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 های روغنیاجرایی در حوزه دانه بخش هم افزایی دانشگاه و

های تحصیلی و مقاطع مختلف کاردانی تا دکتری تعداد دانشجویان در رشته، 99آمار کشور در سال  سامانه هایبر اساس آخرین داده 

درصد این افراد در یکی از مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد،  00میلیون نفر اعالم شده است که حدود  3.3در حدود 

 کنند.یا فوق دکتری تحصیل می یدکتر

کنند هزار نفر( در حوزه کشاورزی و دامپزشکی تحصیل می 640)حدود  رصدد 4حدود  90در سال  از مجموع کل دانشجویان کشور

رشته(  61های کشاورزی ) حدود درصد کاهش داشته است. بر اساس توزیع رشته 43ن بیش از آسال قبل از  3که این میزان نسبت به 

هزار نفر( در یکی از  30  )حدوددرصد دانشجویان کشوردر حوزه کشاورزی  33در مقاطع کاردانی تا دکتری، حداقل حدود 

 نمایند. بیوتکنولوژی تحصیل می و های زراعت و اصالح نباتات، گیاهپزشکی، علوم خاک و آبرشته

میلیون تن( مربوط  63درصد )حدود  1حدود در کشور،  6399میلیون تن محصول کشاورزی تولید شده منتهی به سال  06از حدود 

های روغنی شامل هزار تن( مربوط به زراعت دانه 100درصد ) 3میلیون تن حدود  63است و از این به تولید محصوالت صنعتی بوده 

درصد از تولید کشور در بخش  0.9کلزا، سویا، کنجد، گلرنگ، آفتابگردان و سایر محصوالت روغنی بوده است. در مجموع حدود 

 های روغنی بوده است.تولیدات زراعی مربوط به دانه

درصد سهم تولید  0.9های زراعی کشور از یکسو، حدود پنجاه هزار دانشجو یا فارغ التحصیل کشاورزی در حوزهحضور حدود 

های روغنی، اهمیت درصدی به واردات دانه 03تا  00در کنار وابستگی بیش از  ،های روغنی در بخش زراعی از سوی دیگردانه

 کند. جرا را دو چندان میضرورت و هم افزایی حوزه تحقیقات دانشگاهی و بخش ا

های زراعت و نفر( به همراه اساتید خود در یکی از حوزه 300در صورتیکه فقط یک درصد از دانشجویان حوزه کشاورزی کشور )

نفر( و به همین تعداد از فعاالن بخش حوزه صنعت و اجرا در  300اصالح نباتات، بیوتکنولوژی، گیاهپزشکی، علوم خاک و آب )

خصوصی به همراه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی در مراکز تحقیقات دولتی و خدمات کشاورزی  مستقر در شهرستانها بخش 

ور و های موثر در راستای تامین نیازهای داخلی کشتوان شبکه منسجمی از توسعه فعالیتمی ،و روستاها با یکدیگر همکاری نمایند

 برنامه ریزی نمود. را های روغنیه دانههای موجود در حوزبرطرف نمودن محدودیت

آید احیا و لذا به نظر می اما در حال حاضر متاسفانه چنین شبکه منسجم تحقیقاتی، عملیاتی و متمرکزی در کشور وجود ندارد

واند  نقش تهایی جدید و بهره گیری از تجربیات قبلی و حضور تمامی فعاالن این عرصه بصنعت و بازار با شیوه های دانش،کانون

ی دانش، صنعت دفتر هماهنگ ،گرددمهمی در دستیابی به اهداف متصوره برای تامین نیازهای داخلی کشور داشته باشد. لذا پیشنهاد می

و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به این مهم توجه داشته و با برنامه ریزی صحیح و مستمر و بهره گیری از تمامی 

های روغنی انهداخلی کشور بتواند نقش مهمی در پیشران حرکتی کشور در تامین حداکثری نیاز داخلی کشور در حوزه های دظرفیت
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