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  رانیدر مناطق عمده کشت آن در ا یآب يزراعت کلزا ياقتصاد یبررس

  *علی شهنوازي

بخش تحقیقات اقتصادي، اجتماعی و ترویج کشاورزي، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع استادیار، 
 .طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تبریز، ایران

  چکیده

 افزایش تولید،هاي باشد. چنانچه برنامهمی در کشور کشت کلزابیشتر و توسعه  رشیالزمه پذ ی،زراع يسودآور
تأمین  يهاي موجود در سطح کشور در راستاگردند، امکان استفاده از مزیت یطراح يمتناسب با بازده اقتصاد

 گذاري در زراعتاهداف کالن فراهم خواهد شد. این پژوهش براي بررسی این موضوع، نرخ بازده داخلی سرمایه
ارزش افزوده مثبت را  يدارا داتیمحاسبه و سهم تول 1393-94در طول سال زراعی ر را استان کشو 14در  کلزا

کیلوگرم در (هاي کرمان نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرد به ترتیب به استان. کرده استمشخص 
در استان کیلوگرم در هکتار) متعلق بوده و بیشترین سطح زیرکشت کلزا  542هرمزگان ( ) و3562هکتار 

هاي هرمزگان، قزوین و خراسان شمالی بیشترین بازدهی منفی را داشتند هکتار) بود. استان 6457خوزستان (
هاي کرمان، درصدي از تولید، شایان توجه است. استان 7/6که در این میان جایگاه استان قزوین با سهم 

هاي اول، دوم و درصد در رتبه 89/278و  61/325، 36/888آذربایجان شرقی و لرستان به ترتیب با نرخ بازدهی 
درصد سهم از تولید و سودآوري قابل توجه،  3/5ها، استان آذربایجان شرقی با سوم قرار گرفتند که در بین آن

درصد نظام  79هاي پژوهش جایگاه منحصر به فردي در تولید اقتصادي کلزا در کشور داشت. بر اساس یافته
هاي مورد مطالعه داراي بازدهی اقتصادي بوده و میزان فاده در تولید کلزاي آبی در استانبرداري مورد استبهره

گذاري در تولید کلزا را دار با نرخ بازده سرمایهسود، درآمد، عملکرد و قیمت به ترتیب بیشترین ارتباط معنی
  داشتند.

  گذاري، سودآوري، کلزا، نرخ بازده داخلی.سرمایه: هاي کلیديواژه
                                                            

 a.shahnavazi@areo.ir: نویسنده مسوول *

http://jop.areeo.ac.ir
mailto:a.shahnavazi@areo.ir
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  مقدمه

محصول از کل  نیکشور دارد. سهم ا ییغذا تیدر تأمین امن ايبرجستهاست که نقش  یکلزا محصول
) 1396-97در حال حاضر ( یدرصد گزارش شده ول 49/0) تا 1385-1386گذشته ( يهادر سال یزراع داتیتول
توسعه  ششمساله  ). طبق برنامه پنج1398و  1388 ،ياست (وزارت جهاد کشاورز دهیدرصد رس 41/0به 

- 93 یهزار تن در سال زراع 146کلزا از  دیالزم است تول رانیا یاسالم يجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،ياقتصاد
 نیا دیتول زانی). م1396 ،ی(روزنامه رسم ابدی شیافزا 1399-1400 یهزار تن در سال زراع 934به  1392

هزار تن بوده که  8/329و  1/181 بیترت به 1397و  1396 يهاسال یعنیمحصول در طول دو سال اول برنامه 
درصد عدم تحقق را  11و  21 بیو به ترت باشندیشده م نییهزار تن کمتر از اهداف تع 2/41و  9/46 زانیبه م

براي دستیابی به اهداف ). 1396 ،ی؛ روزنامه رسم1398و  1397 ،ي(وزارت جهاد کشاورز سازدیمشخص م
است انگیزه الزم براي افزایش تولید در سطح مزرعه نیز تأمین شود. پیگیري سیاست افزایش باالدستی، ضروري 

برداران، پایداري تولید را به مخاطره انداخته و الزم است همواره به سودآوري تولید بدون توجه به منافع بهره
که متغیرهاي اقتصادي و  دهندعنوان یک عنصر کلیدي توجه شود. نتایج مطالعات پیشین نشان میزراعی به

اجتماعی نظیر سن، تحصیالت، تجربه کشت، تنوع تولید، عملکرد سال گذشته، سطح سبز، درصد افت و شرکت 
) و 1390باشند (شفیعی، هاي ترویجی از عوامل تأثیرگذار در توسعه کشت کلزا در استان کرمان میدر کالس

هاي هرز وجود دارد (آبروان و یتروژنه، کود گوگرد و علفامکان افزایش عملکرد کلزا با مدیریت مصرف کود ن
هاي هاي عمده بررسی شده و فرصتدر مطالعه پیش رو وضعیت سودآوري تولید کلزا در استان ).1396همکارن، 

گذاري در هر هکتار به توسعه کشت این محصول در سطح کشور تعیین گردید. بدین منظور نرخ بازده سرمایه
ن شامل مرکزي، آذربایجان شرقی، خوزستان، کرمان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، لرستان، استا 14تفکیک 

هرمزگان، گلستان، قزوین، اردبیل، خراسان رضوي، خراسان شمالی و البرز محاسبه و با یکدیگر مقایسه شد، 
  د.هاي مورد مطالعه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بررسی گردیهمچنین ارتباط شاخص

  ضرورت و اهمیت توسعه کشت کلزا

هاي توسعه کشت باشد. چنانچه برنامهالزمه پذیرش و توسعه کشت کلزا، سودآوري زراعی این محصول می
هاي اقتصادي موجود در سطح کشور در راستاي متناسب با بازده اقتصادي طراحی گردند، امکان استفاده از مزیت

مطالعات گذشته بیشتر از سطح خرد به موضوع توسعه کشت کلزا تأمین اهداف کالن فراهم خواهد شد. 
هاي بخش کشاورزي و محاسبه سودآوري تولید، مناطق مستعد اند ولی مطالعه حاضر با استفاده از دادهپرداخته

. پژوهش براي دستیابی به این هدف، نرخ کندیمگذاري تیاولواقتصادي براي توسعه کشت کلزا را شناسایی و 
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استان کشور را محاسبه کرده و سهم تولیدات داراي  14زمینی در گذاري در زراعت سیبداخلی سرمایه بازده
ها را با ارزش حال کند. نرخ بازده داخلی، نرخی است که ارزش حال هزینهارزش افزوده مثبت را مشخص می

استفاده شده و  SPSSو  COMFARافزارهاي ). در مطالعه حاضر از نرم1395سازد (شهنوازي، درآمدها برابر می
و  1395اطالعات مورد نیاز از انتشارات وزارت جهاد کشاورزي به دست آمده است (وزارت جهاد کشاورزي، 

  ، گزارش شده است.1هاي مورد استفاده در جدول داده ).1396
  

  .)94-1393( هاي مورد مطالعهتفکیک استاناطالعات مورد استفاده به -1جدول 

  استان  ردیف
  درآمد (ریال)  هزینه (ریال)

  ماهه چهارمسه  ماهه سومسه  ماهه دومسه  ماهه اولسه

 34307690 1361540 15094230 18744220  مرکزي  1

 6301429 1221430 8415540 9931070  آذربایجان شرقی  2

 32168650 1656580 70213620 17250370  خوزستان  3

 150000000 3437500 13708750 16843750  کرمان  4

 52488040 2346730 18039230 22570330  اصفهان  5

 13196970 1168170 3544070 7975150  سیستان و بلوچستان  6

 38095240 1952380 5847620 8833330  لرستان  7

 11916670 2267910 3135410 8202100  هرمزگان  8

 37925710 1521250 8835670 22429440  گلستان  9

 28294740 2180710 14396840 14565000  قزوین  10

 40686790 2500000 6404340 24490370  اردبیل 11

 29140920 1632490 10803630 8531280  خراسان رضوي  12

 29033330 2385000 8031000 19537690  خراسان شمالی  13

 20697670 1320930 4835350 11386490  البرز  14

 1396کشاورزي، وزارت جهاد مأخذ: 
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  و بحث نتایج

هاي تن محصول برداشت شده که سهم استان 52065از اراضی آبی کشت کلزا  1393-94در سال زراعی 
 71هکتار کلزا کشت شده که بیش از  2400هم بیش از ها رويدر این استان باشد.درصد می 5/72مورد مطالعه 

گذاري تولید کلزا در هر قسمت ابتدا نرخ بازده داخلی سرمایهباشد. در این درصد سطح زیر کشت آبی کلزا می
هکتار محاسبه شده و سپس ارتباط شاخص نرخ بازده داخلی با مقدار تولید، سهم و سطح زیر کشت استان، 

، جایگاه 2گردد. در جدول قیمت، سود، درآمد، هزینه و عملکرد با استفاده از ضریب همبستگی بررسی می
  از لحاظ نرخ بازده داخلی مشخص شده است. هاي کشوراستان

هاي کرمان ، پیداست بیشترین و کمترین عملکرد به ترتیب به استان2طور که از نتایج جدول همان
کیلوگرم در هکتار) تعلق دارد. بیشترین سطح زیرکشت کلزا در  542هرمزگان ( ) و3562هکتار کیلوگرم در (

درصد سطح زیرکشت کلزاي آبی کشور را به  1/15تنهایی این استان بههکتار) بوده و  6457استان خوزستان (
رتبه پنجم قرار دارد.  دروجود استان خوزستان از لحاظ سودآوري تولید  این خود اختصاص داده است. با

 اند که در این میان جایگاه استانهاي هرمزگان، قزوین و خراسان شمالی بیشترین بازدهی منفی را داشتهاستان
  باشد. درصد از تولید شایان توجه می 7/6قزوین با دارا بودن 

هاي کرمان، آذربایجان شرقی و لرستان به ترتیب با استان 1393-94بر اساس نتایج در طول سال زراعی 
). این سه 1اند (شکل هاي اول، دوم و سوم قرار گرفتهدرصد در رتبه 89/278و  61/325، 36/888نرخ بازدهی 

 3/5ها، استان آذربایجان شرقی با اند. در بین این استاندرصد از تولید را بر عهده داشته 8/7 هم وياستان ر
درصد سهم تولید و سودآوري قابل توجه جایگاه منحصر به فردي در تولید اقتصادي کلزا در کشور دارد. به نظر 

توسعه کشت کلزا چندان استفاده  هاي اقتصادي موجود درهاي کرمان و لرستان از ظرفیترسد استانمی
هاي برداري مورد استفاده در تولید کلزاي آبی در استاندرصد نظام بهره 79دهد که ، نشان می2اند. شکل نکرده

پذیري اقتصادي افزایش تولید کلزا در درصد بوده که این بیانگر توجیه 18مورد مطالعه داراي بازدهی بیش از 
درصد تولید کلزاي آبی کشور داراي بازدهی منفی یا کمتر  21دهد که نتایج نشان میطور باشد. همانکشور می

  درصد هستند. 18از 

هاي اقتصادي مورد مطالعه، ضریب همبستگی منظور بررسی ارتباط میان نرخ بازده داخلی و دیگر شاخصبه
کرد و قیمت بیشترین ارتباط را با ). نتایج نشان داد که به ترتیب سود، درآمد، عمل3پیرسون محاسبه شد (جدول 

اند و سطح زیرکشت، تولید و سهم از تولید ارتباطی با سودآوري گذاري در تولید کلزا داشتهنرخ بازده سرمایه
هایی که سهم بیشتر یا کمتري از تولید دارند سودآوري بیشتر یا توان گفت که استاندیگر نمی عبارت ندارند، به
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داري با درآمد و سود ارتباط دارند و طور معنیا دارند. عملکرد و قیمت فروش محصول بهکمتري در زراعت کلز
  شود.گذاري در تولید محصول کلزا میتوان گفت افزایش قیمت فروش باعث افزایش سرمایهمی

  
  .)94-1393( هاي مورد مطالعهتفکیک استانگذاري تولید کلزا بهنرخ بازده سرمایه -2جدول 

یف
رد

  

  استان
  عملکرد

  (تن)

قیمت 
  (ریال)

  درآمد

(میلیون 
ریال در 

  ×هکتار)

  هزینه

(میلیون  
ریال در 
  هکتار)

  سود

(میلیون 
ریال در 
  هکتار)

سطح زیر 
کشت 
استان 
  (هکتار)

  نرخ بازده داخلی  تولید استان

مقدار 
  (تن)

سهم 
  رتبه  درصد  (درصد)

  11 - 04/4  3/2  1200  730  - 9/0 2/35  3/34  20276 1692  مرکزي  1

  2 61/325  3/5  2756  1400  4/36 6/25  63  18693 3371  آذربایجان شرقی  2

  5 76/38  1/15  7888  6457  2/6 26  2/32  21898 1469  خوزستان  3

  1 36/888  4/0  197  250  8/113 2/36  150  40006 3562  کرمان  4

  6 97/37  2/1  641  313  5/9 43  5/52  25018 2098  اصفهان  5

  9 40/6  7/3  1936  1516  5/0 7/12  3/1  14151 924  بلوچستانسیستان و   6

  3 89/278  1/2  1120  1400  5/21 6/16  1/38  14546 1619  لرستان  7

  14 - 67/19  1/0  74  170  - 7/1 6/13  9/11  21986 542  هرمزگان  8

  8 69/23  2/11  5857  3195  5 33  9/37  18112 2094  گلستان  9

  13 - 83/14  7/6  3504  1670  - 9/2 1/31  3/28  19041 1486  قزوین  10

  7 40/34  17  8833  4596  3/7 4/33  7/40  18003 2260  اردبیل 11

  4 08/74  3/5  2764  1301  1/8 21  1/29  10776 2698  خراسان رضوي  12

  12 - 74/4  7/1  892  1148  - 9/0 9/29  29  23856 1217  خراسان شمالی  13

  11 - 04/4  4/0  219  125  1/3 5/17  7/20  13529 1358  البرز  14

  )هاي پژوهشمأخذ: یافتهباشد، (امل فروش و سایر درآمدها میش* 
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  .هاي مختلف (درصد)گذاري در تولید کلزا در استاننرخ بازده داخلی سرمایه -1شکل 

 

  
  .نسبی سودآوري تولید کلزا در کشورفراوانی  -2شکل 

  

  

  

-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

هرمزگان
خراسان شمالی
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گلستان
اصفهان

خراسان رضوي
آذربایجان شرقی

15%
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80%

بازدهی منفی
درصد 18بازدهی مثبت کمتر از سود بانکی 
درصد 18بازدهی مثبت بیشتر از سود بانکی 
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  .هاي مورد مطالعهضریب همبستگی شاخص -3جدول 

  سهم از تولید  تولید  سطح زیر کشت  سود  هزینه  درآمد  قیمت  عملکرد  بازده داخلینرخ   

                  1  نرخ بازده داخلی

                1  72/0**  عملکرد

              1  36/0  67/0**  قیمت

            1  81/0**  79/0**  92/0**  درآمد

          1  54/0*  56/0*  48/0  19/0  هزینه

        1  26/0  94/0**  73/0**  73/0**  99/0**  سود

      1  - 20/0  1/0  - 15/0  - 14/0  - 02/0  - 21/0  سطح زیر کشت

    1  94/0**  - 22/0  20/0  - 13/0  - 20/0  11/0  - 24/0  تولید

  1  1**  94/0**  - 21/0  20/0  - 12/0  - 20/0  11/0  - 23/0  سهم از تولید

  پژوهش).هاي باشد، (مأخذ: یافتهدار میدرصد معنی 5درصد و  1** ، * به ترتیب در سطح احتمال 

 توصیه ترویجی 

هاي توسعه کشت کلزا در کشور توان پیشنهادهاي زیر را براي بهبود برنامههاي پژوهش میاز مجموع یافته
  ارائه نمود:

الف) استان خوزستان قطب تولید کلزاي آبی کشور بوده ولی سودآوري زراعی در آن نیازمند توجه بیشتر 
گذاري تولید در تولید آبی کلزا را به خود اختصاص داده ولی نرخ بازده سرمایهدرصد  15است. این استان بیش از 

  درصد است که از مقادیر برتر کشوري فاصله زیادي دارد. 39آن حدود 

هاي هرمزگان، قزوین و خراسان شمالی منفی بوده و تولید کلزاي آبی در سال ب) سودآوري زراعی در استان
نبوده است. ضروري است با افزایش عملکرد و قیمت خرید بر میزان سودآوري زراعی مورد مطالعه اقتصادي 

  ها افزوده گردد.کشت در این استان

ترین مناطق براي گذاري مناسبهاي کرمان، آذربایجان شرقی و لرستان از لحاظ بازدهی سرمایهج) استان
  باشند.افزایش کشت و تولید کلزا می



 علی شهنوازي

77 

 

درصد بوده و کشت  18اي مورد مطالعه داراي بازدهی اقتصادي بیشتر از هدرصد تولید آبی استان 79د) 
  ها از لحاظ اقتصادي توجیه دارد.کلزا در این استان
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