساختار اكستراكتور غير مداوم ، بدين صورت است كه از دانه 

ج مي شود. در هاي روغني به روش غوطه وري روغن استخرا
چنين حالتي براي تسريع راندمان استخراچ روغن ، احتياج به 
همزن بوده و در هرمرحله بايد اكستراكتور ازحالل تازه پر 
شود. پس از خروج ميسال و كنجاله مجددا مراحل استخراج 

 روغن انجام ميگيرد.
  مداوم نيمه روش – 2

، معروف در اين روش حالل از متداولترين ظروف روغن كشي 
عدد مي 12تا  6به باطري عبور ميكند . تعداد باطري ها اغلب 

باشد. ساختار هريك از اين روغن گيرها شبيه اكستراكتور غير 
مداوم مي باشد. در مرحله اول اكستراكتور با دانه روغني پر 
مي شود . براي تسريع مرحله استخراج از مخازني كه در باالي 

استفاده ميگردد. پس از بارگيري اكستراكتورها قرار دارند 
اكستراكتور ، راه ورود دانه روغني بسته مي شود. سپس حالل 
از باال بداخل اكستراكتور پمپاژ شده ، پس از اينكه اكستراكتور 
از حالل پرشد ، با همزدن مقدار كمي روغن استخراج مي 
شود. سپس ميسال وارد اكستراكتور دوم شده ، در آخرين 

كه حالل سرشار از روغن است ميسال را از اكستراكتور 
درصد روغن  35 بايد حاوي اكستراكتور خارج مي كنند. ميسال

 باشد. 
 روش مداوم  - 3

در اكستراكتورهاي مداوم ، استخراج روغن از دانه هاي روغن 
به روش پركوالسيون بوده يعني حالل برخالف جهت پولك 

اي مداوم روغني حركت ميكند.اصول ساخت اكستراكتوره
 -اكستراكتورروتوسل  -اكستراكتور بولمن :  عبارتند از 

 اكستراكتورهاي مركب  -اكستراكتور مداوم ايمرسون 
  X.M روش – 4

روش قبلي كه از سبوس استفاده مي 3دراين روش برخالف 
شد از كل دانه بعنوان ماده اوليه استفاده مي شود. در اين 

ام و پس از اين روش جدا سازي تحت شرايط خاصي انج
مرحله با استفاده از اسپري، روغن سبوس را با برنج قهوه اي 
بخوبي مخلوط و چند ساعت در اين حالت نگهداري مي 
نمايند. مرحله ي بعدي عمليات آسياب يا تبديل مي باشد. 
روغن حاصله از اين سيستم داراي كيفيتي بسيار مطلوب 

ن ، طعمي وسبوس برنج روغن كشي شده داراي رنگي روش
ماليم و عطري مطبوع بوده و نيازي به پايدار كردن ندارد . اين 



روش داراي ضايعات كم ، اما راندمان استحصال روغن پائين و 
 هزينه سنگين از مزايا و معايب اين روش است .

 

 بررسي صرفه اقتصادي. 9
بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان جهاد كشاورزي 

يزان توليد برنج سفيد در استان م 1389گيالن در سال 
بوده است در صورتي كه ميزان استحصال  2/1368926

% 10% و مقدار سبوس قابل استحصال  60برنج از شلتوك 
در نظر گرفته شود ، ميزان كل سبوس قابل استحصال تنها 

 تن خواهد بود . 228154/ 43در استان گيالن حدود 
خراج از سبوس برنج با توجه به اينكه روغن سبوس قابل است

% تخمين زده مي شود مي توا ن نتيجه گرفت كه در 20
صورت بهره برداري از سبوس برنج قابل استحصال در سطح 

ليتر  50142857تن معادل  45630استان امكان توليد 
 روغن سبوس برنج وجود خواهد داشت . 

براي روغن پايه   FOBاز آنجا كه به طور متوسط ارزش 
ارزش روغن سبوس     $ Liter  5 - 5/3 / سبوس برنج

 - 507/2 ×108قابل استحصال تنها در استان گيالن معادل
 دالر خواهد بود . 755/1 ×108

ميزان استحصال روغن خام از دانه هاي روغني مطابق 
جدول زير مي باشد با توجه به جدول مشاهده مي شود كه 
 ميزان استحصال روغن از سبوس برنج  معادل ميزان

 استحصال روغن از دانه سويا در نظر گرفته شود .
 
 

 جمع افت كنجاله روغن خام دانه

 98 5 75 18 سويا

 90 5 42 43 آفتابگردان

 100 8 52 40 كلزا

 100 5 60 35 گلرنگ

 79 10 55 14 پنبه

 ضرايب تبديل دانه هاي روغني به روغن خام و كنجاله(درصد)       
د استخراج روغن از سبوس برنج با توجه به اينكه فراين

مشابه ساير دانه هاي روغني است با در دست داشتن 
محاسبات هزينه توليد هر هكتار سويا در جدول زير مشاهده 
مي شود كه سبوس برنج كه تنها در صورت اصالح 
تكنولوژي كارخانجات برنجكوبي و فراهم آمدن امكان تثبيت 

كليه هزينه سبوس پس از جداسازي از شلتوك و حذف 
هاي كشت  مي تواند به عنوان منبع مناسبي جهت توليد 
روغن با كيفيت بسيار مناسب و ويژگي هاي خاص ارائه 

 شده در بخشهاي قبل باشد .

 

ف
ردي

نوع  
 عمليات

مقدار 
 واحد

 هزينه در سال
1384-1385 

برآورد 
هزينه 
درسال 
1386 

 هزينه كل قيمت واحد

1 
كل  جمع

هزينه 
 يدتول

  5432012  

2 
عملكرد 

در 
 هكتار

2474 
 كيلو

  2385,9 

3 

هزينه 
ام تم

شده در 
 هر كيلو

 2196,3  357,9 

4 
سود 
توليد 
 كننده

 329,4  2743,8 

5 

هزينه 
تمام 

شده با 
 سود

 2525,35  891,7 

و پيشنهاد قيمت  1385محاسبه هزينه توليد هر هكتار سويا در سال 
 1386خريد تضميني موسسه براي سال 

 
درصدي به  80بديهي است با توجه به وابستگي بيش از 

واردات دانه هاي روغني بهره برداري از سبوس برنج  به 
ورده جانبي با ارزش ، نه تنها بخش كوچكي آعنوان يك فر

از نياز به واردات دانه هاي روغني را جبران خواهد نمود 
مي بلكه با توجه به هزينه هاي كشت داشت و برداشت برنج 

تواند منبع در آمدي جديد برا ي كشاورزان و روستائيان 
استان گيالن و ساير استانهاي برخوردار از كشت اين 

 ورده استراتژيك باشد . آفر
در نهايت در اين مقاله سعي نويسندگان براين بوده است كه 
با توجه خواص فوق العاده روغن سبوس برنج از جمله ويژگي 

ال ، محتواي باالي مواد مغذي ميكرو ، هاي تغذيه اي بسيار با
مقاومت باال در برابر حرارت ، قابليت ضد سرطان و آنتي 
  اكسيداني ، طعم مناسب و صرفه اقتصادي باال  به معرفي اين 
روغن پرداخته توجه توليد كنندگان ، مصرف كنندگان ، 
سرمايه گزاران و نيز مسئولين بخش كشاورزي را به امكان 

ن روغن جلب نموده و امكان ايجاد درآمد جانبي استخراج اي
مناسبي در جهت بهبود درآمد كشاورزان و توليد كنندگان 
برنج در استانهاي برخوردار از كشت برنج را به مسئولين 

 يادآوري نمايند . 
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