
 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های خبری و تولیدات پژوهشی در بخش های زیر قابل دسترس است:فرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 علي قنبري شيرسوار پژوهشگر:

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش

 مصاحبه پژوهشي:

  هاي روغني در ایران کشت دانه بررسي وضعيت

http://www.iribnews.ir/


 

1 

 

  برجسته:نکات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه و طرح مسئله 

ای از نیازهای گیری از آنها گوشهگردد که بشر با بهرهها پیش باز می های روغنی به قرن تاریخچه استفاده از دانه

ها به منظور  ترش صنایع روغن کشی استفاده از دانهنمود. پس از گسدارویی، غذایی و گرمایی خود را تامین می

های روغنی  روغن گیری و استفاده از پروتئین موجود در آنها در غذای انسان و حیوان مطرح گردیده است. دانه

باشند، روغن آن مصرف خوراکی و صنعتی و بعد از غالت به عنوان منبع تامین انرژی در تغذیه انسان مطرح می

عات شود. نتایج حاصل از مطالجیره غذایی دام و طیور مصرف میر کنجاله آن به دلیل باال بودن میزان پروتئین، د

رمان از طریق مصرف روغن تامین درصد از کل انرژی مصرفی مردم کشو 21دهد که انستیتو تغذیه ایران نشان می

درصد اعالم شده است و 10اتکایی کشور در تولید روغن مقدار  و طبق آخرین اخبار رسمی ضریب خودگردد می

 شود.میلیون تن روغن گیاهی مورد نیاز کشور در سال از طریق واردات تامین می 5/1د از درص 90

که کشور ایران با توجه به  دهدهای روغنی نشان می های موفق در کشت دانهبررسی مطالعات و تجربیات کشور

های  باتی و کنجاله و دانهردات روغن نتواند ضریب وابستگی به واگوناگون و نیروی انسانی مستعد میهای  اقلیم

های روغنی بیشتر متکی بر تولید  ر گذشته نه چندان دور تولید دانهروغنی را کاهش داده و به حداقل برساند. د

شد اما در سالهای اخیر در های گلستان و مازندران کشت می، که عمدتا در استانسویا، آفتابگردان و پنبه دانه بود

غنی با توجه به شرایط اقلیمی، کشت پائیزه و نیاز کم به آب، کشت کلزا در اولویت قرار های رو بین انواع دانه

 گرفته است. 

و  تیامن ،یروند توسعه اقتصاد عیتسر ،یارز ییدر صرفه جو یینقش بسزا ،یروغن یها دانه دیتول

 .کند یم فایکشور ا ییاستقالل غذا

 درصد اعالم شده است و 10طبق آخرین اخبار رسمی ضریب خود اتکایی کشور در تولید روغن مقدار

 شود.نیاز کشور در سال از طریق واردات تامین میمیلیون تن روغن گیاهی مورد 5/1درصد از  90

 هزار  400شود بیش از هزار هکتار است که پیش بینی می 220سطح زیر کشت کلزا در کشور حدود

 تن کلزا از این مزارع برداشت شود.

های روغنی در مناطق فقیر نشین، فرصت و بستر مناسبی را برای ایجاد پیاده سازی طرح کشت دانه

 .های شغلی، به ارمغان آورده استتوسعه فرصتو 

 یابد های روغنی و استحصاالت آن اختصاص میدانه درصد ارزبری کاالهای اساسی به 30ساالنه بیش از

( بیش از  1371-1396سال گذشته ) 25های روغنی، روغن و کنجاله در ارزش واردات دانهبطوریکه 
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 ییو استقالل غذا تیامن ،یروند توسعه اقتصاد عیتسر ،یارز ییدر صرفه جو یینقش بسزا ،یروغن یهادانه دیتول

میزان وابستگی و  اهمیت دانه های روغنی، ضرورت و در همین راستا و برای تحلیل بیشتر .کند یم فایکشور ا

همچنین تولید و تشویقی وزارت جهاد کشاورزی و های طرح های روغنی، وضعیت کشت و تولید دانه بری کشور،ارز

ای را با آقای دکتر علیرضا مهاجر، مشاور وزیر  ، مصاحبه16/02/97مورخ  ،مشکالت و موانع تولید آن در کشور

 جهاد کشاورزی و مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی انجام داده ایم. 

 

 هاي روغني  در کشور ضرورت و اهميت رونق توليد و توسعه کشت دانه 

غذایی یا به عبارتی  ضریب خودکفایی محصوالت، هم سنجش امنیت غذایی در سطح کالنهای میکی از شاخص

افزایش ضریب باشد. از طرف دیگر، دیگر درجه تأمین نیازهای غذایی اساسی کشور از منابع تولید داخلی می

المللی نظام سیاسی کشور و گسترش اقتدار و مشروعیت خودکفایی کشور عالوه بر این که در افزایش وجهه بین

وری کشاورزی، کارایی سرمایه و نیروی کار در بخش بهبود بهرهآن شدیداً موثر است، به طور تلویحی داللت بر 

های دولت، توسعه روستایی، پژوهش و توسعه کشاورزی نیز دارد که مجموعه این کشاورزی، اثربخشی سیاست

های ارزی، کاهش وابستگی و در نتیجه تقویت امنیت جویی در هزینهعوامل به افزایش رشد اقتصادی کشور، صرفه

است که  درصد 90حدود وابستگی به واردات  های روغنی و استحصاالت آن میزاندانهدر خصوص  .انجامدملی می

های روغنی عالوه بر توسعه تولید دانه افزایش از آسیب پذیری بسیار باالیی بویژه در شرایط تحریم برخوردار است.

ی کشت غالت و کنترل  بیماریهای گندم و و نیز اثرات تناوبی بسیار مفید در پایدار کشت آن و ایجاد اشتغال

تولید کنجاله مصرفی در تغذیه دام  باپس از فرآوری تأمین بخشی از روغن خوراکی جامعه،  بهبود کیفیت خاک و

سرانة  تأمین پروتئین و تواند در که این امر می بسیار تاثیرگذار استنیز  ور و به تبع آن در صنعت دامپروریو طی

 باشد بسیار موثر واقع شود. اصلی امنیت غذایی در کشور مشکل تواندکه میذایی انرژی و مواد غ

  هاي روغني در کشور توليد و سطح زیر کشت دانهوضعيت 

 400شود بیش از هزار هکتار است که پیش بینی می 220در حال حاضر سطح زیر کشت کلزا در کشور حدود 

شود های روغنی نیز که عمدتا در تابستان کشت میمورد سایر دانهرع برداشت شود در هزار تن کلزا از این مزا

هزار هکتار  20هزار تن دانه و  160حدود  هزار هکتار سویا با تولیدی 70دود ریزی الزم انجام شده که حهبرنام

 هزار تن دانه در کشور تولید شود.  40با حدود  هزار هکتار کنجد 35تن و  هزار 30 آفتابگردان با حدود

 

 

  هاي روغني بویژه کلزا طرح خود کفائي دانه 

ای که در تأمین امنیت غذائی دارد همیشه های روغنی در بین محصوالت زراعی به لحاظ نقش و جایگاه ویژهدانه

های مختلف بوده است. عالوه بر نقش این گروه محصوالت در تأمین روغن نباتی مورد مورد توجه کشورها و دولت

های محلول در روغن و کنجاله به عنوان غذای دام و طیور، عنوان منبع انرژی و تأمین کننده برخی ویتامیننیاز به 
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کلیه آنها پهن برگ بوده و در تناوب غالت قرار می گیرند همچنین قابلیت کشت در  "با توجه به اینکه تقریبا

با توجه به کارشناسان و کشورها بوده است. یه اقالیم مختلف دارند از نظر بهبود وضعیت تناوبی مورد توجه کل

 4تا  3های آنها خروج ساالنه بیش از واردات دانه های روغنی و فرآوردهدرصدی کشور به  85وابستگی بیش از 

، ضرورت تأمین این اقالم در شرایط تحریم و ارتقاء وضعیت تولید این ر ارز برای واردات این محصوالتمیلیارد دال

 کند. عزم و اراده ملی را طلب میاخل کشور توجه و محصوالت  در د

های لحاظ پایداری تولید، فراز و نشیبهای الزم انجام شده ولی به سال گذشته اقدامات و تالش 20اگرچه در 

، ارزی و وضعیت خرید تضمینی بازرگانی زیادی داشته است که ناشی از تغییر وضعیت حمایتهای الزم و سیاستهای

نماید برای می    یت سالمت و بهداشت مردم ایجابعالوه بر این ارتقاء وضعتبارات مورد نیاز بوده است. ین اعو تأم

های با کیفیت پائین ( و همچنین کاهش مصرف روغنGMOهای سالم و غیر ترانس ژنیک )دسترسی به روغن

رد. در روغنی مورد توجه ویژه قرار گیهای ی افزایش میزان تولید داخلی دانههای همه جانبه برا، تالشمانند پالم

های پائیزه و  و استفاده از بارندگی یزیولوژیک آن و امکان کشت پائیزهخصوصیات ف این خصوص گیاه کلزا بلحاظ

دانه  روغنی فراهم نموده های کشور فرصت مناسبی را برای توسعه کشت این با غالت در تمام استان نیز تناوب

های موجود جهان تبدیل کرده و نیز اثرات ترین روغنکلزا که آن را به یکی از باکیفیتکیفیت باالی روغن است. 

کشت این محصول در پایداری تولید و نیز کنترل بیماریهای غالت و افزایش عملکرد محصوالت بعدی و نیز بهبود 

های ث شده طرح افزایش تولید دانهباع این محصول است که له مزایایهای زراعی کشور از جموضعیت خاک

 روغنی با محوریت کلزا در دستور کار قرار بگیرد. 

 هاي روغنياشتغالزایي در سایه کشت دانه 

شود، دار کشور در شرایط فعلی محسوب میغلی یکی از ضروریات جدی و اولویتهای شبدون تردید، توسعه فرصت

 هایناهنجاری از توجهی قابل بخش بروزهای اقتصادی مرتفع و از ای که با حصول آن، بسیاری از نارساییمولفه

های روغنی در مناطق فقیر نشین، فرصت در این میان، پیاده سازی طرح کشت دانه. شودمی جلوگیری اجتماعی

به واسطه تولید گلرنگ به عنوان  .های شغلی، به ارمغان آورده استایجاد و توسعه فرصتو بستر مناسبی را برای 

به واقع، . های شغلی مناسبی در مناطق محروم و کم برخوردار ایجاد شده استمنبعی دیگر در تولید روغن، فرصت

اقتصادی به دست های گوناگون صههای متعددی در عرب کشت و تولید این محصول، موفقیتبا افزایش ضری

 . های گوناگون توصیف و تشبیه کردای بُرد بُرد در بخشتوان آن را به معادلهکه میآید می

 

 هاي روغني و روغن  و کنجاله ميزان واردات و خروج ارز بابت دانه 

های جهانی متفاوت های مختلف با توجه به قیمتهای روغنی و استحصاالت آن در سالمیزان ارز بری واردات دانه

یابد میدرصد ارزبری کاالهای اساسی به این محصوالت اختصاص  30است اما آنچه مسلم است ساالنه بیش از 

میلیارد  41 ( بیش از 1371-1396سال گذشته ) 25های روغنی، روغن و کنجاله در ارزش واردات دانه بطوریکه 

 .   ده استمیلیارد تومان بو 172000با ارز دولتی معادل  دالر
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های روغنی کلزا  های هر چه بیشتر در زمینه کشت دانههایی برای حصول موفقیت البته در یک دهه اخیر، طرح

های هر چه  باید با ارائه مشوق های موجود، می تعریف و عملیاتی شده است، اما به اعتقاد بنده با توجه به ظرفیت

تر این محصول، مضاعف شود که قطعا تحقق چنین  کشت و تولید افزونبیشتر، انگیزه فعاالن این حوزه برای 

با ارتقا ضریب کشت، شدت وابستگی به  شود، زیرا محسوب می اقتصاد مقاومتی های امری، هم راستا با سیاست

شود بصورت هر چه  یابد و به تبع آن ارزی که با سختی و مشقت فراوان وارد کشور می واردات نیز کاهش می

 . شود تری مدیریت و هزینه می شایسته

 هاي روغني ليد و توسعه کشت دانهها و سياستهاي وزارت جهاد کشاورزي براي رونق توبرنامه 

های یزی جهت حمایت از توسعه کشت دانهبرنامه ر ،در صورت پشتیبانی و تأمین اعتبارات و امکانات مورد نیاز طرح

 روغنی بشرح ذیل در سه سال آینده:

  توسعه کشت کلزا در اراضی دیم ) در تناوب غالت و اراضی آیش ( در سطح یک میلیون هکتار با پیش

 هزار  تن دانه 1200بینی تولید  

  تن دانه  1250000هزار هکتار با پیش بینی تولید  500توسعه کشت کلزا در تناوب غالت آبی در سطح 

 یش بینی هزار هکتار با پ 300مناطق جدید با محوریت استان خوزستان در سطح  توسعه کشت سویا در

 هزار تن دانه 840تولید 

 هزار  120هزار هکتار با تولید  100ح توسعه کشت گلرنگ در اراضی دیم و یا  با حداقل آبیاری در سط

 تن 

 آفتابگردان ) دیم و آبی ( در اراضی مستعد و توسعه کشت زمستانه در مناطق گرم کشور  توسعه کشت

 هزار تن  16000هزار هکتار با تولید  100در سطح 

 تن 138000هزار هکتار و با تولید  100در سطح  توسعه کشت کنجد در کشور 

 اجرای طرح :  نتایج مورد نظر از

 تن روغن خام در سال پایانی 900000تولید   -

 های روغنی دانه  تن کنجاله انواع 1900000تولید   -

میلیارد دالر  و  1.1، در سال دوم لیون دالرمی 700حاصل از اجرای این طرح  در سال اول  صرفه جویی ارزی -

 میلیارد دالر خواهد بود.1.8در سال سوم  حدود 

 ش هاي توسعه کشت دانه هاي روغني چال 

 های انجام شده تا حد زیادی کاهش یافته.یریززرگانی سنوات گذشته که با برنامهمشکالت با 

 های های روغنی با قیمت سایر محصوالت بخصوص در عرصه کشتهای تضمینی دانهعدم تناسب قیمت

 ، آفتابگردان و... همانند سویا بهار

  محصوالت رقیبپائین نسبت به عملکرد 

 های اعتباری () حذف ردیف ین اعتبارات مورد نیاز اجرای طرحعدم تأم 

https://www.yjc.ir/fa/tags/29816/1/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/tags/29816/1/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
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 های نوین تولید  کنولوژیهای روغنی بویژه تلوژی روز دنیا درخصوص تولید دانهسختی دسترسی به تکنو

 های موجودتوجه به تحریم با بذر

 و تخصیص ارز دولتی به  حصاالت آنت دانه های روغنی و استهای مناسب برای وارداعدم وجود تعرفه

مکن و تمایل صنایع به خرید واردات این محصوالت که عمالً امکان رقابت تولید داخل و واردات را غیر م

صوالت در مقایسه با تولید داخل را کاهش داده و نهایتاً استقبال زارعین به کشت این مح محصول

 را از بین برده ا ست.  شوداری میکه به قیمت واقعی خرید محصوالت رقیب

 

 هاي روغني در سيل اخير کشور  انهميزان خسارت وارده به کشت د 

 ی کشور بخصوص گلستان و  مازندرانهای شمالبخشی از مزارع کلزا در استان ،هابر اساس اطالعات واصله از استان

اند عملکرد و کاهش تولید شده سارت دردرصد دچار خسارت و بخشی از مزارع نیز متحمل خ 100نیز خوزستان  و

نسبت  با توجه به بازدیدهای انجام شده که اعالم میزان دقیق آن تنها پس از برداشت مزارع امکان پذیر است اما

 .و گزارش نهایی متعاقباً اعالم خواهد شدباشد. تنی تولید قطعی می هزار 60وقوع سیل کاهش حداقل به قبل از
 

  : جمع بندي 

به واقع، ضریب . وغنی به عنوان پایه و ماده اولیه تولید روغن نباتی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار استهای ردانه

توان از این محصول به های ایرانی به میزانی باالست که با قاطعیت میمصرف روغن نباتی در سبد غذایی خانوار

 . های اساسی جامعه در حوزه غذایی نام بردعنوان یکی از نیاز

با چنین اوصافی، حصول هر توفیقی در افزایش ضریب تولید و تامین هر چه بیشتر این محصول، و به تبع آن 

با . رودبرای تامین نیاز داخلی کشور، یک موفقیت ارزنده و بزرگ به شمار می روغن نباتی افزایش ضریب تولید

های روغنی زراعی، متاسفانه میزان کشت دانههای گوناگون اقتصادی و های بسیار در عرصهوجود حصول دستاورد

رسد و علی رغم افزایش ضریب تولید این محصول در در کشور ایران، آنچنان که باید مطلوب و مُکفی به نظر نمی

برای تامین نیاز داخلی باالست و ارز قابل توجهی،  واردات طول سالیان اخیر، همچنان شدت و میزان وابستگی به

 . شودمحصول می مصروف خرید این

های بسیاری در تغذیه انسان و کنجاله آن در تغذیه دام، طیور های روغنی به عنوان گیاهان صنعتی از کاربرددانه

های گوناگون، موید عمق ضرورت و و مصارف متعدد صنعتی برخوردار است و این دامنه وسیع از مصرف در حوزه

های روغنی به عنوان یکی از حوزه مصرفی آن، از دانهاهمیت این محصول خاص است و به واسطه تنوع 

 . شودترین تولیدات زراعی و کشاورزی یاد میاستراتژیک

به این موضوع  های گذشتهکفایی در این محصوالت به حدی است که مقام معظم رهبری در سالاهمیت خود

اما در شرایط فعلی این خواسته  "فایی رسیدهای روغنی به ویژه کلزا به خودک باید در بحث دانه"تاکید داشتند که 

  .مهم برآورده نشده است


