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 تعاليبسمه

  نکات برجسته:نکات برجسته:  **
 

 

 وجود دارد اما متاسفانه های روغنی های مساعدی برای کشت دانهدر ایران نیز اراضی قابل کشت وسیع و زمینه

 شود.درصد روغن مورد نیاز کشور از خارج تامین می 95براساس آمارهای موجود هنوز بیش از 

 های وزارت جهاد کشاورزی برای تولید و تامین روغن خوراکی های روغنی از جمله کاملینا از برنامهتوسعه کشت دانه

امنیت غذایی به تولیدات داخلی و خودکفایی و کاهش واردات مورد نیاز کشور در داخل در چارچوب سیاست اتکای 

 .این ماده غذایی است

 م،ید طیکمتر، امکان کشت در شرا یآب ازیمثل کلزا و ...: ن گرید یروغن یهانسبت به دانه نایکامل ازاتیو امت هایژگیو 

 E نیتامیو و 6و امگا  3از امگا  یبه کود و سم، روغن سالم، روغن غن ازیبدون ن

 کاهش، سالمت مردم شیروغن در افزا ییدارو خواص، کمتر دیتول نهیهزشامل:  نایکشت کامل یاقتصاد هایتیمز 

  .درمان یهانهیهز

 است.  اهیگ جیاستاندارد و ترو نیکمک در جهت تدو نا،یتوسعه کشت کامل یاقدام دولت برا نیمهمتر 

 

  مقدمه و طرح مسئلهمقدمه و طرح مسئله  **
ین ذخائر غذایی روغنی در بین محصوالت زراعی اهمیت خاصی داشته و پس از غالت دومهای در حال حاضر دانه   

ه، های روغنی نظیر سویا، آفتابگردان، پنبه دانتی تولید شده به طورعمده از دانههای نبادهند. روغنجهان را تشکیل می

نیز اراضی شود. در ایران دی محسوب میکشی جزو صنایع راهبرآید. امروزه صنعت روغنبادام زمینی و کلزا به دست می

اس آمارهای موجود های روغنی وجود دارد اما متاسفانه براسهای مساعدی برای کشت دانهقابل کشت وسیع و زمینه

 شود. با وجود این گیاهان روغنی رایج مانند سویا،ر از خارج تامین میدرصد روغن مورد نیاز کشو 95هنوز بیش از 

شت و شرایط اقلیمی میهای مختلف کهای از جنبههای فراوان، خود دارای محدودیتزا علی رغم مزیتآفتابگردان و کل

و ها دارند. بنابراین نیاز به محصوالت روغنی جدید با سازگاری بیشتر ات باالیی نسبت به آب و نهادهجایباشند و احت

 .شوداحتیاجات کمتر به شدت احساس می

های وزارت جهاد کشاورزی برای تولید و تامین روغن خوراکی روغنی از جمله کاملینا از برنامههای توسعه کشت دانه  

مورد نیاز کشور در داخل در چارچوب سیاست اتکای امنیت غذایی به تولیدات داخلی و خودکفایی و کاهش واردات این 

میزان و نیاز ، تولید کلزا در کشورعیت وضمیزان و بیشتر و بررسی در همین راستا و برای تحلیل . ماده غذایی است

 جهش تولید،توسعه و  یوزارت جهاد کشاورزی برا هایو سیاست امهمصرف داخلی، میزان واردات و خروج ارز، برن

دکترای  ،دکتر دانیال کهریزیآقای  ای بامصاحبه، ها و راهکارهای جهش تولید کلزا در کشورهمچنین موانع و چالش

که  شده انجام 1کشوردر پروژه تولید گیاه کاملینا  مجریبه نژادی و ژنتیک گیاهی، استاد تمام دانشگاه رازی و 

 شود.می ارائه پژوهش این در آن هایبخش مهمترین

                                                           
 انجام گرفت. 20/11/99مصاحبه در تاریخ  - 1
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  املينا املينا عرفي گياه کعرفي گياه کمم**
کمتر شناخته شده از خانواده براسیکاسه است، گیاه روغنی  کش نیز مشهور استدانه روغنی کاملینا که به گیاه کتان   

های اخیر توجه زیادی خصوص در ساله کاملینا گیاهی است که بباشد. نواحی مدیترانه و آسیای مرکزی میکه منشا آن 

را در دنیا به خود جلب کرده و مهمترین مزیت آن مقاومت فوق العاده آن به خشکی و سرما است. احتیاجات آبی بسیار 

خصوص کانوال دارد. همچنین این گیاه ه و مقاومت به سرمای بهاره بیشتری نسبت به سایر گیاهان روغنی ب کمتر

های گرده خوار دارد. پتانسیل تولید عملکرد های روغنی مانند سوسکمقاومت بسیار باالیی نسبت به آفات رایج در دانه

باال در گیاه کاملینا در شرایط دیم به اثبات رسیده و امکان قرار گرفتن آن به عنوان گزینه مناسب در قرار دادن در تناوب 

 با غالت دانه ریز، مناسب گزارش شده است. 

 ی نیاز کمتری به آب،های روغنو نسبت به سایر دانه ک رشد نمایداین گیاه قادر است در شرایط مختلف آب و هوایی و خا  

و اسیدهای  درصد( 28-40) است. این گیاه منبع غنی از روغن تری قابل برداشتها دارد و در زمان کوتاهکود و آفتکش

 40روغن و حدود  درصد 10-14درصد فیبر،  10-11ز پس از استخراج روغن حاوی کنجاله کاملینا نی .است 3چرب امگا 

 .شودمحسوب میحصولی ارزشمند برای تغذیه دام که م استدرصد پروتئین 

این گیاه  درصد برآورد گردیده و با توجه به مقاومت باالی 5/2و  13میزان پروتئین و چربی علوفه تازه کاملینا به ترتیب  

در نظر گرفته شود. کاملینا عالوه بر شت کا ای مناسبی برایتواند به عنوان محصول علوفهبه شرایط رشدی سخت، می

مصارف خوراکی، در تهیه سوخت زیستی هم کاربرد دارد و در آزمایشات مختلف نشان داده شده است که احتیاجات آبی 

 خصوص کلزا دارد.ه بسیار کمتر و مقاومت به سرمای بهاره بیشتری نسبت به سایر گیاهان روغنی ب
 

  

  در کشوردر کشورت کاملينا ت کاملينا توسعه کشتوسعه کشضرورت و اهميت ضرورت و اهميت   **

درصد( و درصد باالی واردات روغن و کنجاله در  70نظر به کاهش منابع آبی، درصد باالی اراضی دیم کشور )حدود    

 رگیاه روغنی کاملینا مورد اصالح و سازگاری قرا لذاکشور ضرورت دارد تا گیاهی روغنی با مصرف آب کم معرفی گردد. 

درصد این نیاز در داخل  5درصد روغن مصرفی مورد نیاز کشور از خارج تامین و فقط  95هم اکنون بیش از گرفته است. 

در  میزان واردات روغن برای کشوری با پتانسیل و ظرفیت باالی تولید محصوالت کشاورزی مناسب نیست .شودتولید می

دلیل پایین بودن  هم اکنون بهولی . نی در کشور افزایش یابدهای روغباید میزان تولیدات دانهرسد که به نظر میاین راستا 

ت روغن صنع)که عمده بذر آن هم وارداتی است(، سویا و  چون کلزا، پنبه دانه، آفتابگردانهای روغنی همسطح تولید دانه

باید های روغنی حیات صنعت روغن کشی، تولید دانه برای ادامه لذا .ای مواجه شده استکشی کشور با مشکالت عدیده

شد. مند روغن کشی کشور بیش از گذشته بهرههای روغنی از خدمات صنعت تا با افزایش تولید دانه گیردمورد حمایت قرار 

  تواند موثر باشد.در این راستا گیاه کاملینا می

های قاتی و دانشکدههای اخیر با همکاری مراکز تحقیشده ظرف سال سازیهای علمی اصالح و بومیاین گیاه به روش

 .زارهای کشورمان به اثبات رسیده استهای مختلف ایران کشت شده و سازگاری آن در دیمکشاورزی در استان

 خواهد کاهش را های تولیدبرای خرید بذر کشت کاملینا هر سال نیاز به واردات نخواهیم داشت که این موضوع هزینه

یاه گ یک عنوان به را کاملینا کشت توسعه مزیت همین خوراکی، روغن از باالیی درصد بودن وارداتی به توجه با لذا .داد

 .کندروغنی در ایران توجیه می
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 بود امیدوار توانمی منطقه، اقلیم با سازگاری و پاییزه کشت کم، های مهم کاملینا همچون نیاز به آببا توجه به ویژگی  

 .باشد نیز پایدار اشتغال ایجاد و کشاورزی شدن اقتصادی جهت در موثر گامی گیاه این کشت توسعه

. و خوبی در سطح کشور مهیا استظرفیت توسعه کاشت آن به که بازار مصرف این دانه روغنی هم فراهم آید در صورتی 

های کشور و جهش نماید برای استفاده از پتانسیلدر اجرای منویات مقام معظم رهبری با علم به مراتب فوق، ایجاب می

هداف تعیین های روغنی توجه شده و با عزم و اراده ملی برای تحقق اتولید کاملینا بیش از پیش به تولید داخلی دانه

 عمل آید.شده اقدام جدی به

 

 

 
 

  

  کامليناکامليناهاي اقتصادي کشت هاي اقتصادي کشت مزیتمزیت  **

 
 

وجود دارد. در  میلیون هکتار زمین دیم در کشور 10شود. همچنین میلیارد دالر ارز از کشور خارج می 4ساالنه حدود    

درصد از اراضی )یک میلیون هکتار( به کشت کاملینا، تولید ساالنه بیش از یک میلیون تن دانه کاملینا  10صورت اختصاص 

کند درصد نیاز روغن کشور است که جلوگیری می 20هزار تن روغن خواهد بود. این مقدار معادل  300خواهد شد که معادل 

چنانچه برای هر هکتار یک نفر  .شودهزار تن کنجاله مرغوب تولید می 700رز از کشور. همچنین میلیون دالر ا 800از خروج 

 میلیون شغل هم ایجاد خواهد شد. 10مشغول شود، حدود 

 
 

  هاهااستاناستاندر در کاملينا کاملينا   سطح زیرکشتسطح زیرکشتميزان ميزان   **

امسال با حمایت مهمترین اقدام دولت برای توسعه کشت کاملینا، کمک در جهت تدوین استاندارد و ترویج گیاه است.    

که تحت  شودمیهکتار کشت شد. در جدول زیر بخشی از این اراضی را مالحظه  600جهاد کشاورزی حدود  وزارت

 باشد.نظارت وزارت جهاد کشاورزی می

 

 

 1400/1399   در سال زراعی      25/10/99فهرست جدول سطوح کشت شده گیاه کاملینا تا تاریخ                        

 دانه روغنی کاملینا

هزینه تولید کمتر 
خواص دارویی روغن در 
افزایش سالمت مردم 

کاهش هزینه های درمان 

ها و امتيازات کاملينا نسبت به دانه هاي روغني دیگر مثل کلزا و ...: نياز آبي کمتر، امکان کشت در شرایط ویژگي

 Eو ویتامين  6و امگا  3دیم، بدون نياز به کود و سم، روغن سالم، روغن غني از امگا 

 

داخل هم از نظر بذر  ديدرصد تول 5درصد.  95 حدود يروغن يهادولت به واردات روغن و دانه يوابستگ زانيم

 .میدار يدرصد وابستک 100 بای. پس تقرميوابسته هست
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 نام استان ردیف
 سطح زیر کشت

 )هکتار(

 سطح کشت دیم

 )هکتار(

 جمع سطح کشت

 )هکتار(
 مالحظات

  85 33 52 خراسان شمالی 1

  82 82 0 فارس 2

  42 20 22 خراسان رضوی 3

  42 1 41 قم 4

  22 14 1 کرمانشاه 5

  8 6.7 1 گلستان 6

  7 7 0 همدان 7

  6 5 1 لرستان 8

  5 5 0 ایالم 9

  5 2 3 آذربایجان شرقی 10

  4 4 0 مازندران 11

  4 0 3.5 خراسان جنوبی 12

  2 2 0 مرکزی 13

  2 0 2 یزد 14

  1 0 1 بوشهر 15

  1 1 0 سیستان و بلوچستان 16

  1 1 0 اردبیل 17

  1 0 1 خوزستان 18
  319 184 136 جمع

 

های استان کشور توجه و حمایت بیشتر دولت، معرفی و ترویج این گیاه است. راهکارها برای توسعه کشت و تولید کاملینا در

 .استهای کشور گیاه کاملینا تمامی استان دارای شرایط کشت

 :شودزیر ارائه میطبق جدول خالصه شرایط کاشت، داشت و برداشت گیاه کاملینا در استان مازندران 

 
 



 

5 

 

    هاي کشت و پروژه کاملينا در کشورهاي کشت و پروژه کاملينا در کشورو چالشو چالشموانع موانع   **

( ...و  هارانه، بیمه، خرید تضمینی، مشوقحمایت شود )یااین محصول نیز کلزا الزم است که همانند  :عدم توجه دولت  

راه  های روغنی و وارد کنندگان بذور اصالح شده که سود سرشاری را از این طریق و ازواردکنندگان روغن و دانههمچنین 

 تمایلی به کاهش واردات ندارند. ،کننددریافت ارز دولتی دریافت می

 شود.ندارد( باعث مایوس شدن محققین میطوالنی بودن صدور مجوزهای مربوطه )بذر، غذا و دارو و استا

جمله مشکالت سر راه های موجود، از عدم شفاف سازی و آگاه سازی مردم در مورد مضرات روغنو دست آخری اینکه 

 .استاین پروژه 

  درکشوردرکشور  روغنروغنن و نياز مصرف داخلي ن و نياز مصرف داخلي ميزاميزا  **

 
 

 

 

 

  هاي روغني هاي روغني دانهدانهروغن و روغن و ميزان واردات و خروج ارز از بابت ميزان واردات و خروج ارز از بابت   **

همچنین 1398تا پایان سال  1383ی از سال صورت کله های روغنی، روغن و کنجاله بوضعیت واردات مجموع دانه زیردار در نمو   

آورده  1396)بسته بندی شده( و کنجاله مربوط به سال  های روغنی، روغن خام و ساخته شدهجدول تفکیکی دانهعنوان نمونه ه ب

و مشکالت تامین ارز و واردات همچنین رشد تولید داخلی در برخی از  های ناشی از تحریمشده است. اگر چه به لحاظ تنش

عمدتًا برای ذخیره سازی صورت  ها واردات بیش از نیاز کشور وها، اعداد با نوسانات زیادی همراه بوده و در بعضی از سالسال

ودی در در مجموع نیاز کشور تا حد صورت ذخیره باقی مانده و به سال بعد منتقل شده است لیکنه گرفته و مازاد واردات ب

  بوده است. زیرشرح ه سنوات اخیر با تغییرات کم، ب
 

 در کشوردانه های روغنی توسعه و جهش تولید های وزارت جهاد کشاورزی برای ها و سیاستبرنامه

ی نیاز کشور به روغن نبات

میلیون تن1.45

سرانه مصرف

کیلوگرم18

نیاز به کنجاله

میلیون تن3.5

ظرفیت روغن کشی

میلیون تن6

ظرفیت تصفیه روغن 
محدود

میلیون تن3.9
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های تولید دانههش تولید، برنامه جهش ج مبنی بر1399م رهبری در پیام نوروزی سال در راستای منویات مقام معظ

 باشد.میزیر شرح ه ست اهداف این برنامه بو ارائه شده ا روغنی وزارت جهاد کشاورزی تهیه

 های آن در برنامه جهش تولیدو فرآوردههای روغنی جدول پیش بینی میزان تولید دانه

 کنجاله)تن(ميزان توليد  ميزان توليد  روغن)تن( ميزان توليد دانه) تن( نام محصول ردیف

 1055127 740440 1851100 کلزا 1

 337036 88139 489657 سویا 2

 25353 15307 47835 گلرنگ 3

 27900 31620 62000 کنجد 4

 16000 22500 50000 آفتابگردان 5

 78000 18000 120000 تخم پنبه 6

 5000 4000 10000 های روغنیسایر دانه 7

 1544417 920006 2620592 جمع کل
 

 

 

 هاي روغني و کسري توليد داخل و ارز مورد نياز واردات کنجالهجدول پيش بيني توليد کنجاله دانه

 مالحظات طرح پيشنهادي در برنامه ششم عنوان

 1544417 779863 کنجاله تولید داخل)تن(
کنجاله تولیدی کل 

 های روغنیدانه

 82403000 82403000 جمعیت کشور) میلیون نفر(
 

 تقاضا برای کنجاله ) تن(

 بر اساس اعالم نیاز معاونت امور دام 
4142000 4142000 

 

 37.3 18.8 درصد خود اتکایی
 

 2597583 3362137 کسری تولید و نیاز به واردات) تن (
 

یمت ارز مورد نیاز برای کسری نیاز بر اساس میانگین ق

 دالر ()میلیارد دالر برای هر تن  430کنجاله 
1.45 1.12 

 

 توليد داخل و ارز مورد نياز واردات روغن نباتي توليد روغن نباتي و کسري جدول پيش بيني

 عنوان
پيش بيني روغن توليدي در 

 برنامه ششم

روغن توليدي در 

 برنامه پيشنهادي
 مالحظات

 920006 438360 روغن تولید داخل)تن(
روغن تولیدی کل 

 های روغنیدانه

 82403000 82403000 جمعیت کشور)نفر(
 

 تقاضا برای روغن ) تن(

 کیلو گرم سرانه 18بر اساس  
1483254 1483254 

 

 62 29.6 درصد خود اتکایی
 

 563248 1044890 کسری تولید و نیاز به واردات ) تن (
 

نگین ارز مورد نیاز برای کسری نیاز بر اساس میا

 تن ) میلیارددالر (دالر برای هر  800قیمت روغن 
0.84 0.45 
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  در کشوردر کشورزایي کاملينا زایي کاملينا ميزان اشتغالميزان اشتغال  **

 شد: خواهد جادیازیر به قرار  میمستق ریو غ میبه طور مستق یدیجد یشغل یهاطرح، فرصتاین  یاجرابا   

نفر/روز  50تا  8 نیبودن کشت، ب مید ای یآب با توجه به کاملیناهکتار کشت هر  یانجام شده و به ازا یهایطبق بررس بر

در طول  ازیبه نفر روز کار مورد ن تیو با عنادانه های روغنی شود. با توجه به برنامه توسعه کشت یم جادیا در هکتار کار

نفر  82000ساالنه کرد  ینیب شیتوان پیآورد میبه وجود م یفرصت شغل کیروز کار  250که هر  نیبرنامه و با فرض ا

 شود.     جادیا کاملینا دیدر مرحله تول مئدا میاشتغال مستق
 

 

  وري وري هرههرههاي دانش بنيان براي باال بردن بهاي دانش بنيان براي باال بردن بارتباط با شرکتارتباط با شرکت  **

لی در عرصه اند وصورت جدی در کشور آغاز نمودهه را ب های دانش بنیان فعالیت خوداگرچه چند سالی است شرکت   

ها، این مغذیتولید بذر، تولید مواد بیولوژیک و ریز زمینه جز چند شرکت فعال دره های روغنی بویژه دانهه کشاورزی و ب

بذور پیشرفته و تولید یقات کاربردی، تولید ها در تحقگونه شرکترسد جای اینبه نظر میها حضور چشمگیری ندارند. شرکت

 های کشاورزی کم رنگ است.سایر نهاده
 

  جمع بندي جمع بندي   **

جانبه از کشاورزان نیازمند همت واالی بخش کشاورزی و الزمه آن حمایت همهخودکفایی ملی در تولید روغن خوراکی   

برای  مسئوالنموکد مقام معظم رهبری در مورد تالش  بیاناتهای مثبت گیاه روغنی کاملینا و با توجه به مجموع ویژگی. است

. گیردبقرار هم های وزارت جهاد کشاورزی خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی موجب شده تا به نوعی در زمره اولویت

اجرای کامل آن را برای سطوح و وزیر جهاد کشاورزی اخیرا بر کشت گیاه کاملینا در سطح دو هزار هکتار از مزارع کشور تاکید 

 .ده استربااهمیت توصیف ک ،هاکشت در استان ابالغی زیر

در شرایط سخت . طور جدی وارد عمل شوده بایست بی کشور میوزارت جهاد کشاورزی به عنوان تامین کننده امنیت غذای  

 این بهباید  توان تمام با کشاورزی دوخته شده، این وزارتخانه نیز دکنونی که چشم مردم برای تولید مواد غذایی به وزات جها

 .کند پیدا ورود عرصه

تناوب دیم کشور، کاهش واردات علوفه، تامین روغن سازی های روغنی، کاهش خروج ارز، غنیکاهش بخشی از واردات دانه  

گیاه دانه روغنی برای  فقدانو  کندجام این پروژه تحقق پیدا میسالم و افزایش سالمت جامعه از جمله مسائلی است که با ان

روغن  محدودیت درو شرایط دیم کشور، نیاز باال به روغن خوراکی، نیاز جدی کشور به کنجاله برای تغذیه دام و طیور و آبزیان 

همچنین  .در دستور کار قرار گیردگیاه کاملینا در کشور  و تولید معرفیخوراکی سالم در کشور عواملی بودند که باعث شد 

سازی تناوب دیم کشور، کاهش واردات علوفه، تامین روغن های روغنی، کاهش خروج ارز، غنیکاهش بخشی از واردات دانه

کند. تحقق پیدا می کشت و تولید گیاه کاملینا در کشورسالم و افزایش سالمت جامعه از جمله مزایایی است که با انجام 

 باشد.همچنین کاشت و برداشت ماشینی از مزایای کشت و کار این گیاه می
 

  ايايرسانهرسانه  هايهايراهکارراهکار  **

و های تولیدی و گفتگهای مختلف خبری و برنامهای مورد توجه بخشتواند به عنوان سوژه و یا راهکار رسانهموارد زیر می  

 قرار گیرد؛ این حوزه محور با حضور دست اندرکاران 

   در کشور  دانه های روغنی و گیاه روغنی کاملینابررسی وضعیت تولید 
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  در کشور  گیاه کاملینابررسی موانع، چالش و راهکارهای جهش تولید 

 در کشورگیاه کاملینا تولید سطح زیر کشت و های وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه و جهش ها و سیاستبرنامه 

 های روغنی و کنجاله در کشوررز از بابت روغن، دانهمیزان واردات و خروج ا 

  های روغنی و راهکارهای مقابله با آنروغن، دانهچرایی انحصار در واردات 
 

      ييشنهادشنهاديياالت پاالت پؤؤسس  **

  ؟چیست در کشورکاملینا های روغنی، مخصوصا کشت دانهضرورت و اهمیت جهش تولید 

 های روغنی در کشور چقدر است؟میزان مصرف، تولید و واردات دانه 

 ژهیوه ب یدیتول هایطرح یاجرا شرفتیعوامل بازدارنده پ نیاز مهمتر یکی ر،یو مقررات دست و پا گ یکراسوبور 

در کشور  کاملیناهای اجرای طرح کشت دانهمربوط به در این زمینه موانع  نیمهمترهمچنین . اشدبیم یکشاورز

 چیست؟

  معرفي کارشناسانمعرفي کارشناسان  **

 اهیگ دیپروژه تول یو مجر یاستاد تمام دانشگاه راز ،یاهیگ کیو ژنت یبه نژاد یدکترا ،یزیکهر الیدکتر دان 

 09183322235= در کشور  نایکامل

  43543501و  09128236761وزارت جهاد کشاورزی =  های روغنیدانهمشاور وزیر و مجری طرح ، علیرضا مهاجر مهندسآقای 

  = 88737614آقای امیر هوشنگ بیرشک، دبیر انجمن روغن نباتی ایران 

 88830957های روغنی = توسعه کشت دانه، مدیر عامل شرکت آقای امیر عطایی فر 


