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مفهوم اصولی تنظيم بازار را شاید بتوان به معناي متعادل كردن مقادير عرضه و تقاضا دانست و از اين رو هر گونه سياستي كه دو مولفه
يادشده را تحت تاثير قرار دهد ميتواند به عنوان سياست تنظيم بازار قلمداد شود .برخیها تنظيم بازار را به معناي دخالت دولت در اقتصاد
از طريق ابزارهای غير قيمتي نظير سهميه ،كنترلهاي انحصاري و  ...عنوان کرده اند و عده ای دیگر بر این باورند که در زمينه تنظيم بازار،
ابتدا بايد درباره سياستهاي كالن نظیر سياستهاي پولي و مالي ،صدور مجوزها و دستورالعملها ،مالياتها و ...كه رفتار متغيرهاي اقتصادي
را در سطح كالن كشور تحت تاثير قرار مي دهند ،بحث کرد و برخی دیگر نیز بر نقش قیمت و مقوله قیمت گذاری به عنوان کنترل کننده
عرضه و تقاضا تاکید دارند.
امروزه سياستهاي متعادل سازي اقتصاد ،توليد و تجارت در اغلب كشورها و نظامهاي اقتصادي دنبال مي شود .حتي در نظامهاي اقتصاد
آزاد نيز دولتها در بعضي مواقع براي جلوگيري از نوسان متغيرهاي اصلي اقدام به دخالت در بازار و اجراي سياستهاي تنظيمي مي كنند.
در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران که نوسانهای مختلف و عدم تعادلها در اقتصاد بيشتر است طبیعی است که دخالت دولت در
بازار براي برقراري تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قيمتها نيز بيشتر مي باشد .از اين رو بحث تنظيم بازار و سياستهاي اعمال شده در جهت
توازن بازار و تامين منافع مصرف كنندگان و به تبع آن توليدكنندگان از اهميت ويژه اي برخوردار است.
عرضه و تقاضا ،مقدار و قیمت محصول ،تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و عوامل موثر بر عرضه (از قبیل تکنولوژی ،قیمت عوامل تولید،
قیمت سایر کاالها ،مالیات ،یارانهها و  )...و تقاضا (مانند رجحان یا سلیقه مصرفکنندگان ،درآمد ،قیمت سایر کاالها ،انتظار مصرفکنندگان
از سطح قیمت و درآمد در آینده و یارانه و  )...از سوی دیگر مهمترین و شاید اولین هدف هر نظام اقتصادی برقراری تعادل پایدار در آن
میباشد .تعادل در یک نظام مربوط به کنترل یا کاهش نوسانات متغیرهای اصلی (قیمت و مقدار) ،در محدودههای تعیین شده است.
از این رو تنظیم بازار کاالهای اساسی در ایران پس از تغییر نرخ ارز و اعالم ارز  4200تومانی برای کاالهای اساسی جایگاه ممتازی را به
خود اختصاص داد و دولتمردان از سال گذشته تدابیر ویژهای را برای جلوگیری از تنش در بازار کاالهای اساسی در بخشهای ،تامین ،توزیع
و قیمت گذاری به کار بستند.
در بازار روغن نباتی پس از اعالم نرخ جدید ارز در سال  97و بازگشت تحریمهای ظالمانه آمریکا با توجه به ماهیت صنعت روغن نباتی و نیاز
این صنعت به ارز برای واردات روغن خام به عنوان ماده اولیه صنعت ،تالشهای گسترده ای برای حفظ ثبات و آرامش در بازار روغن نباتی
صورت گرفت .تالشهایی که در سایه انسجام و همدلی صنعت روغن نباتی در قالب انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در تعامل سازنده
و همراهی با دولت باعث شد تا کمترین تنش در بازار روغن نباتی به وجود آید.
هرچند در این بین مسائلی نظیر کمبود ذخایر و عدم توازن میان موجودی انواع روغنها باعث ایجاد برخی مشکالت به صورت مقطعی میشد
اما به اذعان تمامی فعاالن و به ویژه مدیران دولتی ،صنعت روغن نباتی در کنار دولت ،تالشهای ارزشمندی برای جلوگیری از بروز بحران
و کمبود در بازار انجام داد تا فشار ناشی از تغییرات به وجود آمده به جامعه و مصرف کننده منتقل نشود.
تالشهایی که در سایه هماهنگی و همدلی میان دولت و صنعت روغن نباتی به ثمر نشست و در حال حاضر به رغم تمامی سختیها و
مشکالت ،ذخایر روغن نباتی به صورت کم سابقه ای در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد و در صورت ادامه این روند هیچ گونه مشکلی از لحاظ
تنوع روغن مورد نیاز ،ذخایر روغن خام و قیمت در بازار روغن نباتی تا پایان سال یا حتی تا ماههای ابتدایی سال آینده وجود نخواهد داشت
و ثبات و آرامش در بازار روغن نباتی حکمفرما خواهد بود.
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انتصاب عزیزی به عنوان مدیرکل
فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو
محمدرضا شانه ساز ،معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در حکمی محمد حسین عزیزی
را به عنوان مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو منصوب کرد.
متن این حکم به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر محمد حسین عزیزی
عضو محترم هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
نظر به تعهد ،تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی براساس این ابالغ به عنوان مدیر کل فرآوردههای
غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو منصوب می گردید.
امید است با یاری خداوند متعال و در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) ،با بهره مندی از ظرفیتهای نخبگان درون و برون
سازمانی و به کارگیری افراد توانمند و شایسته آن اداره کل ،در راستای تحقق اهداف واحد وزارتی و ارتقای کمی و کیفی محصوالت
سالمت محور در سالی که مزین به شعار رونق تولید می باشد ،موفق و موید باشید و منویات دولت تدبیر و امید را جامه عمل
بپوشانید.
شایان ذکر است محمد حسین عزیزی دارای دکترای علوم و صنایع غذایی از دانشگاه میسور کشور هندوستان می باشد و عضو
هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است.

افزایش  207درصدی واردات روغن خام توسط شرکت بازرگانی دولتی
سال دوازدهم  /شماره  / 102مهر ماه 1398
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میزان واردات برنج و روغن خام توسط شرکت
بازرگانی دولتی ایران در  5ماه ابتدای امسال
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب  116و
 207درصد به لحاظ وزنی افزایش یافت.
به گزارش فارس ،در  5ماهه اول سال  1397به
میزان  87هزار و  300تن گندم به ارزش  79میلیون
و  100هزار یورو گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران به کشور
وارد شده اما در  5ماهه ابتدای امسال گندمی وارد کشور نشده است.
میزان واردات برنج در  5ماهه اول سال  1397به میزان  47هزار تن
و به ارزش  42میلیون و  300هزار یورو بوده و میزان واردات این
محصول کشاورزی در  5ماهه ابتدای امسال به میزان  101هزار و
 600هزار تن به ارزش  83میلیون و  400هزار یورو بوده که این
ارقام حکایت از رشد  116درصدی واردات برنج به لحاظ وزنی و
 97درصدی واردات این کاال از نظر ارزشی در  5ماهه ابتدای امسال

نسبت به مدت مشابه سال قبل را توسط شرکت
بازرگانی دولتی ایران داشته است.
این گزارش میافزاید :واردات روغن خام توسط
شرکت بازرگانی دولتی ایران در  5ماهه ابتدای
سال گذشته  94هزار و  700تن به ارزش
 58میلیون و  500هزار یورو و واردات این محصول در
 5ماهه ابتدای امسال  291هزار و  100تن به ارزش  198میلیون و
 700هزار یورو بوده که این محصول در سال جاری در مقایسه با
مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی  207درصد و به لحاظ ارزشی
 239درصد رشد داشته است.
شکر هم در  5ماهه اول امسال  570هزار و  500تن به ارزش
 173میلیون و  900هزار تن توسط شرکت بازرگانی دولتی وارد
کشور شده اما در  5ماهه سال  1397این محصول توسط این شرکت
دولتی واردات نداشته است.

جو سازی دالالن
برای بر هم زدن
بازار روغن زیتون
از طریق ممنوعیت واردات

سرانه مصرف روغن زیتون کاهش می یابد
عبدی با اشاره به ناچیز بودن مصرف روغن زیتون در ایران در مقایسه با
سایر کشورها گفت :گران شدن روغن زیتون باعث کاهش مصرفسرانه
و حذف این روغن مفید برای سالمت از سبد خانوارها خواهد شد.

قیمت خرید تضمینی
محصوالت زراعی
سال  98-99اعالم شد

خروج روغن زیتون از گروه یک اولویت ارزی
وی خروج روغن زیتون از گروه یک کاالهای وارداتی را یکی از عوامل
گرانی و عدم افزایش مصرف سرانه روغن زیتون در کشور دانست و
گفت :از سال گذشته تا کنون قیمت روغن زیتون وارداتی به دلیل
افزایش نرخ ارز گران شده و در نتیجه قیمت میوه و روغن تولید داخل
نیز افزایش زیادی داشته است .عبدی افزود :با در نظر گرفتن قیمت ارز
آزاد برای واردات روغن زیتون همچنان شاهدیم که قیمت روغن زیتون
تولید داخل ،از قیمت وارداتی گران تر است که باید برای رفع این
مشکل چاره اندیشی شود .رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان
روغن زیتون و زیتون شور ایران با بیان اینکه امسال تولید زیتون در
کشور افزایش یافته است خاطر نشان کرد :کارخانجات زیتون و روغن
زیتون عضو این انجمن در سراسر کشور همواره یار و یاور باغداران بوده
و اولویت آنها تامین ماده اولیه مورد نیاز خود از داخل کشور است و تنها
کسری روغن زیتون مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین میکنند.
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دبیر و رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان روغن زیتون با
اشاره به ناچیز بودن مصرف روغن زیتون در ایران در مقایسه با سایر
کشورها گفت :گران شدن روغن زیتون باعث کاهش مصرف سرانه
و حذف این روغن مفید برای سالمت از سبد خانوارها خواهد شد.
مهدی عبدی دبیر و رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان
روغن زیتون و زیتون شور ایران در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم
درباره دالیل گرانی یک باره روغن زیتون در بازار اظهار کرد :در
حال حاضر تنها  50درصد نیاز کشور به روغن زیتون ازطریق تولید
داخل تامین میشود .برخی واسطهها و دالالن به بهانه حمایت از
کشاورزان با نامهنگاری و مصاحبههای مختلف به دنبال ممنوعیت
واردات روغنزیتون به کشور هستند تا بتوانند با منفعت طلبی بازار
انحصاری را به نفع خود مدیریت کنند.
وی گفت :به رغم تالشهای وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ارائه
نهادههای مورد نیاز باغداران زیتون به صورت یارانه ای اما متاسفانه
همچنان قیمت میوه و روغن زیتون داخلی رو به افزایش است.

دبیر و رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان روغن زیتون و زیتون
شور ایران تصریح کرد :مدیران وزارتخانههای جهاد کشاورزی ،بهداشت
و صمت بارها بر ضرورت تعیین راهکارهای مختلف برای افزایش مصرف
روغن زیتون در کشور تاکید کرده اند اما برخی کج سلیقگیها مانع از
افزایش مصرف سرانه روغن زیتون در کشور شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به وزارت
جهاد کشاورزی مصوبه شورای اقتصاد در زمینه قیمت
خرید تضمینی محصوالت زراعی سال زراعی 98-99
را ابالغ کرد.
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کاهش اسید چرب ترانس روغن نباتی به کمتر از  ۲درصد
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت گفت:
حدود  ۸درصد از ارزش صادرات غیرنفتی
کشورمتعلق به صنعت غذا وآشامیدنی است
و بدین معنا است که صنعت غذا تا انتهای
زنجیره کامل شده و خود را با اصول
نوین بازاریابی منطبق کرده است.
به گزارش شاتا ،مهدی صادقی نیارکی،
در همایش روز جهانی غذا که در انستیتو
تحقیقات تغذیه ای و صنایع تغذیهای
کشور برگزار شد با بیان این مطلب گفت:
در آخرین شاخصی که گرسنگی جهانی غذا
منتشر کرده است ،از سال  1992میالدی تا سال
 2019این شاخص از  17.5به  7.9کاهش پیدا کرده
است و این نشان دهنده پیشرفت قابل توجه کشور در بهبود
وضعیت گرسنگی است.
وی ادامه داد:کمتر از یک سوم غذای کشور در حوزه صنعت غذای
کشور ،فرآوری میشود و بیش از دو سوم به صورت مصارف تازهخوری
یا سایر به بهره برداری می رسد و استفاده میشود.
صادقی نیارکی با اشاره به اینکه اسید چرب ترانس در روغن
نباتی باالی 10درصد بوده است ،گفت :امروزه با فعالیتها و
پیشرفتهای انجام شده به کمتراز 2درصد کاهش پیدا کرده و
در برنامه آینده صنعت ،زیرو ترانس دنبال میشود.
سال دوازدهم  /شماره  / 102مهر ماه 1398
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سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت با اشاره
به اینکه سازمان غذا و دارو وسازمان ملی
استاندارد بازنگری در مصرف شکر ،روغن
و نمک داشته است گفت :صنعت غذای
کشور بیشترین همکاری را در انطباق با
استانداردهای جدید داشته است.
صادقی نیارکی با اشاره به اینکه حدود
 3میلیارد دالر صادرات صنعت غذایی
انجام میشود گفت :این رقم قابل توجهی
در صادرات غیر نفتی است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :از لحاظ وزنی
در سال  1.7 ،1397درصد از صادرات غیرنفتی
مربوط به صنعت غذا و آشامیدنی بوده است اما از لحاظ
ارزشی حدود  8درصد صادرات غیرنفتی متعلق است به صنعت غذا
و این به معنا است که صنعت غذا تا انتهای زنجیره کامل شده و
خودرا با اصول نوین بازار یابی منطبق کرده است.
نیارکی بیان کرد :این جز افتخارات ماست که بتوانیم جامعه سالم
داشته باشیم و غذاهای فرا سودمند و توسعه صادرات و تثبیت
اشتغال صنعتی داشته باشیم .
وی گفت :ما خود را در راستای شعار جهانی روز غذا متعهد
میدانیم و آماده همکاری و برگزاری نشستهای مشترک برای
این مهم هستیم.

واردات  3رقم جدید کلزا از آلمان
معاون وزیر جهاد کشاورزی از واردات ارقام جدید کلزا به کشور
خبر داد و گفت :این اقدام با حمایت وزارت جهاد کشاورزی انجام
شده است.
حسین شیرزاد در گفتگو با مهر اظهارداشت :در سال زراعی جاری
اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی با حمایت
سازمان مرکزی تعاون روستایی و وزارت جهاد کشاورزی ،با انعقاد
قرارداد اجرایی ،آموزشی و تحقیقاتی با مجریان چغندرقند و
دانههای روغنی وزارت جهاد کشاورزی به رایزنی و مشارکت با
شرکتهای تولیدکننده معتبر و مطرح اروپایی در تولید ارقام
بذری نوین کلزا و چغندرقند اقدام کرد.
وی ادامه داد :از جمله این شرکتها می توان به شرکت KWS
آلمان اشاره کرد که در زمینه انتقال سه رقم کلزای زمستانه با
نامهای تجاری  Gordonو  Umbertoو  Cristianoبا این
شرکت تفاهم نامه امضا شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تیپهای ارقام
متحمل به بولتینگ قابل توصیه در کشتهای پاییزه با درصد
عیار و عملکرد قابل توجه وارد کشور شده اند ،گفت :این ارقام
در اراضی تحت پوشش شبکه تعاونی در استانهای منتخب در

قالب طرحهای ( PVSطرحهای مقایسه ای با کمک کشاورزان)
اجرا خواهد شد.
به گفته شیرزاد ارقام جدید وارداتی درصد عیار و تناژ باالتری
نسبت به ارقام قبلی دارند.

نقشه راه تنظیم بازار کشور
تدوین شد
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قائممقام وزیر صنعت ،با اشاره به دستور مقام معظم رهبری
در خصوص تهیه نقشه راه برای تنظیم بازار کشور ،اظهار
داشت :این نقشه راه و الزامات اجرایی آن تهیه و برای
مقامات ذیصالح ارسال شد.
حسین مدرس خیابانی در مورد رویکردهای ویژه نقشه
راه تنظیم بازار کشور گفت :در این سند توجه به معیشت
عمومی در اولویت قرار دارد و تامین به هنگام کاالهای
اساسی مورد نیاز کشور ،حمایت از تولید داخل و افزایش
رقابت پذیری تولیدات ،کنترل و مدیریت واردات ،گسترش
زیر ساختهای تجاری و لجستیکی همگام با ظرفیتهای
تولیدی ،همگنسازی آمایش تجاری با آمایش صنعتی کشور،
تامین حداکثری کاالهای اساسی از محل تولیدات داخلی،
بهینهسازی الگوی مصرف ،بهره گیری از ظرفیتهای تجاری
استانهای مرزی ،تمرکز سیاست گذاری درتنظیم بازار،
کنترل موجودی و قیمت کاال به عنوان  ۲شاخص کلیدی
در تنظیم بازار ،تقویت نقش تشکلهای بخش خصوصی و
اتحادیههای تعاونی و انجمنها هم در تصمیم سازی و هم
در مراحل مختلف اجرا از جمله اجرای دقیق امور مربوط
به ذخیره سازی و بکارگیری ابزارهای تنظیم بازار کاالهای
استراتژیک؛ دستور کار اجرایی مسئوالن خواهد بود.
قائممقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :هم زمان با
جهت گیری کاهشی واردات کاالهای غیرضرور و کاالهایی
که تولید مشابه در کشور دارند در خصوص کاالهای اساسی
ضمن رعایت این اصل ،با اولویت تامین کسری نیاز کشور
انجام خواهد شد.
مدرس خیابانی ادامه داد :جهت گیری مهم دیگر در این نقشه
راه کاهش هزینه مبادله کاال و خدمات با اصالح و نوسازی
شبکه توزیع است که در این راستا سامانههای مناسبی
طراحی و عملیاتی شده اند که اولویت آنها حذف هزینهها
و نقش واسطهها در روند توزیع کاال در سطح کشور است.
قائم مقام وزیر صمت تصریح کرد :استفاده از ظرفیتهای
نوین و نقش استارت آپها در شبکه توزیع ،کاهش
تجارت غیر رسمی و کاهش قاچاق کاال ،تقویت و توسعه
محصوالت صادراتی با ارزش افزوده باال ،تنوع بخشی در
بازارها ،متنوع سازی کاالهای تولیدی و تنوع بخشی در

بنگاههای تولیدی صادراتی نیز در این نقشه راه به صورت
پررنگ دیده شده است.
مدرس خیابانی خاطرنشان کرد :توسعه صادرات بخشی از
نقشه راه تنظیم بازار است چرا که با فعال سازی ظرفیتهای
خالی واحدهای تولیدی و افزایش تولید مسلما قیمت کاال
نیز کاهش یافته و به نفع مصرف کننده نهایی خواهد بود.
وی ادامه داد :تقویت برندهای ایرانی و ساخت ایرانی با
تغییر نگرش عمومی به ویژه در عوامل توزیع و عرضه که
به نوعی در ترویج فرهنگ استفاده از کاالی داخلی نقش
مؤثری دارند نیز از جهتگیریهای نقشه راه تنظیم بازار
کشور هستند.
مدرس خیابانی اظهار داشت :بهره گیری از توان علمی
دانشگاههای کشور در اصالح روند اجرایی تنظیم بازار امروز
از اهمیت باالیی برخوردار است.
این مسئول با اشاره به اهمیت پیش بینی شرایط فعلی و
آتی روند جاری در بازار گفت :بسیاری از تالطمات بازار
ناشی از تکانههای شاخصهای عمده اقتصادی کشور است
که در این برنامهها اصل فراوانی کاال و مقدم بر قیمت ،در
دستور کار است.
قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :در چارچوب
این سند نگاه ویژه ای به موضوع کنترل بازار و روشهای
نوین نظارتی شده است تا از همه
ظرفیتهای موجود به حفظ ثبات بازار
کمک نماییم.
مدرس خیابانی گفت :تنظیم بازار یک
ماموریت کامال فرابخشی و نیازمند همه
دستگاههای ذی ربط در این بخش
است .وی خاطرنشان کرد :برنامههای
عملیاتی رویکردها و چشم اندازهای
متصور در این نقشه راه با همکاری
همه بخشهای مسئول تدوین و در
حال اجرا میباشد تا به عنوان یک
الگو و چارچوب معین به روند
اصولی تنظیم بازار در کشور
کمک کند.
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مجری طرح دانههای روغنی:

شرکتهای توسعه کشت دانههای روغنی
در استانها احیاء میشود
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مجری طرح دانههای روغنی وزارت جهاد کشاورزی از احیاء
شرکتهای توسعه کشت دانههای روغنی در استانها خبر داد و
گفت که امسال یک شرکت به صورت آزمایشی در استان گیالن
آغاز به کار کرده است.
به گزارش ایرنا ،علیرضا مهاجر در گردهمایی توسعه کشت کلزا در
مازندران با اعالم این که از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید،
رویکرد توجه جدی به کشت دانههای روغنی در دستور کار قرار
گرفت ،افزود :برنامه وزارت جهاد کشاورزی با هدف رسیدن به
خودکفایی در تولید دانههای روغنی و حفظ زمینهای زراعی با
تولیدات غالت ،احیاء شرکتهای توسعه کشت دانههای روغنی است.
وی توضیح داد که بار سنگین و مسئولیت پذیری باالی وزارت
جهاد کشاورزی در فعالیتهای ترویجی ،فنی ،تامین نهادهها،
تعیین قیمت و خرید تضمینی ،ماشین آالت با فعالیت دوباره
شرکتهای توسعه دانه روغنی کاهش می یابد.
مهاجر گفت :از آن جایی که زمینهای کشاورزی کشور کوچک
و تعداد بهره برداران زیاد هستند ،فعالیت شرکتهای توسعه
دانههای روغنی می تواند کشت و کار این محصول استراتژیک را
آسان تر و مقرون به صرفه تر کند.
شرکت توسعه کشت دانههای روغنی در سال  ۱۳۴۵با هدف
سازماندهی و ایجاد ارتباط مناسب بین زنجیره تولید (کشاورزان)
و مصرف (کارخانجات روغنکشی و یا روغن نباتی) به عنوان بازوی
اجرایی وزارت کشاورزی تاسیس شد .بنا بر اطالعات آرشیوی
وزارت جهاد کشاورزی ،این شرکت با هدف باقی ماندن دانههای
روغنی در چرخه تولیدات کشاورزی فعالیتش را با ایجاد ۱۸
نمایندگی در استانهای کشور گسترش داد .عمده فعالیت این
شرکت انعقاد قرارداد با کشاورزان ،توزیع نهادهها ،ارائه خدمات
فنی و ارزیابی سطح سبز و خرید دانههای روغنی بود.
آفتابگردان ،سویا ،گلرنگ و کلزا چهار محصول مهم دانههای
روغنی است که مورد توجه شرکت توسعه کشت دانههای روغنی
کشور قرار دارد.
شرکت توسعه کشت دانههای روغنی به مرور زمان پس از تاسیس

اقدام به راه اندازی  ۱۱شعبه در استان مازندران با امکانات و
تجهیزات و نیروی انسانی متخصص کرد و در مدت فعالیت این
شرکت توسعه کشت آفتابگردان در این استان به بار نشست به
گونه ای که در اواخر دهه  ۷۰سطح زیر کشت این محصول در
مازندران به بیش از چهار هزار هکتار و میزان برداشت هم به
حدود چهار هزار تن رسید .بیشترین تولید دانهروغنی آفتابگردان
در مازندران مربوط به مناطق هزار جریب نکا ،بهشهر و
چهار دانگه ساری به صورت دیم بود که درآمد خوبی برای
کشاورزان داشت.
مدیریت مستقیم زراعت دانههای روغنی از سال  ۱۳۸۴بنا به
دالیلی از شرکت دانههای روغنی مازندارن گرفته شد که نتیجه
آن کاهش سطح کشت آفتابگردان به  ۶۰۰هکتار در سال ۹۳
با تولید کمتر از  ۴۰۰تن بود .برای کشت کلزا نیز با وجود
حمایتهای همه جانبه دولتی از اواخر دهه  ۸۰چنین سرنوشتی
رقم خورد.
کارشناسان نامناسب بودن قیمتهای اعالمی برای خرید
تضمینی ،فساد پذیری محصول و تعلل شرکتهای خریدار در
تحویل گرفتن به موقع آن از کشاورزان ،پرداخت دیرهنگام
مطالبات کشاورزان ،نامناسب بودن بذرهای توزیع شده ،گرانی
قیمت نهادهها و سموم ،سختی مبارزه با علفهای هرز به ویژه در

اراضی خشکه زاری ،رونق یافتن پرورش ساقه و کشت مجدد برنج
در شالیزارها و تعلل در تسطیح اراضی و ماندابی شدن آنها هنگام
کشت دوم را از جمله دالیل کاهش شدید کشت و کار دانههای
روغنی به ویژه کلزا در مازندران می دانند.

تامین  ۷۰رقم بذر کلزا
مهاجر با بیان اینکه امسال  ۷۰رقم بذر داخلی و خارجی و
متناسب با هر اقلیم و شرایط آب و هوایی تهیه شده است ،گفت:
خرید تضمینی کلزا را برای سال زراعی جاری با  ۳۵درصد افزایش
نهایی کرده ایم که البته در صدد هستیم تا به کیلویی پنج هزار
تومان افزایش بدهیم.
وی افزود :دولت به اهمیت کشت دانههای روغنی از جمله پنبه
و کلزا پی برده و خرید تضمینی این  ۲محصول را همانند گندم
پذیرفته است به طوری که امسال در پرداخت خرید تضمینی
مشکلی به وجود نیامد.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت :طبق برنامه کشت دانه روغنی
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کلزا مکمل کشت شالیزارهای شمال
مجری طرح دانههای روغنی وزارت جهاد کشاورزی که مشاور
وزیر نیز محسوب میشود همچنین در این نشست به اهمیت
کشت کلزا در زمینهای شالیزاری در شمال کشور تحت عنوان
تناوب کشت اشاره کرد و گفت :کلزاکاری در زمینهای شالیزاری
مهمترین گزینه مورد نظر کارشناسان برای پایداری و تقویت
خاک است.
مهاجر افزود :طبق تحقیقات کشاورزی ،امروز برای حفظ تولید
غالت از جمله برنج و گندم باید تناوب را با کشت دوم دانه روغنی
کلزا انجام بدهیم.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت :بررسیهای میدانی کارشناسان
استان مازندران نشان داد که عملکرد و کیفیت برنج در
شالیزارهایی که زیر کشت دوم دانه روغنی کلزا رفته است ،به
نسبت مثبت است.

کلزا سال زراعی  ۹۸ -۹۹تا سه برابر افزایش مییابد و درواقع ابالغ
برنامه تولید یک میلیون و  ۱۰۰هزارتن کلزا در سطح زیرکشت
 ۶۱۳هزار هکتار صادر شد.
مهاجر افزود :در سال زراعی گذشته حدود  ۲۱۰هزار هکتار از
زمینهای کشاورزی کشور زیر کشت محصول اساسی کلزا رفت
که امسال با تامین بذر اصالح شده و برخی نهادههای مورد نیاز،
برای کشت  ۶۱۳هزار هکتار برنامهریزی شده است.
وی با اشاره به اینکه کشت دانه روغنی کلزا با به کارگیری
سیاستهای تشویقی ،قیمت مناسب و جذاب ،خرید تضمینی،
پرداخت به موقع بهای محصول و پرداخت تسهیالت ارزان قیمت
بانکی افزایش مییابد ،پیش بینی کرد که سطح زیرکشت این
محصول دست کم به  ۵۰۰هزار هکتار برسد.
مجری طرح دانههای روغنی وزارت جهادکشاورزی همچنین با
اعالم این که از سطح زیرکشت قطعی  ۵۰۰هزار هکتار اراضی
دیم و آبی ۸۰۰ ،هزار تن دانه روغنی کلزا در سال زراعی ۹۸-۹۹
تولید و به کارخانههای روغنکشی حمل میشود ،افزود :امکان
کشت دانه کلزا در بیشتر استانهای کشور در مقایسه با سایر
دانههای روغنی همچون سویا ،آفتابگردان و گلرنگ فراهم است
چرا که کلزا به آب کمتری نیاز دارد ،روغنش دارای مرغوبیت
بیشتری است ،گیاه کلزا در برابر خشکسالی مقاومت بیشتری
دارد و در مجموع به همین دالیل کشت کلزا اقتصادی تر از سایر
دانههای روغنی است.
طبق آمار رسمی نیاز ساالنه کشور به روغن  ۱.۵میلیون تن و
سرانه مصرف روغن در کشور  ۱۹کیلوگرم است.
کشت دانه روغنی کلزا به عنوان مهمترین محصول پاییزه
درمازندران امسال نیز در حالی آغاز شده که انتظار میرود با
توجه به تشویقهای حمایتی سطح زیر کشت  ۲۵درصد بیشتر از
تعهد  ۴۰هزار هکتاری شود .به طور معمول از نیمه دوم شهریور
کشت کلزا در میان بند و ارتفاعات استان مازندران آغاز میشود
و کشت کلزا در زمینهای شالیزاری استان نیز عمدتاً در مناطق
جلگهای و دشت از پنج مهر تا پانزدهم آبان است.

17

موانع اصلی رونق تولید در کشور
نمودار زیر موانع اصلی رونق تولید را در کشور نشان میدهد:

سال دوازدهم  /شماره  / 102مهر ماه 1398

18

یک کارشناس اقتصادی به دو مانع اصلی رونق
تولید در کشور اشاره کرد و گفت :در شرایط
کنونی بهرههای بانکی بسیار باالست و در کنار
آن پول و سرمایه و دارایی برای مردم بسیار گران
تمام میشود.
به گزارش تسنیم ،احسان سلطانی پژوهشگر اقتصاد
و عضو هیات علمی دانشگاه با اعالم اینکه مطابق
تحقیقات انجام شده و براساس دادههای مرکز آمار
درآمد کل خانوار متناسب با میزان افزایش نرخ ارز
و سایر هزینهها فقط  30تا  40درصد رشد یافته
در حالی که هزینهها  2برابر تا  3برابر افزایش
یافته است ،اظهارداشت :این موضوع یک شکاف
عظیم در کشور ایجاد کرده و نرخ رشد اقتصادی
منفی 10درصد شده است.
این کارشناس اقتصادی با تأکید براینکه هرچه
بازار مصرف داخلی رونق پیدا کند عملکرد
واحدهای تولیدی نیز مثبت خواهد شد ،تصریح
کرد :با رونق تولید در صنایع پایین دستی میتوان
به رشد اشتغال در کشور دست پیدا کرد .وقتی
واحد تولیدی نتواند فروشی در بازار داشته باشد
به طور حتم گردش مالی نداشته و در نهایت با
انباشت بدهی و حتی بیکاری کارگران خود روبرو
خواهد شد .در این شرایط منفعت اصلی فقط عاید
صنایع بزرگ که از حمایت دولت برخوردارند
میشود.
سلطانی به دو مانع اصلی رونق تولید در کشور
اشاره کرد و گفت :در شرایط کنونی بهرههای
بانکی بسیار باالست و در کنار آن پول و سرمایه و
دارایی برای مردم بسیار گران تمام میشود .در این
شرایط طبیعی است که سود در واحدهای تولیدی
اتفاق نیفتاده و آنها نمی توانند به فعالیت خود
بپردازند.
وی سودهای باالی بانکی را مانع تولید دانست
و تصریح کرد :متأسفانه این روزها منابع مالی به
جای هدایت به سمت تولید در بانکها میماند تا
سودهای باالیی را کسب کنند .جالب اینجاست
وقتی تولیدکننده با کمبود نقدینگی روبرو میشود
نمیتواند از سیستم بانکی نیز کمک مالی بگیرد
چون به حدی سودها باالست که برای واحد
تولیدی پرداخت آنها بسیار سنگین است.

زنگ خطـر
برای

امنیت غذایـی

در کشور

دکتر سید حبیب اهلل موسوی
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
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آمارهای جهانی گواه این مطلب است که هم اکنون (سال )2019
حدود  800میلیون نفر در سراسر دنیا از انواع کمبودهای تغذیهای
رنج میبرند .به بیان دیگر حدود یک نهم از مردم جهان برای سالمت
و برخورداری از زندگی سالم و پر تحرک ،دسترسی به غذای کافی
ندارند .در حقیقت گرسنگی و سوء تغذیه خطر شماره یک سالمت
جهانی است ،خطری حتی بزرگ تر از ترکیب بیماریهای مهلکی
چون ایدز ،ماالریا و سل .گرچه این واقعیت در ابتدای امر صرفا
جلوهای از کشورهای درگیر جنگ و کمتر توسعه یافته را در ذهن
تداعی میکند ولی بسیاری از کشورهای جهان با این مساله روبرو
هستند .به بیان دیگر توزیع مکانی گرسنگی در سراسر جهان یکسان
نیست و سهم اصلی این آمار بر دوش کشورهای آسیایی ،آفریقایی و
بخشی از کشورهای آمریکای جنوبی است.
با این توصیف ،امنیت غذایی اساسیترین و ابتدایی ترین نیاز بشر
و ضامن توسعه پایدار است و لذا با توجه به اهمیت آن ،از مسیر
برنامهریزی بلند مدت برمبنای محوریت بخش کشاورزی قابل تحقق
است .در ایران نیز مقوله امنیت غذایی در بستر قانون گذاری کامال
شفاف و مشخص است .تاکید صریح اسناد باالدستی کشور (بند 13
ام از اصل سوم و بند  9ام از اصل چهل و سوم قانون اساسی ،سند
چشمانداز بیست ساله کشور و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی)
و تصریح و توصیف واژ ه "خود اتکایی" در الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت در خصوص تولید محصوالت کشاورزی به عنوان رکنی
اساسی در ایجاد امنیت غذایی در کشور موید این مطلب است .از
این رو تالش جهت ایجاد امنیت غذایی پایدار همواره در دستور کار
دولتهای مختلف بعد از انقالب قرار داشته و ردپای آن در برنامههای
مختلف توسعه کشور قابل مشاهده است .تردیدی نیست که این
تاکیدات ریشه در عمق تفکر اسالمی و هنجارهای قرآنی و آموزههای
مذهبی نیز داشته است ،چرا که رد پای امنیت غذایی در متون
مرتبط با شرع مقدس اسالم نیز به خوبی قابل مشاهده است.
در بینش الهی اسالم مبداء پیدایش غذا از جانب خداوند است که

جهت تندرستی ،تداوم حیات و توانمندی در انجام تکالیف به انسان
اعطا شده است .بیش از  250آیه و حدیث در این زمینه قابل احصا
و بیان است .آیات  10تا  11و نیز  112تا  114سورهی مبارک ه نحل،
آیه  35از سوره مبارکه رعد ،آیات  26و  126از سوره مبارکه بقره
و آیه  37سوره مبارکه ابراهیم نمونههایی از تاکید قرآن بر اهمیت
غذا و امنیت آن به عنوان یک اصل در زندگی دنیوی جامعه بشری
است .عالوه بر این ،سه مرتبه همزمانی دو واژه "جوع" (گرسنگی)
و "خوف" (ترس) در کالم وحی (سوره مبارکه بقره آیه  ،155سوره
مبارکه نحل آیه  112و سوره مبارکه قریش آیه  )4خود تاکید
مجددی بر ایجاد امنیت اجتماعی از مسیر امنیت غذایی و ارتباط
ناگسستنی این دو مفهوم با یکدیگر است .با این توضیح ملت و
جامعهای که از امنیت غذایی به دور باشد ،امنیت اجتماعی و ملی را
نیز درک نخواهد نمود.
با این توصیف و بر اساس چهارچوب قانونی و شرعی بیان شده ،ایجاد
بستری جهت تامین غذای مردم همواره یکی از رئوس اساسی و خط
مشی عمل دولتهای مختلف بوده و هست که خود نیازمند ارزیابی
و نقد علمی منصفانه است .بدون شک آشکار سازی اقدامات سیاستی
انجام شده در این خصوص مستلزم ارائ ه شاخصی است که همزمان،
فراهم بودن ،امکان دسترسی و نیز مطلوبیت و پایداری دریافت غذا
را به خوبی به تصویر کشد .تاکنون شاخصهای بسیاری همچون
مقدار تولید ،ضریب خود اتکایی و نیز نرخ وابستگی به واردات جهت
بیان سطح امنیت غذایی به کار گرفته شدهاند ،با این حال هیچ
یک از این شاخصها به تنهایی امکان ایجاد تصویری جامع و کامل
از وضعیت امنیت غذایی را فراهم نمیکند و لذا شاخصی جامع و
روشنگر که حقیقا امنیت غذایی کشور را نمایندگی کند و نیز در
راستای سیاستگذاریهای آتی بستر و سنگ بنا باشد ،نیازی است
که باید بدان پرداخته شود.
با توجه به این نیاز ،مطالعهای در دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت
و پس از بررسی الگوی مصرف مواد غذایی خانوارهای ایرانی از سال
 1362تا  1397شاخص خانواری امنیت غذایی به عنوان جامع ترین
شاخص برای هر سال محاسبه گردید .بدین منظور اطالعات مصرف
خوراکی بیش از  900هزار خانوار شهری و روستایی به صورت
جامع مورد بررسی قرار گرفت و کلیه کاالهای مصرفی خوراکی این
خانوارها در  18گروه کاالیی تجمیع شد و معادل انرژی دریافتی سبد
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مصرفی (حاصل از کربوهیدرات،
چربی ،قند و پروتئین موجود در
غذا) با لحاظ کردن حداقل 2000
کالری روزانه جهت رفع نیاز هر فرد
فارغ از سن و جنس مورد ارزیابی
و محاسبه قرار گرفت .نمودار زیر
آشکار کننده وضعیت امنیت غذایی
و البته اقدامات سیاستی انجام شده
در راستای این هدف است .توجه به
این نکته ضروریست که مقدار عددی
شاخص در دامنههای مختلف تعبیر
متفاوتی خواهد داشت.
مقادیر کمتر از  65درصد شرایط
وخیم ،بین  65تا  75درصد شرایط
نامطلوب و ضعیف ،ما بین 75تا  85درصد شرایط متوسط و باالتر
از  85درصد شرایط مطلوب تامین غذا را نشان میدهد .همچنین
عوامل موثر بر ایجاد امنیت غذایی همانند سطح حمایت از بخش
کشاورزی ،تورم کاالهای مصرفی و نیز نرخ واقعی ارز نیز به عنوان
اصلیترین پارامترهای اثر گذار بر امنیت غذایی تعیین و شدند و
جهت شبیه سازی روند امنیت غذایی در سال  1398مورد استفاده
قرار گرفتند.
روند امنیت غذایی خانوارهای ایرانی در  6دوره قابل بررسی است و در
مجموع بیم و امیدهایی در این زمینه قابل درک است .دوره اول مرتبط
با جنگ تحمیلی و مشکالت ناشی از آن است که تا سال  1370ادامه
دارد .در این دوره هر چند وضعیت امنیت غذایی در سطح متوسط قرار
دارد ولی دارای روندی رو به بهبود است .دوره بعد مرتبط با سالهایی
است که در اصطالح به آن دوران تعدیل ساختار اقتصادی نیز گفته
میشود .این دوره سالهای  1370تا  1374را شامل میشود .در
این برهه از زمان شاهد نوسانات
شدید و عمیقی در وضعیت
امنیتغذایی خانوارهای
کشور هستیم .برای اولین
بار در این دوره در دو سال

متمادی  1373و  1374امنیت غذایی روندی کاهشی را تجربه نموده
است .این دوران البته متناظر با سالهایی است که کشور بیشترین
تورم و نیز باالترین ضریب جینی پس از انقالب (ضریب جینی هرچه
بیشتر باشد بیانگر عدم توزیع عادالنه ثروت در جامعه است) را نیز
تجربه نموده است .تردیدی نیست که تحت این شرایط سفر ه غذایی
مردم نیز تحت الشعاع قرار گرفته است.
دوره سوم مرتبط با سالهای  1374تا  1389است .در این ایام
برنامههای دوم تا چهارم توسعه اقتصادی کشور توسط دولتهای
هفتم تا دهم اجرایی شد .در این دوران امید بخش ،امنیت غذایی
جامعه همواره با شیب مالیمی در حال افزایش بوده و نهایتا در سال
 1384اولین اوج خود را تجربه نموده است .این دوره متناظر با
دور ه رشد اقتصاد ایران در ابعاد گوناگون است .در همین زمان کلیه
شاخصهای حقیقی کشور اعم از تولید ناخلص ملی ،درآمد ملی،
خالص صادرات غیر نفتی ،سرمایه گذاری خالص مستقیم خارجی
در کشور ،سطح ذخایر بینالمللی و نیز شاخص توسع ه انسانی دارای
روندی رو به رشد و نرخ ارز دارای ثبات نسبی بوده است .عالوه
بر این بیکاری ،تورم و همچنین ضریب جینی روند مطلوب
کاهشی خود را طی نمودهاند .همگی این عوامل
در مجموع موجب بهبود وضع معیشت و
تغذیه خانوارهای کشور شده و در
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مجموع وضعیت مطلوب و با ثباتی در این زمینه حاصل شده است.
دور ه بعد مرتبط با سالهای  1389تا  1390است .این دوره عالوه
بر برخورداری از تمامی ویژگیهای مطلوب دوره پیش از خود ،از
ویژگی متمایز کنندهای تحت عنوان هدفمندی یارانهها نیز برخوردار
است که در مجموع دوران رشد اقتصاد ایران بعد از انقالب 1357
را به اوج بلوغ و اقتدار خود رسانیده و همگام با پرداخت جبرانی
انجام شده عادالنه ترین سطح توزیع درآمد را نیز به همراه داشته
است .این تجربه موفق همراه با مداومت در پیگیری برنامههای
توسعه اقتصادی در مجموع باالترین سطح شکوفایی اقتصاد ایران
همراه با عدالت اجتماعی و نیز امنیت غذایی را در سال  1390متجلی
نموده است .امنیت غذایی در سال  1390حداکثر مطلق خود را
تجربه کرده و از این حیث کشور در زمر ه کشورهای توسعه یافت ه دنیا
قرار گرفته است .علی هذا این روند رو به رشد در دوران پس از آن به
دالیل مختلف حفظ و صیانت نشده است.
دوره پنجم مورد بررسی سالهای  1391تا  1396را شامل میشود.
این دوره که در متن حاضر از آن تحت عنوان تحریمهای دور ه اول
یاد شده است ،مصادف با شدت یافتن تحریمهای بینالمللی و به
ویژه تحریمهای حداکثری آمریکا علیه ایران است که در مهمترین
و اثرگذارترین بخش خود انتقال ارز به کشور محدود شد .این امر
موجب افزایش قیمت دالر در بازار و کاهش ارزش نرخ ارز کشور
گردید .عواقب این رویداد از مسیر افزایش قیمتها در بازار ،رکود
در بخش تولید و نهایتا کاهش توان و قدرت خرید خانوارها رخ
نمایی نمود .این مساله باعث شد برای دومین بار بعد از دوران تعدیل
اقتصادی (سالهای  1370تا  )1374افت امنیت غذایی برای بیش از
دو سال و نیز برای اولین بار پس از انقالب اسالمی به صورت متوالی
برای  6سال تجربه شود .با این حال ،باال بودن سطح اولیه امنیت
غذایی خانوارها که خود تحت تاثیر سیاستهای ساختاری دو دوره
قبل از آن به وقوع پیوسته بود ،موجب شد تا در مجموع این کاهش
جلوهای بحران آفرین نیابد .علی هذا وضعیت امنیت غذایی کشور
در بحرانیترین زمانهای سپری شده یعنی دوران جنگ تحمیلی
نیز هیچگاه روند کاهشی مستمر و پایداری را نشان نمیدهد .این
مساله نوعی از هم گسیختگی سیاستی در این زمینه را آشکارسازی
میکند ،چرا که یکی از وظایف ذاتی دولتها تامین غذای مردم
است .تردیدی نیست که کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها ،توزیع

ناعادالنهی درآمد در این دوره ،عدم مهار به موقع تورم و نیز بیکاری
ایجاد شده ناشی از رکود واحدهای تولیدی زیربنای این مساله بوده
است که البته هرکدام میبایست در جای خود توسط سیاست گذاران
و مسئولین امر شناسایی و چاره جویی میشد.
در نهایت آخرین دور ه تحت بررسی که در متن حاضر تحت عنوان
بازه تحریمهای دور دوم از آن یاد شده است از اواخر سال 1396
تا کنون ادامه دارد .در این دوره عالوه بر تداوم یافتن تحریمهای
شدت یافته خارجی علیه کشور و نیز عدم برنامهریزی منسجم داخلی
جهت چاره جویی سیاستی در این خصوص ،خروج آمریکا از معاهده
هستهای موسوم به برجام وعدم برآورده شدن انتظارات اجتماعی
حاصل از این معاهده نیز مزید بر علت شد و شوک جدید و عمیقی به
کشور وارد نمود ،به صورتی که قیمت افزایش یافته دالر در دور ه اول،
مجددا سه برابر افزایش یافت و متعاقب آن سطح عمومی قیمتها
و به ویژه قیمت مواد غذایی خانوارها رشد قابل مالحظهای نمود.
این عوامل به همراه رکود تعمیق شده از دوره قبل ،کاهش سطح
دستمزدها و کوچک شدن سبد غذایی خانوار را در پی داشت .مطابق
نمودار فوق در سال  1397شاخص امنیت غذایی خانوارهای کشور
به طرز قابل تاملی کاهش یافته است و پیش بینیها برای سال آینده
نیز ادامه روند شتابان کاهش شاخص امنیت غذایی را خاطر نشان
میکند.
تردیدی نیست که ایجاد امید در بین خانوارها و نیز پرهیز از دام
جوع و خوف به تعبیر قرآن کریم ،نیازمند عزمی راسخ ،تدبیری
واقعی ،جدیت در سیاست گذاری ،مبارزه با فساد و نیز تصمیات
فکورانه و خرد ورزی مشفقانه است .جامعهای که مدعی برخورداری
از امنیتغذایی است میبایست دارای ساختارهای داخلی توسعه
یافته باشد به نحوی که مانع از کاهش مصرف غذا به میزان کمتر
از حد الزم شود .چرا که ادامهی روند پیش رو در این خصوص به
زودی موجب بطالن تالشهای سنوات پیشین شده و بیم آن وجود
دارد که برای اولین بار پس از سال  ،1369در سال  1399شاخص
امنیت غذایی به کانال زیر  85درصد ورود نماید .بدون شک تبعات
حاصله از افزایش شاخصهای رفاهی و کاهش آنها در بین آحاد مردم
یکسان و متقارن تلقی نخواهد شد .تردیدی نیست که قبول نا امنی
غذایی برای ملتی که حدود  30سال از وضعیت مطلوب امنیت غذایی
برخوردار بوده به سادگی و به دور از حاشیه قابل تصور نخواهد بود.

21

با
آشنایی
تراریختـــــــهها
علی زمان میرآبادی

رئیس انجمن صنفی کلینیکهای گیاهپزشکی استان مازندران
رئیس مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر
شرکت توسعه کشت دانههای روغنی استان مازندران
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محصوالت تراریخته چه هستند؟
امروزه واژه )GMO) Genetically modified organisms
یا همان محصوالت تراریخته اصطالحی است که وقتی به زبان آورده
میشود منتقدین زیادی دارد .البته این منتقدین در سطح عموم جامعه
به نسبت متخصصین بیشتر است و دلیل اصلی آن بر می گردد به میزان
آشنایی ما به مفاهیم پایه و عملی این واژه.
تحوالت علمی در هر دوره و عصری در بدو ارائه آن روش علمی ،معموال
مخالفین زیادی دارد و این موضوع معطوف به عصر حاضر و تکنیک بکار
برده شده برای محصوالت تراریخته ندارد.
در این مطلب در خصوص موضوعات مختلفی از این
محصوالت صحبت خواهد شد.
در محصوالت تراریخته که حاصل از روشهای مهندسی
ژنتیک می باشد ،بخشهایی از ژنوم یک موجود زنده
به صورت هدف دار و به قصد ایجاد بروز صفتی در آن
محصول به منظور بهره برداری بیشتر از آن تغییر میکند
و این تغییرات توسط انسان و در مدت زمان کوتاهی انجام
می گیرد .فرض کنیم ماهی قرمزی داریم که میخواهیم
رنگ آن به عنوان مثال آبی شود تا جنبه بازارپسندی
بیشتری داشته باشد یا سیب زمینی داریم که میخواهیم
قادر به تولید مواد آنتی بیوتیک برای درمان برخی
بیماریها باشد و برای پیشگیری از این بیماریها که تا
قبل از این مثال توسط واکسن به افراد تزریق می شده حاال
با خوردن این سیب زمینیها دیگر نیازی به تزریق واکسن
نباشد .یا درخت سیبی داریم که هر ساله کشاورزان برای
مدیریت آفات و بیماریهای آن آفتکشهای زیادی مصرف
میکنند که با دستکاری ژنتیکی می توانیم نهالهای مقاومی ایجاد
کنیم که نیازی به مصرف یک یا چند مورد از این آفتکشها نباشد.
در حوزههای سالمت انسانی نیز مثالها بسیار زیاد هستند مثل تولید
گیاهان تراریخته غنی از ویتامینها و پروتئینها و. ...
این موارد با تکنیکهای ایجاد محصوالت تراریخته قابل دستیابی هستند
اما موضوع اصلی و جدا از مفید بودن نتایج حاصل از این آزمایش سوالی
است که از طرف عموم مردم و به خصوص برخی منتقدین خاص مطرح
میگردد آیا این محصول یا محصوالت جدید برای استفاده مشکلی

ندارد؟ آیا این محصوالت باعث بیماری و یا انتقال آن به نزدیکان
نمیشود؟ اصوال این محصوالت تراریخته چه تاثیراتی دارد؟ آیا کوتاه
مدت است یا بلند مدت و طیف اثر انها چگونه است؟ آیا مصرف این
تراریختهها محدود به کشورهای جهان سوم بوده و شاید دهها سوال
دیگر که در ذهن مصرف کنندگان و یا خریداران این محصوالت مطرح
میشود که برای روشن نمودن بخشی از ابعاد این مساله قبل از آن
مواردی قابل توضیح است.
بر اساس اسناد تاریخی ،بشر از حدود  10هزار سال پیش یا حتی قبل
تر از آن به زراعت محصوالت مختلفی میپرداخته و در همان زمان ،بین
مردمان آن روز در ابتدای امر در استفاده از انتخاب گیاهان و یا برداشت
بذور خاصی از محصوالت برداشت شده اختالفاتی بوده بدین صورت
که آیا اگر ما از دانه برداشت شده مجددا بکاریم مشکلی دارد یا ندارد.
این مفهوم در حال حاضر خیلی ابتدایی است اما در آن
زمان علم بشر کافی نبود و نمی دانست چه انتخابی دارد.
به تدریج بشر متوجه شد که اگر بذر گیاهانی که در
زراعت خود مثال دارای ارتفاع بلندتری هستند یا محصول
بیشتری داده را بذرگیری کنند و برای سال دیگر بکارند
نتیجه مطلوبتری میگیرند .این موضوع به تدریج توسعه
بیشتری پیدا نمود و کشاورزان متوجه شدند بذور گیاهان
حتی از یک رقم می توانند پتانسیلهای مختلفی داشته
باشد و رفته رفته متوجه موضوع تنوع شدند که به عنوان
مثال یک گیاه ذرت می تواند چندین نوع داشته باشد و
درآن زمان هر کسی بر اساس ویژگیهای مد نظر خود
اعم از میزان عملکرد و سایر ویژگیهای کیفی اقدام به
انتخاب بذور می نمود .در زمان اشاره شده مخالفینی نیز
وجود داشتند که عنوان می کردند این انتخاب ارقام و
استفاده از تنوع موجود درست نمی باشد .در دهه 1700
میالدی برخی کشاورزان و دانشمندان به انجام دورگ
گیری (تالقی) ارقام با یکدیگر به منظور افزایش میزان
تنوع ارقام گیاهی اقدام نمودند .نتیجه این تالقیها ایجاد تنوع بسیاری
در گونههای گیاهی و حتی درختان گردید .به طوری که به عنوان مثال
از همین بذر سویا که در کشور ما شاید تعداد تنوع آنها به بیش از 10
رقم نرسد در بزرگترین بانک بذر مربوط به سویا بیش از  20هزار رقم
نگهداری میشود .در این مدت نیز گروهی بودند که با مسئله ایجاد تنوع
با این عملیات دورگ گیری به صورت دستی مخالفت می کردند.
افزایش تقاضا برای مصرف و مشکالت فرآروی کشاورزان در امر تولید و
نیازهای اولیه جامعه باعث شد دانشمندان به فکر ابداع روشهای جدید
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بر اساس دانش روز و تکنیکهای پیشرفته جهت حصول هر چه سریعتر
به اهداف مد نظر برای تامین نیازهای اولیه بشر برآیند ،تا اینکه در
دهه  1990اولین محصول تراریخته که ذرت مقاوم به علف کش بود
به جامعه کشاورزان معرفی گردید .هدف از تولید این گیاه تراریخته،
مدیریت علفهای هرز مزارع ذرت با استفاده از کشت گیاه تراریخته
مربوطه و مصرف علف کش اختصاصی آن بود.
در این زمان هیاهوی بسیاری به راه افتاد که این محصول تراریخته
بسیار خطرناک بوده و مشکالتی را به وجود خواهد آورد اگرچه به
تدریج و در طول یک دهه میزان این شکاف بین تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان بیشتر گردید اما قدرت تولید کنندگان از یک طرف
و نیازهای واقعی بشر از طرفی کمی از میزان این هیاهوی ایجاد شده
کاسته و این اختالفات به سمتی پیش رفت که باعث تصویب قوانین
مربوطه در حوزه سالمت انسانی و مصرف این گیاهان انجامید که البته
این قوانین روز به روز در حال تغییر می باشند.
تا کنون محصوالت گیاهی مختلفی نظیر یونجه ،کلزا ،ذرت ،پنبه،
سویا ،کدو ،چغندرقند ،سیب زمینی ،برنج و از درختان انگور ،سیب،
اکالیپتوس ،سپیدار و از حیوانات به ماهیهای تیالپیا ،سالمون ،گوسفند،
با اهداف مختلفی که عمدتا در جهت مدیریت آفات ،بیماریها و
علفهای هرز گیاهی و همچنین بهبود کیفیت غذایی در محصوالت
دامی بوده تا کنون تراریخته شده است .که ما دقیقا در همین دوران
تغییر و تحوالت محصوالت تراریخته هستیم .از عمده شرکتهای
تولیدکننده گیاهان تراریخته در جهان میتوان به BASF، Bayer،
 AgroScienceDow، DuPont، Monsanto، Syngentaو
 Nuseedاشاره نمود.
برنامههای اصلی و اهداف نهایی از گیاهان تراریخته تا این تاریخ با
 6هدف که شامل گیاهان مقاوم به آفات و بیماریها ،متحمل به
علفکشها ،متحمل به ویروسها ،مقاوم به خشکی ،افزایش راندمان
محصول و باال بردن ظرفیت تغذیهای گیاهان بنا نهاده شده است.
هم اکنون حجم تجارت محصوالت تراریخته در جهان بیش از
 20میلیارد دالر است و پیش بینی میشود این مقدار به بیش از
 30میلیارد دالر تا سال  2026برسد .سهم آمریکای شمالی در حال
حاضر در حدود  10میلیارد دالر است.
حدود  70کشور دنیا در حال حاضر به انجام آزمایشات بر روی تولید

گیاهان تراریخته می پردازند و در این بین در حدود  50کشور در
قارههای مختلف آسیا ،اروپا ،آفریقا ،آمریکای جنوبی دارای قوانین
خاصی برای استفاده از محصوالت تراریخته هستند .در آمریکای شمالی
ایالتهای مختلف ،خود سازوکارهای مختلفی دارند مبنی بر اینکه بخشی
از محصوالت تراریخته را بدون برچسب به بازار عرضه می کنند و برخی
ملزم به زدن برچسب هستند که این قوانین اصوال و همگی بر اساس
احترام به نظر مشتری برای دادن حق انتخاب به وی بوده و نه برای
مخالفت سازمان غذا و داروی آمریکا مبنی بر مخالفت تولید با این
محصوالت کشاورزی.
همانطور که اشاره شد رفته رفته قوانین مختلفی در تولید این گیاهان
و یا سایر محصوالت تراریخته دیگر در حال وضع شدن یا بازنگری
می باشد و در حال حاضر تقابل بین مخالفین و موافقین مصرف این
محصوالت کم کم جای خود را به درک مشترک از واقعیتهای علمی
و نیاز جامعه داده است.
واقعیت اصلی در علوم تجربی این است که برآیندهای حاصل از نتایج
اقدامات علمی در هیچ دوره و زمانی قابل تایید صد در صدی نبوده
و برخی از منتقدین سرسخت استفاده از محصوالت تراریخته بر
همین موضوع و بعضا اتفاقات رخ نداده دامن زده و اصوال با استفاده
از محصوالت تراریخته به هر شکل و صورتی مخالفت می نمایند .از
طرفی برخی از موافقین سرسخت استفاده از محصوالت تراریخته که
بعضا از شرکتهای تولیدکننده این محصوالت هستند عموما بر موضوع
افزایش جمعیت جهان و ضرورت برنامه ریزی در تامین غذا برای نسل
حاضر و آینده تکیه میکنند و میگویند که به هر نحوی می بایست این
محصوالت تولید گردند.
تجربیات علمی و بهره گیری از دانش در عرصههای مختلف تا کنون
نشان داده شده است که محصوالت علمی در ابتدا بر حسب عدم احاطه
کامل بشر به یافتههای خود ممکن است اشکاالتی داشته باشد و بعضا
برخی از افراد آگاه ممکن است از این قضیه چه در حوزههای تولید و
یا سیاست بهره برداری خود را داشته باشند ،اگرچه با درک و آشنایی
بیشتر عموم جامعه باورهای غلط رفته رفته هضم خواهد شد و جای
خود را به باورهای مستند علمی و حقیقی خواهد داد.
در کشورما گیاهان تراریخته اگرچه هم اکنون به صورت رسمی تولید
نمیشود اما بخشی از محصوالت وارداتی در کشور تراریخته بوده که
اقدام معاونت غذا و دارو در برچسب گذاری این محصوالت در گام اول
در جهت مدیریت عرضه این محصوالت و دادن آگاهی به مشتریان بسیار
مهم بوده و نیازمند به روز آوری اطالعات و نظارت بیشتر محصوالت
نه صرفا به دلیل خطرناک بودن این فرآوردهها بلکه به دلیل مدیریت و
پیگیری نتایج مصرف این مواد و اطالع رسانی به عموم مردم از یافتههای
خود و بعضا اقداماتی به منظور جهت دهی به محصوالت با استانداردهای
مناسب تر می باشد.
علی ایحال محصوالت تراریخته یا محصوالت حاصل از مهندسی ژنتیک
بخشی از یافته علمی بشر همانند سایر یافتهها در عرصههای مختلف
کشاورزی یا سایر دستاوردها در حوزههای مختلف مخابراتی ،هستهای،
صنعتی و یا حتی پزشکی می باشد و وظیفه محققین و مسئولین
اطالعرسانی عموم جامعه از ضرورتهای نیاز به این علم و بیان
واقعیتهای موجود از طریق باال بردن آگاهی عمومی افراد جامعه باشد.
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مدیر آمار و برنامه ریزی
انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران

با توجه به نیاز روز افزون جامعه به غذا ،رشد جمعیت و کاهش
منابعغذایی ،یکی از مهم ترین مسائلی که توجه دولتمردان،
اندیشمندان و محققان را به خود معطوف داشته است لزوم گسترش
صنایع تبدیلی و تکمیلی است .در این زمینه صنایع تبدیلی با به
کارگیری محصوالت کشاورزی به عنوان مواد اولیه میتواند عاملی
برای توسعه محصوالت و استفاده بهتر از این محصوالت تلقی شود.
بسیاری از محصوالت کشاورزی دارای زمان تولید و مصرف متفاوتی
هستند .تولید یا برداشت آنها معموالً در یک زمان مشخص و کوتاه،

ولی مصرف در زمان طوالنی تری صورت میگیرد .صنایع تبدیلی
میتواند با حفظ و نگهداری محصوالت ،در آنها به گونهای تغییر
و تبدیل ایجاد نماید که امکان مصرف شان در طی سال میسر
باشد .اصوالً در تعریف صنایع تبدیلی میتوان به مجموعه
فعالیتهای صنعتی که با فرآوری محصوالت کشاورزی
از طریق تغییرات فیزیکی و شیمیایی ،ذخیره سازی،
بستهبندی و توزیع ،به تبدیل و نگهداری آنها کمک
میکند ،اشاره کرد .صنایع تبدیلی و تكمیلی بخش
كشاورزی به صنایعی گفته میشود كه به فرآوری
و عمل آوری محصوالت كشاورزی می پردازد و
به عبارت دیگر با زیرمجموعه این بخش ارتباط
مستقیم دارد و فرآیند تولید مواد كشاورزی را كامل
می كند .به عبارت دیگر صنایع تبدیلی و تکمیلی به
صنایعی اطالق می گردد که به فرآوری و عمل آوری
مواد نباتی و حیوانی (زراعی ،باغی ،شیالتی ،دام و طیور،
جنگل و مرتع) می پردازد ،فرآوری در برگیرنده تغییرات
فیزیکی ،شیمیایی ،نگهداری ،بسته بندی و توزیع است
(مطیعی لنگرودی و اردشیری.)1387 ،
صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در جلوگیری از ضایعات
محصوالت کشاورزی ،ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی ،افزایش
سطح درآمد ،باال بردن بهرهوری بخش کشاورزی و افزایش سهم
اشتغال صنعتی در مناطق روستایی و نیز به عنوان جزئی از فرآیند
توسعه ایفای نقش می کند .این صنایع در فرآیند توسعه کشور
نقش کلیدی داشته و توجه بیشتر به آن ،تسریع در رشد و توسعه
کشاورزی و اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت .با وجود این،
موضوع صنایع تبدیلی و تکمیلی علیرغم اهمیت آن ،در ایران مقوله
نسبتاً جدید است که هنوز آن گونه که شایسته بخش کشاورزی و
اقتصاد ملی است ،مورد حمایت و هدایت قرار نگرفته است.
صنایع غذایی بیش از  ۸۵درصد صنایع تبدیلی و تکمیلی مربوط
به بخش کشاورزی را تشکیل می دهد و با توجه به آثار مستقیم و
غیرمستقیم این صنایع از نظر تولید و اشتغال که در بخش کشاورزی
بر جای می گذارد ،موجب رشد و شکوفایی ،در سطح کالن اقتصاد
میشود.
اهمیت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی را زمانی بیشتر
درمی یابیم که توجه کنیم بعد از صنایع سنگین ،صنایع غذایی
از نظر وسعت و گستردگی ،دومین مقام را در جهان داراست.
صنایعغذایی استراتژیک ،غالت ،قند ،لبنیات و روغن را نیز در بر می
گیرد .در ضمن با توجه به میزان ارزش افزوده در این صنایع که با
ارزش افزوده در صنایع پتروشیمی برابری دارد ،با جایگزینی صدور
این محصوالت به جای صدور قسمتی از نفت ،می توان به شکوفایی
اقتصادی نزدیک تر شد.
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نقش صنایع تبدیلی و تكمیلی
در ارزش افزوده محصوالت كشاورزی
نقش صنایع تبدیلی و تكمیلی را در افزایش ارزش افزوده این بخش
می توان از چند جهت برشمرد:
كاهش ضايعات كشاورزي و افزايش سطح
توليد :محصوالت كشاورزي در كمترين زمان
در معرض فساد قرار مي گيرند ،به همين دليل،
حتي اگر در توليد محصوالت كشاورزي بهترين و
باكيفيت ترين محصول توليد شود بايد با فرآوري،
از ضايعات آن جلوگيري شود .هم اكنون ضايعات بخش كشاورزي
حدود  ۳۰درصد است كه ارزش اين حجم از ضايعات ،متاسفانه تا
رقم  ۵ميليارد دالر در سال برآورد مي شود .به همين جهت گسترش
صنايع تبديلي و تكميلي مي تواند يكي از موثرترين گزينههاي
كاهش اين حجم از ضايعات باشد.
بخش عمده ضايعات محصوالت كشاورزي به دليل فاصله زماني و
مكاني مراكز توليد تا كارخانهها و صنايع به دليل غيرمنطقي ،وارد
سبد ضايعات مي شود كه در صورت ايجاد صنايع تبديلي ،اين مقدار
ضايعات به چرخه توليد بازگشته و عالوه بر تامين كسري نياز داخلي،
امكان صادرات و در نتيجه كسب درآمد ارزي را فراهم مي نمايد.
نزديكي صنايع تبديلي به محل توليد ،از مقدار ضايعات مي كاهد،
ضمن اين كه موجب حذف هزينه حمل و نقل و در نتيجه كاهش

قيمت تمام شده فرآوردههاي توليدي نيز مي شود.
افزايش اشتغال و پيشگيري از مهاجرت
روستاييان به شهرها :صنايع تبديلي بخش
كشاورزي نيز ضمن ايجاد فرصتهاي شغلي و
سرمايه گذاري مناسب جايگاه ويژه اي در فرآوري
محصوالت كشاورزي به ويژه در مناطق روستايي
دارد .كشاورزي به عنوان محور توسعه اقتصادي ايران (كه معادل
يك چهارم توليد ناخالص ملي ،يك سوم نيروي اشتغال و همچنين
تامين چهارپنجم نياز غذايي كشور را به عهده دارد) به علت شيوه
كاشت سنتي و عدم به كارگيري مكانيزاسيون كشاورزي (كه منجر
به افزايش هزينههاي توليد و نيز قيمت تمام شده محصوالت توليدي
شده) و ادامه فعاليت كشاورزي را از نظر اقتصادي غيرقابل توجيه
نموده كه اين عوامل زمينه ترك روستانشينان از محل زندگي آنها را
(به جهت پيدا كردن شغل و حرفه مناسب فراهم نموده است).
با توجه به اين كه مكانيزاسيون كشاورزي را در شرايط كنوني (به
علت نامناسب بودن زمينهاي كشاورزي به دليل كوچك بودن
وسعت زمينهاي مزروعي) امري محال و غيرممكن است ،ضرورت
ايجاد صنايع تبديلي مناسب ترين راهكار براي جلوگيري از مهاجرت
بي رويه روستانشينان به شهرها و ممانعت از نابودي هر چه سريعتر
كشاورزي ايران به نظر مي رسد .صنايع تبديلي داراي تجهيزات
سبك با تكنولوژي ساده تر مي باشد كه مواد اوليه مورد نياز آن به
راحتي در مناطق روستايي يافت مي شود.
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همچنين از آنجا كه كشاورزان پس از برداشت
محصول تا زمان آماده سازي زمين براي فصل
بعدي كاشت ،به طور معمول بيكارند ،از آن
طرف هم صنايع تبديلي با انبار كردن مواد اوليه
قادرند در زمان دلخواه ،فعاليت خود را پي
بگيرند از مهاجرت بي رويه روستانشينان با
ايجاد اشتغال جلوگيري مي كند كه يكي از
نتايج صنايع تبديلي به ويژه در روستاها
خواهد بود.
گسترش اين صنايع باعث تثبيت
سطح درآمد و افزايش سود كشاورزان
ميشود و همچنين شرايطي فراهم
خواهد شد كه در زمان افزايش توليد محصوالت و كاهش تقاضا براي
توليدات خام ،مانع از ضايع شدن آن و نوسانات منفي قيمت مي شود.
توجه به اين كه روستاييان عمده ترين توليدكنندگان محصوالت
كشاورزي هستند و از اين طريق كسب درآمد مي كنند ،بنابراين
توسعه صنايع تبديلي و تكميلي در اين بخش مي تواند به افزايش
درآمد آنها نيز كمك كند.
افزايش مزيت رقابتي براي صادرات :بخش
كشاورزي يكي از مزاياي نسبي كشور در
بازارهاي صادراتي است و توانايي مناسبي براي
رونق صادرات و افزايش ارزآوري دارد اما نبود
نگرشهاي مديريت بر صدور محصوالت اين بخش
موجب شده تا از فرصتهاي صادراتي آن به خوبي استفاده نشود.
در واقع نگاه صادركنندگان بخش كشاورزي به بازارهاي بين المللي
از منظر كسب درآمد فوري و بدون تالش زياد است در حالي كه
اندكي تالش براي تبديل محصوالت كشاورزي به فرآوردههاي با
ارزش افزوده ،عالوه بر آن كه مقدار كسب درآمد از بازارهاي صادراتي
را افزايش مي دهد ،طول عمر ماندگاري در بازارها را نيز باال مي برد.
صادرات فله اي محصوالت كشاورزي همواره عاملي براي فروش
توليدات اين بخش در بازارهاي بين المللي با حداقل قيمت جهاني
بوده و فرصتهاي ارزآوري قابل توجهي را از دست صادركنندگان
ايران ربوده است.
عدم مطالعه و توجه دقيق برخي صادركنندگان محصوالت كشاورزي
به خواستها و عالیق بازارهاي بين المللي موجب شده تا محصول
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صادراتي آنها در بازار هدف با استقبال
روبه رو نشود و صادركنندگان با
توجه به فرصت محدود نگهداري اين
قبيل محصوالت ناچار به عرضه آنها
به پايينترين قيمت شوند در حالي كه
تبديل محصول اوليه به فرآورده تبديلي ،عالوه
بر ايجاد ارزش افزوده و افزايش مدت نگهداري
محصول صادراتي ،موجب توسعه كارآفريني و
گردش بيشتر سرمايه صنعتي خواهد شد.
تغيير ساختار كشاورزي و صادرات را بايد تاثير
انكارناپذير صنايع تبديلي دانست .اين خصيصه به
دليل ويژگي صنايع يادشده در ايجاد ارزش افزوده
است .زيرا با حفظ خواص محصوالت ،موجب باال رفتن كيفيت و
ارزش افزوده مي شوند .اما از سوي ديگر ،گسترش كشاورزي موجب
رونق و توسعه صنايع تبديلي را فراهم مي آورد .در كشور ما فرآوري
محصوالت صادراتي و تطابق آن با استانداردهاي جهاني بسيار ضعيف
است به طوري كه در محصوالتي مثل زعفران و خرما كه جزء برترين
توليدكنندگان آن هستيم متاسفانه ،از نظر بسته بندي و فرآوري جزء
عقب مانده ترين كشورها محسوب مي شويم كه همين امر خسارات
فراواني را متوجه كشورمان ساخته است در حال حاضر محصوالت
كشاورزي به صورت خام و فرآوري نشده صادر مي شود كه با رونق و
توسعه اين صنايع و مطابقت توليد با استانداردهاي جهاني مي توان
بازارهاي صادراتي بهتر و ارزش افزوده بيشتري را به دست آورد.
كاهش ريسك در بخش اقتصادي كشاورزي:
در حال حاضر به دليل عدم توجه کافی به صنايع
تبديلي و تكميلي در بخش كشاورزي ،كشاورزان
با ريسك توليد مي كنند در صورتي كه توسعه
اين صنايع عالوه بر افزايش درآمد كشاورزان،
باعث تنظيم بازار و ثبات قيمتها مي شود .بخش مهمي از بازاريابي
محصوالت كشاورزي تشكيل و توسعه صنايع تبديلي و فرآوري
محصوالت كشاورزي است اما اين صنايع هنوز در زيربخشهاي
مختلف توسعه نيافته است در صورتي كه توسعه آن مزاياي بسياري
از جمله افزايش توليد ،گسترش بازارها و متنوع شدن محصوالت و...
را به همراه خواهد داشت.
با تاسيس صنايع فرآوري محصوالت كشاورزي ،كارخانجات ميتوانند
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با كشاورزان قرارداد ببندند و با قيمت مشخص و تضمين شده
محصوالت را بخرند در حالي كه هم اكنون به دليل نبود اين صنايع،
كشاورزان با ريسك توليد مي كنند.
تكميل زنجيره بازاريابي :توسعه اين صنايع
زنجيره بازاريابي در بخش كشاورزي را كامل
ميكند و همچنين باعث اشتغال فارغ التحصيالن
و دست اندركاران بخشهاي مرتبط با كشاورزي
ميشود و از طرف ديگر كيفيت محصوالت
كشاورزي و زمينه انتخاب مصرف كننده را گسترش مي دهد.
الزم به ذکر است که اگر چه ایجاد واحدهای صنایع غذایی باعث
اشتغالزایی میشود ،ولی توسعه کمی بیش از حد این واحدها به
دلیل نبود مواد اولیه و نبود بازار مصرف ،سنتی بودن تولید و کاهش
کیفیت محصول ،سبب تولید کمتر از ظرفیت موجود میشود.
از طرفی عدم تنوع در تولید ،عدم استفاده از بذور مناسب ،عدم
بکارگیری ماشین آالت مناسب و رویکرد نامناسب به زنجیره ارزش،
افزایش قیمت تمام شده صنایع غذایی را به همراه داشته است.

جمع بندی
بدون تردید ایجاد صنایع تبدیلی یکی از سودمندترین ارتباطات بین
دو بخش صنعت و کشاورزی است .این صنایع از میزان بیکاریهای
دائمی و فصلی کاسته و همچنین زمینه مناسب جهت توسعه بخش
کشاورزی را فراهم آورده و به افزایش تولیدات ،بهره وری ،ایجاد
فرصتهای شغلی ،تامین نیازهای اساسی ،پیوند با دیگر بخشهای
اقتصادی و کاهش نابرابریهای منطقه ای منجر خواهد شد.
لذا اینگونه صنایع می تواند پیش نیاز استراتژی صنعتی شدن و
تامینکننده امنیت غذایی در کشور باشد.
نکته قابل توجه این که توسعه صنایع تبدیلی و داشتن رویکرد
کارشناسی ،رشد و توسعه تولید اعم محصوالت کشاورزی خام و
فرآوری شده را به همراه خواهد داشت .داشتن رویکرد کارشناسی
به معنای نگاه جامع به کل زنجیره ارزش تولید محصوالت کشاورزی
با هدف حداکثر سازی منافع ،ایجاد ارزش افزوده در داخل ،حفظ و
ایجاد اشتغال و افزایش امینت غذایی می باشد.
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براساس برآوردهای  ،OECDپیشبینی میشود در سال ،۲۰۲۸
تولید و صادرات برخی محصوالت کشاورزی ایران دستخوش
تغییراتی شود که در این گزارش برخی از آنها به تفکیک مورد بررسی
قرار میگیرند .ازجمله محصوالتی که پیشبینی میشود با افزایش
صادرات همراه باشند ،میتوان به ماهی و غذاهای دریایی ،گوشت
مرغ و پنیر اشاره کرد و نمونه محصوالتی که با کاهش صادرات همراه
خواهند بود ،روغنهای گیاهی است .به نظر میرسد در سال ،۲۰۲۸
رشد مصرف کنجاله ،گوشت مرغ ،گوشت گوسفند ،روغنهای گیاهی،
ذرت ،سایر دانههای روغنی و پنبه از میزان رشد تولید داخلی این
محصوالت نسبت به متوسط سالهای  ۲۰۱۶ – ۲۰۱۸بیشتر باشد.
گزارش چشمانداز کشاورزی  ۲۰۱۹ - ۲۰۲۸با همکاری مشترک
سازمانهای  OECDو  FAOتهیه شده است .این گزارش ارزیابی
جامعی از چشماندازهای ده ساله بازار کاالهای کشاورزی و ماهیگیری
در سطح ملی ،منطقهای و جهانی ارائه کرده است.
مازاد عرضه محصوالت کشاورزی طی چند سال متوالی منجر به
کاهش قیمتهای بینالمللی در اکثر کاالهای کشاورزی شده،
بهطوریکه قیمت غالت ،گوشت گاو و گوسفند در کوتاهمدت به
قیمت اولیه خود بازگشته است .پیشبینی میشود طی دهه آینده
قیمتهای واقعی تقریباً در تمام کاالهای بررسی شده در گزارش
چشمانداز ،در سطح فعلی یا پایینتر باقی بمانند ،چراکه رشد تولید
همچنان از رشد تقاضا پیشی میگیرد.
جمعیت رو به رشد جهانی ،همچنان به استفاده از مقادیر فزاینده
محصوالت کشاورزی بهعنوان غذا ،خوراک و برای اهداف صنعتی
ادامه میدهد .بیشتر تقاضای مازاد مواد غذایی طی یک دهه آینده
در مناطقی با رشد باالی جمعیت بهویژه کشورهای جنوب صحرای
افریقا ،هند ،خاورمیانه و شمال افریقا خواهد بود.
انتظار میرود مصرف سرانه غذاهای اصلی به دلیل اشباع تقاضا برای
بیشتر جمعیت جهان ،راکد باشد .همچنین انتظار میرود تقاضای

گوشت در آمریکا نسبتاً زیاد باشد ،این درحالی است که مصرف
گوشت در کشورهای جنوب صحرای افریقا به دلیل درآمدهای پایین
همچنان محدود است .محصوالت لبنی تازه ،بخش عمدهای از نیاز
پروتئین در آسیا (بهویژه هند و پاکستان) را برآورده میکنند .عمدتاً
پیشبینی میشود سرانه مصرف شکر و روغنهای گیاهی افزایش
یابد ،که ناشی از شهرنشینی و تغییر سبک زندگی به استفاده از
غذاهای فرآوری شده و آماده مصرف بهویژه در اقتصادهای نوظهور
و در حال توسعه و متناسب با افزایش سطح درآمدهای آنها ،است.
ترکیبی از مصرف بیش از حد کالری ،رژیمهای نامتوازن و کاهش
سطح فعالیت ،حاکی از افزایش فزاینده اضافهوزن و چاقی در
کشورهای مختلف جهان است.
انتظار میرود تولید محصوالت کشاورزی طی یک دهه آینده 15درصد
رشد داشته باشد ،این درحالی است که پیشبینی میشود میزان
استفاده از زمینهای کشاورزی در جهان ثابت بماند ،که این اتفاق
به معنی افزایش راندمان تولید در هر هکتار از مزارع کشاورزی است.
پیشبینی افزایش تولید محصوالت کشاورزی را میتوان در درجه اول
به بهبود محصول و افزایش بیشتر تولیدات ناشی از نوآوری فناورانه
نسبت داد .رشد پیشبینی شده در تولید دامی براساس گسترش
گلهها و استفاده بیشتر و کاراتر از خوراک دام خواهد بود .به دلیل
محدودیتهای موجود در صید ماهی ،تقریباً تمام رشد پیشبینی
شده در عرضه ماهی و غذاهای دریایی از آبزیپروری ناشی میشود و
سهم آن از کل تولید تا سال  ۲۰۲۸به حدود ۵۵درصد خواهد رسید.
کشاورزی همچنان نقش مهمی در انتشار گازهای گلخانهای جهان
دارد .پیشبینی میشود انتشار مستقیم گازهای گلخانهای بخش
کشاورزی که عمدتا به دلیل دامها ،کاشت برنج و کودهای شیمیایی
است ،طی دهه آینده 0.5درصد در روز رشد داشته باشد ،این در
حالی است که نرخ رشد مذکور طی دهه گذشته  0.7درصد در روز
بوده است.

سویا

ذرت

همانطور که از نمودار مشخص است ،میانگین تولید ،واردات و مصرف
ذرت طی سالهای  ۲۰۱۶ - ۲۰۱۸به ترتیب برابر با ۸۹۹هزار تن،

با توجه به نمودار ،میانگین تولید ،واردات ،صادرات و مصرف سویا
طی سالهای  ۲۰۱۶ - ۲۰۱۸به ترتیب برابر با ۲۰۲هزار تن،
 2.3میلیون تن۱۰۷ ،هزار تن و 2.4میلیون تن بوده و طبق پیشبینی
که توسط  OECDصورت گرفته ،این مقادیر در سال  ۲۰۲۸به
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تجارت بینالملل در بسیاری از کشورهای واردکننده مواد غذایی به
لحاظ امنیت غذایی و در کشورهای صادرکننده همچون کشورهای
آمریکای التین و حوزه کارائیب -که درآمد و معیشت خود را از این
طریق بهدست میآورند -حائز اهمیت است .در سالهای آتی ،منطقه
دریای سیاه ،موقعیت خود را بهعنوان صادرکننده اصلی گندم و ذرت
با صادرات بیشتر به خاورمیانه و افریقای شمالی تثبیت خواهد کرد.
بازارهای جهانی کشاورزی با طیف وسیعی از نااطمینانیهای جدید
روبهرو هستند که به ریسکهای بسیار بزرگی که پیشروی این
بازار قرار دارد ،میافزاید .در طرف عرضه ،این موارد شامل شیوع
بیماریهایی مانند تب خوکی آفریقایی ،مقاومت در برابر رشد مواد
ضدمیکروبی ،پاسخهای نظارتی به تکنیکهای جدید تولیدمثل
گیاهان و پاسخ به حوادث آبوهوایی میشود .در طرف
تقاضا ،این موارد شامل رژیمهای غذایی در حال
تغییر ،درک افراد از اهمیت مسائل مربوط
به سالمتی و پاسخهای سیاستی به
روند هشداردهنده چاقی میشوند.
عامل دیگر ،افزایش عدم قطعیت
در مورد توافقهای تجاری
آتی بین چندین بازیگر مهم
در بازارهای کشاورزی جهان
است .تشدید تنشهای
تجاری در حال انجام میتواند
با کاهش تجارت و عکسالعمل
بازارهای داخلی و بینالمللی
همراه باشد.
در ادامه ،عالوه بر تشریح وضعیت
تولید ،صادرات ،واردات و مصرف برخی
از محصوالت کشاورزی ایران ازجمله برخی
محصوالت لبنی ،دامی و نباتی طی سالهای
 ۲۰۱۶-۲۰۱۸به ارائه چشماندازی از موارد ذکر شده در سال ۲۰۲۸
به تفکیک محصوالت پرداخته میشود.
شایان ذکر است این گزارش شامل محصوالت باغی ازجمله سیب،
زعفران و خرما نمیشود و صرفاً برخی از اقالم از گروه کشاورزی را
دربرمیگیرد.

7.4میلیون تن و  ۸میلیون تن بوده و طبق پیشبینی که توسط
 OECDصورت گرفته ،این مقادیر در
سال  ۲۰۲۸به ترتیب به یکمیلیون
تن 10.3 ،میلیون تن و
11.3میلیون تن خواهد
رسید .بنابراین به نظر
میرسد تولید ،واردات
و مصرف ذرت ایران
در سال  ۲۰۲۸نسبت
به متوسط سالهای
 2016-2018افزایش
یابد .شایان ذکر است
در ایران صادرات ذرت
انجام نمیپذیرد و بخش
عمده واردات هم مربوط به
ذرت دامی است.
براساس برآوردهای ،OECD
تولید ذرت ایران طی سالهای
 ،۲۰۰۹ - ۲۰۱۸بهطور متوسط ساالنه منفی 7.5درصد کاهش یافته
و پیشبینی میشود طی سالهای  ۲۰۱۹ - ۲۰۲۸بهطور متوسط
ساالنه 1.7درصد افزایش یابد (پیشبینی افزایش تولید ذرت در
ایران).
میزان واردات ذرت طی سالهای  ،۲۰۰۹ - ۲۰۱۸بهطور
متوسط ساالنه 10.3درصد رشد یافته و این رقم برای سالهای
 ،۲۰۱۹ - ۲۰۲۸بهطور متوسط معادل 2.7درصد پیشبینی شده
است (پیشبینی کاهش سرعت رشد واردات ذرت در ایران).
مصرف نیز طی سالهای  ۲۰۰۹ - ۲۰۱۸بهطور متوسط ساالنه رشد
6.1درصدی را تجربه کرده است ،اما طبق پیشبینیهای صورت
گرفته توسط  ،OECDطی سالهای  ،۲۰۱۹ – ۲۰۲۸مقدار مصرف
با متوسط رشد سالیانه 2.6درصدی همراه خواهد بود (پیشبینی
کاهش سرعت رشد مصرف ذرت در ایران).
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ترتیب به ۲۴۲هزار تن2.6 ،میلیون تن۱۱۲ ،هزار تن و 2.8میلیون
تن خواهد رسید .بنابراین به نظر میرسد تولید ،واردات ،صادرات و
مصرف سویا ایران طبق بررسیهای  OECDدر سال  ۲۰۲۸افزایش
یابد.
برآوردهای  OECDنشان میدهد ،تولید سویا در ایران طی سالهای
 ،۲۰۰۹ - ۲۰۱۸بهطور متوسط ساالنه حدودا  ۲درصد رشد کرده
و پیشبینی میشود طی سالهای  ۲۰۱۹ - ۲۰۲۸بهطور متوسط
ساالنه  1.8درصد افزایش یابد (پیشبینی کاهش سرعت رشد تولید
سویا در ایران).
میزان واردات سویا طی سالهای ،۲۰۰۹ - ۲۰۱۸
بهطور متوسط ساالنه با 21.5درصد
رشد همراه بوده و این رقم برای
سالهای ،۲۰۱۹ - ۲۰۲۸
بهطور متوسط معادل
0.52درصد پیشبینی
شده است (پیشبینی
کاهش سرعت واردات
سویا در ایران).
صادرات و مصرف نیز
بهترتیب طی سالهای
 ۲۰۰۹ - ۲۰۱۸بهطور
متوسط ساالنه رشدی
معادل با  82.9درصد
و  17.5درصد را تجربه
کردهاند ،اما طبق پیشبینیهای
صورت گرفته توسط  ،OECDطی
سالهای  ،۲۰۱۹ – ۲۰۲۸صادرات سویا
به لحاظ وزنی بهطور متوسط سالیانه با رشد منفی 0.5درصدی
(پیشبینی کاهش مقدار صادرات سویا در ایران) و مقدار مصرف
با متوسط رشد سالیانه 0.65درصدی طی سالهای مذکور همراه
خواهد بود (پیشبینی کاهش سرعت رشد مصرف سویا در ایران).
سایر دانههای روغنی

۷۰۸هزار تن خواهند رسید .بنابراین به نظر میرسد صادرات
سایر دانههای روغنی ایران به لحاظ وزنی در
سال  ۲۰۲۸نسبت به متوسط سالهای
 ۲۰۱۶ - ۲۰۱۸تغییری نخواهدداشت؛
در حالی که بررسیهای OECD
نشان میدهد تولید ،واردات و
مصرف سایر دانههای روغنی
در سال  ۲۰۲۸افزایش
خواهد یافت.
برآوردهای  OECDنشان
میدهد ،تولید سایر دانههای
روغنی ایران طی سالهای
 ،۲۰۰۹ - ۲۰۱۸بهطور متوسط
ساالنه حدودا 4.2درصد رشد کرده
و پیشبینی میشود طی سالهای
 ۲۰۱۹ - ۲۰۲۸بهطور متوسط ساالنه
0.6درصد افزایش یابد (پیشبینی کاهش
سرعت رشد تولید سایر دانههای روغنی در ایران).
میزان واردات سایر دانههای روغنی طی سالهای ،2009-2018
بهطور متوسط ساالنه با 45.9درصد رشد همراه بوده و این رقم برای
سالهای  ،۲۰۱۹ - ۲۰۲۸بهطور متوسط حدودا  ۲درصد پیشبینی
شده است (پیشبینی کاهش سرعت واردات سایر دانههای روغنی
در ایران).
صادرات سایر دانههای روغنی طی سالهای  ۲۰۰۹ - ۲۰۱۸با
رشدی همراه نبوده است اما طبق پیشبینیهای صورت گرفته توسط
 ،OECDطی سالهای  ،۲۰۱۹ – ۲۰۲۸صادرات این محصول به
لحاظ وزنی بهطور متوسط سالیانه با رشد منفی  0.18درصدی همراه
خواهد بود (پیشبینی کاهش مقدار صادرات سایر دانههای روغنی
در ایران).
مصرف نیز طی سالهای  ۲۰۰۹ - ۲۰۱۸بهطور متوسط
ساالنه رشدی حدودا ۱۰درصدی را تجربه کرده است ،اما طبق
پیشبینیهای صورت گرفته توسط  ،OECDطی سالهای ۲۰۲۸
–  ،۲۰۱۹مقدار مصرف با متوسط رشد سالیانه 1.2درصدی همراه
خواهد بود (پیشبینی کاهش سرعت رشد مصرف سایر دانههای
روغنی در ایران).
کنجاله
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همانطور که از نمودار مشخص است ،میانگین تولید ،واردات ،صادرات
و مصرف سایر دانههای روغنی طی سالهای  2016-2018به ترتیب
برابر با ۳۵۹هزار تن۲۰۰ ،هزار تن ،یکهزار تن و ۵۵۶هزار تن بوده و
طبق پیشبینیهای صورت گرفته توسط  OECDاین مقادیر برای
سال  ۲۰۲۸به ترتیب به ۴۲۶هزار تن۲۸۲ ،هزار تن ،یکهزار تن و

روغنهای گیاهی
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با توجه به نمودار ،میانگین میزان تولید ،واردات ،صادرات و مصرف
برای کنجاله طی سالهای  ۲۰۱۶ - ۲۰۱۸به ترتیب برابر با
2.2میلیون تن1.6 ،میلیون تن۲۷ ،هزار تن و  3.8میلیون تن بوده و
طبق پیشبینیهای صورت گرفته توسط  OECDاین مقادیر برای
سال  ۲۰۲۸به ترتیب به  2.6میلیون تن2.3 ،میلیون تن۹ ،هزار تن و
4.9میلیون تن خواهد رسید .بنابراین به نظر میرسد صادرات کنجاله
ایران به لحاظ وزنی در سال  ۲۰۲۸نسبت به متوسط سالهای
 ۲۰۱۶ - ۲۰۱۸کاهش یابد؛ در حالی که بررسیهای OECD
نشان میدهد تولید ،واردات و مصرف کنجاله در سال  ۲۰۲۸افزایش
خواهد یافت.
براساس برآوردهای  OECDتولید کنجاله ایران طی سالهای
 ،۲۰۰۹-۲۰۱۸بهطور متوسط ساالنه 15.6درصد رشد کرده و
پیشبینی میشود طی سالهای  ۲۰۱۹ - ۲۰۲۸بهطور متوسط
ساالنه 0.7درصد افزایش یابد (پیشبینی کاهش سرعت رشد تولید
کنجاله در ایران).
میزان واردات کنجاله طی سالهای  ،۲۰۰۹ - ۲۰۱۸بهطور متوسط
ساالنه منفی 3.5درصد کاهش یافته و این رقم برای سالهای ۲۰۲۸
  ،۲۰۱۹بهطور متوسط معادل  3.6درصد پیشبینی شده است(پیشبینی افزایش واردات کنجاله در ایران).
صادرات کنجاله طی سالهای  ،۲۰۰۹ - ۲۰۱۸بهطور متوسط ساالنه
منفی 28.9درصد کاهش داشته است اما طبق پیشبینیهای صورت
گرفته توسط  ،OECDطی سالهای  ،۲۰۱۹ – ۲۰۲۸صادرات
این محصول به لحاظ وزنی بهطور متوسط سالیانه با رشد منفی
0.73درصدی همراه خواهد بود (پیشبینی استمرار روند کاهشی
صادرات کنجاله علیرغم بهبود نسبی).
مصرف نیز طی سالهای  ۲۰۰۹ - ۲۰۱۸بهطور متوسط ساالنه
رشدی 5.4درصدی را تجربه کرده است ،اما طبق پیشبینیهای
صورت گرفته توسط  ،OECDطی سالهای ،۲۰۱۹ – ۲۰۲۸
مقدار مصرف با متوسط رشد سالیانه 1.9درصدی همراه خواهد بود
(پیشبینی کاهش سرعت رشد مصرف کنجاله در ایران).

 1.6میلیون تن۱۲ ،هزار تن و  2.4میلیون تن خواهد رسید .بنابراین
به نظر میرسد صادرات روغنهای گیاهی ایران به لحاظ وزنی در
سال  ۲۰۲۸نسبت به متوسط سالهای  ۲۰۱۶ – ۲۰۱۸کاهش یابد؛
در حالی که بررسیهای  OECDنشان میدهد تولید ،واردات و
مصرف روغنهای گیاهی در سال  ۲۰۲۸افزایش خواهد یافت.
براساس برآوردهای  OECDتولید روغنهای گیاهی ایران طی
سالهای  ،۲۰۰۹ - ۲۰۱۸بهطور متوسط
ساالنه  13.8درصد رشد کرده و
پیشبینی میشود طی سالهای
 ۲۰۱۹ - ۲۰۲۸بهطور
متوسط ساالنه 0.7درصد
افزایش یابد (پیشبینی
کاهش سرعت رشد
تولید روغنهای گیاهی
در ایران).
میزان واردات روغنهای
گیاهی طی سالهای
 ،2009 - 2018بهطور
متوسط ساالنه منفی
1.9درصد کاهش یافته
و این رقم برای سالهای
 ،۲۰۱۹ - ۲۰۲۸بهطور متوسط
معادل  ۳درصد پیشبینی شده است
(پیشبینی افزایش واردات روغنهای گیاهی در ایران).
صادرات روغنهای گیاهی طی سالهای  ،۲۰۰۹ - ۲۰۱۸بهطور
متوسط ساالنه منفی 19.4درصد کاهش داشته است اما طبق
پیشبینیهای صورت گرفته توسط  ،OECDطی سالهای ۲۰۲۸
–  ،۲۰۱۹صادرات این محصول به لحاظ وزنی بهطور متوسط سالیانه
با رشد منفی 2.9درصدی همراه خواهد بود (پیشبینی استمرار روند
کاهشی صادرات روغنهای گیاهی علیرغم بهبود نسبی).
مصرف نیز طی سالهای  ۲۰۰۹ - ۲۰۱۸بهطور متوسط ساالنه
رشدی 3.5درصدی را تجربه کرده است ،اما طبق پیشبینیهای
صورت گرفته توسط  ،OECDطی سالهای ،۲۰۱۹ – ۲۰۲۸
مقدار مصرف با متوسط رشد سالیانه 2.2درصدی همراه خواهد بود
(پیشبینی کاهش سرعت رشد مصرف روغنهای گیاهی در ایران).
گوشت مرغ

همانطور که از نمودار مشخص است ،میانگین تولید ،واردات،
صادرات و مصرف برای روغنهای گیاهی طی سالهای - ۲۰۱۸
 ۲۰۱۶به ترتیب برابر با ۶۶۶هزار تن 1.2 ،میلیون تن ۵۶ ،هزار تن و
 1.8میلیون تن بوده طبق پیشبینیهای صورت گرفته توسط
 OECDاین مقادیر برای سال  ۲۰۲۸به ترتیب به ۷۸۲هزار تن،
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با توجه به نمودار ،میانگین تولید ،واردات ،صادرات و مصرف گوشت
مرغ طی سالهای  ۲۰۱۶ - ۲۰۱۸به ترتیب برابر با 2.1میلیون تن،
۲هزار تن۷۲ ،هزار تن و  2.1میلیون تن بوده و طبق پیشبینیهای
صورت گرفته توسط  OECDاین مقادیر برای سال  ۲۰۲۸به ترتیب
به 2.5میلیون تن ،برای واردات ۲هزار تن ،برای صادرات ۷۵هزار تن
و برای مصرف 2.5میلیون تن خواهد رسید.
بنابراین به نظر میرسد واردات گوشت مرغ ایران به لحاظ وزنی
در سال  ۲۰۲۸نسبت به متوسط سالهای  2016 – 2018تغییر
پیدا نکند؛ در حالی که بررسیهای  OECDنشان میدهد تولید،
صادرات و مصرف این محصول در سال  ۲۰۲۸افزایش خواهد یافت.
طبق برآوردهای  ،OECDتولید گوشت مرغ ایران طی سالهای
 ،۲۰۰۹ - ۲۰۱۸بهطور متوسط ساالنه 3.5درصد رشد کرده و
پیشبینی میشود طی سالهای  ۲۰۱۹ – ۲۰۲۸بهطور متوسط
ساالنه 1.6درصد افزایش یابد (پیشبینی کاهش سرعت رشد تولید
گوشت مرغ در ایران).
میزان واردات گوشت مرغ طی سالهای  ،۲۰۰۹ - ۲۰۱۸بهطور
متوسط ساالنه منفی  32.9درصد کاهش یافته و این رقم برای
سالهای  ،۲۰۱۹ - ۲۰۲۸بهطور متوسط معادل منفی 0.09درصد
پیشبینی شده است (پیشبینی استمرار روند کاهشی واردات گوشت
مرغ ایران علیرغم بهبود نسبی).
صادرات گوشت مرغ طی سالهای  ،۲۰۰۹ - ۲۰۱۸بهطور متوسط
ساالنه 10.5درصد رشد داشته است و طبق پیشبینیهای صورت
گرفته توسط  ،OECDطی سالهای  ،۲۰۱۹ – ۲۰۲۸صادرات این
محصول به لحاظ وزنی بهطور متوسط سالیانه با رشد  0.8درصدی
همراه خواهد بود (پیشبینی کاهش سرعت رشد صادرات گوشت
مرغ در ایران).
مصرف نیز طی سالهای  ۲۰۰۹ - ۲۰۱۸بهطور متوسط ساالنه
رشدی  3.09درصدی را تجربه کرده است ،اما طبق پیشبینیهای
صورت گرفته توسط  ،OECDطی سالهای ،۲۰۱۹ – ۲۰۲۸
مقدار مصرف با متوسط رشد سالیانه 1.7درصدی همراه خواهد بود
(پیشبینی کاهش سرعت رشد مصرف گوشت مرغ در ایران).
پنبه

همانطور که از نمودار مشخص است،
میانگین میزان تولید ،واردات
و مصرف پنبه طی سالهای
 ۲۰۱۶ - ۲۰۱۸به ترتیب برابر
با  ۵۳هزار تن ۷۱ ،هزار تن
و ۱۱۴هزار تن بوده و طبق
پیشبینیهای صورت گرفته
توسط  OECDاین مقادیر
برای سال  ۲۰۲۸به ترتیب به
۵۷هزار تن۸۲ ،هزار تن و ۱۴۰هزار
تن خواهد رسید.
بنابراین به نظر میرسد صادرات پنبه
ایران به لحاظ وزنی در سال  ۲۰۲۸نسبت
به متوسط سالهای  ۲۰۱۶ - ۲۰۱۸افزایش یابد؛ در
حالی که بررسیهای  OECDنشان میدهد مصرف و تولید این
محصول نیز در سال  ۲۰۲۸افزایش خواهد یافت.
با توجه به برآوردهای  ،OECDتولید پنبه ایران طی سالهای
 ،۲۰۰۹ - ۲۰۱۸بهطور متوسط ساالنه منفی  2.5درصد رشد کرده
و پیشبینی میشود طی سالهای  2019 – 2028بهطور متوسط
ساالنه  1.4درصد افزایش یابد (پیشبینی افزایش تولید پنبه در
ایران).
میزان واردات پنبه طی سالهای  ،2009 – 2018بهطور
متوسط ساالنه 1.7درصد افزایش یافته و این رقم برای سالهای
 ،۲۰۱۹ - ۲۰۲۸بهطور متوسط ساالنه 1.9درصد پیشبینی شده
است (پیشبینی افزایش سرعت رشد واردات پنبه در ایران).
مصرف نیز طی سالهای  2009 – 2018بهطور متوسط ساالنه
رشدی معادل با منفی  ۱.۹درصد را تجربه کرده است ،اما طبق
پیشبینیهای صورت گرفته توسط  ،OECDطی سالهای
 ،۲۰۱۹ – ۲۰۲۸بهطور متوسط سالیانه با رشد  1.7درصدی همراه
خواهد بود (پیشبینی افزایش مصرف پنبه در ایران).
نتیجهگیری
طی سالهای  ۲۰۱۶تا  ،۲۰۱۸صادرات محصوالت دامی و لبنی
مورد بررسی در این گزارش شامل ماهی و غذای دریایی ،گوشت،
گوشت مرغ و پنیر ایران به ترتیب هرکدام با متوسط صادرات
ساالنه ۱۱۳هزار تن۸۱ ،هزار تن۷۲ ،هزار تن و ۳۵هزار تن همراه
بوده است و بیشترین مقدار صادرات را در این گروه محصولی
داشتهاند .براساس برآوردهای  ،OECDپیشبینی میشود در سال
 ،۲۰۲۸صادرات ماهی و غذاهای دریایی به ۱۳۹هزار تن ،صادرات
گوشت به ۸۲هزار تن ،صادرات گوشت مرغ به ۷۵هزار تن و صادرات
پنیر به ۶۸هزار تن برسد.
طی سالهای  ۲۰۱۶تا  ،۲۰۱۸تولید محصوالت دامی و لبنی ایران
مورد بررسی در این گزارش شامل شیر با  6.5میلیون تن ،گوشت با
 ۳میلیون تن ،کنجاله با  ۲.۲میلیون تن و گوشت مرغ با  ۲.۱میلیون
تن همراه بوده و باالترین مقدار تولید را در این گروه محصولی
داشتهاند .بر اساس پیشبینی صورت گرفته توسط  ،OECDدر سال
 ۲۰۲۸نیز همچنان این کاالها بیشترین تولید را در میان محصوالت
دامی و لبنی مورد بررسی در این گزارش خواهند داشت.

واردات کنجاله و انواع گوشت ایران طی سالهای  ۲۰۱۶تا ۲۰۱۸
از سایر کاالهای دامی و لبنی مورد بررسی در این گزارش بیشتر
بوده و طبق پیشبینیهای صورت گرفته توسط  OECDدر سال
 ۲۰۲۸همچنان واردات این دو محصول از سایر اقالم این گروه بیشتر
خواهد بود.
شایان ذکر است گوشت گاو و گوساله و کره بیشترین رشد مصرف
را در میان محصوالت لبنی و دامی مورد بررسی در این گزارش در
سال  ۲۰۲۸نسبت به متوسط سالهای  ۲۰۱۶ - ۲۰۱۸خواهندداشت
(به ترتیب  ۲.۳درصد و  ۲.۱درصد).
همچنین ،در سال  ۲۰۲۸میزان رشد مصرف کنجاله ،گوشت مرغ و
گوشت گوسفند از میزان رشد تولید این محصوالت بیشتر خواهد بود
که میتواند گویای وابستگی این محصوالت به واردات برای تامین
نیاز داخلی باشد.
طی سالهای  ۲۰۱۶تا  ،۲۰۱۸در میان محصوالت نباتی ذکر شده
در این گزارش (به غیر از محصوالت باغی) ،متوسط صادرات ساالنه
گندم ۱۸۷هزار تن ،سویا ۱۰۷هزار تن و روغنهای گیاهی ۵۶هزار
تن ،بیش از سایر اقالم بوده و براساس پیشبینیهای  OECDدر
سال  ۲۰۲۸همچنان سویا با ۱۱۲هزار تن ،گندم با ۳۰هزار تن و
روغنهای گیاهی با ۱۲هزار تن بیشترین مقدار صادرات را در این
گروه محصولی خواهند داشت.

طی سالهای  ۲۰۱۶تا  ،۲۰۱۸بیشترین تولید محصوالت نباتی
ذکر شده در این گزارش متعلق به گندم ،برنج و شکر به ترتیب با
مقدار تولید  12.3میلیون تن  ۱.۹میلیون تن و  ۱.۸میلیون تن است
و طبق برآوردهای  OECDدر سال  ۲۰۲۸همچنان تولید این سه
محصول نسبت به سایر محصوالت نباتی بیشتر خواهد بود (گندم
 ۱۵.۳میلیون تن ،شکر  ۲.۵میلیون تن و برنج  ۲.۲میلیون تن).
شایان ذکر است در میان محصوالت عنوان شده در این گزارش
در سال  ۲۰۲۸رشد مصرف ذرت ( 6.1درصد) ،روغنهای گیاهی
(2.2درصد) و پنبه (1.7درصد) از سایر محصوالت این گروه بیشتر
خواهد بود .همچنین ذکر این نکته ضروری است که در سال ۲۰۲۸
میزان رشد مصرف روغنهای گیاهی ،ذرت ،سایر دانههای روغنی و
پنبه از میزان رشد تولید داخلی این محصوالت نسبت به متوسط
سالهای  ۲۰۱۶ - ۲۰۱۸بیشتر خواهد بود ،لذا به نظر میرسد طی
سالهای آتی برای تامین نیاز داخلی این محصوالت ،نیاز به واردات
افزایش یابد.
با توجه به مغایرت برخی از آمارهای ارائه شده توسط OECD
و  FAOبا آمارهای موجود در داخل کشور ،پیشنهاد میشود بخش
آماری وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار نسبت بهروزرسانی اطالعات
بارگزاری شده در سایت  FAOاقدام نمایند.
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فراز و فرودهای طالی سفید در ایران
معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی

مقدمه
پنبه بهعنوان یک گياه صنعتی ،در طيف وسيعی از بخشهای
اقتصادی مورد استفاده قرار میگيرد و کمتر محصول کشاورزی
با این قابليت را میتوان پيدا کرد(.صبوحی و مجرد)1388 ،
این محصول به لحاظ ایجاد اشتغال دارای اهميت فراوانی در
هر اقتصادی است؛ بهطوریکه برخی منابع آن را طالی سفيد
ناميدهاند( .آبيار و زاد )1386 ،اهميت پنبه در اشتغالزایی به
نحوی است که با ایجاد یک نفر شغل در زراعت پنبه میتوان پنج
نفر شغل در صنایع مرتبط با آن ایجاد کرد( .مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی )1396 ،سطح زیرکشت این محصول که
در سالهای ميانی دهه هفتاد بالغ بر  320هزار هكتار بوده است،
در سال زراعی  1397 - 1398به حدود  90هزار هكتار رسيده
است( .دفتر طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی )1398 ،همين امر
باعث شده کشور ایران از یک صادرکننده پنبه به یک واردکننده
تبدیل شود .با توجه به این مسائل ،وزارت جهاد کشاورزی طرح
خودکفایی در توليد پنبه تا سال  1404را در دستور کار خود
قرار داده است .در این گزارش سعی شده تا متغيرهای اثرگذار
بر این سياست ،ازجمله توليد ،تجارت و قيمت محصول پنبه،
شناسایی شده و مورد تحليل قرار گيرد.
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تولید
آنچه از مزرعه برداشت میشود وش
پنبه است که معادل Seed Cotton
است .در ادامه در کارخانه تبدیل
به الياف ( )Lintو پنبهدانه
( )Cotton Seedمیشود.
واردات کشور همان الياف

( )Lintاست .ضریب تبدیل وش پنبه به الياف  33درصد درنظر
گرفتهمیشود 55 .درصد مابقی نيز تخم پنبه است که  17درصد نيز
قابليت استحصال روغن را دارد .کنجاله باقیمانده نيز در صنایع پرورش
دام و طيور استفاده میشود .با توجه به توليد کشور ،میتوان انتظار داشت
که در حدود  10هزار تن روغن از پنب هدانه استحصال کرد .البته با قطع
یارانه دولت در سال  ،1381استحصال روغن از پنبهدانه از دستورکار
خارج شده است.
در سال  2017بيش از  74.3ميليون تن وش پنبه در جهان توليد
شده است که کشورهای هند با  ،18.5چين با  ،17.1آمریكا با
 ،12پاکستان با  ،5.7برزیل با  ،3.8ازبكستان با  ،2.9ترکيه با
 ،2.45استراليا با  2.15و مكزیک با  1ميليون تن 10 ،کشور بزرگ
توليدکننده این محصول بهشمار میروند .در ایران نيز ،سطح
زیرکشت پنبه از حدود 40درصد از سطح زیرکشت کل نباتات
صنعتی در چهار دهه گذشته به حدود 13درصد در سال1396
رسيده است .از طرف دیگر این سهم برای کلزا ،نيشكر و سویا در
همين دوره افزایشی بوده است.
نمودار  1نشاندهنده روند تغييرات توليد وش پنبه در ایران در
فاصله سالهای  1357تا  1398است .همانطور که مشخص است،
مقدار توليد این محصول در سال  1374به حدود  600هزار تن
نيز رسيده است ،اما از این سال به بعد همواره روند نزولی داشته،
بهطوری که در سال  1398ميزان توليد 228هزار تن بوده است.
نمودار  .1مقدار تولید و سطح برداشت وش پنبه در ایران

در سال زراعی  1395-1396ميزان سطح زیر کشت پنبه
 74.850هكتار بوده است که به ترتيب در استانهای خراسان
رضوی (30درصد) ،فارس ( 21درصد) ،گلستان ( 16درصد) و
سایر استانها کشت شده است .ميزان سطح زیرکشت دیم این
محصول هم در حدود یک درصد بوده است (دفتر طرح پنبه وزارت
جهاد کشاورزی .)1398 ،ازاینرو ،این محصول دارای نياز آبی باال
بوده و کشت دیم آن در کشور تقریبا مقدور نيست؛ چراکه ميزان
بارشها در اقليم ایران کفاف تامين آب مورد نياز برای یک هكتار
از این محصول را نمیدهد .نياز آبی این محصول به طور متوسط
 15000مترمكعب در هكتار است که  2.3برابر گندم و  1.25برابر

جدول  .1متوسط آب مجازي برخي از محصوالت منتخب در كشورهاي جهان
(لیتر /کیلوگرم)

					
محصول /کشور

استرالیا

برزیل

چین

هند

ایران

پاکستان

آمریکا

ط جهانی
متوس 

گندم

1588

1616

690

1654

2925

3286

849

1334

جو

1425

1373

848

1966

2979

6716

702

1388

پنبه وش

1887

2777

1419

8264

4363

4590

2535

3644

برنج پوستکنده

1327

4003

1716

3702

4191

5272

1656

2975

سویا

2106

1076

2617

4124

5195

5587

1869

1789

مأخذ :احسانی و همكاران1387 ،

توليد بر مبنای مزیت نسبی یكی از روشهایی است که میتوان
جایگاه توليدی هر محصول را در مقایسه با سایر مناطق دنيا
تعيين کرد .شاخص  DRCیكی از معيارهای اندازهگيری مزیت
نسبی توليد محصول است که اگر کمتر از یک باشد ،به معنای
داشتن مزیت نسبی در توليد این محصول است .البته یكی از
ویژگیهای محاسبه این شاخص ،وابستگی آن به نرخ ارز است.
در جدول  2به تعدادی از مطالعات که در آنها مزیت نسبی توليد
محصول پنبه در ایران محاسبه شده ،اشاره شده است:
همانطور که مشخص است ،در بعضی از مطالعات وجود مزیت
نسبی و در بعضی دیگر عدم مزیت نسبی نشان داده شده است.
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شلتوک است( .کشاورز و دهقانی سانيچ )1391 ،همچنين این
محصول دارای آب مجازی قابلتوجهی است .در جدول  1ميزان
آب مجازی پنبه وش در مقایسه با بعضی از محصوالت نشان
داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،ميزان آب مجازی
این محصول در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب و متوسط
جهانی باالتر است.
متوسط رشد عملكرد پنبه در جهان از سال  1340تا  1396برابر
با  1.86درصد در سال بوده است .در همين دوره زمانی ،متوسط
رشد عملكرد پنبه در ترکيه در حدود  3.35درصد در سال گزارش
شده است ،اما متوسط عملكرد پنبه در ایران در دوره مشابه در
حدود  1.55درصد بوده است .در نمودار  ،2روند تغييرات عملكرد
پنبه وش برای کشورهای ترکيه ،ایران ،پاکستان و متوسط جهانی
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،ميزان
عملكرد پنبه وش تا سال  2009از متوسط دنيا بيشتر بوده ،اما از
این سال به بعد ميزان عملكرد آن از ميانگين جهانی کمتر شده
است .در مقایسه با کشور ترکيه ،این شرایط به مراتب بدتر بوده
است .درحالی که ميانگين عملكرد پنبه وش در ایران و ترکيه در
سال  1960تقریبا با هم برابر بوده ،اما امروزه این شكاف عملكرد
به بيش از  114درصد رسيده است .ازاینرو عدم ارتقای بهرهوری
این محصول نيز یكی دیگر از عواملی است که منجر به از دست
رفتن جایگاه این محصول در کشور شده است.

نمودار  .2روند تغییرات عملكرد پنبه وش در ایران ،تركیه،
پاكستان و متوسط جهاني

جدول  .2مطالعات در مورد مزیت نسبي تولید پنبه آبي در ایران
محقق

مطالعه

منطقه

سال بررسی

مزیت نسبی

شاخص DRC

جوالیی و همكاران()1384

برآورد مزیت نسبی محصوالت اساسی زراعی و دامی براساس آمار سال 1381

ایران

1381

دارد

0.53

موسسه پژوهشهای اقتصاد کشاورزی،
برنامهریزی و توسعه روستایی ()1382

بررسی مزیت نسبی محصوالت زراعی منتخب

ایران

1382

ندارد

1.14

کرباسی و همکاران ()1384

بررسی مزیت نسبی تولید پنبه آبی در استان گلستان

استان گلستان

1381

دارد

0.76

طوسی و حفار اردستانی ()1388

بررسی مزیت نسبی محصوالت زراعی صنعتی در ایران

ایران

1383

دارد

0.54

آبیار و عسکری ()1388

تحلیل مزیت نسبی نباتات صنعتی در استان گلستان :مطالعه
موردی پنبه ،سویا و کلزا

استان گلستان

1385

سربهسر

1

پیران و ناصریاسکویی ()1394

بررسی مزیت نسبی ،رقابتی محصوالت عمده کشاورزی در استان البرز

استان البرز

ذکرنشده

دارد

0.88

جوالیی و همکاران ()1392

بررسی توان رقابتی و حمایتی تولید پنبه و برنج در استان گلستان

استان گلستان

ذکر نشده

ندارد

1.61
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ازاینرو ،نمیتوان قضاوت روشنی در مورد داشتن مزیت نسبی
توليد این محصول در ایران داشت؛ کما اینكه نحوه تغييرات
عملكرد ،قيمتهای جهانی و آببر بودن این محصول میتواند
نشانهای از عدم وجود مزیت نسبی توليد این محصول در ایران
باشد ،بهطوری که سطح زیرکشت این محصول نيز طی دهههای
اخير نصيب محصوالت رقيب شده است .از طرف دیگر ،کاهش
سطح زیر کشت دیم این محصول نيز بسيار چشمگير بوده
است .برای مثال ،مقدار سطح زیرکشت دیم پنبه وش در سال
زراعی  1374 - 1375بيش از  53هزار هكتار بوده که در سال
 1395 - 1396به  870هكتار رسيده است .در کشت آبی نيز
تغييرات عمده در استان گلستان اتفاق افتاده است .در نمودار 3
سهم استانهای خراسان رضوی ،گلستان ،فارس و بقيه کشور در
سه مقطع زمانی  1384-1385 ،1374-1375و 1395-1396
نشان داده شده است .همانطور که مشخص است ،بيشترین
تغييرات در این سالها در استان گلستان اتفاق افتاده و سایر
محصوالت صنعتی و گندم جایگزین کشت پنبه شدهاند.

بوده است؛ بهطوری که 39درصد از مقدار وزنی واردات این
محصول معادل با  27.3هزار تن از این کشور وارد شده است.
کشورهای ازبكستان با  ،11.8تاجيكستان با  ،10.8امارات با ،7.4
چين با  ،4.7ترکمنستان با  4.6و سایر کشورها با  3.5هزار تن
جزو عمده صادرکنندگان این محصول به ایران بودهاند( .آمارنامه
گمرک جمهوری اسالمی ایران)1398 ،
نمودار  4نشاندهنده نسبت مقادیر وزنی صادرات و واردات از
سال  1340تا  1397است .ایران که در ابتدای این دوره ،یک
صادرکننده خالص از الياف پنبه بوده ،در دهههای اخير به یک
واردکننده خالص تبدیل شده است.
نمودار  .4نسبت سهمي واردات و صادرات پنبه

نمودار  .3سهم پنبه در استانهاي عمده تولید از سطح
زیركشت محصوالت زراعي آبي در سه مقطع زماني

تجارت
ميزان واردات انواع پنبه در سال  1397برابر با  70هزار تن و
ارزبری آن در حدود 142ميليون دالر بوده است .حقوق ورودی
برای واردات این محصول در سال  1397برابر با  5درصد تعيين
شده است .از اینرو میتوان بيان داشت که سياست دولت مبتنی
بر ایجاد رقابت بين توليدکننده داخلی و واردات آن بوده است.
ترکيه بزرگترین شریک تجاری ایران در واردات محصول پنبه

قیمت و سودآوری
ارزش مقدار پنبه وارد شده در سال  1397با نرخ ارز آزاد برابر با
 1453و با نرخ دالر دولتی ( 4200تومانی) معادل با  596ميليارد
تومان بوده است .در همين سال ارزش ناخالص وش پنبه داخلی
توليد شده در کشور معادل  938ميليارد تومان برآورد شده است.
از اینرو پایين نگه داشتن نرخ ارز در سال  ،1397به زیان
توليدکنندگان داخلی بوده است .اگرچه همين افزایش نرخ ارز
منجربه افزایش قيمت فروش داخلی این محصول نيز شده است.
یكی از دالیل کاهش چشمگير سطح زیرکشت پنبه ،از دست
رفتن سودآوری این محصول در واحد سطح طی زمان بوده است.
برای مثال ،نسبت درآمد ناخالص هر هكتار محصول پنبه آبی
نسبت به گندم آبی (بهعنوان یک محصول رقيب و اثرگذار) که در
سال  1378 - 1379برابر با  2.6بوده ،در سال  1393-1394به
 1.7کاهش یافته است .نمودار  5روند زمانی این تغييرات را نشان
میدهد .مسلما این تغيير در سودآوری ،انگيزه اقتصادی کشت
این محصول را در مقابل محصوالت رقيب کاهش داده است.

نمودار  .5نسبت درآمد ناخالص هر هكتار پنبه آبي
به گندم آبي در متوسط كل كشور

در نمودار  6نيز قيمت فروش رفته هر کيلوگرم گندم و پنبه
وش در سر مزرعه و نسبت این دو نشان داده شده است.
افزایش قيمت گندم (بهعنوان راهبردیترین کاالی توليدی در
کشور) غالبا منجر به افزایش قيمت سایر محصوالت میشود.
ازاینرو افزایش قيمت وش پنبه نسبت به قيمت گندم درسال
 ،1397انگيزه زیادی برای کشت این محصول در سال زراعی
 1397-1398ایجاد کرده و باعث افزایش  27درصدی سطح
زیر کشت این محصول شده است.

خودکفایی
نياز کشور به پنبه در پنج سال اخير در حدود  125هزار تن
بوده که تقریبا نيمی از آن در داخل تامين شده است .از اینرو
میتوان بيان داشت که عمق خودکفایی در این محصول در
حدود  50درصد است .در قانون برنامه ششم توسعه بر رشد
7درصدی توليد پنبه وش تاکيد شده است.
بر همين مبنا وزارت جهاد کشاورزی پيشبينی کرده که توليد
در سال  1402به حدود 375هزار تن برسد که با توجه به آن
بتوان 125هزار تن پنبه استحصال و نياز کشور را از منبع داخلی
تامين کرد .در نمودار  7توليد تحققیافته (برای سه سال اول
برنامه ششم) ،توليد برنامهریزی شده و توليد تا سطح خودکفایی
وزارت جهاد کشاورزی نشان داده شده است.

همانطور که مشخص است ،شكاف قابلتوجهی در سه سال
اول برنامه وجود داشته است .ازاینرو میتوان بيان داشت که
اهداف برنامه محقق نشده است .بنابراین مقادیر محقق شده
نشان میدهد که رسيدن به توليد 375هزار تن پنبه وش در
سال  1402و یا  1404نياز به سرمایهگذاری قابلتوجه در بهبود
عملكرد پنبه دارد.
جمعبندی و پیشنهادها
پنبه یكی از کاالهای مهم کشاورزی در ایران است که کاربرد
وسيعی در صنایع پایيندستی داشته و توان اشتغالزایی باالیی
در بخشهای صنعت و خدمات دارد؛ اما قيمت توليدکننده این
محصول در سال  2016به ميزان  38درصد بيش از متوسط
قيمت توليد آن در جهان بوده است .از طرف دیگر تحقيقات
صورتگرفته ،به صورت یكپارچه وجود مزیت نسبی در توليد
این محصول را در کشور تایيد نكرده است .همچنين نياز آبی
باالی این محصول در مقایسه با سایر محصوالت زراعی یكی
دیگر از چالشهایی است که زراعت پنبه را در ایران محدود
کرده است .متوسط بهبود عملكرد این محصول نيز در مقایسه
با متوسط جهانی و کشور ترکيه کمتر بوده است .تبدیل ایران از
یک صادرکننده خالص در اواسط دهه هفتاد به یک واردکننده
خالص در شرایط کنونی ،منجر به وابستگی 50درصدی کشور
به واردات پنبه شده که این امر در سال  1397باعث خروج
142ميليون دالر ارز از کشور معادل با  1453ميليارد تومان
شده است.
اگرچه عدم توسعه مكانيزاسيون کشت پنبه ،فرسودگی صنایع
وابسته ،عدم ارتقای عملكرد و نياز باالی آبی این محصول در
کاهش سطح زیر کشت این محصول نقش داشتهاند ،اما عوامل
اقتصادی نيز نقش مهمی در کاهش توليد داشتهاند؛ برای نمونه،
نسبت قيمت پنبه به گندم از  5.6در سال  1373به  2.3در سال
 1396رسيده است .بهتبع این اتفاق ،زراعت پنبه جذابيت خود
را برای قرار گرفتن در الگوی کشت کشاورز از دست داده است.
از طرف دیگر ،حقوق گمرکی  5درصد ب ه همراه سرکوب نرخ ارز
در ادوار مختلف ،نقش بسيار زیادی در رونق واردات و رکود توليد
در این محصول ایفا کردهاند.
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نمودار  .6روند زماني قیمت گندم ،پنبه وش
و نسبت قیمتي پنبه به گندم

نمودار  .7مقادیر تولید پنبه وش در سالهاي برنامه ششم توسعه
و هدفگذاري آن براي خودكفایي
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از طرف دیگر ،تغييرات سطح زیرکشت آبی و دیم در استان
گلستان نيز قابلتوجه است .کشاورزان این استان در سال
 1374-1375بيش از 132هزار هكتار پنبه کشت کردهاند که
33هزار هكتار آن به صورت دیم بوده است ،اما سطح زیرکشت
آبی این محصول در این استان در سال  1395-1396تنها 11هزار
هكتار آبی و  700هكتار دیم بوده است .بنابراین توصيه میشود
صنایع پایيندستی و زنجيره ارزش این محصول در این استان و
سایر استانهای عمده توليد در دستورکار قرار گيرد ،چراکه اقليم
این مناطق از استعداد کافی برای توليد پنبه برخوردار است.
با توجه به موارد فوق ،تحقق اهداف برنامه ششم توسعه کشور و
دستيابی به خودکفایی پنبه در سال  1404بلندپروازانه به نظر
میرسد؛ چراکه «محدودیت زمینهای زراعی»« ،جذابیت قیمتی
محصوالت رقیب»« ،باال بودن قیمت تمامشده این محصول
درکشور»« ،نیاز آبی باال»« ،عملکرد پایین این محصول در هکتار
نسبت به متوسط جهانی» و «عدم توسعه زنجیره ارزش این
محصول» ازجمله عواملی هستند که تامين پنبه مورد نياز کشور
از محل توليد داخلی را با دشواریهای فراوان مواجه کرده و
خواهد کرد .با توجه به موارد فوق پيشنهاد میشود موارد زیر در
دستورکار سياستگذاران قرار گيرد:
 .1بهبود عملكرد پنبه در واحد زمين و بهازای واحد آب مصرف
شده
 .2عدم سرکوب قيمتی این محصول نسبت به محصوالت رقيب
 .3کاهش هزینه تمامشده توليد پنبه وش بهمنظور ایجاد جذابيت
اقتصادی برای زراعت محصول
 .4اصالح تعرفه گمرکی واردات پنبه جهت ایجاد شرایط رقابتی
برابر برای توليدکننده داخلی
 .5تكميل زنجيره ارزش این محصول در استانهای عمده
توليدکننده مانند خراسان رضوی ،فارس و گلستان
 .6بهبود فناوری صنایع پایيندستی مانند کارخانجات پنبه
پاککنی و صنایع نساجی.
منابع :
 .1آبيار ،نورمحمد و معصومه عسكری .تحليل مزیت نسبی نباتات
صنعتی در استان گلستان :مطالعه موردی پنبه ،سویا و کلزا،
تحقيقات اقتصاد کشاورزی.1388 ،13-26 :)4( 1 ،
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 .2آبيار ،نورمحمد و محمد زاد .بررسی اقتصادی مسائل
بازاررسانی پنبه در استان گلستان ،ششمين کنفرانس اقتصاد
کشاورزی ایران ،مشهد ،ایران.1386 ،
 .3آمارنامه توليد محصوالت کشاورزی ،سالهای مختلف.
 .4آمارنامه سازمان خواروبار جهانی ( ،)FAOسالهای مختلف.
 .5آمارنامه گمرک جمهوری اسالمی ایران ،سالهای مختلف.
 .6احسانی ،مهرزاد؛ خالدی هومن و یاسر برقی .مقدمهای بر آب
مجازی ،کميته ملی آبياری و زهكشی ایران. 1387 ،
 .7جليلپيران ،حسين و نسيم ناصریاسكویی ،بررسی مزیت
نسبی ،رقابتی محصوالت عمده کشاورزی در استان البرز ،مجله
اقتصادی3( ،و.1394 ،41-62 :)4
 .8جوالیی ،رامتين؛ یوسفزاده ،حميدرضا و فرهاد شيرانیبيدآبادی.
بررسی توان رقابتی و حمایتی توليد پنبه و برنج در استان گلستان،
پژوهشهای توليد گياهی (علوم کشاورزی و منابع طبيعی)،
.1392 ،197-216 :)2( 20
 .9صبوحی ،محمود و عصمت مجرد .بررسی کارایی پنبهکاران
استان خراسان با استفاده از رهيافت پارامتریک ،مجله تحقيقات
اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران.1388 ،35 - 27 :2 ،
 .10طوسی ،ماندانا و مریم حفار اردستانی .بررسی مزیت نسبی
محصوالت زراعی صنعتی در ایران ،اقتصاد کشاورزی و توسعه،
.1388 ،154-135 :)67( 17
 .11مرکز آمار ایران ،سریهای زمانی قيمت محصوالت کشاورزی،
.1398
 .12مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،آسيبشناسی
علل کاهش توليد پنبه در ایران.1396 ،
 .13مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه
روستایی ،بررسی مزیت نسبی محصوالت کشاورزی منتخب،
.1382
 .14مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه
روستایی ،برآورد مزیت نسبی محصوالت اساسی زراعی و دامی
براساس آمار سال .1384 ،1381
 .15کشاورز ،عباس و حسين دهقانی سانيچ .شاخص بهرهوری
آب و راهكار آتيه کشاورزی کشور ،فصلنامه راهبرد اقتصادی،
.1391 ،223-199 :)1( 1
 .16وزارت جهاد کشاورزی ،دفتر طرح پنبه1398 ،
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بهبود عالئم اوتیسم
با کمک مکملهای ویتامین و امگا ۳
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پزشکی اسپانیا در آزمایشات تازه خود دریافتهاند
متخصصان علوم
ِ
که مصرف مکملهای ویتامین و امگا  ۳میتواند عالئم اوتیسم را
بهبود دهد.
کودکان مبتال به اوتیسم که از مکملهای ویتامین و اسیدهای
چرب امگا  ۳مصرف میکنند نسبت به دیگر کودکان مبتال به این
اختالل عالئم کمتری دارند.
محققان به بازبینی اطالعات بدست آمده از  ۲۷بررسی که شامل
 ۱۰۲۸کودک مبتال به اختالل اوتیسم بود پرداختند .کودکان به
طور اتفاقی انتخاب شده و هر یک مکملهای غذایی مختلفی
دریافت کردند.
به گفته محققان مصرف مکملهای ویتامین و امگا  ۳در بهبود
برخی عالئم اوتیسم تاثیرگذار بوده که از آن جمله میتوان
به بهبود مهارتهای اجتماعی ،گفتاری ،تمرکز ،ارتباطگیری،
مشکالت رفتاری ،خواب بهتر و کاهش رفتارهای تکراری
اشاره کرد.
محققان اسپانیایی اظهار داشتند :یافتههای بدست آمده نشان
میدهد برخی مداخالت تغذیهای در کنترل بالینی نارساییهای
مربوط به اختالل اوتیسم نقش دارد .همچنین مکانیزم نهفته در
اثربخشی مداخالت تغذیهای بر عالئم اختالل اوتیسم شناخته شده

نیست .در این بررسی این پرسش مهم مورد ارزیابی قرار نگرفته و
شواهد موجود در این رابطه قطعی نیست.
به گزارش ژاپن تودی ،اگرچه طبق این مطالعه مکملهای ویتامین
و امگا  ۳به کودکان مبتال به اوتیسم کمک میکند اما نمیتوان به
والدین توصیه کرد مصرف این مکملها را برای فرزندشان شروع
کنند تا زمانی که مطالعات دقیقتر و قطعیتر در این خصوص
صورت گیرد.

ادامه صادرات روغن خام پالم مالزی
با صفر درصد مالیات
رویترز اعالم کرد ،طبق بخشنامه ای در وب سایت روغن پالم مالزی،
با استناد به اداره گمرک ملی ،مالزی مالیات صادرات خود را بر روی
روغن خام پالم برای ماه آگوست بدون تغییر با صفر درصد ادامه
خواهدداد .این مالیات از ماه سپتامبر صفر درصد اعالم شده است.
مالزی دومین تولیدکننده بزرگ روغن پالم دنیا ،قیمت پایه روغن پالم
را به ازای هر تن برای ماه آگوست  1905.38رینگیت ( 463.93دالر)
محاسبه کرده است که قیمت باالی  2250رینگیت متحمل یک مالیات
میشود.
این کشور آسیای شرقی در ماه می اعالم کرد :مساله وضع مالیات در
رابطه با صادرات روغن پالم خام را تا  31دسامبر به دنبال تالش برای
افزایش صادرات روغن پالم و گسترش در بازارهای جدید به تعویق
خواهد انداخت.
af.reuters.com

حداکثر محدودیتهای اتحادیه اروپا
برای  3-MCPDو  3-MCPDEsدر روغنها و چربیها
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اتحادیه اروپا جهت پیشنهاد سطوح قابل قبول  -3مونوکلروپروپان
 -1،2دیول ( )3-MCPDو استرهای MCPD -3( )3-MCPDEsو احتمال سرطان زایی آنها ،سمپوزیوم برلین
را توسط انجمن علمی چربی آلمان ( )DGFبرگزار کرده است.
طبق نظر  ،Frans Verstraeteدبیر کل بهداشت و کمیسیون
اروپا ،برای چربیها و روغنهای نباتی و روغنهای ماهی
دو سطح پیشنهادی برای استفاده به صورت ترکیبات غذایی را
اعالم کرده است:
 1250 μg / kgبرای روغنهای تصفیه نشده ،روغنها و
چربیهای تصفیه شده نارگیل ،ذرت ،کلزا ،زیتون (بجز روغن
پومیس زیتون) ،آفتابگردان ،دانه سویا و پالم کرنل (هسته پالم) و
مخلوطی از این دسته روغنها و چربیها.
 2500 μg / kgبرای دیگر روغنهای نباتی تصفیه شده (از
جمله روغن پومیس زیتون) ،روغن ماهی ،روغنهای موجودات
دریایی دیگر و مخلوطی از این دسته روغنها و چربیها.
سطح قابل قبول برای مخلوطهای مختلف از این دسته روغنها
و چربیها ،باید با حداکثر سطح تنظیم شده برای هر روغن و
چربی مطابقت داشته باشند .اگر مقدار مخلوط مشخص نباشد،
مقدار  3-MCPDsو  3-MCPDEsنباید از 2500 μg / kg
بیشتر شود.
در مورد چربیها و روغنهای نباتی و غذای مخصوص کودکان
و غذاهای مبتنی بر غالت فرآوری شده برای خردساالن و کودکان،
سطح  750 μg / kgدر نظر گرفته شده است.
برای شیر خشک شیرخواران از بدو تولد ،شیرخشک شیرخواران
از  6ماه به بعد و مواد غذایی برای اهداف خاص پزشکی مخصوص
شیرخواران و کودکان (پودر) و شیرخشک کودکان ،سطح
پیشنهادی  125 μg / kgاست.
برای شیر خشک شیرخواران از بدو تولد ،شیرخشک شیرخواران
از  6ماه به بعد و مواد غذایی برای اهداف خاص پزشکی مخصوص
شیرخواران و کودکان (مایع) و شیرخشک کودکان ،سطح
پیشنهادی  15 μg / kgمی باشد.
تصفیه روغنهای خوراکی می تواند منجر به تشکیل 3-MCPDs

و استرهای گلیسیدیل (  )GEsشود ،که سرطان زا می باشند.
سازمان ایمنی مواد غذایی اروپا ( )EFSAمیزان مصرف روزانه
قابل تحمل برای  3-MCPDsرا در ژانویه  2 μg ،2018به ازاء
هر کیلوگرم وزن بدن در روز ( 0.002 ppmبه ازاء هر کیلوگرم
وزن بدن) مشخص نموده است.
کمیسیون تدوین آیین نامه مواد غذایی ،که توسط سازمان کشاورزی
و مواد غذایی سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی ایجاد شده
است ،آیین نامه جدیدی را در جوالی درباره چگونگی جلوگیری و
کاهش تشکیل  3-MCPDEو  GEدر روغنهای تصفیه شده و
مواد غذایی ساخته شده از این روغنها تصویب مینماید.
 EFSAبیان کرده است که چربیها و روغن پالم باالترین سطح
( 2-MCPD، 3-MCPDاز جمله استرها) و  GEsرا درمیان
روغنهای نباتی دارد.
حداکثر محدودیتهای اخیر اتحادیه اروپا برای  GEsو محصوالت
حاوی آنها عبارتند از:
 1000 μg / kgبرای چربیها و روغنهای نباتی
 500 μg / kgبرای چربیها و روغنهای نباتی برای تولید
غذای کودک و مواد غذایی مبتنی بر غالت فراوری شده برای
شیرخواران و کودکان
 μg / kg75تا  30ژوئن  ،2019سپس  50 μg / kgاز
اول جوالی  2019برای شیرخشک پودری شیرخواران از بدو
تولد ،شیرخشک شیرخواران از  6ماهگی به بعد و مواد غذایی برای
اهداف خاص پزشکی
 10 μg / kgتا  30ژوئن  ،2019سپس  6 μg / kgاز
اول جوالی  2019برای شیرخشک مایع شیرخواران از بدو تولد،
شیرخشک شیرخواران از  6ماهگی به بعد و مواد غذایی برای
اهداف خاص پزشکی.
 Verstraeteاعالم کرد :شروط دیگر  GEدر اتحادیه اروپا در
حال بررسی است که باید روغن ماهی و سایر موجودات دریایی
در محدودیتهای چربیها و روغنهای نباتی و مواردی که برای
مواد غذایی کودک ،شیرخوار و بچهها استفاده میشود ،قرار گیرد.
www.ofimagazine.com
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پیشنهاد سطح ایمنی  3-MCPDEsتوسط
انجمن بینالمللی زیتون
شورای بینالمللی زیتون ( )IOCبه اتحادیه اروپا اطالع داده است که
آستانه مصرف ترکیب  -3مونوکلروپروپان دیول استر ()3-MCPDE
در حد  1.25 mg/kgمیباشد.
 IOCدر ماه ژوئن اعالم کرد که اتحادیه اروپا در حال بازنگری
استانداردهای ایمنی در رابطه با مقدار قابل قبول 3-MCPDEs
میباشد .برای مصرف کننده نهایی جهت روغنها و چربیهای
گیاهی و روغن ماهی دو سطح پیشنهادی 1.25 mg/kgیا
 2.5 mg/kgوجود دارد به طوری که برخی روغنها و چربیها
سطوح باالتر یا پایین تری از  3-MCPDEsرا نشان داده اند.
 IOCبیان کرد ،تاکنون اتحادیه اروپا دادههای کافی برای روغن
زیتون در اختیار نداشته است اما این احتمال وجود دارد که روغن
زیتون در گروه  2.5 mg/kgقرار گیرد IOC .گفت دادههای
ارائه شده توسط کارشناسان و کشورهای عضو ،اطالعات موثقی را
درباره انواع مختلف روغن زیتون و روغن پومیس زیتون فراهم می
کند که اجازه می دهد دبیرخانه اجرایی این سازمان پیشنهادات
خود را به اتحادیه اروپا ارائه دهد" .دادهها نشان داده اند که روغن
زیتون بکر به دلیل عدم وجود فرآیند تصفیه مقدار قابل مشخصی از
 3-MCPDEsرا ندارند".
تصفیه روغنهای خوراکی در دمای  200درجه یا باالتر میتواند
 3-MCPDEsرا تولید کند .مطالعات نشان دادهاند که 3-MCPDEs
سال دوازدهم  /شماره  / 102مهر ماه 1398
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به عنوان ماده سرطان زای غیر ژنوتوکسیک (مواد شیمیایی که قادر به
تولید سرطانند ولی به آسیب مستقیم ژن مربوط نمیشوند) بر روی کلیه
و اندامهای جنسی مردان اثر میگذارد.
انتظار میرود که کمیسیون تدوین آئین نامه مواد غذایی
( )Codex Alimentarius Commissionکه توسط سازمان
غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد و سازمان غذا و دارو ایجاد شده
است نیز آیین نامه ای را در ماه جوالی مبنی بر چگونگی و کاهش
تشکیل  3-MCPDEsدر روغنهای تصفیه شده و مواد غذایی
ساخته شده از این روغنها تصویب نماید.
www.ofimagazine.com

 Nesteو  Lyondell Basellپالستیکهای زیست محور را
از روغن و پسماندهای زائد تولید می کنند
 Nesteتولیدکننده دیزل تجدید پذیر و Lyondell Basell
تولیدکننده بزرگ پالستیک و مواد شیمیایی ،با موفقیت پلیاتیلن
با دانسیته کم و پلی پروپیلن زیست محور را در مقیاس تجاری
تولید کرده اند.
این شرکتها اعالم کرده اند :این اولین باری است که روغن
و پسماندهای زائد به چند هزار تن پالستیک زیست محور با
موفقیت تبدیل شده است.
این پالستیکها جهت تایید برای بسته بندی مواد
غذایی از کیفیت باالیی برخوردار هستند .برای این
منظور Lyondell Basell ،از هیدروکربنهای
تجدید پذیر  Nesteاستفاده کرده است تا این
مواد را بسازد ،این محصوالت پلیمری بیش از
30درصد از مواد تجدید پذیر تشکیل شدهاند.
رئیس و مدیر عامل Peter Vanacker ، Neste
بیان کرد :دیدن هیدروکربنهای تجدید پذیر
 Nesteکه در تولید پلیمرهای زیست محور،

در مقیاس تجاری استفاده میشود ،بسیار رضایت بخش است و
می تواند جایگزین کوچکی برای مواد فسیلی باشد .این همکاری
با  LyondellBasellنقطه عطف بزرگی را در تجاری سازی
پلیمرهای تجدید پذیر و تجارت مواد شیمیایی  Nesteفراهم
میسازد.
www.ofimagazine.com

شکایت مالزی به WTO
علیه سیاست سوخت زیستی اتحادیه اروپا
وزیر صنایع اولیه مالزی،Teresa Kok ،
بیان کرده است ،مالزی قصد دارد شکایتی
را به سازمان تجارت جهانی ( )WTOارائه
دهد تا محدودیتهای اتحادیه اروپا ()EU
در رابطه با سوختهای زیستی روغن پالم را
به چالش بکشاند.
وی گفت :ما پیش از این با دادستان کل
( )AGCگفتگو کرده ایم تا آنها در معرفی
برخی کارشناسان جهت بحث با  WTOدر رابطه با ارائه
این شکایت ،به ما کمک کنند.
اتحادیه اروپا دستورالعمل جدید خود را درباره انرژی تجدیدپذیر

( )RED IIدر دسامبر منتشر کرد که قصد دارد
توقف سوختهای زیستی نسل اول را از سال
جاری تا  2030آغاز نماید .این قانون منتشر
شده در  21می در رابطه با توقف ،RED II
روغن پالم به دست آمده از کشتزارهای بزرگ
را به عنوان یک خطر جدی در رابطه با تغییر
زیاد پوشش گیاهی منطقه اعالم کرده است که
تولید آن باید بر حسب میزان مصرف مورد نیاز
در سال  2019باشد.
این قانون سبب عصبانیت مالزی و اندونزی ،دو تولیدکننده
بزرگ روغن پالم در جهان شده است.

استفاده نستله از تکنولوژی بالکچین Open SC
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نستله ،شرکت بزرگ سوئیسی چند ملیتی غذا و
نوشیدنی ،از طرح بالکچین  Open SCاستفاده کرده
است تا به مشتریان اجازه ردیابی مواد غذایی را از
مزرعه بدهد.
این شرکت اعالم کرده است :از طریق همکاری با ،Open SC
نستله اولین شرکت بزرگ غذا و نوشیدنی است که
تکنولوژی بالکچین  Open SCرا اجرا کرده است.
در اجرای اولین برنامه آزمایشی ،شیر از مزارع و تولیدکنندگان در
نیوزیلند تا کارخانهها و فروشگاههای نستله در خاورمیانه ردیابی
میشود .سپس این تکنولوژی ،روغن پالم به دست آمده در آمریکا
را ردیابی می کند .این آزمایشها به نستله اجازه داده است تا

پذیرش این سیستم را ارزیابی نماید.
نستله تکنولوژی بالکچین را از سال  2017آغاز
کرده است تا به مصرف کنندگان امکان دسترسی به
دادههای قابل ردیابی برای خرید مواد غذایی خود را
بدهد .تکنولوژی بالکچین به هر فرد در هرکجای دنیا
این اجازه را می دهد تا حقایق و دادههای به دست آمده
در رابطه با ماده غذایی را ارزیابی نماید.
مدیر عامل نستله بیان کرد :ما معتقدیم که این گام مهم در
جهت افشای کامل زنجیرههای تامین مواد غذایی ما است که
توسط نستله در فوریه امسال اعالم شده است و باعث افزایش
شفافسازیها و افزایش مسئولیتها در تولید جهانی میشود.

باالترین رکورد تولید و صادرات بیودیزل  2019مالزی
خبرگزاری رویترز در کواالالمپور اعالم کرد که تولید و صادرات
بیودیزل مالزی شروع به رکورد زنی در سال جاری کرده است .زیرا
قیمتهای پایین روغن پالم تقاضای ترکیب کردن برای ساخت
سوختهای زیستی را افزایش می دهند.
رئیس انجمن بیودیزل مالزی گفت :پیش بینی میشود میزان
تولید 55درصد تا  1.4میلیون تن در سال  2019افزایش یابد،
در حالی که صادرات در  600-650هزار تن ،حداکثر حدود
 16-24درصد ثابت نگه داشته میشود .این پیش بینی بعد از
پیشنهاد کمیسیون اروپا درخصوص مالیاتهای 8تا 18درصد روی
واردات بیودیزل از اندونزی صورت گرفت که مقامات اندونزی قصد
دارند این مالیاتها را به چالش بکشانند.
وی بیان کرد :به طور موقت این به نفع صادرات (بیودیزل) مالزی

است که به معنی صادرات بیشتر در نیمه دوم  2019خواهد بود.
سال گذشته بهترین سال از نظر تولید و صادرات بود و امیدوارم
سال  2019بهتر از  2018باشد .مالزی ،دومین تولیدکننده بزرگ
روغن پالم بعد از اندونزی است که در سال گذشته طبق برآورد
قبلی 900هزار تن بیودیزل تولید کرده است.
دادههای به دست آمده از هیات روغن پالم مالزی ،صادرات را در
نیمه اول  288074 ،2019تن و در  515467 ،2018تن اعالم
کرده است .قیمتهای پایین روغن پالم ،که به عنوان مواداولیه
برای ساخت اجزاء زیستی بیودیزل استفاده میشود ،مقدار
بیودیزل بر پایه روغن پالم را در بازارهایی مانند چین و اتحادیه
اروپا تقویت کرده است.
af.reuters.com
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گزارشی از وضعیت جهانی تولید و تجارت
انواع دانههای روغنی ،روغـن و کنجـاله
« ژوئن »2019

ساره امیا

مسئول امور بازرگانی و بین الملل
انجمن صنفی صنایع روغننباتی
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پیشبینی میشود تولید جهانی دانه سویا در فصل آتی
 ۵.۳میلیون تن کاهش می یابد .کاهش تولید در آمریکا و
کانادا تا حدودی برداشت انبوه محصول در چین و آمریکای
جنوبی را تعدیل میکند.
کارشناسان تخمین خود از تولید دانه آفتابگردان در فصل
زراعی  ۲۰۱۹-۲۰را رکورد جدید  ۵۲.۷میلیون تن اعالم
کردهاند .دلیل این امر کشت بیش از حدتصور این دانه و
آب وهوای مناسب تا این زمان از فصل بوده است.
ذخایر سویای آمریکا به رکورد  ۲۹.۵میلیون تن در آگوست
 ۲۰۱۹میرسد و احتماال در فصل زراعی  ۲۰۱۹-۲۰با توجه
به حجم محصول ،افزایش اندکی در ذخایر مشاهده میشود.
ذخایر جهانی دانههای روغنی

پیشبینی میشود تولید جهانی روغنها و چربیها در فصل
آینده به  ۵.۲میلیون تن برسد .این درحالی است که در
فصل زراعی  ۲۰۱۸-۱۹تولید این محصوالت به  ۴.۸میلیون
تن رسید .البته در فصل آتی میزان ذخایر آغاز فصل کمتر
خواهد بود.
رشد مصرف جهانی کنجالههای روغنی از  ۰.۹میلیون تن
در فصل زراعی  ۲۰۱۸-۱۹بیشتر میشود و به  ۱۰.۴میلیون
تن در فصل زراعی  ۲۰۱۹-۲۰میرسد.

قیمتها
روغن پالم احتماال در بازه ژوئیه-ژوئن  ۲۰۱۹-۲۰پیشرو قیمتهای
صعودی در بازار باشد.
احتماال ذخایر جهانی دانه سویا در سپتامبر-فوریه ۲۰۱۹-۲۰
به میزان انبوهی برسد .درهمین راستا پیشبینی میشود قیمت
کنجالههای روغنی در مقایسه با روغنها و چربیها کاسته میشود.
قیمت دانه سویا به پایین ترین میزان طی  ۱۰سال رسید و اکنون
در حال بهبود است.
شرایط آب وهوایی غیرمترقبه و شدید کشت محصوالت بهاری
در ایالتهای میانه غربی آمریکا را به تعویق انداخت .تاکنون ذرت
بیش از بقیه دانههای دیگر از این روند آسیب دیده است .همچنین
پیشبینی میشود ذخایرتولیدی و صادراتی آمریکا نیز در فصل آتی
به شدت کاهش یابد .احتمال دارد قیمت ذرت در بازارهای نقدی و
محمولههای آتی به طور صعودی رشد کند.
هرچند برخی از مناطق کشاورزی که قرار بود در آنها ذرت کشت
شود ،اکنون به دانه سویا روی آورده اند اما درسطح وسیع و
غیرمعمولی از زمینهای کشاورزی ،کشت انجام نشده است.
اگر طبق پیشبینی وضعیت آب وهوا بارشهای شدید در نیمه ژوئن
در ایالتهای میانه غربی آمریکا اتفاق بیفتد ،کل کشت و فرایند
جوانه زدن سویای آمریکا احتماال کمتر از میزان درنظرگرفته شده،
خواهد بود .از سوی دیگر با تعویق در کشت و جوانه زنی دانه سویا
میزان محصوالت نیز کاهش می یابد .در حال حاضر تخمین زده
میشود تولید آمریکا نسبت به سال گذشته  ۱۰میلیون تن کاهش
یابد و به  ۱۱۳.۵میلیون تن برسد .اگر چنین محصولی تولید شود
ذخایر جهانی و آمریکا همچنان انبوه می ماند .به این ترتیب ذخایر
در اوایل سپتامبر  ۲۰۱۹انبوه می ماند.
اما خطر آن وجود دارد که به دلیل کاهش زمین تحت کشت و
محصول پرورش یافته ،محصول آمریکا کمتر از حد معمول باشد.
در این اواخر میزان خرید صندوقهای سرمایه گذاری انبوه بود و
تا حدودی بازار قراردادهای تحویل در کوتاه مدت را پوشش داد.
قیمت محمولههای تحویل آتی سویا نیز به دلیل افزایش قیمت
ذرت رشد کردند .کارشناسان پیشبینی می کنند در ژوئیه-ژوئن
 ۲۰۱۹-۲۰قیمت دانه سویا رشد کند البته افزایش قیمت در بازار
روتردام احتماال به  ۴درصد محدود باشد.
این در حالی است که در جنگ تجاری میان آمریکا و چین
هیچ نشانی از تسهیل امور دیده نمیشود .درمقابل دونالد ترامپ
رئیس جمهور آمریکا هنوز هم تهدید میکند مالیاتهای جدیدی را
بر محصوالت چینی وضع میکند .جنگ تجاری ادامه دار نشاندهنده
خسارت به هر دو طرف و رکود اقتصادی است.

در اوایل سال جاری ،چین حدود  ۶.۳میلیون تن سویای آمریکا
را خرید تا در ماه آگوست  ۲۰۱۹تحویل داده شود که این میزان
محموله همچنان در آمریکا است .به هرحال بعید است بخشی از
این میزان سویا به محصوالت فصل جدید آمریکا منتقل شود .از
سوی دیگر ذخایر صادراتی برزیل در ژوئن-دسامبر  ۲۰۱۹حداقل
 ۱۳میلیون تن نسبت به سال قبل کاهش می یابد و درهمین راستا
چین برای تامین سویای مورد نیاز خود بیش از پیش به آرژانتین
وابسته است.
کارشناسان تخمین می زنند روغنکشی دانه سویا و مصرف کنجاله
این دانه در داخل چین در نخستین ماههای فصل زراعی ۲۰۱۹-۲۰
همچنان روندی نزولی را طی کند .اما کارشناسان تخمین می زنند
در  ۲۰۲۰تقاضای کنجاله سویا بهبود یابد و در نتیجه واردات و
روغنکشی این دانه نسبت به سال گذشته بهبود یابد.
در اوایل  ۲۰۲۰مشتریان در کشورهای واردکننده (به خصوص چین)
به افزایش تولید سویا در آمریکای جنوبی متکی هستند.
در این میان شرایط آب و هوایی یک متغیر اصلی است که باید در
خارج آمریکا آن را بررسی کرد .در این وضعیت میزان ریسک باال
است .بیشتر مناطق کشاورزی در استرالیا همچنان از خشکسالی رنج
می برند .خشکسالی از هم اکنون آغاز شده و روی فرایند کشت و
جوانه زدن محصول گندم و کانوال تاثیر گذاشته است .در هند همه
نگران هستند که بارانهای موسمی فصل مانسون متعادل باشد .این
بارانها اهمیت زیادی برای بخش کشاورزی و اقتصاد کشور دارد.
در کانادا و به خصوص در ایالت ساسکچوان محصول کانوال به دلیل
رطوبت اندک کاهش یافته است و باید از نزدیک تحوالت در بازار را
بررسی کرد.

و روغنهای نباتی دیگر افزایش یابند باید مقدار بیشتری از ذخایر
کاهش یابد.
طبق پیشبینیهای فعلی ذخایر جهانی  ۱۷گونه روغن و چربی
احتماال در اکتبر-سپتامبر  ۲۰۱۹-۲۰حدود  ۵.۳میلیون تن کاهش
یابد .این درحالی است که در سه فصل قبل متوسط رشد ساالنه
 ۹.۸میلیون تن بوده است .همچنین این کمترین رقم رشد در
چهار سال قبل به حساب می آید .این روند کنترل رشد مصرف را
ایجاب میکند .البته احتمال دارد افزایش تولید بیودیزل (در آمریکا و
اتحادیه اروپا) به کاهش رشد مصرف منجر شود اما با افزایش قیمت
محصوالت میزان تقاضا نیز متعادل میشود.
ذخایر جهانی روغنها و چربیها در فصل آینده کاهش می یابد.
براساس تخمینهای کارشناسان از تولید و تقاضا ،ذخایر جهانی
روغنها و چربیها در پایان فصل زراعی  ۲۰۱۹-۲۰حدود
 ۳۱.۱میلیون تن تخمین زده میشود که پایین ترین رقم طی
 ۳سال اخیر است و همچنین  ۰.۸میلیون تن کمتر از یک سال قبل
به شمار میآید.
کاهش نرخ ذخایر /مصرف به  ۱۲.۹درصد که کمترین میزان طی
 ۳سال اخیر است نشان از برهم خوردن توازن روغنها و چربیها
دارد .درصورتی که تقاضا برای روغنها و چربیها در بازار قدرتمندتر
باشد ،انگیزشی برای افزایش روغنکشی سویا ایجاد میکند .البته به
شرط آنکه بتوان بازاری برای کنجاله سویا یافت.
در فصل زراعی  ۲۰۱۹-۲۰تخمین زده میشود قیمت روغن نباتی
وضعیت بهتری نسبت به کنجاله و دانههای روغنی داشته باشد.
در ادامه سال  ۲۰۱۹و همچنین در ژانویه-ژوئن  ۲۰۲۰روغن پالم
احتماال شاهد بیشترین میزان افزایش قیمت میان روغنها و چربیها
باشد .در حال حاضر قیمت روغن پالم هنوز هم نسبت به روغنهای
نباتی دیگر در صنعت غذایی کمتر است.

چشم انداز روغنها و چربیها
رکود رشد ذخایر جهانی  ۱۷گونه روغن و چربی نباتی و حیوانی
و نیاز به کنترل رشد مصرف به افزایش قیمت در ژوئیه-ژوئن
 ۲۰۱۹-۲۰منجر میشود .زمانبندی و نقاط عطف این تغییرات در
بازار را به سختی می توان تعیین کرد.
در حال حاضر نشانگر بازار برای روغنهای نباتی هنوز هم نزولی
است .اما متغیرهای بازار از هم اکنون به طور واضح نشان میدهند
رشد جهانی تولید در حال افول است و مصرف روغنها و چربیها از
هم اکنون از تولید ژانویه  ۲۰۱۹افزون شده است.
وضعیت بازار از مازاد به کسری تغییر کرده و ذخایر در سراسر جهان
درحال کاهش است .اما به نظر میرسد برای آنکه قیمت روغن پالم

قیمت روغن پالم در مقایسه با سوختهای فسیلی در بازار انرژی
نسبتا پایین است .البته تعجبی ندارد استفاده از روغن پالم برای
تولید بیودیزل و الکتریسیته در اروپا ،اندونزی و بسیاری از کشورها
افزایش یافته است.از سوی دیگر تولید بیودیزل در مالزی نیز به دلیل
صادرات بیشتر در حال افزایش است .این درحالی است که بخشی
از تولید بیودیزل اندونزی وارد بازار داخلی میشود تا نیاز موجود را
تامین کند.
برخالف اخبار درباره اقدامات اروپا در جهت استفاده از مصرف روغن
پالم در تولید سوخت زیستی ،مصرف روغن پالم در این قاره در
 ۲۰۱۹به رکورد جدیدی میرسد .در حقیقت میزان مصرف ۲۰۱۹
مبنایی برای چند سال آینده به وجود می آورد و مصرف روغن پالم

بورس شیکاگو :دانه سویا
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در تولید بیودیزل در سالهای آتی فقط به طور مرحله به مرحله
کاهش می یابد.
کارشناسان معتقدند قیمت روغن پالم روندی صعودی را طی خواهد
کرد زیرا رشد تولید آن کاهش می یابد .در حال حاضر کارشناسان
تخمین می زنند تولید در اکتبر-سپتامبر ۲۰۱۹-۲۰به  ۷۷.۷میلیون
تن برسد که این رقم فقط  ۲.۱میلیون تن نسبت به سال قبل بیشتر
است .رشد ذخایر جهانی روغن پالم در پایان فصل آینده به ۱.۹تا
 ۲میلیون تن میرسد که کمترین میزان طی  ۳سال اخیر بوده است.
در فصل آینده رشد مصرف روغن پالم در سطح جهان در صورت
کاهش ذخایر ،فقط حدود  ۲.۵تا  ۳میلیون تن کاسته میشود.
این رقم فقط نصف متوسط رشد ساالنه ثبت شده تا فصل زراعی
 ۲۰۱۸-۱۹است.
اگر اندونزی طرح بلندپروازانه مصرف بیودیزل خود را اجرایی کند
و اگر قانون ترکیب  ۳۰درصد در اوایل  ۲۰۲۰تصویب شود ،میزان
ذخایر روغن پالم به سرعت کاهش می یابد و ذخایر صادراتی نیز
کاسته می شوند .در این وضعیت قیمتها رشد می کنند.
کارشناسان تخمین می زنند فاصله قیمت روغن پالم تا سویا بسیار
اندک باشد .اگر تخمینهای کارشناسان درباره بهبود روغنکشی سویا
واقعی شود ،تولید و ذخایر جهانی روغن سویا بهبود می یابد.
قیمت روغن پالم کرنل احتماال در آینده نزدیک و در میان مدت کمتر
از روغن پالم بماند و به این ترتیب میزان مصرف آن رشد میکند.
قیمت روغن نارگیل مستقل از روغن پالم کرنل رشد میکند که
دلیل آن چشم انداز نزولی در تولید و ذخایر صادراتی فیلیپین است.
کارشناسان تخمین می زنند شکاف قیمت روغن نارگیل در مقایسه با
پالم کرنل بیشتر میشود و در ژوئیه-دسامبر  ۲۰۱۹به طور متوسط
به  ۱۱۰دالر و در ژانویه-ژوئن  ۲۰۲۰به  ۱۴۰دالر میرسد.
کنجالههای روغنی
اگر چشم انداز افزایش ۱۲تا ۱۳میلیون تنی روغنکشی سویا در
اکتبر-سپتامبر ۲۰۱۹-۲۰محقق شود ،قیمت کنجاله آن احتماال
پایینتر از بقیه کنجالهها بماند .هنگامی که قیمت سویا در بورس
شیکاگو و همچنین طی فروش محمولههای نقدی در ماه می رشد کرد،

بهای کنجاله سویا نیز همین روند را طی کرد که دلیل آن برخی عوامل
تکنیکال بود .اما اگر پیشبینی کارشناسان از افزایش قیمت روغن سویا
واقعی باشد و همچنین درصورتی که روغنکشی جهانی و ذخایر صادراتی
کنجاله سویا رشد کند ،قیمت کنجاله آن کاهش مییابد.
ذخایر صادراتی کنجاله سویا در سراسر جهان در اکتبر-مارس
 ۲۰۱۹-۲۰افزایش می یابد که دلیل اصلی آن افزایش روغنکشی
در آرژانتین است .پیشبینی میشود قیمت کنجاله سویا نیز در
ژانویه-ژوئن  ۲۰۲۰تحت فشار باشد و از سوی دیگر قیمت روغن آن
و همچنین روغنهای دیگر از جمله پالم در این بازه رشد میکند.

10گونه دانه روغنی :عرضه و تقاضای جهانی (میلیون تن)
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دانههای روغنی
وضعیت آب وهوایی خطرناک در شمال آمریکا تولید دانههای
روغنی و غالت در  ۲۰۱۹را تهدید میکند.
درفصل زراعی  ۲۰۱۹-۲۰احتماال تولید دانه آفتابگردان به سطح
رکورد میرسد اما تولید دانه کلزا و کانوال به پایین ترین میزان طی
 ۸سال اخیر میرسد.
تولید جهانی  ۱۰گونه دانه روغنی درفصل زراعی  ۲۰۱۹-۲۰اندکی
کاهش می یابد و بیشترین میزان کاهش نیز به دانه سویا تعلق دارد.
در حال حاضر هنوز عدم قطعیتهایی در بازار وجود دارد که بیشتر
آنها مربوط به وضعیت آب وهوایی به خصوص در آمریکا ،کانادا،
هند ،استرالیا ،اتحادیه اروپا ،اوکراین ،روسیه و چین است .کارشناسان
تخمین می زنند تولید جهانی دانه سویا در فصل آتی با  ۵.۳میلیون
تن کاهش به  ۳۵۶.۲میلیون تن برسد .چشم انداز کاهش تولید در
آمریکا و کانادا تا حدودی با تخمین تولید محصول بیشتر در چین و
آمریکای جنوبی در اوایل  ۲۰۲۰جبران میشود .با این وجود هنوز
مشخص نیست کشاورزان آمریکای جنوبی در واکنش به افزایش
قیمت ذرت (ناشی از چشم انداز کاهش تولید آن در آمریکا) چه
میزان تولید دانه ذرت را می افزایند .این درحالی است که میزان
تولید در آرژانتین احتماال یکی از عوامل مهمی است که باید به آن
توجه کرد .زیرا بیشتر ذرت برزیل به عنوان محصول ثانویه و پس از
سویا کشت میشود .در حال حاضر تخمین زده میشود تولید سویای
آمریکا در اوایل  ۲۰۲۰حدود  ۴میلیون تن رشد کند .این رقم با
افزایش کشت محصول در  ۱.۳میلیون هکتار بیشتر و افزایش تولید
در برزیل و پاراگوئه اعالم شده است.
در خصوص سویا نیز مهمترین عوامل عدم قطعیت به آمریکا مربوط
است .در این کشور کشت سویا به شدت به تاخیر افتاده و بارشهای
جدید در میانه ماه ژوئن نیز از انجام فعالیتهای کشاورزی در
بسیاری از بخشهای کشور جلوگیری کرده است .اگر آب وهوای این
کشور در نیمه دوم ژوئن نیز مرطوب بماند ،احتماال تولید آمریکا به
سطح پیشبینی ( ۱۱۳.۵میلیون تن) نمیرسد .این درحالی است که

این کشور سال گذشته  ۱۲۳.۷میلیون تن محصول سویا تولید کرد.

ذخایر انبوه سویا در سراسر جهان در اوایل سپتامبر ،۲۰۱۹
 ۱۱۰میلیون تن تخمین زده میشود که تا حدودی کاهش تولید
در نیمکره شمالی را جبران میکند .با توجه به تخمینهای کنونی
ذخایر جهانی سویا در فصل آتی به  ۴۶۶.۱میلیون تن میرسد .این
درحالی است که میزان ذخایر در سال گذشته  ۴۵۵.۸میلیون تن
و در سال قبل از آن ( ۲سال قبل) ۴۳۷میلیون تن بوده است .این
ذخایر با توجه به میزان افزایش ۱۱تا  ۱۳میلیون تنی مصرف سویا
درفصل زراعی  ۲۰۱۹-۲۰کافی است.
تخمین زده میشود تولید جهانی  ۹دانه روغنی دیگر به طور گروهی
در فصل زراعی  ۳.۵ ،۲۰۱۹-۲۰میلیون تن رشد کند.
در این میان بیشترین میزان رشد به پنبه دانه تعلق دارد که تولید
آن با  ۳.۲میلیون تن افزایش به  ۴۵.۵میلیون تن میرسد که
رکورد  ۷ساله به حساب میآيد .رکورد دیگر مربوط به تولید دانه
آفتابگردان است .در حال حاضر به نظر میرسد وضعیت محصول این
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دانه در اوکراین ،روسیه ،رومانی و بلغارستان خوب باشد با این وجود
عدم قطعیتهایی درباره وضعیت آب وهوایی به چشم میخورد.
کارشناسان تخمین می زنند محصول بادام زمینی ،پالم کرنل،
بذر کتان ،دانه کرچک و کنجد نیز انبوه باشد.
تولید جهانی دانههای کلزا و کانوال برای دومین سال متوالی کاهش
می یابد و به پایین ترین میزان طی  ۸سال اخیر یعنی ۶۳.۱
میلیون تن میرسد .البته هنوز هم عدم قطعیتهای زیادی در
خصوص چشم انداز محصول کانوال در کانادا و استرایا وجود دارد.
تخمین زده میشود در این دو کشور به ترتیب  ۱۹و  ۲.۷میلیون
تن کانوال برداشت شود .با این وجود بیشترین میزان کاهش تولید
در اتحادیهاروپا اتفاق می افتد .به طور دقیق پیشبینی میشود در
اتحادیه اروپا  ۱۷.۵۶میلیون تن کانوال تولید شود ،حال آنکه سال قبل
 ۱۹.۸۶میلیون تن تولید شده بود.
پیشبینی میشود تولید جهانی  ۱۰دانه روغنی در فصل زراعی
 ۲۰۱۹-۲۰به  ۵۸۰.۹میلیون تن برسد .چنین رقمی اندکی پایینتر
از رکورد  ۵۸۲.۶میلیون تنی است که در فصل زراعی ۲۰۱۸-۱۹
تولید شده بود .در آغاز فصل جدید ذخایر جهانی حدود ۱۲۷.۴
میلیون تن تخمین زده میشود که احتماال طی فصل افزایش یافته
و به حدود  ۷۰۸میلیون تن میرسد .این رقم  ۱۳.۵میلیون تن باالتر
از سطح سال پیش است.
مصرف دانههای روغنی در فصل آتی افزایش می یابد .کارشناسان
تخمین می زنند میزان مصرف به  ۵۸۲.۸میلیون تن برسد که این
رقم  ۱۵.۴میلیون تن باالتر از میزان مصرف فصل زراعی ۲۰۱۸-۱۹
است .آمار مصرف شامل دانههای بکار رفته در صنعت روغنکشی
نیز میشود .به گفته کارشناسان میزان روغن در اکتبر-سپتامبر
 ۲۰۱۹-۲۰به  ۴۳۲.۹میلیون تن میرسد ،اما این رقم شامل سویای
فرآوری شده برای مصرف در صنایع غذایی و همچنین مصرف سویا
با چربی کامل (که در خوراک دام ترکیبی به کار می رود) و مقادیری
برای کشت محصول نیز می باشد.
رشد مصرف جهانی دانههای روغنی در فصل زراعی  ۲۰۱۸-۱۹به
شدت کاهش یافته و کل میزان مصرف نیز احتماال به  ۳.۷میلیون
تن میرسد .این درحالی است که متوسط مصرف ساالنه در  ۱۰سال
منتهی به  16 ،۲۰۱۷-۱۸میلیون تن بوده است.
از پایان  ۲۰۱۸تاکنون روغنکشی در چین روندی نزولی را طی
میکند و کارشناسان تخمین می زنند نسبت به اوایل سال حدود

 ۹میلیون تن کاهش یابد و به  ۱۰۷.۳میلیون تن در اکتبر-سپتامبر
فصل زراعی  ۲۰۱۸-۱۹برسد .بیشترین میزان کاهش نیز به سویا
تعلق دارد .اما روغنکشی کلزا و بادام زمینی نیز کاهش یافته است.
در بازار نشانههایی از آن وجود دارد که طی هفتههای اخیر روغن
سویا در چین بیشتر از میزان انتظارات بوده است .در همین راستا
کارشناسان پیشبینی خود از روغنکشی را نسبت به ماه قبل حدود
یک میلیون تن افزایش دادند .با این وجود هنوز هم تخمین زده
میشود روغنکشی سویا از  ۹۲.۳میلیون تن در اکتبر-سپتامبر
 ۲۰۱۷-۱۸به  ۸۴میلیون تن در اکتبر-سپتامبر  ۲۰۱۸-۱۹برسد.
واردات سویا از سوی چین در ماه ژوئن افزایش میشود و احتماال به
 ۹.۶تا  ۱۰میلیون تن میرسد .این رقم نسبت به  ۸.۷میلیون واردات
ثبت شده در سال گذشته ،نشان دهنده رشد قابل توجهی است.
پیشبینی میشود در ماه ژوئن محمولههایی از برزیل ،آرژانتین و
آمریکا وارد چین شود.
در ماه ژوئیه نیز واردات سویا در چین نیز احتماال باال خواهد بود و
به  ۸.۹تا  ۹.۳میلیون تن میرسد .این در حالی است که در ژوئیه
سال گذشته  ۸میلیون تن سویا وارد چین شد .از سوی دیگر صف
کشتیهای باری برزیل نشان دهنده محمولههای بزرگی است که در
ماه ژوئن به سمت چین روانه شده اند .احتماال بیشتر آنها در ژوئیه
به بنادر چین می رسند .اما ذخایر سویای برزیل هم اکنون بسیار
کمتر از سال قبل است و این امر چین را ملزم میکند تغییری
در فروشندگان خود به وجود بیاورد .کارشناسان تخمین می زنند
نخستین گام چین خرید سویای آرژانتین قبل از تصمیم گیری درباره
خرید از آمریکا است.
افزایش واردات سویای چین در ماههای ژوئن و ژوئیه درحالی است
که در بازه ژانویه تا می  ۲۰۱۹میزان واردات کاهش یافت و به
 ۳۱.۸میلیون تن رسیده بود .حال آنکه در ژانویه-ژوئیه ۲۰۱۸
حدود  ۳۶.۲میلیون تن سویا به چین وارد شد .در نتیجه کل ذخایر
سویای چین در ماههای اخیر به شدت کاهش یافت و احتماال حدود
 ۸میلیون تن کمتر از سال قبل در پایان ماه می بوده است.
تخمین زده میشود واردات  ۱۰دانه روغنی در چین در
اکتبر-سپتامبر  ۲۰۱۸-۱۹به حدود  ۹۰میلیون تن کاهش یابد که
از این مقدار  ۸۴.۴میلیون تن به سویا و ۳.۹میلیون تن به دانههای
کلزا و کانوال تعلق دارد.

چین :واردات ده نوع دانه روغنی (میلیون تن)

چین به شدت واردات روغنهای نباتی و همچنین کنجالههای
روغنی خود را در فصل جاری افزایش داد .تخمین زده میشود در
اکتبر-سپتامبر  ۲۰۱۸-۱۹واردات  ۱۷گونه روغن و چربی در
این کشور به رکورد جدید ۱۱.۱میلیون تن برسد .این رقم
 ۱.۷میلیون تن باالتر از واردات سال پیشین است .بیشترین میزان
واردات نیز با  ۶.۲میلیون تن به روغن پالم تعلق دارد .روغنهای
سویا ،کلزا و دانه آفتابگردان نیز شاهد افزایش قابل توجه وارادات
خواهند بود .پیشبینی میشود واردات  ۱۲کنجاله روغنی افزایش
یابد و به  ۴.۹میلیون تن برسد که دلیل اصلی آن افزایش کنجاله
کلزا ،آفتابگردان و پالم کرنل است .در خصوص واردات کنجاله ماهی
در چین نیز کارشناسان منتظر هستند تا مشخص شود آیا چین
کنجاله سویا از آرژانتین وارد میکند یا آنکه کنجاله سویا و کنجاله
کلزای هند را وارد میکند.

چشم انداز تقاضای جهانی دانه روغنی در فصل زراعی 2019-20
با توجه به روغنکشی در سطح جهان در حال بهبود است .چین در
حال حاضر بزرگترین روغنکش سویا در جهان است و به همین دلیل
نقش مهمی در تحوالت مصرف جهانی سویا دارد .کارشناسان تخمین
می زنند روغنکشی سویا در پایان  ۲۰۱۹به کمتر از سطح سال قبل
میرسد اما تصور میشود در ژانویه-سپتامبر  ۲۰۲۰میزان روغنکشی
بهبود یابد.
تخمین زده می شود میزان روغنکشی در آمریکای جنوبی ،آمریکا
و چندکشور دیگر افزایش یابد.
دانههای روغنی :روغنکشی جهانی (میلیون تن)

چین :واردات روغنها و چربیها(هزار تن)

دانههای روغنی:روغنکشی جهانی و تولید محصول (میلیون تن)
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پیشبینی میشود فرآوری دانه آفتابگردان و پالم کرنل رشد کند و
البته فرآوری پنبه دانه نیز بهبود می یابد .اما فرآوری کلزا و کانوال و
همچنین کوپرا کاهش می یابد.
تخمین زده میشود روغنکشی  ۱۰گونه دانه در سطح جهانی
 ۳درصد رشد کند و در فصل آینده به  ۴۹۳.۲میلیون تن برسد.

چین :واردات  12نوع کنجاله (هزار تن)
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دانه سویا
چشم انداز فصل زراعی  :۲۰۱۹-۲۰تولید دانه سویا در سطح
جهان در فصل آتی کاهش می یابد .تخمین فعلی کارشناسان
 ۳۵۶.۲میلیون تن است .این رقم  ۵میلیون تن کمتر از تولید فصل
پیشین است .چنانچه محصول آمریکا بیش از  ۱۰میلیون تن کاهش
یابد این روند وخیم تر میشود.
با این وجوددر یکم سپتامبر رکورد ذخایر سویا احتماال در آمریکا و در
جهان روند نزولی تولید جهانی را تا حدودی جبران میکند .با توجه
به تخمینهای فعلی ذخایر جهانی سویا در حال حاضر به اندازه ای
است که بدون ایجاد هیچ مشکلی قابلیت افزایش ۱۱تا ۱۳تن مصرف
را خواهد داشت.
اما در این نقطه زمانی از سال هنوز هم عدم قطعیتهای زیادی
وجود دارد که روی توازن بازار سویا در فصل آتی تاثیر میگذارد.
در حال حاضر تخمین زده میشود تولید سویای آمریکا در
سال جاری به  ۱۱۳.۵میلیون تن میرسد که کمتر از رکورد
 ۱۲۳.۷میلیون تن در سال گذشته است .در حال حاضر ریسک بزرگی
وجود دارد که اگر کشت سویا در آمریکا کمتر از حد پیشبینیها
باشد یا اگر محصول برداشت شده به ازای هر هکتار کمتر از تخمینها
باشد ،محصول آمریکا در نهایت کاهش یابد .البته وضعیت آب وهوا
طی فصل کشت آمریکا به خصوص در ماه آگوست مهمترین متغیری
است که باید آن را در نظر گرفت.
در این شرایط احتمال دارد بخشی از زمینهای کشاورزی
درنظرگرفته شده برای کشت ذرت ،سویا بکارند .با این وجود اگر
آب و هوا مرطوب باشد ،سطح زمین تحت کشت سویا کمتر از حد
در نظر گرفته شده خواهد بود .بارشهای جدید در میانه ژوئن در
بخشهایی از ایالتهای غرب میانه آمریکا اتفاق می افتد .بارش اجازه
نمیدهد کشت سویا تکمیل شود.
با وجود پیشرفت خوب در فعالیتهای کشاورزی در هفته منتهی به
 ۹ژوئن ،تاخیر در فرایند کشت هنوز هم در ایالتهای داکوتای
جنوبی ،اوهایو ،بخشهایی از ایالت ایندیانا ،ایلینوی و همچنین
میسوری و میشیگان قابل توجه است .بنابراین وضعیت کشت سویا
و ذرت در آمریکا همچنان بحرانی است .تا  ۹ژوئن کشت فقط در
 ۸۳درصد از زمین در نظر گرفته شده برای ذرت و  ۶۰درصد از زمین

کشت سویا انجام شده است .این در حالی است که به طور متوسط
طی  ۵سال اخیر تا این نقطه از سال به ترتیب  ۹۹درصد کشت ذرت
و  ۸۸درصد کشت سویا انجام شده بود .همچنین تاخیر در کشت دانه
آفتابگردان نیز قابل توجه است.
اگر بارشهای پیشبینی شده اتفاق بیفتد ،تکمیل کشت سویا در
 ۳۴میلیون هکتار باقی مانده از زمینهای درنظرگرفته شده کار
مشکلی است .بنابراین احتمال دارد کارشناسان تخمین خود از
محصول سویا را به طور نزولی اصالح کنند.
ایاالت متحده آمریکا :روند پیشرفت کاشت

کارشناسان تخمین می زنند ذخایر سویای آمریکا در پایان آگوست
 ۲۰۱۹به رکورد  ۲۹.۵میلیون تن برسد و همچنین پیشبینی
میشود در پایان فصل آینده ذخایر اندکی افزایش یابد و به رکورد
جدید  ۳۰.۳میلیون تن برسد .این پیشبینی براساس تخمین فعلی
از میزان محصول و این فرضیه بنا شده که روغنکشی به رکورد
 ۵۷.۸میلیون و از سوی دیگر صادرات نیز بهبود یافته و به  ۵۲میلیون
تن میرسد.
با این وجود چشم انداز کاهش تولید محصول سبب میشود توازن
جهانی بازار سویا در  2019-۲۰با توجه به تولید در بقیه جهان به
سختی برقرار شود .هنوز مشخص نیست چه میزان سویا در آمریکای
جنوبی کشت میشود و در محصول کشاورزی اوایل  ۲۰۲۰تاچه
میزان ازکشت سویا به نفع ذرت در نیمکره جنوبی کاسته میشود.
ایاالت متحده آمریکا :عرضه و تقاضای دانه سویا (میلیون تن)
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صادرات سویای برزیل درژوئن -دسامبر  ۲۰۱۹احتماال به شدت و
حدود ۱۳تا  ۱۴میلیون تن نسبت به سال قبل کاهش یابد .با وجود
کاهش موجودیها ،صادرات در ژانویه-می  ۲۰۱۹از رکورد سال قبل
بیشترشد.
اما این امر به ضرر ذخایر شد .این روند سبب شد ذخایر روغنکشی
و صادرات تا زمان ورود محصول جدید در اوایل  ۲۰۲۰کاهش یابد.
ذخایر سویای برزیل در آغاز ماه ژانویه به طور غیر معمولی پایین
بود .طبق پیشبینی کارشناسان محصول سویا در اوایل  ۲۰۱۹به
 ۱۱۶.۵میلیون تن رسید .در کل کارشناسان معتقدند در کل سال
تقویمی  ۲۰۱۹ذخایر سویای برزیل به  ۱۲.۷میلیون تن میرسد.
حداقل با توجه به صف کشتیهای صادراتی که بار آنها به  ۱۰میلیون
تن میرسد ،صادرات سویای برزیل در ماه ژوئن همچنان باال باقی
می ماند .بخش اعظم این محمولهها به سمت چین روانه شده اند .اما
صادرات در ژوئیه یا آگوست به بعد به شدت کاسته میشود.

بود .کارشناسان تخمین می زنند پس از رکود در ماه ژوئن ،صادرات
سویای آرژانتین رشد میکند و دلیل اصلی این امر افزایش خرید از
چین است .باتوجه به کاهش ذخایر برزیل ،تخمین زده میشود چین
به یکی از خریداران اصلی سویای آرژانتین تبدیل شود .پیشبینی
میشود در آوریل-مارس ۲۰۱۹-۲۰صادرات سویای آرژانتین به
حدود  ۱۱میلیون تن برسد که این رقم  ۳.۸میلیون تن بیشتر از
فصل قبلی است و همچنین بیشترین میزان طی  ۴سال اخیر به
حساب میآيد.
آرژانتین :دانه سویا (میلیون تن)

برزیل :دانه سویا (میلیون تن)

دانه سویا :عرضه و تقاضای جهانی (میلیون تن)

در آرژانتین صادرات سویا به رقم قابل توجه  ۱.۷میلیون تن در ماه
میرسد .این در حالی است که سال قبل این شاخص  ۰.۵میلیون تن
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دانه کلزا و کانوال
چشم انداز فصل زراعی  :۲۰۱۹-۲۰شرایط نامساعد آب وهوایی
(به خصوص خشکسالی) طی فصل کشت و رشد اولیه محصول در
استرالیا و کانادا به افول چشم انداز جهانی تولید کلزا و کانوال در فصل
آتی منجر شد و از سوی دیگر طی هفتههای اخیر بارش مطلوب و
مورد نیاز در بخشهای بزرگی از اروپا اتفاق افتاد و به این ترتیب
ریسک اصالح نزولی پیشبینیها کاسته شد.
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دانه کلزا و کانوال :تولید جهانی و مناطق کشت
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با توجه به چشم انداز نزولی تولید دانه کلزا در اتحادیه اروپا
تخمینزده میشود میزان آن به  ۱۷.۷میلیون تن برسد که
 ۲.۲میلیون تن کمتر از سطح  ۱۳سال قبلی است .از سوی دیگر
تولید کانوال با توجه به موانع موجود در کانادا به ۱۹میلیون تن
میرسد که  ۱.۳میلیون تن کمتر از پیشبینیهای قدیمی است و
بهبود اندک تولید در استرالیا با رکورد تولید در روسیه و اوکراین
جبران میشود و به این ترتیب تولید جهانی کلزا و کانوال به ۶۳.۱
میلیون تن درفصل زراعی  ۲۰۱۹-۲۰میرسد که پایین ترین رقم طی
 ۸سال اخیر است .این در حالی است که تولید جهانی این دو دانه
در فصل جاری به  ۶۴.۸میلیون تن میرسد .با توجه به آنکه محصول
کشاورزی کشورهای مهم تولیدکننده اکنون در مرحله رشد است،
هرگونه شرایط آب وهوایی نامساعد در هفتههای آتی از میزان ذخایر
کلزا و کانوال درفصل زراعی  ۲۰۱۹-۲۰میکاهد.
در استرالیا بهبود تولید محصول زمستانی احتماال کمتر از میزان
پیشبینیها باشد که دلیل آن خشکسالی شدید در غرب این کشور
است .به طور متقابل بارش قابل توجهی ،رطوبت خاک جنوب استرالیا،
ایالتهای ویکتوریا و نیوساوث ولز جنوبی را تامین کرده است.
ABARESدر تخمینهای اولیه خود پیشبینی میکند تولید
کانوال در استرالیا نسبت به  ۲.۱۸میلیون تن در سال گذشته حدود
 ۰.۴میلیون تن افزایش یابد .بهبود قابل توجه در ایالتهای نیوساوث
ولز جنوبی و کویینزلند احتماال با ادامه روند نزولی تولید کانوال در
غرب استرالیا ادامه می یابد.
عامل مهمی که باید در این زمینه به آن توجه کرد (به غیر از
میزان کشت واقعی که احتماال بیشتر از تخمین  ۲میلیون هکتاری
 ABARESباشد) میزان بارش در سه ماهه آتی است .آخرین
مدلهای آب وهوایی سازمان هواشناسی استرالیا حاکی از آن است
که در ژانویه-آگوست  ۲۰۱۹میزان بارش در غرب استرالیا نرمال
خواهد بود .کارشناسان تخمین خود از محصول کانوالی استرالیا در
سال جاری را  ۲.۷۴میلیون تن اعالم کرده اند .آنها با فرض افزایش
زمین تحت کشت و بهبود تولید محصول در غرب استرالیا ،این
پیشبینی را اعالم کرده اند.
بذرپاشی کانوال در کانادا در نخستین هفته ماه ژوئن تکمیل شد .به
هرحال فقدان بارش در بخشهای وسیعی از پراریز بیش از پیش از
رطوبت خاک کاست.
در ایالت ساسکچوان که تاکنون بزرگترین ایالت تولیدکننده کانوال
در این کشور به حساب می آید ۳۴ ،درصد از محصول کانوال دراین

ایالت در شرایط بسیار بد یا بد بوده و فقط  ۲۳درصد محصول این
ایالت تا سوم ژوئن وضعیت خوب یا عالی داشت .سال گذشته در
همین بازه زمانی فقط  ۱۱درصد محصول در وضعیت بسیار بد
قرار داشت .کارشناسان تخمین خود از تولید کانوالی کانادا را با
 ۰.۵میلیون تن کاهش ۱۹،میلیون تن در  ۲۰۱۹اعالم کردند .این
رقم پایین ترین میزان طی  ۴سال اخیر و  ۱.۳میلیون تن کمتر
در سال جاری است .با این وجود انبوه ذخایر تخمین زده شده
( ۴.۳میلیون تن) سبب میشود ذخایر کانوالی کانادا به رقم
بی سابقه  ۲۳.۲میلیون تن درفصل زراعی  ۲۰۱۹-۲۰برسد.
سودآوری اندک ،کاهش محصول و تغییرات قانونی (مانند
محدودیتهایی برای فرآوری دانه با نئونیکوتینوئید) به طور قابل
توجهی از مزیت رقابتی کشت کلزا برای کشاورزان در سالهای
اخیر کاسته است .عواید اندک در کنار شرایط آب وهوایی نامساعد
(خشکسالی) طی فصل کشت سال گذشته سبب شد زمین تحت
کشت کلزا در اتحادیه اروپا حدود  ۱.۲میلیون هکتار یا  ۱۸درصد
کاهش یابد.
اکنون تخمین زده میشود تولید کلزا در اتحادیه اروپا با  ۲.۲میلیون
تن کاهش به رقم  ۱۷.۶میلیون تن در  ۲۰۱۹برسد که پایین ترین رقم
طی  ۱۳سال اخیر است .این روند نشان دهنده  ۸تا  ۱۰درصد بهبود
در متوسط محصول است .با این وجود برخی مشارکت کنندگان در
بازار خاطر نشان می کنند در فرانسه و رومانی تولید کمتر از حد
تصورات خواهد بود.
چشم اندازکاهش محصول احتماال سبب میشود واردات کلزا
و کانوالی اتحادیه اروپا به رکورد  ۵.۵میلیون تن در ژوئیه-ژوئن
 ۲۰۱۹-۲۰برسد .حال اینکه این شاخص در فصل زراعی
 ۴.۳۴ ،۲۰۱۸-۱۹میلیون تن بود .با توجه به از بین رفتن ذخایر
کانوالی استرالیا ،اوکراین و کانادا باید بخش اعظم نیاز واردات
اتحادیه اروپا در ژوئیه-دسامبر  ۲۰۱۹تامین کنند.
دانه کلزا و کانوال :عرضه و تقاضای جهانی (میلیون تن)

روغنکشی در سطح جهانی حدود  ۰.۳میلیون تن کاهش می یابد
و در ژوئیه-ژوئن  2019-۲۰به پایین ترین میزان طی ۳سال اخیر
یعنی  ۶۱.۴میلیون تن میرسد .با توجه به روند صعودی در روسیه

و اوکراین و بهبود در امارات متحده عربی ،فرآوری در اتحادیه اروپا و
چین به ترتیب  ۰.۴و ۰.۲تا  ۰.۳میلیون تن کاهش می یابد.
آپدیت فصل زراعی  :۲۰۱۸-۱۹واردات جهانی کلزا و کانوال
 ۱.۲میلیون تن کاهش می یابد و به  ۶.۸میلیون تن در ژانویه-ژوئن
 ۲۰۱۹میرسد که کمترین میزان طی چند سال اخیر است .بیشترین
میزان کاهش واردات نیز به چین ،اتحادیه اروپا و امارات متحده
عربی تعلق دارد .واردات بی سابقه و ترجیح اندک به روغنکشی در
نیمهنخست فصل سبب میشود ذخایر کلزای اتحادیه اروپا انبوه
بماند .میزان خرید تا به این نقطه از سال محدود بوده است .محصول
کاهش یافته کانوالی استرالیا که در اواخر  ۲۰۱۸برداشت شده
بیش از پیش واردات اتحادیه اروپا در ماههای اخیر را می کاهد.
واردات کلزا و کانوالی چین تخمین زده میشود  ۰.۶میلیون تن
یا حدود یک چهارم کاهش یابد و در ژانویه-ژوئن  ۲۰۱۹به ۱.۷تا
 ۱.۸میلیون تن برسد و در نتیجه سطح محصول ورودی تازه در فصل
جاری به  ۴.۲میلیون تن خواهد رسید.

دانه آفتابگردان :عرضه و تقاضای جهانی (میلیون تن)

دانه کلزا و کانوال :واردات جهانی (میلیون تن)

دانه آفتابگردان
چشم انداز فصل زراعی  :۲۰۱۹-۲۰کشت بیش از حد پیشبینی
در چند کشور اصلی و آب و هوای مساعد در هفتههای اخیر سبب
شده کارشناسان تخمین خود از تولید دانه آفتابگردان در سطح جهان
را افزایش داده و رکورد جدید ۵۲.۷میلیون تن را اعالم کنند .در
حال حاضر این محصول در نیمکره شمالی زمین هنوز آماده برداشت
نیست .از سوی دیگر بارش در ماه آگوست اهمیت زیادی برای حفظ
چشم انداز محصول دارد.
آخرین اطالعات از زمینهای کشاورزی نشان می دهد کشاورزان در
کشورهای CISو اوکراین کشت دانه آفتابگردان خود در سال جاری
راکاهش ندادند بلکه تا حدودی آن را افزایش نیز دادند .این در حالی
است که بهبود کشت آفتابگردان در اتحادیه اروپا بهتر از پیشبینیها
خواهد بود .این روند به خصوص در رومانی قابل مشاهده است .در
این کشور بذرپاشی در  ۱.۳میلیون هکتار زمین انجام شده است .این
درحالی است که تخمین کارشناسان حدود  ۱.۲میلیون هکتار بود.
میزان ذخایر بی سابقه ای به فصل آینده منتقل میشود که این
امر احتماال بخش اعظم کاهش تولید آتی در کشورهای  CISرا
تعدیل میکند .به این ترتیب روغنکشی آفتابگردان درفصل زراعی
 ۲۰۱۹-۲۰به سطح بی سابقه ای میرسد .پیشبینی میشود حتی
اگر ذخایر در پایان فصل آتی همچنان ادامه یابد ،در سطح جهانی
روغنکشی به رکورد تازه  ۴۷.۸میلیون تن برسد.

 ۱۷گونه روغن و چربی
افزایش کمتر از حد پیشبینی در عرضه و تقاضا درفصل
زراعی ۲۰۱۹-۲۰
کاهش ذخایر انتقالی و از بین رفتن رشد تولید روغن پالم دالیل
احتمالی این امر هستند.
چشم انداز فصل زراعی  :۲۰۱۹-۲۰کارشناسان تخمین می زنند
ذخایر جهانی در آغاز فصل زراعی  ۲۰۱۹-۲۰به سطح یک سال
قبل یعنی  ۳۱.۷میلیون تن برسد ..در خصوص افزایش مصرف باید
در نظر داشت که سطح ذخایر کمتر از آغاز فصل زراعی ۲۰۱۸-۱۹
خواهد بود.
پیشبینی میشود تولید جهانی روغنها و چربیها در فصل آینده
حدود  ۵.۲میلیون تن رشد کند .این در حالی است که در فصل
زراعی  ۲۰۱۸-۱۹تخمین زده میشود محصول  ۴.۸میلیون تن رشد
کرده است .تولید روغن پالم و روغن آفتابگردان احتماال فقط اندکی
افزایش می یابد .بنابراین افزایش بیش از حد تصور به چشم انداز
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آپدیت فصل زراعی  :۲۰۱۸-۱۹هرچند افزایش قابل توجه
قیمتها نسبت به سال قبل افزایش یافته و شکاف مقایسه ای
قیمت در مقایسه ساالنه نسبت به اکتبر-مارس  ۲۰۱۸-۱۹بسیار
بیشتر شده اما روغنکشی جهانی دانه آفتابگردان احتماال در نیمه
دوم فصل کمتر از میزان پیشبینی شده خواهد بود .با این وجود
تجمیع ذخایر در کل سال بازاری به طرز قابل توجهی نسبت به
سال قبل بیشتر خواهد شد.
در تحلیل پیش رو کارشناسان تخمین خود از فرآوری دانه آفتابگردان
در روسیه را کاسته اند .در این کشور میزان روغنکشی پس از افزایش
در ماه مارس دوباره در ماه جاری کمتر از پتانسیل ماه آوریل است.
کارشناسان معتقدند این امر مشکالتی در بازارهای روغن آفتابگردان
ایجادمیکند زیرا قیمت روغنهای نباتی جایگزین در مقایسه با آن
رقابتی تر خواهد بود و برخی مصرف کنندگان از هم اکنون اعالم
کرده اند ذخایر خود تا سال آینده را تامین کرده اند.
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ارتقای تولید روغن سویا وابسته خواهد بود زیرا انبوهی از ذخایر
سویا وجود دارد .با این وجود تخمین زده میشود تولید روغن سویا
براساس بهبود مصرف کنجاله این دانه در سراسر جهان و چین ارائه
شده است.
مصرف روغنها و چربیها در فصل آینده حدود  ۰.۷میلیون تن
بیش از تولید خواهد بود .این رقم با رشد حدود  ۶.۳میلیون تنی
سبب میشود ،مصرف روغنها و چربیها به  ۲۴۰.۹میلیون تن
برسد .چنین روندی نشان دهنده کندشدن افزایش تقاضا از ۸.۶
و ۸.۸میلیون تن در  ۲فصل قبلی است.
طبق نظر کارشناسان در اندونزی اگر ذخایر روغن پالم کاهش یابد و
در ماههای آتی قیمت رشد کند ،انگیزش برای تامین الزامات باالتر
تولید بیودیزل در  ۲۰۲۰کاهش می یابد.
تخمین کارشناسان از رشد  ۶.۳میلیون تنی مصرف تا حدودی
نشان دهنده سخت تر شدن رقابت میان بخش تولید بیودیزل و
تولید کنندگان موادغذایی است .اگر تقاضا از تولید کنندگان بیودیزل
بیشتر از میزان تخمین کارشناسان باشد ،تقاضا بطور کلی با توجه به
ذخایر تامین خواهد شد.
رشد صادرات روغنها و چربیها در جهان از  ۵.۷تا ۵.۸میلیون تن
در فصل زراعی  ۲۰۱۸-۱۹به  ۲.۱تا  ۲.۲میلیون تن در فصل آینده
میرسد .این روند نشان دهنده افزایش اندک ذخایر روغن پالم و دانه
آفتابگردان است.
ذخایر جهانی روغنها و چربیها در پایان فصل زراعی ۲۰۱۹-۲۰
حدود  ۳۱.۱میلیون تن تخمین زده میشود .این رقم پایین ترین
میزان طی  ۳سال اخیر است و حدود  ۰.۸میلیون تن کمتر از یک
سال قبل نیز به حساب می آید .نرخ ذخایر به مصرف نیز در این
وضعیت از  ۱۳.۶درصد در فصل زراعی  ۲۰۱۸-۱۹به  ۱۲.۹درصد در
فصل آینده کاهش می یابد .با توجه به آنچه گفته شد گستره مورد
انتظار برای کاهش بیشتر ذخایر ،محدود خواهد بود مگر آنکه مقدار
سویای بیشتری فرآوری شود.
 ۱۷گونه روغن و چربی :عرضه و تقاضای جهانی (میلیون تن)

 ۱۷گونه روغن و چربی :تغییرات تولید ،عرضه و مصرف(میلیون تن)

آپدیت فصل زراعی  :۲۰۱۸-۱۹افزایش  ۴.۸میلیون تنی تولید
در فصل زراعی  ۲۰۱۸-۱۹به طور غیر معمولی اندک است .دلیل
این امر به رشد کمتر از حد تولید دانههای روغنی مربوط است.
تخمین زده میشود رشد تقاضای  ۸.۸میلیون تنی فقط با کمک انبوه
ذخایر تامین میشود .میزان ذخایر در اوایل آوریل هنوز هم  ۱.۱تا
 ۱.۲میلیون تن باالتر از سال قبل بود .کارشناسان تخمین می زنند
میزان افزایش ساالنه ذخایر تا پایان سپتامبر به حدود  ۰.۱میلیون
تن برسد .در این میان کامال واضح است که بیشترین میزان رشد
تقاضا در اندونزی اتفاق می افتد و مصرف چربیها و روغنها نیز با
شیب قابل توجه  ۳.۳میلیون تن افزایش می یابد .دلیل این افزایش
شکوفایی تولید بیودیزل است.
ترکیب انبوه ذخایر در کشورهای صادرکننده ،قیمتهای جذاب و
تولید اندک در کشورهای واردکننده سبب میشود صادرات جهانی
روغنها و چربیها به رکورد  ۹۲.۷میلیون تن در اکتبر -سپتامبر
 ۲۰۱۸-۱۹برسد .این روند نشان دهنده افزایش  ۵.۷میلیون
تنی نسبت به سال قبل است .میزان رشد صادرات در اندونزی به
 ۲.۶میلیون تن ،در مالزی به  ۱.۴میلیون تن در مالزی ،در اوکراین به
یک میلیون تن و در آرژانتین به  ۱.۱میلیون تن میرسد.
از سوی دیگر واردات روغنها و چربیها در این کشورها به ترتیب این
گونه رشد میکند ۱.۷ :میلیون تن در چین ۰.۷ ،میلیون تن در هند ۰.۵ ،تا
 ۰.۶میلیون تن در اتحادیه اروپا و  ۰.۳میلیون تن در بنگالدش.
روغن پالم
چشم انداز فصل زراعی  :۲۰۱۹-۲۰از هم اکنون کسری تولید روغن
پالم در سراسر جهان در حال شکل گیری است .در ژانویه-سپتامبر
 ۲۰۱۹مصرف جهانی  ۱.۱میلیون تن از تولید بیشتر شد .این روند
سبب شد ذخایر جهانی روغن پالم از رکود  ۱۵.۴۵میلیون تن در آغاز
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روغن پالم:تولید جهانی ،بازده محصول ،مناطق کشت

روغن پالم :مصرف و عرضه جهانی (میلون تن)

قیمت روغن پالم در ادامه سال  ۲۰۱۹و در سال  ۲۰۲۰احتماال
تثبیت شده و بهبود مییابد.
تخمین زده میشود در سال تقویمی  ۲۰۲۰تولید روغن پالم اندونزی
به  ۴۵.۵میلیون تن برسد .این روند نشان دهنده متوسط  ۳.۸۴تن
بر هکتاری بازده محصول است .بارشها در ژانویه-می  ۲۰۱۹در
بخشهایی از اندونزی به خصوص در کالیمانتان کمتر از حد معمول
بوده است .بنابراین احتماال در اوایل  ۲۰۲۰تولید محصول تا حدودی
تحت تاثیر کاهش بارشها خواهد بود .اما در کل پیشبینی میشود
میزان بارشها به میزان کافی باشد.
پیشبینی میشود در مالزی تولید روغن پالم در سال تقویمی
 ۲۰۲۰اندکی افزایش یابد و به  ۲۰.۴میلیون تن برسد .افزایش
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ژانویه  ۲۰۱۹به حدود  ۱۴.۳میلیون تن در پایان سپتامبر برسد .این
میزان ذخایر به فصل زراعی  ۲۰۱۹-۲۰منتقل شد.
تخمین زده میشود در اکتبر-سپتامبر  ۲۰۱۹-۲۰تولید جهانی
روغن پالم به  ۷۷.۷میلیون تن برسد .همچنین پیشبینی میشود
روند افزایش ساالنه نیز کند شود و به  ۲.۱میلیون تن در فصل آینده
برسد .این درحالی است که در فصل زراعی  ۲۰۱۸-۱۹رشد ساالنه
 ۳.۵میلیون تن و در  ۵.۲ ،۲۰۱۷-۱۸میلیون تن بود .این روند دالیل
مختلفی دارد:
نخست آنکه رشد محصول در منطقه تحت کشت آماده در حال
کاهش است .قوانین بازدارنده بیشتر و سیاستهای دولت برای
سیاستگذاری زمینهای کشاورزی جدید و همچنین کاهش تمایل
کشاورزان به گسترش بیشتر زمین تحت کشت از کشت محصوالت
جدید از سال  ۲۰۱۵تاکنون جلوگیری کرده و به روند گفته شده
دامن زده است .دولت مالزی اعالم کرده به واحدهای فرآوری روغن
پالم اجازه نمی دهد در زمینهای بیشتری کشت انجام دهند.
در درجه دوم محصول روغن پالم به ازای هر هکتار محصول کشت
شده در مالزی و اندونزی بسیار کمتر از پتانسیل آن است .در مالزی
متوسط روغن پالم تولیدی طی  ۱۰سال گذشته روندی نزولی را طی
کرده است .این روند تاکنون تغییری نکرده است.
کمبود ادامه دار نیروی کار در بسیاری از مزارع ،ساختار در حال زوال
پالم در بسیاری از مناطق( به دلیل عدم کشت مجدد) و تاثیرات
ادامه دار استفاده از کودها (بیشتر میان مزرعه داران کوچک در زمان
کاهش قیمتها) سبب شده محصول تولیدی بی کیفیت باشد.
کاهش قیمتهای روغن پالم در این اواخر (در نیمه دوم  ۲۰۱۸و
همچنین نیمه نخست  )۲۰۱۹شرایطی به وجود آورده که در آن
کشت دوباره درختان پالم قدیمی باید باید سرعت می گرفت .اما
نشانهای مختلف حاکی از آن است که کشت دوباره در مالزی و
همچنین اندونزی بسیار عقب تر از برنامه است .در نتیجه ساختار
درختان پالم روبه زوال گذاشته است.
به نوآوریهایی در مالزی و اندونزی نیاز است تا کشت دوباره سرعت
گیرد و چشم انداز تولید بلند مدت نیز ارتقا یابد .اگر این روند در
ادامه  ۲۰۱۹تا  ۲۰۲۰انجام شود ،منطقه تحت کشت پالمهای قدیمی
از این تخمین کاسته میشود.
تخمین زده میشود متوسط منطقه تحت کشت درختهای بالغ پالم
در اندونزی  ۱۱.۴و در مالزی  ۵.۲میلیون هکتار باشد .پیشبینی
میشود در سال  ۲۰۲۰منطقه تحت کشت درختان پالم بالغ در هر
دو کشور به ترتیب به  ۱۱.۸۵و  ۵.۲۵میلیون هکتار برسد .باید به
این نکته اشاره کرد که افزایش ساالنه در منطقه تحت کشت درختان
پالم بالغ در سال  ۲۰۲۰فقط  ۰.۶میلیون هکتار یا  ۲.۸درصد افزایش
مییابد .این درحالی است که شاخص گفته شده در  ۳.۶ ،۲۰۱۹درصد،

در  ۴.۸ ،۲۰۱۸درصد و در  ۶.۱ ،۲۰۱۷درصد افزایش یافته است.
توازن عرضه و ذخایر جهانی روغن پالم در اکتبر-سپتامبر۲۰۱۹-۲۰
کاهش می یابد .موجودیها نسبت به سال قبل تنها  ۱.۹تا  ۲میلیون تن
رشد میکند .این کمترین میزان افزایش طی  ۳سال اخیر است.
جالب آنکه در اکتبر-سپتامبر  ۲۰۱۸-۱۹میزان عرضه  ۶.۵میلیون تن
رشد کرده بود.
در حال حاضر رشد مصرف روغن پالم سرعت گرفته که دلیل اصلی
آن قیمتهای پایین است .این روند در افزایش مصرف در صنعت
غذا و همچنین رشد تولید بیودیزل به خصوص در اندونزی قابل
مشاهده است.
تخمین زده میشود ذخایر جهانی روغن پالم در پایان سپتامبر
 ۲۰۲۰به  ۱۳.۶میلیون تن برسد که پایین ترین میزان طی  ۳سال
اخیر است .این رقم معادل  ۱۷.۴درصد از مصرف ساالنه است .حال
آنکه چنین رقمی معادل  ۱۸.۹درصد مصرف ساالنه در یک سال
قبل و همچنین معادل  ۲۱.۱درصد از مصرف ساالنه دو سال قبل
به حساب میآید.
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مساحت کشت درختان بالغ افزایش قابل توجهی ندارد .بارشها در
ژوئیه-دسامبر  ۲۰۱۸و همچنین در ژانویه-مارس  ۲۰۱۹کمتر از
حد معمول بوده اند .این رویدادها روی محصول روغن پالم و تولید
آن در نیمه دوم  ۲۰۱۹و همچنین چندماه نخست  ۲۰۲۰تاثیرگذار
هستند .تخمین زده میشود میزان محصول مالزی در  ۲۰۱۹و در
 ۲۰۲۰کمتر از متوسط  ۱۰سال اخیر باشد.
در مالزی پیشبینی میشود تولید روغن پالم در ژانویه -دسامبر
 ۲۰۱۹به  ۲۰.۳میلیون تن برسد .این روند احتماال در شش ماهه
نخست اتفاق بیفتد .پیشبینی میشود در ژانویه-ژوئن  ۲۰۱۹تولید
به  ۹.۸میلیون تن برسد که حدود  ۰.۹میلیون تن باالتر از سطح
سال قبل است .اما پیشبینی میشود تولید در ژوئیه-دسامبر
 ۲۰۱۹میزان  ۰.۱میلیون تن نسبت به سال قبل کاهش یابد و به
 ۱۰.۵میلیون تن برسد.
تخمین زده میشود طی سال آینده تولید روغن پالم در کلمبیا رشد
کند .همچنین تولید بیشتری در گواتماال و هندوراس نیز انتظار میرود.
در اکوادور صنعت روغن پالم در بسیاری مناطق با بیماری bud-rot
دست به گریبان است .تولید روغن پالم از هم اکنون در حال کاهش
است و پیشبینی میشود صادرات و تولید در  ۲۰۲۰نیز کاهش یابند.
پیشبینی میشود در  ۲۰۲۰تولید روغن پالم در تایلند راکد باشد.
همچنین کارشناسان تخمین می زنند میزان محصول به دلیل شرایط
خشکسالی اوایل  ۲۰۱۹کاهش یابد.
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روغن سویا
چشم انداز فصل زراعی  :۲۰۱۹-۲۰در کنار حجم محصول در
ایاالت متحده آمریکا و همچنین آمریکای جنوبی ،یکی از عوامل
تعیین کننده تولید جهانی روغن سویا زمانبندی و میزان بهبود
تقاضای کنجاله روغنی در چین است .در حال حاضر تخمین زده
میشود میزان ارتقای تولید جهانی روغن سویا در اکتبر-سپتامبر
 ۲۰۱۹-۲۰به  ۱.۸میلیون تن برسد .این امر احتماال فقط در صورتی
اتفاق می افتد که روغنکشی سویا به دلیل وجود تقاضای چین برای
کنجاله این دانه طی فصل آینده به سطح تعیین شده برسد.هرچند
انگیزش اصلی برای فرآوری دانه سویا به بازار کنجاله مربوط است
اماکاهش تقاضااز جانب روغن پالم و روغن آفتابگردان در فصل آینده
از تولید و تقاضا برای روغن سویا پشتیبانی میکند.
کاهش تقاضا برای روغن آفتابگردان سبب میشود صادرات روغن
سویا رشد کند و احتماال به  ۱۱.۹میلیون تن برسد .البته این سطح
از صادرات هنوز هم کمتر از رکورد  ۱۲.۴میلیون تنی است که در
فصل زراعی  ۲۰۱۵-۱۶ثبت شد .در این بازه از میزان روغن سویای
کمتری برای تولید بیودیزل به خصوص در برزیل استفاده می شد.
با توجه به آنکه احتمال می رود صادرات بیودیزل آرژانتین به آمریکا
همچنان ممنوع بماند و در اروپا نیز محدود باشد ،احتماال ذخایر
روغن سویای آرژانتین برای صادرات عرضه شود .اگر تولید داخلی
چین بهبود یابد احتماال تقاضای واردات روغن سویای این کشور
کاهش می یابد .البته احتمال دارد نیاز وارداتی روغن سویا در برخی
از کشورها از جمله در کشورهای جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا
افزایش یابد.
پیشبینی میشود درفصل زراعی  ۲۰۱۹-۲۰مصرف روغن سویا
در سطح جهان فقط  ۲.۲درصد رشد کند .این روند نشان دهنده
نرمال شدن مسیر رشد مصرف است که در فصل زراعی ۲۰۱۸-۱۹
بسیار اندک و حدود ۰.۵تا ۰.۶میلیون تن بود .در  ۵فصل گذشته
(از  )۲۰۱7-۱۸مصرف جهانی روغن سویا ساالنه به طور متوسط
 ۲.۷میلیون تن رشد کرده است .یکی از دالیل این امر استفاده از این

روغن برای تولید بیودیزل بویژه در ایاالت متحده آمریکا ،آمریکای
جنوبی و اروپا است.
در آمریکا گستره محدود برای افزایش تولید داخلی روغن سویا در کنار
چشم انداز افزایش تقاضای داخلی (بیشتر برای تولید بیودیزل) در کل
به کاهش ذخایر روغن سویای آمریکا در فصل آینده منجر میشود.
آپدیت فصل زراعی  :۲۰۱۸-۱۹در حال حاضر پیشبینی میشود
میزان روغنکشی دانه سویا در سراسر جهان حدود یک میلیون تن
کاهش یابد اما تولید روغن سویا ۰.۳تا ۰۴میلیون تن رشد میکند.
این روند به محصول انبوه دانه سویا در آمریکا و آمریکای جنوبی
مربوط است .همچنین تا این نقطه از فصل جاری گزارش شده در
چند کشور روغنکشی باالتر از سطح متوسط بوده است.
صادرات جهانی روغن سویا در اکتبر-سپتامبر  ۲۰۱۸-۱۹با
 ۰.۶میلیون تن رشد از سطح پیشبینی شده فراتر می رود و به
 ۱۱.۶میلیون تن میرسد .در برزیل به دلیل تعویق در اجرای قانون
 ۱۱درصد ترکیب بیودیزل ،تولید این سوخت کاهش می یابد .این
روند سبب میشود صادرات روغن سویای برزیل در فصل جاری
رشد کند و به  ۱.۱میلیون تن برسد .این رقم نشان دهنده کاهشی
قابلتوجه نسبت به  ۱.۵میلیون تن در فصل زراعی  ۲۰۱۷-۱۸است.
در این اواخر واردات روغن سویای بنگالدش بسیار رشد کرد و
پیشبینی میشود در فصل جاری به رکورد  ۱.۱میلیون تن برسد.
این رقم  ۳۰درصد بیشتر از سال قبل است .کارشناسان در هند
تخمین خود از واردات را افزایش دادند و  ۳.۰۶میلیون تن اعالم
کردند که نشان دهنده رشد حاشیه ای است.
تخمین زده میشود مصرف روغن سویا در سطح جهان به ۵۶.۲
میلیون تن برسد که این رقم  ۰.۱میلیون تن باالتر از رقم ارائه شده
در  ۱۷می است .دلیل اصلی آن نیز اصالح صعودی روند روغنکشی
در چین است .این روند صعودی به اندازه ای است که اصالح نزولی
روند مصرف در برزیل را جبران میکند.
روغن آفتابگردان
چشم انداز فصل زراعی  :۲۰۱۹-۲۰تولید و مصرف جهانی روغن
آفتابگردان احتماال از میزان انتظارات فراتر رود و احتماال به رکورد

روغن کلزا
چشم انداز فصل زراعی  :۲۰۱۹-۲۰تخمین زده میشود در فصل
آینده چشم انداز جهانی روغن کلزا فقط به طور حاشیه ای و حدود
 ۰.۱میلیون تن کاهش یابد .با توجه پیشبینی وفور روغن سویا ،به
خصوص با درنظر گرفتن کاهش ذخایر در اتحادیه اروپا ،احتماال
قیمت روغن کلزا بسیار باال بماند .با این وجود باید اشاره کرد افزایش
قیمت روغن کلزا در اکتبر-آوریل  ۲۰۱۸-۱۹احتماال به دلیل موانع
لجستیکی بوده است.
تغییرات در چارچوب احتمالی و فشار ذخایر متوقف میشود و تا
حدودی روند صعودی مصرف روغن پالم برای تولید بیودیزل در
اتحادیه اروپا در بازه فصل زراعی  ۲۰۱۹-۲۰را معکوس کند .این
روند ،تقاضا برای خوراک دام (مانند روغن کلزا) را می افزاید.
ذخایر جهانی روغن کلزا با بیش از  ۵۰درصد کاهش از  ۶.۷میلیون تن
در  ۲۰۱۴به  ۳میلیون تن در سپتامبر  ۲۰۱۹رسید .بخش اعظم
ذخایر در چین کاهش یافت و تخمین زده میشود در فصل جاری
نیز ادامه یابد.
ذخایر انتقالی اندک و همچنین رشد ناچیز تولید بیش از پیش،
مصرف جهانی روغن کلزا در فصل آینده را می کاهد .از سوی دیگر
تخمین زده میشود حجم تجارت جهانی به طور حاشیه ای بهبود
یابد .البته این بهبود منوط به تحوالت تجاری میان چین و کانادا است.
مصرف جهانی روغن کلزا درفصل زراعی  ۲۰۱۹-۲۰حدود ۲۵.۵
تا  ۲۵.۶میلیون تن کاهش می یابد که پایین ترین رقم طی  ۶سال
اخیر است و به طور کل نشان دهنده تولید کمتر از نرمال دانه کلزا
در اتحادیه اروپا و بقیه کشورها است.
آپدیت فصل زراعی  :۲۰۱۸-۱۹پیشبینی میشود تولید جهانی
در فصل جاری به طور حاشیه ای کاهش یابد و به  ۲۵.۳میلیون تن
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تازه  ۲۰.۲میلیون تن در فصل آینده برسد .کاشناسان تخمین
میزنند تولید محصول دانه آفتابگردان در اتحادیه اروپا رشد کند.
همچنین اگر فرضیات آنها درباره رشد محصول دانه آفتابگردان در
اوایل  ۲۰۲۰نیز به واقعیت بپیوندد ،میزان محصول در آرژانتین نیز
رشد میکند.
به طور همزمان تولید روغن آفتابگردان در کشورهای حوزه CIS
از جمله اوکراین احتماال درفصل زراعی  ۲۰۱۹-۲۰راکد باشد البته
در حد رکورد فصل زراعی  ۲۰۱۸-۱۹باقی می ماند .با این وجود
با توجه به انبوه ذخایر انتقالی به فصل آینده ،کارشناسان تخمین
میزنند صادرات روغن آفتابگردان از روسیه و اوکراین اندکی رشد
کند .این درحالی است که میزان رشد در این کشورها به ترتیب ۰.۲و
 ۰.۸میلیون تن تخمین زده میشود.
با توجه به انبوه ذخایر انتقالی در کشورهای عضو اتحادیه جماهیر شوروی
سابق و همینطور اتحادیه اروپا ،آرژانتین و بسیاری از کشورها ،ذخایر
روغن آفتابگردان در سراسر جهان  ۰.۵میلیون تن رشد میکند و
درفصل زراعی  ۲۰۱۹-۲۰به رکورد  ۲۲.۹میلیون تن میرسد .این
امر نشان دهنده روندی صعودی برای پنجمین فصل متوالی است.
همچنین این روند زمینه را برای افزایش  ۰.۵۷میلیون تنی مصرف
روغن آفتابگردان فراهم میکند.
کارشناسان تخمین می زنند احتماال تولید بیشتر محصول در اتحادیه
اروپا و احتماال افزایش حاشیه ای ذخایر صادراتی اوکراین سبب
میشود جریان مبادله روغن آفتابگردان بین این دو شریک تجاری
اصلی در فصل آینده کند شود .هرچند کاهش محصول دانه کلزا در
اتحادیه اروپا یک عامل عدم قطعیت است که باید به دقت بررسی شود.
پس از افزایش قابل توجه در فصل زراعی  ،۲۰۱۸-۱۹پیشبینی
میشود واردات روغن آفتابگردان فقط به طور حاشیه ای در چین،
ایران ،عراق و ترکیه افزایش یابد .ممکن است برخی از این کشورها از
میزان خرید خود بکاهند و روغنهای نباتی دیگری را بخرند .مهمترین
گزینههای انتخابی این زمینه روغن سویا و روغن پالم هستند.
آپدیت فصل زراعی  :۲۰۱۸-۱۹ضعف قیمتی روغن پالم و روغن
سویا تابه این نقطه از فصل سبب شده از رشد قیمت روغن آفتابگردان
جلوگیری شود .یکی از دالیل این امر تاثیر کاهش ذخایر فروخته
نشده در منطقه دریای سیاه و همچنین تقاضای قدرتمند واردات از
برخی کشورها است .طبق شنیدههای کارشناسان به توجه به فروش
انبوه ثبت شده در اوراق احتماال صادرات جهانی روغن آفتابگردان در
بقیه فصل اندک خواهد بود.
طبق اطالعات اولیه ،صادرات جهانی روغن آفتابگردان در
ژانویه-آوریل  ۲۰۱۹به  ۳.۵میلیون تن رسید و حجم آن در ماه می
نسبت به سال گذشته بسیار بیشتر بود .این در حالی است که در
اکتبر-دسامبر  ۲۰۱۸میزان صادرات فقط  ۰.۱میلیون تن رشد کرد.
در این زمان میزان محمولهها از روسیه و آرژانتین نسبت به سال
قبل کاهش یافت .با این وجود صادرات از این دو کشور بهبود یافته
و احتماال به ترتیب به  ۱.۲و  ۰.۴میلیون تن در ژانویه -می ۲۰۱۹
برسد .این در حالی است که میزان صادرات دو کشور در همین بازه
در سال گذشته یک و  ۰.۳میلیون تن بوده است.
صادرات روغن آفتابگردان از  ۳کشور کلیدی به اتحادیه اروپا ،چین،
ایران و عراق در ژانویه -آوریل  ۲۰۱۹افزایش یافته است .این در
حالی است که صادرات به هند اندکی کاهش یافته است .همچنین
محمولههای  G-3به ترکیه نیز پس از کاهشی در اکتبر-دسامبر
 ۲۰۱۸در  ۴ماهه نخست سال جاری نسبت به سال قبل بسیار
بیشتر شده است .در مقابل مصر تا این نقطه از  ۲۰۱۹روغن کمتری
خریده است.

کشورهای  :G3صادرات روغن آفتابگردان (هزارتن)
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برسد .کاهش قابل توجه تولید در اتحادیه اروپا ،کانادا و چین احتماال
با افزایش در روسیه ،بالروس و هند جبران میشود.
با این وجود بخش اعظم رشد تولید هند در بازه اکتبر-مارس اتفاق
میافتد.
پیشبینی میشود در اتحادیه اروپا تولید روغن کلزا حدود ۲تا ۳درصد
در اکتبر-ژوئن  ۲۰۱۸-۱۹کاهش یابد .واردات خالص اتحادیه اروپا نیز
در این بازه رشد میکند و به ۷۰تا ۸۰هزار تن میرسد.این در حالی است
که صادرات خالص ۸۰تا  ۱۲۰هزار تنی در بازه زمانی مشابه در سه فصل
قبل قابل مشاهده است.
چین واردات روغن کانوال از کانادا را در ماه آوریل کاهش داد و به
 ۱۲هزار تن رساند .کارشناسان معتقدند در بازه می-سپتامبر ۲۰۱۹
تعداد محمولههای ماهانه بیشتری از کانادا به چین میرسد .اما هنوز
باید منتظربود تا مشخص شود اختالف تجاری دوکشور از حجم
محمولههای وارداتی به چین می کاهد یا خیر .در چین واردات روغن
کلزا از کشورهای دیگر غیر ازکانادا بیش از  ۳برابر افزایش یافته و به
 ۱۹۳هزار تن در اکتبر-آوریل  ۲۰۱۸-۱۹رسیده است .بیشترین میزان
واردات نیز از اوکراین ،روسیه و امارات متحده عربی انجام شده است.
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روغنهای لوریک
چشم انداز فصل زراعی  :۲۰۱۹-۲۰چشم انداز کاهش ذخایر کوپرا
احتماال سبب میشود تولید روغن نارگیل و کنجاله آن درفصل زراعی
 ۲۰۱۹-۲۰کاهش یابد .به دلیل خشکسالی بیش از حد از اواخر ۲۰۱۸
در بخشهایی از فیلیپین و اندونزی ،تولید کوپرا از میانه  ۲۰۲۰به بعد
کاهش می یابد.
کارشناسان معتقدند در  ۲۰۲۰تولید کوپرا در فیلپین فقط ۱.۴۵
میلیون تن باقی می ماند .این در حالی است که در  ۲۰۱۸و ۲۰۱۹به
ترتیب تولید این کاال  ۱.۶و  ۱.۷میلیون تن بوده است .در این وضعیت
تولید جهانی روغن نارگیل حدود  ۲۰۰هزار تن کاهش می یابد و در
اکتبر-سپتامبر  ۲۰۱۹-۲۰به  ۲.۷میلیون تن میرسد که پایین ترین
میزان طی  ۳سال اخیر است .تخمین زده میشود روند تجارت جهانی
در فصل زراعی  ۲۰۱۸-۱۹به  ۱.۹میلیون تن برسد و به این ترتیب روند
صعودی آن طی  ۲سال گذشته را معکوس کند.
انبوه ذخایر احتماال سبب میشود میزان کاهش مصرف روغن نارگیل
به  ۴تا ۵درصد محدود شود .این در حالی است که در  ۲فصل گذشته
ذخایر حدود ۸تا ۹درصد رشد کردند .این روند به افزایش قیمتها و
افزایش قیمت روغن نارگیل منجر خواهد شد.
فیلیپین:بارش باران
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در چند بخش از کشور فیلیپین در ماه می برای پنجمین ماه متوالی
خشکسالی ادامه یافت .متوسط بارش ماه می در سراسر این کشور به
طور معمول ۹۰تا ۱۰۰میلیمتر است (در مقابل ۳۰تا  ۵۰میلی متر در

سه ماه قبل) اما این میزان فقط معادل  ۶۰درصد بارش معمولی در
این کشور است .به طور متوسط بارش فیلیپین در ژانویه-می کمتر
از ۲۸۰میلی متر بوده است .این خشکسالی به کاهش تولید کوپرا در
آوریل-آگوست  ۲۰۲۰منجر میشود.
مازاد ذخایر روغن پالم کرنل در فصل زراعی  ۲۰۱۸-۱۹سبب میشود
انبوه ذخایر انتقالی به رکورد  ۱.۳میلیون تن در اکتبر  ۲۰۱۹برسد .این
روند تا حدودی کاهش احتمالی رشد تولید را جبران میکند .به این
ترتیب میزان رشد تولید به  ۳.۷درصد میرسد که کمترین میزان طی
 ۴سال اخیر است .در نتیجه مصرف جهانی احتماال باالتر از متوسط
۰.۴تا  ۰.۵میلیون تن یا  ۶درصد در فصل زراعی  ۲۰۱۹-۲۰خواهد بود.
صادرات جهانی روغن پالم کرنل احتماال افزایش می یابد و به رکورد ۳.۷
تا  ۳.۸میلیون تن میرسد .این رقم نسبت به ۳.۵۶میلیون تن تخمین
زده شده در فصل زراعی  ۲۰۱۸-۱۹باالتر است .واردات در اتحادیه اروپا،
چین و آمریکا احتماال تا حدودی از روغن نارگیل به پالم کرنل منتقل
میشود.
آپدیت فصل زراعی  :۲۰۱۸-۱۹قیمت روغن نارگیل در ماه می و
اوایل ژوئن به طور حاشیه ای کاهش یافت .این امر با روند نزولی روغن
پالم کرنل تضاد دارد .در نتیجه طی ماه فوریه قیمت روغن نارگیل در
بازار روتردام بیش از  ۶دالر بیشتر از قیمت روغن پالم کرنل بود .به این
ترتیب قیمت روغن نارگیل در بازه یک تا  ۱۳ژوئن به  ۱۰۸دالر رسید.
این روند نشان دهنده نرمال سازی تمایز قیمتی میان دو روغن لوریک
است.
قیمتهای ماهیانه روغن پالم و روغنهای لوریک

ذخایر صادراتی روغن نارگیل در ماههای اخیر به شدت افزایش یافته
است .تعداد محمولههای بارگیری شده از فیلیپین در ماه می افزایش
یافته و به ۱۱۰تا ۱۲۰هزار تن رسید .تخمین زده میشود صادرات
جهانی در اکتبر-ژوئن  ۲۰۱۸-۱۹به  ۱.۷میلیون تن برسد که حدود
 ۱۱درصد بیشتر از سال قبل است .دلیل اصلی این رشد افزایش
محمولههای بارگیری شده از فیلیپن و تا حد اندکی از اندونزی است.
روغن نارگیل :تجارت جهانی (هزار تن)

مالزی:روغن پالم کرنل (هزار تن)

کنجالههای روغنی
احتماال بهبود در تولید و مصرف در فصل زراعی  ۲۰۱۹-۲۰کمتر
از حد متوسط خواهد بود.
تولید جهانی روغن سویا افزایش یافته اما موانعی در تولید
کنجاله کانوال و کلزا وجود دارد و از سوی دیگر رشد کنجاله دانه
آفتابگردان نیز اندک خواهد بود.
چشم انداز فصل زراعی  :۲۰۱۹-۲۰تولید جهانی  ۱۲گونه کنجاله
روغنی در اکتبر-سپتامبر  ۲۰۱۹-۲۰رشد میکند .اما حتی با وجود
تولید  ۱۱.۷میلیون تنی ،فرایند بهبود کمتر از سطح ثبت شده در فصل
 ۲۰۱۷-۱۸و فصل  ۲۰۱۶-۱۷خواهد بود .این در حالی است که شیوع
تب خوکی آفریقایی نه تنها در چین بلکه در ویتنام و چند کشور آسیایی
دیگر احتماال از میزان تقاضا برای خوراک خوک در فصل آینده بکاهد.
کارشناسان معتقدند تولید کنجاله روغنی در آمریکا ،آرژانتین و برزیل
در اکتبر-سپتامبر  ۲۰۱۹-۲۰رشد میکند .در کشورهای حوزه CIS
و اوکراین تولید  ۱۲گونه کنجاله روغنی نیز از سطح فصل زراعی
 ۲۰۱۸-۱۹بیشتر میشود اما این رشد احتماال درمقایسه با افزایش
تولید در فصل جاری اندک خواهد بود .به گفته کارشناسان دلیل این
روند کاهش محصول دانه آفتابگردان روسیه و اوکراین در  ۲۰۱۹است.
به طور همزمان کارشناسان تخمین می زنند درفصل زراعی ۲۰۱۹-۲۰
تولید کنجاله روغنی در اتحادیه اروپا کاهش یابد .دلیل این امر روند
نزولی تولید کنجاله کلزا است .این روند احتماال به افزایش رشد واردات
کنجالههای روغنی در اتحادیه اروپا منجر میشود .در نتیجه چنین
روندی واردات کنجاله سویا از آرژانتین و برزیل و همچنین کنجاله کلزا
از کشورهای  CISرشد میکند .این در حالی است که احتماال میزان
کنجاله آفتابگردان کاسته شود.
تجارت جهانی  ۱۲کنجاله روغنی احتماال در اکتبر-سپتامبرفصل زراعی
 ۲۰۱۹-۲۰به رکورد  ۱۰۰میلیون تن میرسد .دلیل این روند افزایش
تولید کنجاله سویا و پالم کرنل است .در حال حاضر کاشناسان تخمین
می زنند در فصل آینده میزان صادرات خوراک ذرت گلوتن با توجه به
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واردات روغن نارگیل از اتحادیه اروپا نسبت به سال گذشته ،یک سوم
رشد کرده و به  ۳۳۵هزار تن در اکتبر-مارس  ۲۰۱۸-۱۹رسید .از سوی
دیگر چین نیز واردات خود را  ۴۸درصد افزایش داد و در اکتبر-آوریل
به  ۱۰۲هزار تن رساند.
در همین بازه زمانی واردات روغن نارگیل آمریکا حتی با وجود رشد
قابل توجه سالهای گذشته ۶ ،درصد کاهش یافت.
ذخایر روغن پالم کرنل مالزی هنوز هم در سطح پایان ماه می و حدود
 ۴۸۲هزار تن باقی مانده است .البته این رقم کمتر از ماه پیشین و معادل
مصرف  ۲.۲ماه است.
در ژانویه-می  ۲۰۱۹ذخایر روغن پالم کرنل مالزی حدود  ۲۱۷هزار
تن افزایش یافت و از سوی دیگر صادرات و مصرف داخلی به ترتیب
فقط  ۲۶و  ۳۲هزارتن افزایش یافتند .در نتیجه مقدار ذخایر همچنان
انبوه ماند .ارجحیت قیمتی روغن پالم کرنل در مقابل روغن پالم در
هفتههای اخیر کاهش یافته و به ۴۰تا ۵۰دالر به ازای هر تن رسید.
این رقم با ارزیابیهای پیشن کارشناسان همخوانی دارد که طبق آن
ارجحیت قیمتی کاهش می یابد یا به طور موقت از بین می رود تا تقاضا
ایجاد کند.
واردات روغن پالم کرنل در اتحادیه اروپا و آمریکا تا به این نقطه از فصل
جاری نسبت به سال گذشته کمتر بوده و به تجمیع ذخایر منجر شده
است .با این وجود چین واردات آن را در اکتبر-آوریل ۲۷ ،۲۰۱۸-۱۹
درصد افزایش داد و به رکورد  ۵۰۷هزار تن رساند.
معکوس شدن تقاضا در بازار جهانی سبب شد صادرات روغن پالم کرنل
از اندونزی در ژانویه -آوریل  ۲۰۱۹به  ۰.۵۵هزارتن برسد و با سطح سال
قبل برابر شود .به این ترتیب ذخایر باال باقی می ماند.

هند
پیشبینی تولید  ۱۰گونه دانه روغنی در فصل زراعی  ۲۰۱۸-۱۹به
دلیل اصالح نزولی سویا ،پنبه دانه ،کلزا و کنجد به طور نزولی اصالح
و  ۳۵.۱میلیون تن اعالم شده است .این رقم حدود  ۰.۹میلیون تن
کمتر از تخمین قبلی است و سبب میشود مقدار افزایش ساالنه فقط
 ۰.۱میلیون تن باشد .برخی ناظران محلی معتقدند تولید دانه سویا و
کلزا به کمتر از میزان تخمینهای فعلی  ۱۰.۵و  ۷.۸میلیون تن برسد.
صادرات کنجاله سویا و کلزا در ماههای اخیر کمتر از حد معمول بوده
است و نشان می دهد تولید و روغنکشی دانهها کمتر از تخمینهای
اولیه است .فرآوری دانه کلزا احتماال بسیار قدرتمندتر است و نسبت به
اکتبر-آوریل  ۲۰۱۸-۱۹افزایش یافته اما حجم روغنکشی در بقیه سال
احتماال کمتر از سال قبل خواهد بود.
کارشناسان تخمین خود از واردات روغن نباتی را  ۱۵.۴میلیون تن اعالم
کرده اند که حدود  ۵درصد بیشتر از سال قبل است و با رکورد ثبت شده
در  ۲۰۱۶-۱۷برابر است .واردات روغن پالم هند نیز حدود  ۰.۸میلیون
تن رشد میکند و به رکورد  ۹.۵میلیون تن در فصل جاری میرسد.
واردکنندگان هندی در این اواخر تمایل زیادی به روغن دانه آفتابگردان
دارند که در این اواخر ارجحیت قیمتی آن نسبت به روغنهای دیگر
بسیار بیشتر شده است .کارشناسان تخمین خود از واردات را به ۲.۵۶
میلیون تن رساندند که هنوز هم رکورد به حساب می آید و  ۳درصد
بیشتر از رقم ثبت شده در فصل  ۲۰۱۷-۱۸است.
صادرات روغن سویا به هند نیز در ماههای اخیر روندی صعودی را طی
میکند و احتماال در اکتبر-سپتامبر  ۲۰۱۷-۱۸از سطح  ۳.۰۵میلیون
تن فراتر رود.
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افزایش تولید آمریکا ،بهبود می یابد .البته این روند هنوز قطعی نیست.
با این وجود تولید کنجاله کوپرا و ماهی کاهش می یابد.
رشد جهانی مصرف  ۱۲گونه کنجاله روغنی از  ۰.۹میلیون تن در فصل
زراعی  ۲۰۱۸-۱۹بیشتر میشود و به  ۱۰.۴میلیون تن درفصل زراعی
 ۲۰۱۹-۲۰میرسد .با این وجود چنین رشدی کمتر از میزانی است
که در فصل  ۲۰۱۷-۱۸و  ۲۰۱۶-۱۷ثبت شده است .با توجه به آنکه
رشد ذخایر  ۱۱کنجاله روغنی دیگر در حال کاهش است ،کارشناسان
پیشبینی می کنند در فصل آینده کنجاله سویا در بازارها به وفور یافت
شود.
آپدیت فصل زراعی  :۲۰۱۸-۱۹کارشناسان تخمین خود از تولید
جهانی  ۱۲گونه کنجاله روغنی را  ۳۵۵.۵میلیون تن اعالم کرده اند.این
رقم همچنان نسبت به تولید فصل  ۲۰۱۷-۱۸کمتر است .دلیل اصلی
این کاهش چین و آمریکا و افزایش قابل توجه در آرژانتین و کشورهای
حوزه  CISاست.
پیشبینی میشود مصرف جهانی  ۱۲گونه کنجاله روغنی تا پایان
این فصل  ۰.۹میلیون تن رشد کند .این رقم نسبت به متوسط رشد
 ۱۲.۲میلیون تنی  ۵سال گذشته نشان دهنده کاهشی شدید است.
کنجاله سویا
چشم انداز فصل زراعی  :۲۰۱۹-۲۰پس از کاهش عظیم  ۲میلیون
تنی در فصل جاری ،تولید جهانی کنجاله سویا درفصل زراعی -۲۰
 ۲۰۱۹به خصوص در آرژانتین بهبود می یابد.
 12گونه کنجاله :عرضه و تقاضای جهانی (میلیون تن)
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چین همچنان یک عدم قطعیت بزرگ در بازار به حساب می آید.
اختالف تجاری این کشور با آمریکا و تاثیرات ادامه دار شیوع تب خوکی

همچنان بازار آن را به هم ریخته اند .با این وجود پیشبینی میشود
تولید کنجاله سویای چین در فصل آینده نسبت به سطح فصل زراعی
 ۲۰۱۸-۱۹افزایش یابد.
صادرات جهانی کنجاله سویا نیز احتماال به رکورد  ۶۷.۹میلیون تن در
اکتبر-سپتامبر ۲۰۱۹-۲۰میرسد .دلیل این امر تولید انبوه و تقاضای
قدرتمند واردات جهانی است .با وجود آنکه احتمال دارد در اوایل ۲۰۲۰
محصول سویای کمتری برداشت شود ،اما تولید آرژانتین و محمولههای
کنجاله سویا احتماال در اکتبر-سپتامبر ۲۰۱۹-۲۰بیشتر رشد میکند.
به این ترتیب آنها محصول خود را با قیمتی کمتر از تولیدکنندگان این
دانه در کشورهای مصرف کننده عرضه می کنند و در نتیجه رقابت میان
آمریکا و برزیل همچنان سخت باقی می ماند.
با این وجود اگر تکلیف صادرات سویای آمریکا به چین همچنان
نامشخص باقی بماند ،میزان خرید این کشور از سویای آرژانتین ادامه
می یابد .در نتیجه این روند تولید و صادرات کنجاله سویا درآرژانتین
کمتر از پتانسیل آن می ماند.
واکنش صنعت دامپروری چین به ادامه شیوع تب خوکی آفریقایی
عاملی کلیدی در تعیین سطح تولید و مصرف کنجاله سویا جهان در
فصل زراعی  ۲۰۱۹-۲۰خواهد بود .در حال حاضر تخمین زده میشود
وضعیت بخش پرورش خوک در چین اندکی بهبود یافته و همچنین
تولید گوشت گاو ،ماکیان و ماهی بهبود یافته است اما زمانبندی این
اتفاق یک متغیر بسیار مهم است.
تخمین زده میشود در اکتبر-سپتامبر ۲۰۱۹-۲۰مصرف کنجاله سویا
در سراسر جهان  ۹.۷میلیون تن بهبود می یابد .این در حالی است که
در فصل جاری میزان مصرف حدود  ۰.۲میلیون تن کاهش یافته بود.
البته رقم پیشبینی شده از متوسط رشد  ۱۱.۱میلیون تنی در بازههای
 13/14و  17/18بسیار کمتر است .کارشناسان معتقدند افزایش نیاز
چین به واردات گوشت ،تقاضا برای کنجاله سویا در برزیل ،اتحادیه اروپا،
آمریکا و چند کشور دیگر را در فصل آینده بیشتر میکند.
آپدیت فصل زراعی  :۲۰۱۸-۱۹پیشبینی میشود تولید جهانی بیشتر
از انتظارات باشد اما همچنان در اکتبر-سپتامبر  ۲ ،۲۰۱۹میلیون تن
کمتر از متوسط رشد  ۱۱.۵میلیون تنی است که طی  ۵فصل قبل
ثبت شده است .در اکتبر-مارس  ۲۰۱۸-۱۹نه تنها چالشهای تقاضا
در چین ،بلکه موانعی در تولید در آمریکای جنوبی و همچنین کاهش
تولید آمریکا در ژانویه-سپتامبر  ۲۰۱۹و ازسوی دیگر نرخ کاهشی تولید
کنجاله در آمریکا و آرژانتین سبب شده است تولید در فصل جاری کمتر
از میزان پیشبینی شده باشد.
در حقیقت محاسبات کارشناسان حاکی از آن است که اگر متوسط
تولید کنجاله جهانی به سطح فصل  ۲۰۱۷-۱۸برسد ،بازده کنجاله سویا
در سطح جهان با  ۱.۲میلیون تن رشد به  ۲۳۴.۶میلیون تن میرسد.
البته این رقم هنوز هم کمتر از سطح تولید کنجاله سویا در فصل
 ۲۰۱۷-۱۸است .کارشناسان تخمین خود از صادرات کنجاله سویا در
سطح جهان را در اکتبر-سپتامبر  ۲۰۱۸-۱۹افزایش داده و  ۶۶.۵میلیون
تن اعالم کردند .بخش اعظم این روند صعودی در آرژانتین و برزیل اتفاق
می افتد .محمولههای کنجاله سویای آمریکا نیز احتماال از ارزیابیهای
پیشین کارشناسان بیشتر شود و به سطح رکورد  ۲۰۱۷-۱۸برسد .با
این وجود پس از افزایش در بازه اکتبر-مارس  ۲۰۱۸-۱۹کارشناسان
تخمین می زنند به دلیل افزایش رقابت از سوی آرژانتین و بهبود تولید
کنجاله سویا و ذخایر صادراتی آن ،صادرات آمریکا در بقیه فصل جاری
کاهش می یابد.
در بخش واردات کارشناسان پیشبینی خود از واردات کنجاله سویا از
سوی ایران را اصالح کردند .در حال حاضر واردات این کشور به رکورد
 ۱.۹میلیون تن رسیده است .به نظر میرسد مصرف کنندگان ایرانی
مقادیر کالنی کنجاله سویا از بازارهای جهانی خریده اند تا بتوانند ذخایر
خود را تامین کنند .به این ترتیب میزان ذخایر آنها در اکتبر-آوریل

 ۲۰۱۸-۱۹نسبت به سال قبل دو برابر شده است.
تخمین زده میشود مصرف جهانی کنجاله سویا در فصل زراعی
 ۲۰۱۸-۱۹به  ۲۳۴.۱میلیون تن برسد .این رقم اندکی از سطح سال
قبل پایین تر است و دلیل اصلی آن کاهش  ۵.۵میلیون تنی مصرف
در چین است .کارشناسان پیشبینی می کردند در ماه می مصرف
کنجاله سویا در چین نسبت به سطح فصل  ۶.۱ ،۲۰۱۷-۱۸میلیون تن
کاهش یابد .اما با توجه به رشد سریع تولید کنجاله سویا در داخل چین،
کارشناسان نیز ارزیابی خود را ارتقا داده اند.

کنجاله کلزا
چشم انداز فصل زراعی  :۲۰۱۹-۲۰تخمین زده میشود میزان کاهش
تولید جهانی از ۰.۱میلیون تن در فصل فعلی به  ۰.۳میلیون تن درفصل
زراعی  ۲۰۱۹-۲۰برسد .این در حالی است که چشم انداز تولید در
کشورهای  CISو اوکراین بیشتر از میزانی خواهد بود که کاهش در
اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر را جبران کند .سطح تولید کنجاله در
چین نیز در حال حاضر مشخص نیست زیرا احتماال بهبود محصول کلزا
در داخل این کشور به حدی نخواهد بود که کاهش واردات کانوال از
کانادا را جبران کند.
کارشناسان تخمین می زنند ذخایر اندک داخلی در کشورهای اروپایی
سبب میشود با ورود محصول جدید بازار واردات کلزا از بالروس ،روسیه
و اوکراین افزایش یابد .چشم انداز رشد تجاری میان کشورهای  CISو
چند عضو اتحادیه اروپا احتماال سبب میشود در فصل آینده موانعی در
صادرات و واردات جهانی کنجاله کلزا به وجود بیاید .تخمین زده میشود
حجم تجارت جهانی اندکی رشد کند و ازسوی دیگر تولید نیز درفصل
زراعی  ۲۰۱۹-۲۰به  ۳۵.۲میلیون تن برسد که  ۲.۹میلیون تن کمتر از
رکورد ثبت شده در فصل زراعی  ۲۰۱۳-۱۴است.
آپدیت فصل زراعی  :۲۰۱۸-۱۹هرچند تخمین کارشناسان از تولید
فصل جاری تغییری نکرده اما کارشناسان پیشبینی خود از تجارت
جهانی  ۶.۹میلیون تنی کنجاله کلزا و کانوال در بازه اکتبر-سپتامبر
 ۲۰۱۸-۱۹را کاهش داده اند .در کل تخمین زده میشود میزان تجارت
اندکی باالتر از سطح فصل  ۲۰۱۷-۱۸باشد .در این میان ریسک آن
وجود دارد که صادرات طی سال به تدریج کاهش یابد .به خصوص اگر
محمولههای کانادایی کانوال به چین در نتیجه جنگ تجاری کاهش
یابد .در حال حاضر کارشناسان تخمین می زنند با توجه به ورودی
 ۰.۱۳میلیون تن محصول به بازار در اکتبر-آوریل  ،۲۰۱۸-۱۹میزان
واردات چین به رکورد  ۱.۳۳میلیون تن برسد.
از سوی دیگر واردات کنجاله کانوال آمریکا نیز در اکتبر-سپتامبر
 ۲۰۱۸-۱۹نسبت به سطح سال قبل افزایش می یابد .اما همچنان از
میزان محصول وارد شده به بازار درفصول  ۱۴/۱۳و  ۱۷/۱۶کمتر است.
مصرف کنجاله کانوالی آمریکا در فصل  ۲۰۱۷-۱۸احتماال به دلیل
افزایش مصرف کنجاله سویا کاهش یافته است.
در فصل زراعی  ۲۰۱۸-۱۹مصرف کنجاله کلزا و کانوال نیز در کشورهای
 CISو همچنین کانادا ،آمریکا ،ژاپن ،هند و چند کشور دیگر رشد
میکند .این در حالی است که میزان مصرف در مکزیک ،چین ،پاکستان
و ویتنام کاهش می یابد .همچنین کارشناسان تخمین می زنند میزان
مصرف در اتحادیه اروپا به دلیل روند نزولی تولید از فصل زراعی
 ۲۰۱۷-۱۸کاهش می یابد .اما افزایش میزان واردات این منطقه احتماال
سبب میشود میزان کاهش مصرف کمتر از یک درصد باشد.
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کنجاله آفتابگردان
چشم انداز فصل زراعی  :۲۰۱۹-۲۰تولید جهانی احتماال از سطح
تخمینهای قبلی بیشتر شود و در بازه اکتبر-سپتامبر ۲۰۱۹-۲۰به
رکورد جدید  ۲۱.۴میلیون تن برسد که  ۰.۳میلیون تن نسبت به سال
قبل بیشتر باشد .بیشتر رشد مورد انتظار به کشورهایی غیر از  CISکه
تاحدودی روند صعودی تجارت کنجاله آفتابگردان در فصل آینده را کند
میکند ،مربوط میشود.
در حال حاضر تخمین زده میشود صادرات جهانی کنجاله آفتابگردان
درفصل زراعی  ۲۰۱۹-۲۰به رکورد  ۸.۱میلیون تن برسد .البته این رقم
باالتر از سطح افزوده فصل زراعی  ۲۰۱۸-۱۹است و نشان می دهد
واردات اتحادیه اروپا ،بالروس ،ترکیه و کشورهای دیگر احتماال نزدیک
به همین حجم می ماند .البته هنوز مشخص نیست واردکنندگان چینی
حجم قابل توجهی از کنجاله آفتابگردان را در آغاز فصل ۲019-۲۰
پیش خرید کنند یا خیر.
در اکتبر-سپتامبر ۲۰۱۹-۲۰تخمین زده میشود مصرف جهانی کنجاله
آفتابگردان با  ۰.۴میلیون تن رشد به  ۲۱.۴میلیون تن برسد .این در
حالی است که در فصل جاری میزان رشد  ۰.۹میلیون تن تخمین زده
میشود .احتماال در فصل آینده میزان ذخایر کاهش می یابد و همزمان
پیشبینی میشود مصرف جهانی اندکی از تولید بیشتر شود
آپدیت فصل زراعی  :۲۰۱۸-۱۹کارشناسان اندکی از تخمین خود
درباره بازده کنجاله آفتابگردان را کاهش داده و میزان  ۲۱.۱میلیون
تن اعالم کرده اند .این رقم نشان دهنده اصالح نزولی است که دلیل
اصلی آن مشکالتی در روسیه عنوان شده است .در این کشور چالش
برای ایجاد تقاضا برای روغن آفتابگردان پر رنگ است و از سوی دیگر
ذخایر دانههای روغنی دیگر سبب شده اند فرآوری دانه آفتابگردان کمتر
از پتانسیل فصل جاری بماند .به طور متقابل کارشناسان پیشبینی
می کنند واحدهای روغنکشی اوکراین در اکتبر-سپتامبر ۲۰۱۸-۱۹
کنجاله بیشتری تولید کنند.
صادرات جهانی کنجاله آفتابگردان نیز در این اواخر باالتر از سطح
تعیین شده ،بوده و در همین راستا کارشناسان ارزیابی خود از کل فصل
را ارتقا داده اند .بحران در بخش تولید گوشت ماکیان وجمعیت آن در
روسیه از میزان روغنکشی دانهها در ماههای اخیر کاسته است .اکنون
کارشناسان تخمین می زنند صادرات کنجاله آفتابگردان روسیه در
اکتبر-سپتامبر  ۲۰۱۸-۱۹به  ۱.۴میلیون تن رسیده که باالترین رکورد

طی  ۵سال اخیر به حساب می آید .همچنین این رقم  ۰.۲میلیون تن
باالتر ازسال گذشته است .بخش اعظم محمولههای کنجاله آفتابگردان
روسیه به سمت اتحادیه اروپا ،بالروس و ترکیه بارگیری میشود.
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علیرضا استاد حسینی

مسئول واحد آمار و اطالعات
انجمن صنفی صنایع روغننباتی

سال دوازدهم  /شماره  / 102مهر ماه 1398

64

الف) واردات
واردات انواع روغن خام ،ساخته شده ،دانه و کنجاله بر اساس آمار
کارشناسی نشده گمرک ج.ا.ا و در شش ماهه اول سال  98به میزان
 3.238.904تن به ارزش  1.694.777هزار دالر بوده است که از
این مقدار:
انواع روغن خام 808.821 :تن انواع روغن خام ( 24.97درصد از
کل میزان واردات روغن خام ،دانه و کنجاله) به ارزش  604.984هزار
دالر ( 35.70درصد از کل ارزش وارداتی روغن خام،دانه و کنجاله)
وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر مقداری
 51درصد افزایش و از لحاظ ارزش دالری  43درصد افزایش را نشان
میدهد و روغن ساخته شده نیز به میزان  2.630تن و به ارزش
 3.388هزار دالر وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل
از نظر وزنی  6درصد کاهش و از نظر ارزش دالری نیز  19درصد
افزایش داشته است.

واحد :تن -دالر

انواع دانه روغنی 1.388.622 :تن انواع دانه روغنی
( 42.87درصد از کل واردات روغن خام ،دانه و کنجاله)
به ارزش  630.509هزار دالر ( 37.20درصد از کل ارزش
وارداتی روغن خام ،دانه و کنجاله) وارد شد که در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی  10درصد کاهش و
از لحاظ ارزش دالری نیز  19درصد کاهش داشته است.
واحد :تن -دالر

واحد :تن -دالر

اعداد و ارقام ارائه شده در آمارها حاکی از افزایش چشمگیر واردات روغن خام آفتابگردان بوده ،واردات دانه روغنی سویا کاهش داشته که از
محل واردات روغن خام سویا این کسری جبران گردیده ،روغن پالم نیز افزایش داشته که خبر خوبی برای تولید کنندگان در خصوص کسری
موجودی این نوع روغن در بازار می باشد.
در واردات کنجاله نیز افزایش واردات کنجاله در حدود دو برابر و عدم افزایش واردات دانه نسبت به سال گذشته در صنعت روغنکشی قابل
تامل است و می بایست مورد توجه دست اندرکاران دولتی و صنعتی باشد.

سال دوازدهم  /شماره  / 102مهر ماه 1398

انواع کنجاله :واردات کنجاله حدود  1.038.831تن
( 32.07درصد از کل واردات روغن خام ،دانه و
کنجاله) به ارزش  455.896هزار دالر ( 26.90درصد
از کل ارزش وارداتی روغن خام ،دانه و کنجاله) بوده
که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی
 83درصد افزایش و از نظر ارزش دالری  84درصد
افزایش داشته است.
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ب) عملکرد کارخانجات روغن نباتی
تولید و تصفیه روغن نباتی :در شش ماهه اول سال ،98
حدود  993.469تن روغن نباتی تولید که نسبت به مدت مشابه
سال قبل  22درصد افزایش داشته ،همچنین میزان تولید روغن
تصفیه مایع با  66درصد از کل تولید به میزان  654.385تن
نسبت به سال گذشته  34درصد افزایش و تولید روغن تصفیه
نیمه جامد با  34درصد از کل تولید به میزان  339.083تن که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  4درصد افزایش داشته است.

سال دوازدهم  /شماره  / 102مهر ماه 1398

توزیع روغن نباتی :حدود  967.221تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  20درصد افزایش داشته است ،از این میزان
 91درصد مستقیم و مابقی به صورت کارمزدی و صادرات توزیع گردیده است.
الزم به ذکر است از دالیل اصلی افزایش تولید روغن نباتی در شش ماهه اول سال  1398نسبت به مدت مشابه سال گذشته اینکه
شرکتهایی نظیر فربست دزفول ،اکسین فرآیند ،کیش چیپس ،سوداطالیی شمال ،ماه تی تی گل و پرورپودر در اواخر سال  97و
اوایل سال  98احداث گردیده و به افزایش تولید کمک شایانی داشته اند.
صادرات :روغنهای نباتی پس از تصفیه و تولید ،در بازار داخلی و یا بازارهای بینالمللی توزیع می گردند ،در جدول زیر صادرات
کارخانجات روغن نباتی ایران طی سالهای  1386لغایت شش ماهه سال  98در بازارهای بینالمللی به نمایش در آمده است
که این فراز و نشیب از سال  1386که حدود  92هزار تن بوده در حال حاضر بدلیل شرایط خاص اقتصادی و ممنوعیت صادرات
حدود  821تن صادرات انجام شده و امید آن داریم که با رفع محدودیت و موانع ،رقم قابل توجهی صادرات داشته باشیم تا چرخه
اقتصادی این صنعت نیز پویاتر گردد .
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* برای کسب اطالعات بیشتر به سایت  www.ivoia.comمراجعه شود.

قیمت جهانی انواع روغن خام
2019  تا ژوئیه2017 ژوئیه

Palm oil RBD,
Mal, fob  

Palm oil crude,
Indonesia, fob  

Palm olein RBD,
Mal, fob  

Palm olein
RBD, Mal, cif Rott  

938 4391

658

656

664

729

620 1016

Aug 2017

788

755

750

730

761

925 4505

639

649

650

715

627 1128

Sept 2017

803

782

776

759

782

919 4442

690

704

698

763

691 1359

2017

797

780

776

763

766

895 4446

681

688

687

752

692 1391

Nov 2017

827

800

796

765

763

880 4292

691

694

696

761

709 1425

Dec

2017

776

754

755

760

754

857 4283

617

629

621

680

625 1288

Jan

2018

781

767

768

746

752

818 4431

650

643

654

708

667 1260

Feb

2018

766

757

757

746

756

743 4405

654

650

660

708

673 1148

Mar 2018

751

749

748

746

758

751 3901

658

648

657

711

660 1022

2018

757

754

758

754

774

712 3709

651

643

651

702

651 1009

May 2018

735

714

716

740

761

719 3206

639

623

640

689

621

937

Jun

2018

702

689

683

720

728

710 3212

605

597

610

657

600

861

Jul

2018

674

673

663

721

737

709 3303

570

556

572

622

572

872

Aug 2018

675

661

645

716

717

679 3180

559

537

563

613

557

900

Sep

2018

671

655

645

700

696

659 3216

552

520

556

604

538

866

Oct

2018

691

684

660

673

669

706 3037

539

504

543

593

520

795

Nov 2018

660

653

635

655

642

678 3316

492

461

492

549

460

704

Dec

2018

674

648

623

621

641

659 3219

489

462

494

546

472

742

Jan

2019

684

661

654

627

654

658 3067

538

517

542

592

540

773

Feb

2019

710

693

685

663

676

651 2959

556

529

560

610

548

707

Mar 2019

666

648

644

644

667

718 2733

523

500

528

578

517

656

2019

665

634

634

648

664

710 2663

538

505

540

598

504

640

May 2019

653

640

639

672

686

695 2480

511

471

513

571

472

580

Jun

2019

667

634

629

701

709

675 2528

502

469

508

557

473

551

Jul

2019

669

643

640

729

754

658 2594

494

468

501

549

481

554
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Oct

Apr

Apr

Palmkern oil,Mal /
Indo,cif Rott

Olive Oil ,Spain
, Extra Virgin (e) 

751

Palm stearin
RBD, Mal fob

Soybean oil,
Argentina, fob  

723

Corn oil, U.S.
fob Gulf  

Soybean oil,
Brazil, fob  

741

Sunoil, Arg., fob  

Soybean oil,
US, fob Gulf  

747

year

786

month

2017

Jul

67

Sunoil, fob Black Sea  

این بخش با هدف کمک به دست اندرکاران صنعت و اطالع از نوسانات و تغییرات قیمتهای جهانی روغننباتی
.و بهبود شرایط تصمیم گیری ارائه می گردد

روغن ساعی یک انتخاب استثنایی

سالمت فردا با روغن الکا

بدن برای انجام عملکرد خود نیاز به اسیدهای چرب دارد ولی این اسیدها در بدن تولید نمیشود .روغنهای گیاهی منبع و اسیدهای چرب مورد نیاز
بدن هستند و بطور خاص دو نوع ( )K.D.E.Aغنی از ویتامینهای محلول در چربی نظیر اسید چرب امگا  3و امگا  6در این روغنها به فور یافت می
شود .آلفالینولنیک اسید یک نوع از اسید های چرب امگا  3است که در روغن سویا ،روغن کلزا و روغن بذر کتان با ساختاری بسیار شبیه به اسیدهای
چرب موجود در ماهی یافت میگردد .مصرف اسید های چرب امگا  3بخاطر خاصیت ضد التهابی خود برای افراد مبتال به بیماریهای قلبی ،پوستی و
گوارشی توصیه میگردد .همچنین مصرف طوالنی مدت اسیدهای چرب امگا  6به از بین بردن التهاب کمک میکند .کشت و صنعت گلستان دزفول به
گواه آزمایشهای انجام شده و تایید مراجع ذیصالح مفتخر به تولید و عرضه روغنهای گیاهی با دو برندساعی و الکا مطابق با آخرین استانداردهای
روز دنیا و برترین کیفیت میباشد.

آدرس کارخانه :دزفول کیلومتر  8جاده شوشتر _کیلومتر  11جاده شهر حمزه
آدرس دفتر تهران :خیابان فاطمی _خیابان پروین اعتصامی_کوچه اردشیر _پالک 39
تلفن دفتر تهران 88985054 :الی55
ادرس سایتwww.saeioil.com :
Email:golestani.3333@yahoo.com
تلفن فروش06142358209 :الی 12
تلفن کارخانه06142358201:الی6

ارتباط با مشتری06142358214 :

فاکس06142358207 :

www.saeioil.com

www.saeioil.com

