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كشي و روغن نباتي   پيرامون وضعيت صنايع روغنيگزارش
 با تأكيد بر دانه روغني پنبه دانه در ايران

مقدمه

 
  

 
 
 
 
 

عنوان دومين منبع تأمين انرژي در تغذيه انسان مطرح           هاي روغني بعد از غالت به       دانه
باشد، روغن آن مصرف خوراكي و صنعتي و كنجاله آن به دليل باال بـودن ميـزان                   مي

در ميان اجزاي پنجگانـه مـواد       . شود  پروتئين، در جيره غذايي دام و طيور مصرف مي        
هـا،    ، امـالح و ويتـامين     )هـا   روغن و چربـي   (ها، ليپيدها     روكربورها، پروتئين هيد: غذايي

اي برخـوردار     گانه ذيل در تغذيه انسان از اهميت ويـژه          روغن و چربي به دليل نقش نه      
 :باشند مي

 ترين منبع انرژي، تأمين فشرده. ۱ 
 ،(A, D, E, K)هاي محلول در چربي نظير  تأمين ويتامين. ۲ 
 ي چرب ضروري بدن،يدهاتأمين اس. ۳ 
 حضور در سيستم ايمني،. ۴ 
 هاي حياتي، عايق حفاظتي اندام. ۵ 
 ارزش سيركنندگي،. ۶ 
 هاي عصبي، مشاركت در ساختار سيستم. ۷ 
 هاي بدن، ساز هورمون پيش. ۸ 
 .تر در غذاها ايجاد ماكوليت بيش. ۹ 
ن مـورد نيـاز     ميـزا   روغن نباتي در راستاي برقراري امنيت غذايي هـر كشـور بـه             
بنا به توصيه متخصصان . بايد تأمين و در حد متعادل در الگوي مصرف قرار گيرد مي
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 درصد انرژي روزانه انسـان نبايـد        ۳۰ درصد و حداكثر     ۱۵تغذيه اين ميزان از حداقل      
اي از جملـه عـوارض        چرا كه افزايش آن آثار نامطلوب بهداشتي و تغذيـه         . تجاوز نمايد 

 .دنبال دارد  عروق را بهسوء اختالالت قلب و
هاي انستيتو تغذيه ايران و ساير محافل بهداشتي حـاكي           نتايج مطالعات و بررسي    

باشـد و متخصصـان بهداشـتي     از مصرف بيش از نياز روغن و چربي در كشـور مـي     
 .نمايند ميرا توصيه كشور كاهش مصرف روغن در جيره غذايي مردم 

سـويا، كلـزا،    ( منبـع گيـاهي يكسـاله        ۹از  روغن و چربي مورد نيـاز بشـر عمـدتاً            
 منبع گياهي چند سـاله      چهار،  )، كتان، كرچك و گلرنگ    ددانه، كنج   آفتابگردان، ذرت، پنبه  

دريايي و دامي نظيـر     ( منبع حيواني    چهارو  ) پالم روغني و هسته آن، زيتون و نارگيل       (
انـات اهلـي و    حيواني، چربي خوك، تالوياگريس ديگـر حيو      رهچربي ماهي، فك، بالن، ك    

و ) قابـل رويـت و تـوزين      (شود و به صورت روغن و چربي آشـكار            تهيه مي ) وحشي
 .گردد  تأمين مي)تركيب يا مخلوط با ساير مواد غذايي(روغن و چربي پنهان 

االيـام هـم مصـرف غـذايي و هـم مصـرف         گيـاهي كـه از قـديم     ميكي از منابع مه    
خل روغنـي  نه گياهان ديگري مانند كلزا، اگرچ. باشد پوشاكي داشته است، گياه پنبه مي   

اند يا    در جهان داشته  ) نباتي(اي را در افزايش توليد روغن خوراكي          يا سويا سهم عمده   
عنوان جـايگزين پنبـه در صـنايع     به) شيميايي(كه از چند دهه اخير صنايع سلولزي         اين

كن ارزش اقتصادي،   اند، ل   ها كمرنگ نموده    نساجي جهان، نقش اين گياه را در اين زمينه        
كه در برنامـه پنجسـاله        چنان. بازرگاني و اجتماعي آن براي كشورمان پوشيده نيست       

 درصد منظـور    ۴۵چهارم توسعه افزايش سطح زيركشت اين محصول به ميزان حدود           
 .شده است

كشي و روغن نباتي با       سازي وضعيت صنايع روغن     تحليل حاضر سعي بر شفاف     
 .پردازد به دانه در ايران دارد و به مشكالت اين صنعت ميتأكيد بر دانه روغني پن
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  وضعيت تأمين روغن نباتي.۱
 
 هاي خوراكي در جهان وضعيت تأمين روغن. ۱-۱

 روغـن   ۲۰۰۰تـا    ۱۹۸۴دهـد كـه از سـال          تغييرات توليد روغن نباتي در دنيا نشان مي       
 ميليون تن و گياهـان بـا دوام و چنـد    ۵۷ ميليون تن به     ۳۴حاصل از گياهان يكساله از      

هاي توليدي از منـابع        ميليون تن افزايش يافته، لكن روغن      ۲۵ ميليون تن به     ۱۱ز  ساله ا 
 جهان در سـال     يدي ميزان روغن تول   ۱جدول  . اند  تري برخوردار بوده    دامي از رشد كم   

 .دهد  از منابع مختلف را نشان مي۲۰۰۰
 

 )ليون تنمي: ارقام (   از منابع مختلف۲۰۰۰ميزان روغن توليدي جهان در سال . ۱جدول 
 درصد رشد ۲۰۰۰سال  ۱۹۸۴سال  منابع تأمين روغن رديف
 ۱۶۸ ۵۷ ۳۴ منابع گياهي يكساله ۱
 ۲۲۷ ۲۵ ۱۱ )درختي(منابع گياهي چند ساله  ۲
 ۱۲۱ ۲۳ ۱۹ منابع حيواني ۳

 .اي روغن پالم، انستيتو تغذيه ايران كتاب آثار تغذيه: مأخذ
 

م متعلـق بـه گياهـان سـويا، كلـزا و            تـرين سـه     در بين منابع گياهي يكساله، بـيش       
آفتــابگردان و در بــين منــابع گيــاهي چنــد ســاله نخــل روغنــي بــاالترين ســهم را دارا 

عنوان شاخص  توان از كره حيواني و روغن خوك به         در منابع حيواني نيز مي    . باشد  مي
هـاي خـوراكي از طريـق توليـد           روند تأمين روغـن   . عمده تأمين روغن حيواني نام برد     

 ۲۰دانه، بادام زميني، كلزا و زيتـون طـي             پنبه ،سويا، آفتابگردان : چونهاي روغني     دانه
ترين سهم را در تأمين روغن خوراكي از محل منابع گياهي دنيا بـه                سال اخير كه بيش   

 مشـاهده  ۲گونه كه در جـدول   همان. باشد  مي ۲شرح جدول     اند، به   خود اختصاص داده  
 .باشد ربوط به روغن كلزا ميترين سهم افزايش م شود، بيش مي
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  ۱۳۸۰-۱۳۶۰هاي  هاي نباتي در جهان در فاصله سال توليد روغن. ۲جدول     
 )دميليون تن درص: واحد( 

  محصول
 سال

بادام  دانه پنبه آفتابگردان سويا
 جمع زيتون كلزا زميني

۱۳۶۰ ۷/۱۲ ۷/۴ ۲ ۳ ۴ ۲/۲ ۶/۲۸ 
۱۳۸۰ ۳۸/۲۹ ۴۷/۷ ۴ ۹/۴ ۴۷/۱۳ ۶۹/۲ ۹/۶۱ 

بت درصد رشد نس
 ۱۳۶۰ به ۱۳۸۰سال 

۱۳۱% ۵۹% ۱۰۰% ۶۳% ۷/۲۳۶% ۳/۲۲% ۴/۱۱۶% 

 .۲۰۰۴فائو، : مأخذ
 
 وضعيت تأمين روغن خوراكي در ايران. ۲-۱

دهد   سال گذشته نشان مي  ۴۰روند افزايش مصرف و توليد روغن نباتي  در ايران طي            
ه لكـن متأسـفانه      برابـر رسـيد    دوكه اگرچه رشد توليد روغن نباتي طي اين مـدت بـه             

گونه انطباقي با رشد جمعيت و نياز مصرف نداشته و شكاف بـين نيـاز جامعـه و                    هيچ
تـوان   از جمله عوامل تأثيرگذار بر ايجاد اين فاصله را مـي  . تر گرديده است    توليد، عميق 

افزايش جمعيت، تغيير الگوي مصرف روغن و افزايش مصرف سرانه روغـن نبـاتي و               
 چرا كه با وجود . در خصوص توليد روغن نباتي در كشور نام بردنيز عدم اقدام مؤثر

 حتـي بـيش از حـد        ، دستيابي به اين ماده حياتي     ،منابع ارزي فراوان از بودجه عمومي     
 رونـد تغييـرات مصـرف، توليـد،         ۳جـدول   .  از طريق واردات ميسر بـوده اسـت         و نياز

 ۱۳۸۰-۱۳۳۰هاي    دهه مصرف سرانه و درصد خودكفايي روغن نباتي را طي            واردات،
 .دهد نشان مي
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 وضعيت مصرف، توليد، واردات، مصرف سرانه و درصد خودكفايي. ۳جدول 
 ) تن ـ كيلوگرم ـ درصد:واحد( ۱۳۸۰-۱۳۳۰هاي  هاي شروع دهه روغن نباتي در سال

 ۳۰دهه  دهه
 ۱۳۳۰سال 

 ۴۰دهه 
 ۱۳۴۰سال 

 ۵۰دهه 
 ۱۳۵۰سال 

 ۶۰دهه 
 ۱۳۶۰سال 

 ۷۰دهه 
 ۱۳۷۰سال 

 ۸۰ه ده
 ۱۳۸۰سال 

ــن  ــل مصــرف روغ   ك
 نباتي ـ تن

۹,۸۰۰ ۵۰,۲۹۲ ۱۴۰,۲۷۹ ۳۲۵,۴۰۷ ۶۱۲,۴۲۶ ۱,۰۰۵,۸۱۶ 

ــن  ــد روغـ ــام  توليـ خـ
 داخلي ـ تن

۹,۸۰۰ ۳۸,۲۶۰ ۵۰,۲۸۱ ۲۷,۴۱۷ ۴۲,۴۲۶ ۷۴,۸۱۶ 

واردات روغن خام يـا     
 ساخته شده ـ تن

 ۹۲۱,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ ۲۹۷,۹۹۰ ۸۹,۹۹۸ ۱۲,۰۳۲ ــــ

ــرانه ـ     ــرف سـ مصـ
 ۵۷/۱۵ ۱۰,۹۷ ۹/۷ ۹۶/۴ ۵/۲ ۵۷۶/۰ كيلوگرم

ــايي   ــد خودكفـ درصـ
 مصرف به

۱۰۰ ۷۶ ۸/۳۵ ۴/۸ ۹/۶ ۴/۷ 

 .۱۳۸۳ ،مركز آمار و اطالعات وزارت جهاد كشاورزي. ۱: مأخذ
 .كنندگان كنندگان و توليد سازمان حمايت از مصرف. ۲ 

 
آمار و ارقام توليد روغن نباتي در ايـران و جهـان بيـانگر آن اسـت كـه از سـال                       
 ۸۲ ميليـون تـن بـه        ۴۴ ميالدي، توليدات روغن نباتي در جهـان از          ۲۰۰۰ تا سال    ۱۹۸۴

.  هـزار تـن رسـيده اسـت        ۷۷ هزار تن به     ۱/۳۵ميليون تن و همين توليدات در ايران از         
 كيلـوگرم و جهـان بـه        ۶۶/۰ازاي هر نفر       سال، ايران به   ۱۶عبارت ديگر در طي مدت        به

دارد كـه   آن  وليـد داشـته اسـت و ايـن نشـان از              كيلـوگرم افـزايش ت     ۳/۶ازاي هر نفـر     
همچنـين از  . پتانسيل اين توليد در دنيا مهيا و ايران نيز جزئـي از ايـن مجموعـه اسـت                 

گيري نمود كه روند توليد، مصرف و واردات روغن نباتي  توان چنين نتيجه  مي۳جدول 
 : گوياي آن است كه۱۳۸۰-۱۳۴۰ سال اخير ۴۰طي 

 برابر افزايش يافته است، ۳/۳جمعيت كشور به ـ  
  برابر افزايش يافته است،۶/۶ـ مصرف سرانه به  
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 هاي روغني و ضرورت تأمين آنكنجاله دانه. ۲

  برابر افزايش يافته است،۲۲ـ مصرف روغن نباتي به  
  درصد كاهش يافته است،۱۰تر از   درصد به كم۷۶ـ سهم توليد داخلي از  
 ـ واردات روغن به مرز يك ميليون تن رسيده است، 
  ميليون تن افزايش يافته است،۲/۱ ـ واردات كنجاله به ساالنه 
 ميليـون دالر  ۸۰۰سـاالنه بـالغ بـر      ) روغن و كنجاله  (ـ براي تأمين دو كاالي فوق        

 .گردد ارز مصرف مي
 براي واردات روغن خام سويا، دانه سويا و كنجاله سويا مبلغـي             ۱۳۸۳ـ در سال     

 ١. ميليون دالر پرداخت شده است۷۴۵/۹۱۴معادل 
 
 
 

دليل مقدار    كشي، كنجاله آن است كه به       هاي روغني در كارخانجات روغن      نهباقيمانده دا 
متأسـفانه  . آيـد  زياد پروتئين يكي از اقالم مهم تغذيه دام و طيور و آبزيان به شمار مي   
 .شود هر ساله مبالغ هنگفتي ارز صرف واردات به منظور جبران كمبود آن مي

هـاي روغنـي در       صل از توليد دانـه     آمار توليد و مصرف كنجاله حا      ۵ و   ۴جداول   
 ۴ كـه از جـدول        طـوري   همـان . دهـد   كشور و روند افزايش توليدات دامي را نشان مـي         

 برابـر و مصـرف آن       ۷/۳ ،۱۳۸۳ واردات كنجاله در كشور طي سال        ،گردد  استنباط مي 
 درصـد   ۱۷اين در شرايطي است كه هم اكنـون نزديـك بـه             .  برابر رسيده است   ۴/۳به  

 .گردد  نياز، در كشور تأمين ميكنجاله مورد
 
 
 

                                                 
  .۲۰۰۵-۲۰۰۴ي ايران، فائو، دفتر اقتصادي و اجتماعي، بخش آمار واردات و صادرات محصوالت كشاورز. 1

______________________________________________________ 
 

 

٨

 )تن: واحد(         هاي روغني در كشور آمار توليد و مصرف كنجاله دانه. ۴جدول 
 توليد داخلي

يف
رد

 

پنبه  سال
 جمع كلزا سويا آفتابگردان دانه

واردات 
كنجاله 
 سويا

مصرف و 
 ذخيره

درصد سهم 
توليد داخلي 
 از مصرف

۱ ۱۳۶۶ ۷۳,۰۰۰ ۳,۷۵۰ ۲۷,۶۰۰ ۰ ۱۰۴,۳۵۰ ۳۲۹,۰۰۰ ۴۳۳,۳۵۰ ۲۴ 
۲ ۱۳۸۱ ۸۹,۲۵۰ ۱۰,۱۴۳ ۱۰۸,۵۳۳ ۳۸,۰۹۰ ۲۴۶,۰۳۶ ۱,۲۲۳,۳۶۱ ۱,۴۶۹,۳۹۷ ۷/۱۶ 

 .مركز آمار و اطالعات وزارت جهاد كشاورزي. ۱ :مأخذ
 .گمرك جمهوري اسالمي ايران. ۲

 
 تـن كنجالـه سـويا       ۷۷۱,۵۵۳، ايـران بـه ميـزان        ۱۳۸۳براساس آمار فـائو در سـال         
 . تن بوده است۸۲۸,۰۰۰همچنين ميزان واردات سويا در اين سال . ت داشته استواردا

 
 )هزار تن: ارقام(       ۱۳۸۲ لغايت ۱۳۵۳تغييرات آمار توليد دامي كشور از سال . ۵جدول 

 مرغ تخم گوشت مرغ شيرخام گوشت قرمز سال
۱۳۵۳ ۳۲۷ ۳۳۰۰ ۱۱۰ ۱۴۴ 
۱۳۸۰ ۶/۷۵۱ ۶۳۱۶ ۱۱۰۰ ۶۲۸ 

 %۳۳۶ %۹۹۰ %۹۱ %۱۳۰ ۱۳۵۳ به سال ۱۳۸۲نسبت رشد سال 
 .۱۳۸۳ ،كشاورزي معاونت امور دام وزارت جهاد: مأخذ

 
بيانگر افـزايش نيـاز بـه كنجالـه         ) ۵جدول  (روند افزايش توليدات دامي در كشور        

گـذار از   رصد جيره غذايي مرغان گوشـتي و تخم        د ۲۰ تا   ۲۲چرا كه   . باشد  وارداتي مي 
 ،ردنيـاز كنجالـه را در داخـل كشـور تـأمين كـ             بتـوان   ه اگر   البت. شود  كنجاله تأمين مي  

 در نتيجـه موجـب افـزايش        ،هاي روغنـي توسـعه خواهـد يافـت          صنايع وابسته به دانه   
هاي روغني شده، كه افزايش درآمد كشاورزان، عدم خروج ارز از كشور،  تقاضاي دانه

هـاي جـدي      حمايـت تحقق اين امر نيـاز بـه        . اشتغالزايي و غيره را در پي خواهد داشت       
 .دولت در اين بخش دارد
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٩

  شورهاي روغني در كجايگاه توسعه كشت دانه. ۳
 
 در برنامه پنجساله سوم توسعه. ۱-۳

هاي اخير، به خصوص در برنامه سوم توسعه، دولت به دليل نياز روزافـزون                در سال 
اي   هـاي توسـعه     به روغن نباتي و خودكفايي در توليد اين محصول، بـا تنظـيم برنامـه              

هـاي روغنـي      كشـت دانـه   عملكـرد   ي بـه    براي توليد اين محصوالت زراعي توجه خاص      
كلـزا،  (هـاي روغنـي    ، وضعيت توليد و سطح زيركشت پنبه و دانه۶جدول . نموده است 

 .دهد  نشان مي۱۳۸۲-۱۳۷۹هاي  را طي سال) دسويا، آفتابگردان، گلرنگ و كنج
 

 ۱۳۸۲-۱۳۷۹هاي  هاي روغني طي سال توليد و سطح زيركشت پنبه و دانه. ۶جدول 
 )هزار تن ـ هزار هكتار: ارقام(                  

 سال ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ ۱۳۷۹

سطح  توليد محصول
 زيركشت

سطح  توليد
 زيركشت

سطح  توليد
 زيركشت

سطح  توليد
 زيركشت

 ۱۴۰ ۳۵۲ ۱۵۱ ۳۴۵ ۱۹۹ ۴۱۲ ۲۴۶ ۴۹۷ پنبه
 ۲۴۵ ۳۹۳ ۲۳۲ ۳۳۹ ۱۹۶ ۲۴۸ ۲۰۸ ۲۴۷ روغني هاي دانه
 . بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران۱۳۸۲-۱۳۷۹هاي  ه سالهاي اقتصادي و ترازنام گزارش: مأخذ

 
هـاي روغنـي در برنامـه پنجسـاله           امه براي توسعه سطح زيركشت دانه     نهدف بر 

 هزار هكتار بود، لكـن بـا نگـاه بـه            ۵/۶۳۷ و   ۵/۵۶۷،  ۵/۵۱۸،  ۴۸۹،  ۴۷۸سوم، به ترتيب    
 مجمـوع كـه   حـوي گيري نمود كه اين اهداف تحقـق نيافتـه، بـه ن             توان نتيجه    مي ۶جدول  

، ۴۵۴ سـال اول برنامـه بـه ترتيـب           ۴عالوه پنبه در      هاي روغني به    سطح زيركشت دانه  
 . هزار هكتار بوده است۳۸۵ و ۳۸۳، ۳۹۵

هـاي روغنـي بـه خصـوص پنبـه را              در كشت دانـه    ،دليل عدم استقبال كشاورزان    
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١٠

 قيمت خريـد   هاي روغني و پنبه، پايين بودن       توان به نامساعد بودن وضع بازار دانه        مي
هاي باالي كـارگري، كاشـت ديگـر محصـوالت            محصول، تأخير در اعالم خريد، هزينه     

هاي روغني از طرف دولـت و بـه عبـارتي عـدم حمايـت دولـت                    واردات دانه   جايگزين،
از طرفي اهداف در نظر گرفته شده در برنامـه سـوم شـايد در سـطح بـااليي                    . دانست

 سال برنامه سوم توسعه، سطح زيركشـت پنبـه          جپنطور مثال در      به. برآورد شده بود  
شود كه  ، مشاهده مي۶بود، لكن براساس آمار جدول   هزار هكتار مي۲۰۰بايد هر سال 

كشت اين محصول همواره سير نزولي داشته است كـه بيـانگر عـدم توجـه مسـئوالن                  
 هاي روغني غير از پنبه، سطح       اما در خصوص دانه   . زراعت به اين موضوع بوده است     

هـاي حمـايتي دولـت در جهـت توسـعه             كه نتيجه سياست  است   هزيركشت افزايش يافت  
 .كشت اين محصوالت بوده است

 
 در برنامه پنجساله چهارم توسعه. ۲-۳

هاي  هاي دولت در تقويت افزايش توليد دانه      در برنامه پنجساله چهارم توسعه، سياست     
) ۱۳۹۳-۱۳۸۳(وغنـي كشـور     هـاي ر    سـاله توليـد دانـه     دهوسيله تدوين طرح      روغني به 

براساس اين طرح كـه بايـد در دو برنامـه پنجسـاله چهـارم و پـنجم                . تنظيم شده است  
. هاي روغني بايد به لحاظ سطح زيركشت و توليد توسعه يابنـد      توسعه تحقق يابد، دانه   

خودكفايي در توليد روغن نباتي، افزايش درآمد كشاورزان به          هدف اين طرح عالوه بر    
 اهداف كمي توليـد     ۷جدول  . افت خاك و غيره ذكر شده است      بدوم، بهبود   لحاظ كشت   

 .دهد هاي روغني و پنبه را طي برنامه پنجساله چهارم توسعه نشان مي دانه
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١١

 نباتي در ايرانكشي و روغنوضعيت صنايع روغن. ۴

 برنامه پنجساله چهارم پنبه طيو هاي روغني  اهداف كمي توليد دانه. ۷جدول 
 )هزار تن ـ درصد: واحد(            ) ۱۳۸۳-۱۳۸۸ (

سال پايه  ان هدفعنو
)۱۳۸۲( 

 متوسط رشد ساالنه ۱۳۸۸سال 

 ۱/۱۰ ۷۰۰ ۳۹۳ هاي روغني افزايش توليد دانه
 ۸/۶ ۵۲۲ ۳۵۱ افزايش توليد پنبه

 .قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه: مأخذ
 
 
 

طور بعد    يش از انقالب و همين    پهاي    روغن نباتي يكي از كاالهاي اساسي است كه سال        
هـاي روغنـي      اره از يارانه مصرفي و همچنين قيمت تضميني بـراي دانـه           از انقالب همو  

 .برخوردار بوده است
كه سياست رژيم گذشته در باال بردن مصرف سرانه روغن نبـاتي              با توجه به اين    

بوده، لذا آن رژيم اقدام به پرداخت يارانه نمود كه اين سياست بعد از انقـالب، تـاكنون               
 كيلـوگرم در سـال      ۲/۴ي كه مصرف سرانه روغن نباتي از         به نحو   تداوم داشته است،  

 و ۱۳۸۰ كيلوگرم در سال     ۵۷/۱۵ و سپس به ميزان      ۱۳۵۶ كيلوگرم در سال     ۹ به   ۱۳۴۵
 .  كيلوگرم رسيده است۲/۱۶ به ميزان ۱۳۸۳در سال و 

اما با افزايش مصرف، ميزان توليد داخلي روغن نباتي در كشور نسبت به تقاضا               
 ۱۳۷۰،  ۱۳۵۰،  ۱۳۴۰هاي    كه طي سال    طوري  نزولي داشته است، به    يرداخلي همواره س  

 ۶تـر از      درصـد و كـم     ۷ درصـد،    ۳۶ درصـد،    ۷۶ ميزان توليد داخلي به ترتيب       ۱۳۸۰و  
ميزان مصـرف روغـن نبـاتي طـي         . درصد مقدار تقاضاي داخلي را تأمين نموده است       

 يعنـي بـيش     ؛تن رسيد  ۱,۰۰۵,۸۱۶ تن به    ۹,۸۰۰از  ) پنجاه سال  (۱۳۸۰-۱۳۳۰هاي    سال
همچنين استحصال روغن از منـابع داخلـي طـي ايـن            .  برابر افزايش داشته است    ۱۰از  
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١٢

 رسيده و مابقي نيـاز      ۱۳۸۰ تن در سال     ۷۴,۸۱۶ به   ۱۳۳۰ تن در سال     ۹,۸۰۰ از   ها   سال
 )۳جدول  (.روغن خام از خارج وارد شده است

 
 تاريخچه صنايع روغن نباتي در ايران. ۱-۴

بنـدي    هاي روغني به مـوازات كارخانجـات تصـفيه و بسـته             كشي از دانه   صنعت روغن 
 با وجود اين اكثـر كارخانجـات        ؛كار نموده است     در ايران آغاز به    ۱۳۱۷روغن از سال    

كشـي     سـال اخيـر واحـدهاي روغـن        ۲۰در  . انـد    تأسيس گرديده  ۱۳۳۰موجود در دهه    
وز تأسـيس دريافـت     و وزارت صـنايع مجـ     ) سابق(متعددي از وزارت جهاد سازندگي      

هـاي     واحد استحصـال روغـن خـام از دانـه          ۶۵اكنون بيش از      كه هم   طوري  اند، به   نموده
هاي مختلف كشـور      تعداد قابل توجهي كارخانه در استان      همچنين   ؛روغني فعال هستند  

باشند كه اطالعات دقيقي از ميزان پيشـرفت          با اخذ مجوزهاي الزم در حال تأسيس مي       
 .باشد  نميها در دست كار آن

كشي براساس نزديكي به محل توليد مـواد اوليـه بـه              طور كلي واحدهاي روغن     به 
هـاي خراسـان،      تـر شـامل اسـتان       اند، اين مناطق بيش     خصوص تخم پنبه استقرار يافته    

باشد و تعداد محـدودي نيـز در مجـاورت بازارهـاي مصـرف                مازندران و گلستان مي   
 .اند استقرار يافته

هاي روغنـي، بـه اجبـار سـاالنه مقـدار قابـل               بودن ميزان توليد دانه   به علت پايين     
 .شود تصفيه در واحدهاي تصفيه كننده وارد كشور ميجهت خام  توجهي روغن

هاي برنامـه سـوم توسـعه،      چند سال اخير براساس سياست، در كه  قابل توجه آن   
ه جـاي واردات    هـاي روغنـي بـ       به منظور ايجاد اشتغال و تأمين كنجالـه، واردات دانـه          

روغن خام جهت تأمين روغن تنظيم شده بود، لكن ايـن سياسـت نتوانسـت بـه خـوبي       
كشـي بـه خصـوص از         اجرا شود و موجب ورشكستگي بعضي از كارخانجات روغـن         

 .پنبه دانه گرديد
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١٣

 روند توسعه صنايع روغن نباتي كشور. ۲-۴
ستقيم تحـت تـأثير     طور م   كشي و صنايع وابسته به آن به        توسعه و رشد صنايع روغن    

 در ايـران مصـرف روغـن نبـاتي          ۱۳۲۰تا سال   . ميزان مصرف روغن نباتي قرار دارد     
نمودنـد؛ از ايـن سـال بـه بعـد             تر از روغن حيواني استفاده مي       رايج نبود و مردم بيش    

كشـي در     اولـين كارخانـه روغـن     . مصرف روغن نباتي به ميزان بسيار كم رايج گرديد        
متعاقبـاً  .  تن در سـال، در منطقـه ورامـين تأسـيس گرديـد       ۳۵۰۰ با ظرفيت    ۱۳۱۷سال  

 تـن در روز     ۱۰ بـا ظرفيـت      ۱۳۳۱اولين كارخانه روغن نباتي هيدروژنه ايران در سال         
تا اين موقع روغن نباتي هيدروژنه از كشور ايـاالت متحـده            . در شهر ري تأسيس شد    

ده كارخانـه در     جمعـاً سـيز    ۱۳۴۹ تـا    ۱۳۳۱هـاي    طي سـال  . شد  امريكا و هلند وارد مي    
 .تهران، شيراز، اصفهان، بابل، ساري و نيشابور تأسيس گرديد

 واحـد تـوأم   ۱۲كشـي و    واحـد روغـن  ۵۳ واحد تصفيه روغن، ۱۱در حال حاضر     
هـا بـه      كشي و تصفيه روغن به كار اشتغال دارند كه البتـه قـدمت بعضـي از آن                  روغن

ن داده شـده اسـت، در بـين          نشا ۸طوري كه در جدول       همان. رسد   سال مي  ۳۰بيش از   
هـا وجـود دارد، اسـتان         كه واحد توليدي مربوط بـه صـنايع روغـن در آن           هايي    استان

تـرين كارخانـه       واحد بيش  ۶ واحد و استان گلستان با       ۸ واحد، تهران با     ۳۹خراسان با   
كارخانجات فوق از نظر مالكيت به سه       . كشي و تصفيه روغن را در كشور دارند         روغن

 واحـد   ۳ واحـد موجـود      ۷۶از  . دنباشـ   خصوصي و دولتي مـي      ، نيمه صورت خصوصي 
 .باشند  واحد خصوصي مي۶۷ واحد نيمه خصوصي و ۶دولتي، 
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١٤

 هاي كشور پراكنش و توزيع جغرافيايي صنايع روغن نباتي در استان. ۸جدول 
 تعداد واحد استان رديف نوع فعاليت

 تصفيه كشي روغن كشي و تصفيه روغن
 ۳ ۱ ۴ ۸ تهران ۱
 ۱ ۳۵ ۳ ۳۹ خراسان ۲
 ۱ ۱ ۱ ۳ مازندران ۳
 ۱ ۵ ــــــ ۶ گلستان ۴
 ــــــ ۲ ۱ ۳ اصفهان ۵
 ــــــ ۲ ۱ ۳ فارس ۶
 ۲ ــــــ ــــــ ۲ كرمان ۷
 ۲ ــــــ ــــــ ۲ خوزستان ۸
 ــــــ ۲ ــــــ ۲ سمنان ۹
 ــــــ ۲ ــــــ ۲ اردبيل ۱۰
 ۱ ــــــ ــــــ ۱ مركزي ۱۱
 ــــــ ــــــ ۱ ۱ كرمانشاه ۱۲
 ــــــ ــــــ ۱ ۱ گيالن ۱۳
 ــــــ ۱ ــــــ ۱ قم ۱۴
 ــــــ ۱ ــــــ ۱ يزد ۱۵
 ــــــ ۱ ــــــ ۱ بختياريو چهارمحال ۱۶
 ۱۱ ۵۳ ۱۲ ۷۶  جمع
 .۷۱ ص ،كشاورزي ، وزارت جهاد۱۳۹۳-۱۳۸۴هاي روغن كشور  طرح توليد دانه: مأخذ

 
 كشي و تصفيه روغن در ايران ات  روغنوضعيت كارخانج. ۳-۴

بـيش از دو    ( تـن در سـال       ۲,۴۲۳,۰۰۰ واحد در كشور     ۲۳ظرفيت اسمي تصفيه روغن     
 درصـد   ۵۰( تن   ۱,۶۰۰,۰۰۰ها حدود     و ظرفيت بالفعل آن   ) برابر نياز فعلي روغن كشور    

 )۹جدول . (باشد  مي) يش از نياز كشورب
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١٥

 و بـا توجـه بـه اسـتعدادها و           ۹با توجه به ارقام و اطالعات ذكر شده در جـدول             
 سـبت ن(هاي بالقوه كشور، سؤال اساسي اين است كه آيا اين معضل اقتصادي               توانايي

حلـي دارد؟ تجربـه       راه) بيكـاري و غيـره    (و اجتماعي   ) ظرفيت رسمي به ظرفيت بالفعل    
يي در نيمه دوم قرن حاضر در تأمين كافي   موفق كشورهاي اروپايي، امريكايي و آسيا     

هـاي جديـد در       حـل   هاي جديـد حصـول بـه راه         نباتي، عرضه تكنولوژي و روش      روغن
مشـكل بـزرگ    ايـن   هاي اكولوژيك مناطق كشور، نويدبخش دسـتيابي بـه حـل              عرصه
ــار . اســت ــن ك ــراي اي ــي ب ــت مســئوالن و تصــميم ،ول ــت و هم ــالش   عناي ــري و ت گي
سازي كشاورزان    كارگيري صحيح اين منابع و امكانات و آگاه         ي به ااندركاران بر   دست

هاي صحيح آموزش و ترويج كشاورزي مورد  كارگيري روش از وضعيت موجود و به    
هـاي حمـايتي از قبيـل پرداخـت يارانـه، پرداخـت يارانـه                 همچنـين سياسـت   . نياز است 

هـاي   اردات دانـه نباتي توليد داخلي و تعيين تعرفه پـايين بـراي و         صادراتي براي روغن  
 بـه   اتوانـد مـا ر      هاي روغنـي مـي      تر قيمتگذاري صحيح براي دانه      روغني و از همه مهم    

كـه بهتـر اسـت دولـت مجـوز        ضـمن ايـن   .سمت خودكفايي اين محصوالت سوق دهـد      
هـاي خـالي      جديدي براي تأسيس كارخانه ندهد و در راستاي استفاده بهينه از ظرفيت           

 .كارخانجات متمركز شود
 تن بود كه از ايـن       ۱,۰۵۸,۰۰۰ بالغ بر    ۱۳۸۰ روغن خام مورد نياز در سال        ميزان 

 هزار تن در كشور توليد شده       ۸/۷۴فقط حدود   ) ۳جدول  (طور كه ذكر شد       ميزان همان 
 .شود است و مابقي به صور مختلفي از خارج وارد مي
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١٦

 ك استانپراكنش و ظرفيت كارخانجات تصفيه روغن نباتي ايران به تفكي. ۹جدول 

سال  شركت ـ نام كارخانه استان رديف
 تأسيس

ظرفيت اسمي 
 )سال/ تن (

 ظرفيت بالفعل 
 ) سال/تن (

 ۶۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۱۳۳۷ نباتي ناز اصفهان روغن اصفهان ۱
 ۳۶۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۱۳۳۰ روغن نباتي ناب تهران ۲
 ۱۸۲۵۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۱۳۳۲ نباتي مارگارين روغن  ۳
 ۹۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۳۳۹ نباتي جهان روغن  ۴
 ۱۴۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۳۳۸ نباتي پارس قو روغن  ۵
 ۲۱۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۱۳۲۰ )۱(نباتي اتكا  روغن  ۶
 ۲۱۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۱۳۴۱ )۲(نباتي اتكا  روغن  ۷
 ۳۲۰۰۰۰ ۳۶۵۰۰۰ ۱۳۳۰ نباتي صنعتي بهشر روغن  ۸
 ۲۹۲۰۰ ۴۰۰۰۰ ۱۳۴۳ نباتي سه گل روغن خراسان ۹
 ۳۶۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۱۳۷۶ وردافر  ۱۰
 ۱۸۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۱۳۷۷ فرايند خراسان  ۱۱
 ۹۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۳۷۵ شادگل نيشابور  ۱۲
 ۸۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۳۴۶ نرگس شيراز فارس ۱۳
 ۱۲۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۱۳۷۵ ماهيدشت كرمانشاه كرمانشاه ۱۴
 ۱۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۱۳۵۱ كنجد رودبار گيالن ۱۵
 ۲۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۱۳۴۷ عاليا گلستان گلستان ۱۶
 ۳۵۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۳۳۸ بلشكوفه با مازندران ۱۷
 ۲۲۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۱۳۵۱ صنعت شمالو كشت   ۱۸
 ۷۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۳۶۵ ه تهراننوپنوين  مركزي ۱۹
 ۷۳۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۱۳۵۱ نباتي گلناز روغن كرمان ۲۰
 ۱۱۵۶۴۵ ۲۵۰۰۰۰ ۱۳۷۲ فريكو سيرجان  ۲۱
 ۱۸۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۱۳۷۷ گلستان دزفول خوزستان ۲۲
 ۱۸۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۱۳۷۸ ارجان نوين  ۲۳
 ۱۵۷۹۶۷۵ ۲۴۲۳۰۰۰ __ ___ __ جمع
 .۷۳، وزارت جهاد كشاورزي، ص ۱۳۹۳-۱۳۸۴هاي روغني كشور  طرح توليد دانه: مأخذ
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١٧

 كشي  روغن صنعتاقدامات اجرايي دولت در تأمين روغن خام و. ۴-۴
اقدامات اجرايي دولت براي تأمين روغن خام مـورد نيـاز كشـور در برنامـه پنجسـاله                 

 :د ازسوم توسعه عبارت بو
واردات مستقيم روغن خام، براساس قانون برنامه سوم دولت مكلف به تأمين            . ۱ 

 هزار تن روغن خام بوده كـه پـس از خريـد و واردات روغـن خـام جهـت                     ۵۰۰حداقل  
نبـاتي قـرار گرفتـه و سـپس روغـن توليـد شـده                 تصفيه در اختيار كارخانجات روغـن     

 .گيرد م قرار ميبندي در اختيار مرد صورت كاالبرگ و سهميه به
به ) هاي روغن نباتي    شركت(صورت آزاد توسط بخش خصوصي        مابقي نيز به  . ۲ 

هاي زير     با روش  ،تكميل ظرفيت خود  جهت  كنند و كارخانجات مذكور،       بازار عرضه مي  
 :نمايند مينسبت به تأمين روغن خام اقدام 

 درصد يـا  ۶مين كشور قادر به تأ(هاي توليد داخلي  استحصال روغن از دانه  ) الف 
 ). هزار تن روغن خام است۷۰

هـاي روغـن نبـاتي و         شـركت  ۱۳۸۰ در سـال     ياهاي روغنـي سـو      واردات دانه ) ب 
 استحصـال دانـه سـويا    ضـريب  هزار تن بود كه بـا توجـه بـه          ۶۰۰كشي معادل    روغن

 . هزار تن روغن خام وارد شبكه مصرف كارخانجات قرار گرفت۱۱۰حدود %) ۱۸(
 هـزار  ۱۵۰ هزار تن بود كه بـيش از    ۸۲۸ معادل   ۱۳۸۳ات در سال    اين ميزان وارد   

 .تن روغن خام در اختيار شبكه مصرف كارخانجات قرار گرفت
 بـيش از    ۱۳۸۳واردات مستقيم روغن خام توسط بخش خصوصـي، در سـال            ) ج 
 .يددصورت مستقيم از خارج تأمين گر  هزار تن بوده كه به۹۲۳

اي روغني سويا، ه يران با توجه به تفاوت دانهكشي در ا كارخانجات صنعت روغن 
و پـرس   ) اكستراكسيون(كشي با حالل      به به دو بخش روغن    پنآفتابگردان، كلزا يا تخم     

 .شوند بندي مي تقسيم
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١٨

هـاي روغنـي      عمـدتاً از دانـه    ) اكستراكسيون( كشي با حالل   در كارخانجات روغن   
كشـي در     ظرفيـت روغـن   . شود اده مي عنوان ماده اوليه استف     سويا،آفتابگردان و كلزا به   

كه در كشور     باشد كه با توجه به اين        ميليون تن مي   ۱اين بخش در حال حاضر بالغ بر        
شـود، حـدود      هاي روغني سويا، آفتابگردان و كلزا توليـد مـي            هزار تن دانه   ۲۵۰حدود  
 )۱۳۸۳در سال . (گردد ارج وارد مي هزار تن نيز از خ۸۲۰

 كنجاله سـويا در     مصرفدر كشور ارتباط مستقيمي با      كشي    ايجاد ظرفيت روغن   
 ميليــون تــن كنجالــه ســويا، ايجــاد كارخانجــات ۲/۱كشــور دارد، بــا توجــه بــه نيــاز 

% ۷۷ضريب توليد كنجاله (باشد   ميليون تن در حال انجام مي۸/۱كشي با ظرفيت  روغن
ي كارخانجات  ميليون تن سويا برا۵براي تأمين روغن خام از دانه سويا وجود    ). است
)  ميليون تـن   ۲/۱(كشي الزامي است كه به دليل محدوديت مصرف كنجاله كشور             روغن

 .ها غيرمنطقي است ورود اين دانه
گيرد كه    كشي از تخم پنبه صورت مي        روغن ،با پرس كشي    در كارخانجات روغن   

 . كارخانه در اين بخش در كشور در حال فعاليت هستند۵۳در حال حاضر حدود 
 هزار تن در سال است كـه بـه علـت            ۳۵۰كشي در اين بخش حداقل        ت روغن ظرفي 

پنبـه   كشـي تخـم      درصد نياز واحد روغن    ۵۰محدوديت توليد تخم پنبه در كشور حدود        
پنبه در كشور بيانگر سير نزولـي سـطح           كرد توليد تخم  ل و عم  دگرد  در كشور توليد مي   

اگرچــه ). ۶جــدول . (شــدبا زيركشــت، توليــد پنبــه و كــاهش تخــم پنبــه در كشــور مــي
   هزار تن روغن خـام از تخـم  ۱۰۰توانند حداقل  كشي از تخم پنبه مي      كارخانجات روغن 

پنبه توليد نمايند، ولي به دليل عدم وجود تخم پنبه، توليـد ايـن ميـزان روغـن خـام بـا                      
 .محدوديت مواجه است

 :عوامل مهم در مخالفت با ورود تخم پنبه در كشور عبارتند از 
نامه اجرايي قانون حفظ نباتات كشور دائر بـر           فصل دوم آيين  ) ۹( ماده   »۱«ند  ب. ۱ 

اي   تـرين مـانع واردات غيرتعرفـه         بزرگ ۱۳۴۶ممنوعيت واردات تخم پنبه مصوب سال       
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١٩

با توجه بـه تقاضـا بـراي        . هاست  تخم پنبه است، كه دليل آن مبارزه با آفات و بيماري          
 وارد گرديـده    ۱۳۸۰جالـه تخـم پنبـه در سـال           هزار تـن كن    ۶۰كنجاله تخم پنبه، حداقل     

 .كشي از تخم پنبه بوده است است، كه اين خود عامل مهمي در ركود صنعت روغن
فصل سيزدهم بخـش دوم قـانون برنامـه سـوم توسـعه،             ) ۱۰۶(ماده  » هـ«بند  . ۲ 

دولــت را موظــف نمــوده كــه بــه جــاي واردات روغــن و كنجالــه در جهــت اشــتغال و 
هاي روغني وارد نمايـد، لكـن در بخـش واردات دانـه روغنـي،             دانه جويي ارزي،   صرفه

 .تخم پنبه مسكوت مانده است
هـــ ـ مــورخ   /۲۵۵۲۴ث  /۱۹۲۵مصــوبات ) ۳(همچنــين هيــأت وزيــران در مــاده  
 درخصوص طرح بازسازي و نوسـازي صـنايع كشـور تأكيـد بـر حـذف                 ۳۱/۲/۱۳۸۱

ت، لكن سازمان حفظ نباتات كشور      اي در واردات مواد اوليه نموده اس        موانع غيرتعرفه 
نامـه اجرايـي      آيـين ) ۹(ذيـل مـاده     » ۲«طبق تبصـره    .  است  در اين مورد سكوت نموده    

قانون حفظ نباتات رفع ممنوعيت نيـاز بـه تشـخيص هيـأت وزيـران دارد، لكـن هنـوز                    
كه با توجه به كاهش سطح زيركشت   خاصي اتخاذ نشده است و خطر ديگر اين        تصميم

كشـي از   ، احتمال تعطيلي بخش اعظـم واحـدهاي روغـن     ۱۳۸۲-۱۳۷۹هاي    پنبه در سال  
دور از  » شركت صنايع غذايي و توليدي روغـن تابـان زيتـون شـيراز            «تخم پنبه مانند    

 .ذهن نخواهد بود
 درصـد   ۱۵) پنبـه دانـه   (الزم به ذكر است كه تعرفه تعيين شـده بـراي تخـم پنبـه                 
 . درصد تعرفه تعيين شده است۴ باشد در صورتي كه براي واردات كنجاله مي

هاي خـالي صـنايع    همچنين سازمان حفظ نباتات كشور در راستاي تكميل ظرفيت      
دانـه را بـه داليـل شـرايط           اي واردات پنبـه     نامـه   دانه، بـا ابـالغ آيـين        كشي از پنبه    روغن

 كشـور در دنيـا در   ۷۰در صـورتي كـه   .  كشور نمـوده اسـت   دواي محدود به      قرنطينه
ه سهم دارند و اين امر باعث افزايش تقاضاي پنبه دانه در اين دو كشور و در                 توليد پنب 
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٢٠

 پرداخت يارانه جبران ضرر و زيان ناشي از خريد دانه داخلي.۵

دانه    دالر در هر تن پنبه     ۱۰۰از  . (دانه در كشور مبدأ شده است       نتيجه افزايش قيمت پنبه   
 ). دالر افزايش يافته است۲۱۰به 
 
 
 
در  بنا بـه درخواسـت وزارت بازرگـاني    ۱۵/۱۰/۱۳۸۰شوراي اقتصاد در جلسه مورخ        

 ميليـارد  ۱۵۰هاي روغني توليد داخلي، مقرر داشت حـداكثر           خصوص يارانه خريد دانه   
 ۱۳۸۰هاي  قانون سوم توسعه در سال) ۴۶(ماده » ب«ريال يارانه از محل اعتبارات بند 

قـرار  ) دسـتگاه مباشـر   (هاي روغني در اختيار وزارت صنايع          براي خريد دانه   ۱۳۸۱و  
 بـه كارخانجـات     ،۱۳۸۰هاي روغني در سـال        توافقي دانه گيرد تا بر مبناي قيمت خريد       

 .كشي پرداخت گردد روغن
 :هاي روغني به ازاي هر كيلوگرم به شرح زير بود يارانه قابل پرداخت به دانه 
 ريـال، دانـه آفتـابگردان       ۳۸۰ ريال، دانه كلـزا      ۵۰۰ ريال، دانه سويا     ۱۷۳پنبه دانه    
شود كه يارانه مذكور به طـور كامـل بـه             ه مي  ريال، اضاف  ۵۲۰ ريال و دانه گلرنگ      ۸۱۹

 .كشي از تخم پنبه پرداخت نگرديد هاي روغن شركت
مـورخ   ۱۷۶۸۲۶/۳۴مصـوب   » ۱۰۵« در بنـد     ،درخصوص يارانه خريـد پنبـه دانـه        
 ريال براي خريـد هـر كيلـوگرم         ۲۹۵شوراي اقتصاد مقرر شد كه حداكثر        ۱۸/۹/۱۳۸۲
 مـذكور پـس از بررسـي سـازمان حمايـت،            دانه پرداخت شـود، قـرار شـد يارانـه           پنبه

هاي مالي و تعيين زيـان        كشي براساس صورت    درخصوص عملكرد كارخانجات روغن   
دانـه از سـوي       احتمالي پرداخت شود كه سـازمان حمايـت بـه دليـل عـدم خريـد پنبـه                 

 ريالي مندرج در مصـوبه تكليفـي جهـت          ۱۴۵۰كشي به باالتر از نرخ        هاي روغن   شركت
 ميليـارد ريـال يارانـه       ۵۰راي خود مفروض ندانسته و از تعلق حـدود          پرداخت يارانه ب  

 .تخصيصي به صنعت جلوگيري نمود
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٢١

 داليل نارسايي توليد پنبه در كشور. ۶

اين امـر موجـب ضـرر و زيـان ناشـي از عـدم پرداخـت يارانـه بـه كارخانجـات                        
كشي از پنبه دانه گرديد، عدم اسـتقبال مطلـوب صـنايع نسـاجي در خريـد پنبـه                     روغن

دانـه توليـدي در سـال         كشـي در خريـد پنبـه        غـن محلوج، استقبال سرد كارخانجات رو    
سـازي    دانـه جهـت فعـال       ، عدم جديت در حمايت از واردات ميزان مورد نياز پنبه          ۱۳۸۳
 درصـدي بـراي واردات     ۱۵كشـي، وضـع تعرفـه         هاي خالي كارخانجات روغـن      ظرفيت

اران ك  درصدي براي واردات كنجاله، عدم استقبال پنبه۴دانه در مقابل تعيين تعرفه  پنبه
 ارائـه مجـوز ورود كنجالـه تخـم پنبـه بـه               و ،براي كشت پنبه و تغيير كشت محصـول       

كند كـه تمـامي امكانـات دولـت در جهـت نـابودي صـنعت                  كشور اين امر را تداعي مي     
 .كشي از تخم پنبه كشور تجهيز گرديده است روغن

 
 
 

هـاي اخيـر      لدانه در سا     توليد يا كاهش سطح زيركشت و پنبه       نبررسي علل عقب افتاد   
 : بدين شرح است،بار دهد كه عمده داليل اين پديده خسارت نشان مي

هاي روغنـي بـه كشـت كلـزا، سـويا و آفتـابگردان در         انحصار توليد عمده دانه   . ۱ 
 .كشور
 .عدم امكان رقابت كشت پنبه با محصوالت صيفي و غالت از نظر درآمدي. ۲ 
 . اعمال شده براي كشت پنبههاي حمايتي ها و سياست عدم كفايت اهرم. ۳ 
عدم كفايت و محدوديت ارائه تكنولوژي مورد استفاده در توليد محصول پنبـه             . ۴ 

 .به منظور ارتقاي راندمان تا حد مطلوب
 .عدم تعيين قيمتگذاري صحيح براي محصول پنبه. ۵ 
 .عدم استقبال صنايع نساجي كشور از پنبه توليد داخل. ۶ 
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٢٢

نباتي انداز و راهكارهاي پيشنهادي براي توسعه صنايع روغنچشم.۷

هاي خام و تصـفيه شـده و سـهولت            براي واردات روغن  وجود تسهيالت كافي    . ۷ 
 .تهيه روغن نباتي مورد نياز از خارج

 .دانه تر پنبه هاي كشور در جهت تأمين بيش عدم شناخت كافي قابليت. ۸ 
 .عدم ايجاد يك اراده سياسي كافي براي حل مشكل توليدات داخلي پنبه. ۹ 
 .كار ع براي كشاورزان پنبهعدم پرداخت تسهيالت بانكي الزم و به موق. ۱۰ 

 
 
 
 نباتي و توسعه صنايع آن در ده سال آينده انداز مصرف روغن  چشم.۱-۷

نبـاتي عمـق نگرانـي را     توجه به ادامه روند موجود در صنعت توليد و مصـرف روغـن        
انداز آينده، براساس روند موجود ترسيم شود، در ده سال            دهد چنانچه چشم    نشان مي 

نباتي به شرح      وضعيت كشور از نظر تأمين، توليد و مصرف روغن         )۱۳۹۳سال  (آينده  
 :ذيل خواهد بود

 . ميليون نفر خواهد رسيد۷۷يش از ب ميليون نفر به ۶۵ـ جمعيت كشور از  
 كيلـوگرم افـزايش خواهـد    ۲۲ كيلـوگرم بـه   ۲/۱۶ـ مصرف سرانه روغن نباتي از   
 .يافت
 هـزار تـن افـزايش       ۱۶۹۸تـن بـه      هـزار    ۱۰۶۳نباتي كشـور از       ـ ميزان نياز روغن    

 .خواهد يافت
 . هزار تن افزايش خواهد يافت۱۵۸۳ـ واردات روغن كشور به  
 هزار تن   ۱۱۵ هزار تن به     ۹۴ـ توليد روغن نباتي حاصل از منابع داخلي كشور از            

 بـا توجـه بـه رشـد جمعيـت و رشـد          ۱۳۹۳صـورت در سـال        خواهد رسيد كه در ايـن     
 . خواهد بود۸/۶نباتي در كشور در حد  مصرف سرانه خودكفايي روغن

 . هزار تن خواهد رسيد۲۴۶۰ هزار تن به ۱۱۰۰ـ نياز كنجاله از  
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٢٣

 .يافت برابر افزايش خواهد ۷/۱ـ نياز ارزي براي واردات به حدود  
هاي روغنـي كشـور را در         ساله توليد دانه   اگرچه وزارت جهاد كشاورزي طرح ده      

گـذارد، لكـن ايـن         به اجـرا مـي     ۱۳۹۳ تا   ۱۳۸۴ سال   نباتي از   چارچوب خودكفايي روغن  
توانـد موفـق      كشي و روغن نباتي كشور نمـي        طرح بدون حمايت جدي از صنايع روغن      

بـه آن اشـاره   زيـر   لذا اتخاذ راهكارهاي كارساز در اين بخش نياز است كـه در             . باشد
 :شود مي

 
  راهكارهاي پيشنهادي براي توسعه صنايع روغن نباتي.۲-۷

 در راستاي امنيت ملـي و        و ه به لزوم تقويت امنيت غذايي با تكيه بر توليد داخل          با توج 
هاي روغني در جهـت كـاهش         تر امكان افزايش سطح زيركشت و توليد دانه         از همه مهم  

 :گردد پيشنهاد ميوابستگي 
هـاي روغنـي كـه در برنامـه پنجسـاله چهـارم توسـعه و                  افزايش توليد دانه  ) الف 
شود، از طريق ارتقاي توليد در واحد سـطح    ه بعدي در نظر گرفته مي     هاي توسع   برنامه

ي مناسـب در الگـوي كشـت منـاطق مختلـف بـا              ن، بـري جـايگزي    دو رفع تنگناهاي تولي   
) پنبه، كلزا، سويا، آفتابگردان، گلرنگ و زيتون و كنجـد         (محوريت توليد گياهان مختلف     

 .در نظر گرفته شود
 از الگـوي    تبعيـت  و غيـرالزم مصـرف سـرانه و          رويه  جلوگيري از افزايش بي   ) ب 
 .اي مناسب تغذيه
هـاي موفـق در كشـورهاي مختلـف و اسـتفاده از               گيـري از روش     امكان بهـره  ) ج 

 ).خصوص براي پنبه و كلزا به(هاي مناسب از مراكز عمده توليد جهاني  تكنولوژي
ابسـته  كـاران و صـنايع و       هاي حمايتي دولت در جهت حمايـت از پنبـه           سياست) د 

 .هاي روغني ديگر نباتي و نيز كشت دانه جانبي توليد روغن
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٢٤

پنبـه   اي مناسب براي واردات تخم     اصالح مقررات در تسهيل و شرايط قرنطينه      ) هـ 
 .كشي در سازمان حفظ نباتات كشور مورد نياز صنايع روغن

ه ها بـا درصـد بـاال و كـاهش تعرفـ             تعيين و تنظيم تعرفه وارداتي براي كنجاله      ) و 
خصـوص پنبـه در جهـت حمايـت از كارخانجـات              اي روغنـي بـه    هـ  وارداتي براي دانـه   

 .دانه كشي از پنبه روغن
هاي حمايتي و تشويق دولـت از صـنايع نسـاجي داخلـي بـراي                 تنظيم سياست ) ز 

 .كشي هاي داخلي در جهت حمايت از كشاورزان و كارخانجات روغن مصرف پنبه
بـودن قطعـات زمـين زراعـي پنبـه، سياسـتي       شود به علت كوچك       پيشنهاد مي ) ح 

آالت جهـت كشـت مكـانيزه و          اتخاذ شود تا اعمال مديريت مناسـب و كـاربرد ماشـين           
 .پذير گردد  امكاناتاستفاده بهينه از امكان

 
 راهكارهاي پيشـنهادي بـراي جلـوگيري از ورشكسـتگي كارخانجـات             .۳-۷

 كشي روغن
د در راســتاي امنيــت غــذايي و اگــر دولــت خواهــان تحقــق اهــداف كمــي و كيفــي خــو

هـاي روغنـي و پنبـه     نباتي و نيز توسعه كاشت دانه خودكفايي در كاالي اساسي روغن 
نباتي    كارخانجات توليد روغن   ازهاي حمايتي خود را       باشد، ضروري است كه سياست    

 :در اين راستا راهكارهاي پيشنهادي عبارتند از. دانه تقويت نمايد ويژه قيمت پنبه و به
كشـي    تمديد يا واگذاري اعتبارات جديد با نرخ بهره پايين به كارخانجات روغن           . ۱ 

تواند   باشند و آثار اقتصادي و اجتماعي آن مي         دانه كه در خطر ورشكستگي مي       از پنبه 
 .براي سهامداران و كارگران اين كارخانجات منفي باشد

انه تا بتوانند اقـدام بـه       كشي پنبه د    دانه به كارخانجات روغن     مجوز واردات پنبه  . ۲ 
 .هاي خالي استفاده نمايند تر نموده و از ظرفيت توليد بيش
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٢٥

هاي بعد به كارخانجات      و براي سال   ۱۳۸۲پرداخت يارانه منظور شده در سال       . ۳ 
 .كشي روغن
دانـه بـه خـارج بـراي          كشي پنبه   امكان صادرات روغن نباتي كارخانجات روغن     . ۴ 

 .هاي خود پرداخت بدهي
براي تـأمين   ) قيمتگذاري مناسب (تشويق زارعين به كشت پنبه با خريد عادالنه         . ۵ 
 . داخلينهدا  پنبه

كشي از پنبه دانـه كـه در          خريد روغن نباتي توسط دولت از كارخانجات روغن       . ۶ 
 .خطر ورشكستگي قرار دارند و توزيع آن با كاالبرگ به مردم

 .دانه با قيمت مناسب نبهكشي از پ خريد كنجاله از كارخانجات روغن. ۷ 
دانـه در     كشي از پنبـه     مجوز براي تأسيس كارخانجات جديد روغن     صدور  عدم  . ۸ 

 .كارخانجات موجود) ظرفيت خالي(جهت استفاده از ظرفيت اسمي 
 پـايين در جهـت تبـديل كارخانجـات پـرس       تشويق و پرداخت اعتبارات با بهره  . ۹ 

هـاي    كشـي از دانـه      روغـن (الل اكستراسيون   كشي از ح    روغنبه  ) دانه  كشي پنبه   روغن(
 ).روغني ديگر

هـاي روغنـي      جلوگيري از واردات روغن خام از خارج و تكيه بر واردات دانه           . ۱۰ 
مورد نياز كارخانجات و نيز عدم صـدور مجـوز بـراي واردات كنجالـه بـيش از نيـاز                    

 . داخليدها و محاسبه ننمودن كنجاله تولي دامداري
عـدم تـوان    بـه دليـل     اي دولتـي    هـ  بانكهاي اضافي به      بهرهگي  امكان بخشود . ۱۱ 

 .پرداخت بدهي كارخانجات به وجو آمده است
دانه بايد مكلف به خريـد   كشي از پنبه   البته الزم به ذكر است كه كارخانجات روغن        

هاي تعيين شده باشـند، در غيـر ايـن صـورت ضـرر و زيـان                   پنبه دانه داخلي با قيمت    
هـاي    اي توليد دانه    هاي توسعه   ورزان و باالخص عدم موفقيت طرح     متوجه دولت و كشا   

تواند ادامه روند وابستگي كشور به واردات        شود كه نتيجه آن مي      روغني در كشور مي   
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٢٦

منابع و مآخذ

هـاي    لـذا بـا اتخـاذ سياسـت       . هاي روغني و كنجاله باشـد       نباتي، روغن خام، دانه     روغن
پنبه نظير شركت     شي از دانه  ك  توان شاهد عدم ورشكستگي كارخانجات روغن       دولت مي 

صنايع غذايي و توليد روغن تابان زيتون شيراز يا ديگر كارخانجـات از ايـن قبيـل در                  
 .آينده بود

 
 
 
 . روغن پالم، انستيتو تغذيه ايراناي تغذيهاثرات . ۱
 .۲۰۰۴فائو، . ۲
 .۱۳۸۳، مركز آمار و اطالعات وزارت جهاد كشاورزي. ۳
 .نندگان و توليدكنندگانك  از مصرفسازمان حمايت. ۴
حصـوالت كشـاورزي     دفتر اقتصادي و اجتمـاعي، بخـش آمـار واردات و صـادرات م              ،فائو. ۵

 .۲۰۰۵-۲۰۰۴ايران، 
 .گمرك جمهوري اسالمي ايران. ۶
 .۱۳۸۳ور دام وزارت جهاد كشاورزي،  امونتمعا. ۷
ي اسـالمي    بانك مركـزي جمهـور     ،۱۳۸۲-۱۳۷۹هاي    هاي اقتصادي و ترازنامه سال      گزارش. ۸

 .ايران
 .اسيقانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سي. ۹

 .، وزارت جهاد كشاورزي۱۳۹۳-۱۳۸۴هاي روغني كشور  طرح توليد دانه. ۱۰
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