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 چکیده
میانگین  1396-97و  1393-94های زراعی بر اساس اطالعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی در طول سال

یااانگین  2616به  1956عملکرد کلزای آبی از  فاازایش م یاان ا بااا ا کیلوگرم در هکتار افزایش یافته است. همزمان 

ها کاسته ویژه کودهای ازته و پتاسه افزایش داشته و از میزان مصرف بذر و ریزمغذیمصرف کودهای شیمیایی به

هکتار افزایش یافته و تولید  155622به  34120شده است. در همین مدت سطح زیر کشت کلزای آبی کشور از 

ها و تن رسیده است. با ترکیب اطالعات مربوط به تغییرات سطح زیر کشت، مصرف نهاده 276593به  52065از 

مااورد تولید کل می مااانی  طااع ز شااور در فا االه دو مق لاازا در ک شاات ک توان به این نتیجه اولیه رسید که توسعه ک

تااایج مطالعه، بیشتر بر اساس  ساات. ن شااته ا افزایش سطح زیر کشت بوده و عامل ارتقای کارایی نقش چندانی ندا

ساات.  89/0مطالعه نیز نشان داد که متوسط کارایی در دوره مورد مطالعه تغییری نکرده و در میزان  ثابت مانده ا

، تهران، گلستان، های مرکزی، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، سمنانهای پژوهش در استانبر اساس یافته

سااترس  ناااوری در د نااش و ف سااطح دا قزوین، قم و خراسان رضوی امکان افزایش تولید از طریق بهبود کارایی در 

های کیلوگرم در هکتار به ترتیب به استان 958و  1100، 1287باشد. بیشترین شکاف عملکردی نیز با مقدور می

تاان  53473رود با حذف شکاف کارایی در مجموع تظار میسیستان و بلوچستان، مرکزی و سمنان تعلق دارد. ان

عاای  34کلزا بر تولید کل کشور افزوده گردد که این مقدار حدود  سااال زرا -94در د تولید کلزای آبی کشور در 

بااا های گستان،باشد. محاسبات بیانگر آن است که استانمی 1396 یااب   2/11و  7/17، 43 فارس و قزوین به ترت

 اند. در د شکاف تولیدی کشور در زراعت کلزا را به خود اختصاص داده 70بیش از  در د در مجموع
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 بیان مسئله
اند. با توجه به دادهمطالعات متعدد وجود شکاف میان عملکرد موجود و عملکرد بالقوه در مزارع کلزا را نشان  

ساای چندبعدی بودن مدیریت کشت محصول، در عمل نیز این پژوهش طاای را برر لاای مرتب ها موضوعات مختلف و

بااا اند، باکرده نااد،   آنکه همگی این مطالعات اذعان به وجود شکاف میان عملکرد بالفعل و بالقوه در مزارع کلزا دار

حااوه ع مورد بررسی متفاوت بوده است. پارهوجود راهکار پیشنهادی با توجه به موضواین ای از مطالعات میزان و ن

قاارار دادهها بهمصرف نهاده بااه ویژه کودهای شیمیایی و نحوه مدیریت آن را در مرکز توجه  گاار  عااات دی نااد. مطال ا

یااز در خعوامل محدود کننده پرداخته و نقش فاکتورهای مختلف را استخراج نموده عاااتی ن صااوص اند. البته مطال

باار آن زمان استفاده از نهاده ماارثر  ها در قالب تاریخ کشت و تأثیر آن بر عملکرد و سودآوری زراعت کلزا و عوامل 

 گردد.ها اشاره میای از این پژوهشانجام گرفته است. در ادامه به خال ه

کاا شااترین عمل کااه بی صاارف بررسی تأثیر کاربرد زئولیت و کود نیتروژن بر عملکرد کلزا نشان داد  نااه از م رد دا

یاازان  9کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره و  270همزمان  بااه م بااه  2452تن زئولیت  تااار  لااوگرم در هک کی

های پژوهشی مربوط به تعیین خأل عملکرد و عوامل محدود (. یافته1399آید )غالمحسینی و همکاران، دست می

کیلوگرم در هکتار و  2308میان متوسط عملکرد واقعی یعنی کننده عملکرد کلزا در استان گلستان نشان داد که 

قاادار  4123عملکرد قابل محصول یعنی  جااود دارد.  1818کیلوگرم در هکتار، به م فاااوت و تااار ت لااوگرم در هک کی

در د(،  15در د(، عدم شخم تابستانه ) 4/21عوامل ایجاد کننده این شکاف به ترتیب اهمیت، مساحت مزرعه )

در د(، عدم مصرف کود پتاسیم  6/14در د(، عدم مصرف بهینه کود نیتروژن ) 7/14ن و شخم )زمان تهیه زمی

در ااد( و  1/8ها )کشدر د(، ضدعفونی بذرها با حشره 8/10های هرز در واحد سطح )در د(، تراکم علف 14)

نااد ی نشان دادههای پژوهش(. همچنین یافته1399در د( معرفی شدند )سخاوتی فر و همکاران،  4/1زیرشکن ) ا

تااه  85/29و  4/34که عملکرد دانه در اثر تأخیر در کشت در سال اول و دوم آزمایش به ترتیب  در د کاهش یاف

کاارد می 4906و  5096و ارقام پائیزه اوکاپی و طالییه به ترتیب با  شااند کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عمل با

 (.1399)زراعی سیاه بیدی و همکاران، 

یاادانی های مطالعات پیشین نشان میدی یافتهبنجمع کاارد م دهد که همچنان شکاف قابل توجهی میان عمل

یااق  صااول از طر یاان مح یااد ا فاازایش تول کلزا با شرایط مطالعاتی وجود دارد و امکان افزایش عملکرد و در نتیجه ا

یز به عوامل خارج مزرعه از قبیل عملیات به زراعی و به نژادی وجود دارد. البته در این میان تعدادی از مطالعات ن

سااموم، سطح زیر کشت توجه نموده و راهکار افزایش تولید را از طریق افزایش استفاده از نهاده کااود،  ها از قبیل 

تااه اند. باعملیات زراعی و سطح زیر کشت پیشنهاد نموده یاان یاف گاای ا مااهآنکه هم ساات در برنا های ریزیها الزم ا

یااد از وجود مطالعهاین رفته شوند، باای و ملی در نظر گمنطقه جاام تول یااد، ح شااکاف تول ای که اقدام به شناسایی 

ماازارع  لاازا در  یااد ک کااارایی تول دست رفته و نحوه مدیریت آن نماید، انجام نیافته است. پژوهش حاضر با مقایسه 
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سااخ می 1396-97و  1393-94های زراعی کشور در سال سااش پا سااابه چند پر طااول  ساات در  هااد. نخ های لد

کااارایی در گذشته کارایی تولید چگونه تغییر یافته است. دوم، استان های پیشرو و احیاناً جامانده از برنامه ارتقای 

کااارایی سطح کشور کدام ها هستند. سوم، بیشترین پتانسیل افزایش تولید از ناحیه بهبود کارایی و حذف شکاف 

توان به این منبع برای تأمین کمبود تولید اتکا نمود و در اندازه میها بوده و تا چه در سطح کشور در کدام استان

عاای های دارای شکاف کارایی کدام استانهای مرجع برای استاننهایت استان ظااام زرا سااه ن بااا مقای ها هستند که 

سااتخراج هها بتوان راهکارهایی برای افزایش عملکرد و تولید در سطح مصرف فعلی نهادهتولید کلزا میان استان ا ا

هااره  1396-97و  1393-94های زراعی ای سالهای هزینهنمود. در این پژوهش از داده وزارت جهاد کشاورزی ب

عاای  14باشد. در مجموع ها میگرفته شده و الگوی مورد استفاده رهیافت تحلیل پوششی داده استان در سال زرا

شاااورزی، رار گرفتهمورد بررسی ق 1396-97استان در سال زراعی  27و  94-1393 هاااد ک و  1396اند )وزارت ج

1399.) 

 (راهکار)معرفی دستاورد 
کیلوگرم در هکتار  2616به  1956عملکرد کلزای آبی از  1396-97و  1393-94های زراعی در طول سال

در ویژه کودهای ازته و پتاسه افزایش یافته است. همزمان با این افزایش میانگین مصرف کودهای شیمیایی به

ها کاسته شده است. از نظر دامنه عملکرد مشاهده سطح کشور افزایش داشته و از میزان مصرف بذر و ریزمغذی

به  3020ای که دامنه عملکرد از گونهگردد در طول دوره فا له حداقل و حداکثر عملکرد کاهش یافته بهمی

کیلوگرم در هکتار افزایش و  1514به  542کیلوگرم در هکتار رسیده است. همزمان حداقل عملکرد از  2753

، تغییرات دامنه، حداقل، حداکثر 1کیلوگرم در هکتار رسیده است. در شکل  4267به  3562حداکثر عملکرد از 

و میانگین عملکرد در مزارع کلزای آبی کشور نمایش داده شده است. در همین دوره دامنه مصرف بذر در میان 

کیلوگرم در هکتار افزایش یافته است که همزمان به دلیل کاهش مقدار حداقل  8/20به  11های کشور از استان

کیلوگرم در هکتار بوده است. در کل مقدار  3/25به  6/16و افزایش حداکثر مصرف بذر از  5/4به  6/5مصرف از 

کودهای کیلوگرم رسیده است. تصمیم در خصوص میزان مصرف  5/8به  1/10مصرف بذر در مقادیر میانگین از 

گزارش شده  1394نسبت به سال  1397ها نیز در سطح کشور با اختالف بیشتری در سال شیمیایی و ریزمغذی

به  9/5و  145، 2/346، 88ها به ترتیب از ای که دامنه مصرف کودهای فسفاته، ازته، پتاسه و ریزمغذیگونهبه

همزمان با کاهش مقادیر حداقل و افزایش کیلوگرم در هکتار رسیده است که  7/10و  8/182، 432، 5/172

هایی است که در دوره مورد نظر همچنان به استفاده از مقادیر حداکثر توأم شده است. نکته جالب وجود استان

باشد. در کل برخالف مصرف سایر کودها، مصرف کودهای ریزمغذی کاهش اند، میکودهای ریزمغذی رو نیاورده

 (.1لوگرم در هکتار رسیده است )جدول کی 95/0به  5/1یافته و از 
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هکتار افزایش یافته و تولید از  155622به  34120در همین مدت سطح زیر کشت کلزای آبی کشور از  

دیگر تولید و سطح زیر عبارت(. به1398و  1395تن رسیده است )وزارت جهاد کشاورزی،  276593به  52065

بر شده است. با ترکیب اطالعات مربوط به تغییرات سطح زیر، همزمان حدود پنج برا کشت اراضی آبی کلزا

توان به این نتیجه اولیه رسید که توسعه کشت کلزا در کشور در فا له دو مقطع ها و تولید کل میمصرف نهاده

زمانی مورد مطالعه، بیشتر بر اساس افزایش سطح زیر کشت بوده و عامل ارتقای کارایی نقش چندانی نداشته 

، 2استان در جدول  27به  14هایی که اقدام به زراعت کلزای آبی از این موضوع با افزایش تعداد استاناست. 

 باشد.کامالً مشهود می

 )کیلوگرم در هکتار( 1397و  1394های ها و عملکرد در زراعت کلزای آبی در سال. میزان مصرف نهاده1جدول 

 میانگین حداکثر حداقل دامنه متغیر

1394 1397 1394 1397 1394 1397 1394 1397 
 8/2615 4/1956 4267 3562 1514 542 2753 3020 عملکرد
 5/8 1/10 3/25 6/16 5/4 6/5 8/20 11 بذر
 8/2 7/2 3/7 2/7 1/0 0 2/7 2/7 سم
 3/128 5/125 225 7/161 5/52 7/73 5/172 88 فسفاته
 7/260 1/204 3/465 2/446 3/33 100 432 2/346 ازته
 1/62 4/19 8/182 145 0 0 8/182 145 پتاسه
 95/0 5/1 7/10 9/5 0 0 7/10 9/5 ریزمغذی

 (1399و  1396مأخذ: وزارت جهاد کشاورزی )

 

 

 . دامنه، حداقل، حداکثر و میانگین عملکرد کلزای آبی در مزارع کشور )کیلوگرم در هکتار(1شکل 
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محاسبه شده  1397و  1394زراعت کلزای آبی به تفکیک استانی در دو سال ، کارایی تولید در 2در جدول 

های ا فهان و هرمزگان از فهرست مناطق تولیدی استان 1397طور که از نتایج پیداست در سال است. همان

اند های تولیدکننده کلزا اضافه شدهاستان جدید به مجموعه استان 14کلزای آبی خارج شده و در مقابل 

 1394استان افزایش یافته است. طبق نتایج، بیشترین کارایی در سال  27به  14ها از که تعداد استاننحویبه

های آذربایجان شرقی، خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گلستان، قزوین، مربوط به استان

اشد. در همین سال استان خراسان باردبیل و خراسان رضوی با حداکثر میزان برای شاخص کارایی یعنی یک می

های مازندران، آذربایجان شرقی، استان 1397میزان کارایی را داشته است. در سال  نیکمتر 44/0با  شمالی

آذربایجان غربی، کرمانشاه، خوزستان، کردستان، همدان، لرستان، ایالم، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، هرمزگان، 

خراسان شمالی و خراسان جنوبی با داشتن کارایی یک در مرز کارایی قرار  جنوب کرمان )منطقه(، اردبیل،

های لرستان و خراسان شمالی با بهبود کارایی، عملکرد بهتری در خصوص ها استاناند. در همین سالگرفته

رایی در ها کارایی تغییر نکرده یا کاهش داشته است. پدیده کاهش کااند. در باقی استانارتقای کارایی داشته

 باشد.های سیستان و بلوچستان و گلستان مشهودتر میاستان

های مورد مطالعه توجه شود، مشاهده خواهد شد که متوسط کارایی در ها در سالچنانچه به میانگین کارایی

گفته ثابت مانده است. این موضوع هم در راستای مطالب پیش 89/0فا له مورد مطالعه تغییری نکرده و در 

های آنکه همچنان تفاوت دهد. بای نبودن افزایش تولید کلزا در زراعت آبی بر بهبود کارایی را نمایش میمتک

اند ولی در ها بخشی از افزایش تولید را از طریق بهبود کارایی تأمین کردهای از استانوجود داشته و پاره استانی

 باشد.تولید کلزای آبی در کشور کارایی محور میتوان گفت ها نمیمقادیر میانگین و لحاظ همه استان

های مرکزی، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، سمنان، تهران، ، در استان2بر اساس اطالعات جدول 

گلستان، قزوین، قم و خراسان رضوی امکان افزایش تولید از طریق بهبود کارایی در سطح دانش و فناوری در 

کیلوگرم در  958و  1100، 1287گفته بیشترین شکاف عملکردی با هرست پیشباشد. در فدسترس مقدور می

های سیستان و بلوچستان، مرکزی و سمنان تعلق دارد. با لحاظ سطح زیر کشت انتظار هکتار به ترتیب به استان

حدود تن کلزا بر تولید کل کشور افزوده گردد که این مقدار  53473رود با حذف شکاف کارایی در مجموع می

های باشد. محاسبات بیانگر آن است که استانمی 1394-96در د تولید کلزای آبی کشور در سال زراعی  34

در د شکاف تولیدی کشور  70در د در مجموع بیش از  2/11و  7/17، 43 فارس و قزوین به ترتیب با گستان،

وجود کارایی حداکثر به دلیل لحاظ  دهد که، نشان می2اند. جدول در زراعت کلزا را به خود اختصاص داده

ها از نظر پتانسیل افزایش بندی استانها همراه به معنای بیشترین عملکرد نبوده و اولویتمیزان مصرف نهاده

آید، تولید با بهبود کارایی با لحاظ سطح زیر کشت متفاوت از آنچه که با محاسبات شکاف عملکردی به دست می

 باشد.می
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 )کیلوگرم در هکتار( 1397و  1394های ها در زراعت کلزای آبی در سالاستفاده از نهاده . کارایی2جدول 

سطح زیر  به کیلوگرم 1397 عملکرد کارایی استان ردیف

 1397کشت 

 به هکتار

افزایش تولید 

مورد انتظار به 

 تن

 سهم )در د(

 شکاف بهینه موجود 1397 1394

 5/ 1 2750 2500 1100 3417 2317 0/ 68 0/ 61 مرکزى 1

    0 2418 2418 1  نزندراما 2

    0 2551 2551 1 1 شرقىنیجاذرباآ 3

    0 2571 2571 1  غربىنیجاذرباآ 4

    0 3636 3636 1  هنشاکرما 5

    0 1734 1734 1 1 نخوزستا 6

 17/ 7 9443 19000 497 2984 2487 0/ 83 1 رسفا 7

 1/ 2 662 1214 545 2699 2153 0/ 80  نکرما 8

        0/ 62 ا فهان 9

 2/ 5 1317 1023 1287 2801 1514 0/ 54 1 نوبلوچستانسیستا 10

    0 4267 4267 1  نکردستا 11

    0 3334 3334 1  نهمدا 12

    0 2705 2705 1 0/ 81 نلرستا 13

        1 هرمزگان 14

    0 2231 2231 1  یالما 15

    0 2350 2350 1  حمدوبویراکهگیلویه 16

    0 3976 3976 1  نزنجا 17

 2/ 1 1102 1150 958 3208 2250 0/ 70  نسمنا 18

    0 2167 2167 1  نهرمزگا 19

 4/ 2 2228 2446 911 3425 2514 0/ 73  نتهرا 20

 43 22991 23200 991 3569 2579 0/ 72 1 نگلستا 21

 11/ 2 5978 7596 787 3387 2601 0/ 77 1 قزوین 22

    0 1818 1818 1  نجنوبکرما 23

    0 3000 3000 1 1 ردبیلا 24

 1/ 5 821 1700 483 3233 2750 0/ 85  قم 25

    0 1557 1557 1  جنوبىنساخرا 26

 10/ 1 5400 5607 963 3825 2862 0/ 75 1 رضوىخراسان 27

    0 3326 3326 1 0/ 44 لىشمانساخرا 28

 1/ 5 782 944 828 3785 2957 0/ 78 1 البرز 29

    346 2962 2616 0/ 89 0/ 89 میانگین 

 100 53473       مجموع 

 های پژوهشمأخذ: یافته
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 توصیه ترویجی
مزارع آبی کشور بر پایه بهبود کارایی استفاده از دهد که افزایش تولید کلزا در های پژوهش نشان مییافته

های وجود تفاوتاین ها نبوده و در دوره مورد مطالعه شاخص کارایی ثابت بوده و تغییر نیافته است. بانهاده

ای دیگر با اند، پارهها با کاهش کارایی مواجه بودهاستانی قابل مشاهده بوده و با وجود اینکه تعدادی از استان

کارایی  اند. از طرف دیگر شکافها را نشان دادههایی از بهبود نحوه استفاده از نهادهزایش شاخص کارایی، نشانهاف

ها، شواهدی بر شود که با مدیریت نحوه استفاده از نهادههای کشور مشاهده میهمچنان در تعدادی از استان

آنکه عملکرد بیشتر همواره به معنای کارایی بیشتر  باسازند، افزایش تولید از طریق بهبود کارایی را منعکس می

 توانمیخال ه  طوربهنبوده ولی بهبود کارایی در چارچوب این مطالعه همواره به معنی افزایش عملکرد است. 

 ترویجی زیر را برای ارتقای کارایی زراعت کلزا در کشور ارائه نمود: هایتو یه

 های ناکارا در زراعت کلزای آبیکارایی در استان های مرجع برای بهبوداستان .3جدول 

 های مرجعاستان استان ناکارا اولویت

 لىشمانسان، اردبیل و خرا، زنجانکردستا نگلستا 1

 لىشمانساو خرا یالم، ان، کردستاهنشا،کرماغربىنیجاذرباآ رسفا 2

 لىشمانساخراو  ردبیل، انکردستا قزوین 3

 ردبیلو ا ن، زنجانکردستا رضوىخراسان 4

 لىشمانساو خرا ، کردستانهنشا، کرماغربىنیجاذرباآ مرکزى 5

 لىشمانساو خرا نزنجا نتهرا 6

 ردبیلغربى و انیجاذرباآ نوبلوچستانسیستا 7

 حمدوبویراو کهگیلویه ن، کردستاهنشا، کرماغربىنیجاذرباآ نسمنا 8

 لىشمانساحمد و خراوبویراکهگیلویه قم 9

 نو زنجا ن، کردستاهنشاکرما البرز 10

 لىشمانساو خرا ردبیلغربى، ایالم، انیجاذرباآ نکرما 11

 های پژوهشمأخذ: یافته

 

های گلستان، فارس، قزوین، خراسان رضوی، مرکزی، استانی مورد مطالعه به ترتیب در استان 27فهرست از 

تهران، سیستان و بلوچستان، سمنان، قم، البرز و کرمان امکان افزایش تولید از طریق بهبود کارایی مشاهده شد. 

های مرجع که از نظر نسبت ستان، ا3در تهیه این فهرست سطح زیر کشت استانی لحاظ شده است. در جدول 

 اند فهرست شده است.های مدنظر داشتهها شباهت بیشتری با استاناستفاده از نهاده



 1400 پاییز و زمستان (،2) 3گیاهان دانه روغنی / جلد مجله ترویجی 

92 

شود از تجارب منظور استفاده از تجارب کشوری در بهبود کارایی در استان گلستان، پیشنهاد میبه

های کردستان، زنجان، اردبیل و خراسان شمالی در این استان استفاده گردد. به همین ترتیب برای استان استان

های الی و برای استان قزوین استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایالم و خراسان شمفارس استان

گردند. در این میان برگزاری عنوان الگوهای مدیریتی پیشنهاد میکردستان، اردبیل و خراسان شمالی به

  .باشد دیمف تواندیمنیز مرتبط با کلزا  یکشاورزان و کارشناسان فنبرای  یاستان یدهایبازد

ی هر یک هفت بار و آذربایجان غربی و اردبیل هرکدام کردستان و خرسان شمال های مرجعدر میان استان

عنوان مرجع کارایی به 1396-97ها در طول سال زراعی پنج بار بیشترین فراوانی را نسبت به بقیه استان

 اند.داشته

 منابع 
بااه . واکنش برخی ارقام 1399زارعی سیاه بیدی، ا.، رضایی زاد، ع.، عسگری، ا. و شیرانی راد، ا. ح.  بهاره و پائیزه 

 .59-70(: 2) 30تاریخ کاشت معمول و تأخیری، نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 

نااده 1399سخاوتی فر، ش.، راحمی کاریزکی، ع.، نخ زری مقدم، ع. و مالشاهی، م.  حاادود کن . شناسایی عوامل م

 .13-25(: 1) 22زی، عملکرد کلزا با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد، به زراعی کشاور

پااور، م.ب.  لاای  کااود  .1399غالمحسینی، م.، عطایی، ر.، حبیب زاده، ف.، حسنی، ا. و و یاات و  کاااربرد زئول تااأثیر 

نیتروژن بر عملکرد کلزا و میزان آبشویی نیترات از محیط ریشه، مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی، 

12 (41 :)133-120. 

عاای  .1395وزارت جهاد کشاورزی.  سااال زرا مااه1393-94آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی  ناات برنا ریزی و . معاو

 اقتصادی، مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات.

عاای 1396وزارت جهاد کشاورزی.  سااال زرا عاای  صااوالت زرا مااه1393-94. هزینه تولید مح ناات برنا ریزی و ، معاو

 اقتصادی، مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات.

عاای 1398اورزی. وزارت جهاد کش . 1396-97. سطح برداشت و میزان تولید محصوالت زراعی کشور در سال زرا

 ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات.معاونت برنامه

عاای 1399وزارت جهاد کشاورزی.  سااال زرا عاای  صااوالت زرا مااه1396-97. هزینه تولید مح ناات برنا ریزی و ، معاو

 العات و ارتباطات.اقتصادی، مرکز فناوری اط

 


