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 چکيده 

محصنول  های كشت كلزا و همچنين ارائه راهکارهايی به منظور توسعه كشت ايننترين چالشحاضر شناسايی مهممطالعه هدف اصلی 

 دو همبستگی بوده و طنی-باشد. اين مطالعه از نوع مطالعات توصيفیدر نواحی روستايی استان البرز با استفاده از تحليل عاملی اكتشافی می

. گنردآوری شنداز طريق مصاحبه توسعه كشت كلزا در استان  ها و راهکارهایچالشترين ر مرحله اول مهم. دشداجرا  0931در سال مرحله 

بنا اسنتفاده از روش كنه  نددر حوزه موضوع تحقيق بود محققانو باتجربه  و كشاورزان خبره ،كارشناسانعه آماری اين بخش از تحقيق، جام

متغينر بنه عننوان  64شدند. در نتيجه اجرای اين مرحله و پس از آزمون روايی، در نهايت تعنداد گيری غيراحتمالی گلوله برفی انتخاب نمونه

ترين راهکارهای توسعه كشت كلزا در استان البرز اسنتخرا  شندند. در مرحلنه دوم بنه منظنور گويه به عنوان مهم 02ها و ترين چالشمهم

بنا مقيناس ليکنرت  ایهای شناسايی شده از ديدگاه كلزاكاران، متغيرها در قالب پرسشننامهها و راهکارتعيين ميزان اهميت هريک از چالش

 شناملمطالعنه بخنش از جامعه آماری اين . قرار گرفتپاسخگويان در اختيار زمون و تأييد روايی و پايايی آن، آپس از اجرای پيشو طراحی 

جندول با استفاده از بخش جم نمونه در اين بود كه حمنطقه مورد مطالعه فعال در عرصه زراعت كلزا طی سه سال اخير در برداران بهرهكليه 

ند. بنر اسناس با انتساب متناسب انتخاب شندتصادفی ای گيری طبقهها بر اساس روش نمونهو نمونهتعيين گيری كرجسی و مورگان، نمونه

، "ضنع  عوامنل حمنايتی و پشنتيبانی"های شناسايی شده در قالب پنج مؤلفه بنا عنناوين  نتايج حاصل از تحليل عاملی انجام شده، چالش

 "های فيزيولوژيکی گياهويژگی"، و "مديريت نامناسب مزرعه"، "ترويجی-موزشیضع  عملکرد آ"، "هاها و زيرساختكمبود منابع، نهاده"

ارائنه خندمات "و  "هنای منالیتوسنعه حماينت"، "هناها و زيرسناختتأمين نهاده "و راهکارهای شناسايی شده در قالب سه مؤلفه شامل 

تقاء كارآمدی صندوق بيمه محصنولات كشناورزی، آمنوزش بندی شدند. اصلاح عملکرد و ارشناسايی و طبقه "تحقيقاتی، آموزشی و ترويجی

هنا بنه بخنش كشناورزی از جملنه آلنات مخصنور ريزداننهصحيح مديريت مزرعه كلزا توسط كارشناسان خبره، و تأمين و تزريق ماشنين

 دهد. پيشنهاداتی است كه نتايج اين مطالعه به منظور توسعه سطح زيركشت كلزا در استان البرز پيشنهاد می
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 مقدمه 

های روغنی پس از غلات دومين ذخاير غنذايی جهنان را دانه

دهند. اين محصولات علاوه بر دارا بودن ذخناير غننی تشکيل می

باشند. از اين رو امروزه بنا اسيدهای چرب، حاوی پروتئين نيز می

هنای های غذايی گياهخواری و استفاده از پروتئينمگسترش رژي

های روغنی اهميت روزافزوننی پيندا گياهی به جای گوشت، دانه

(. 0930، طهماسنبی  0932 پوردستنائی و همکاران،ولیاند )كرده

هنای روغننی و د داننهدر ايران نيز اگرچه در برنامه افزايش تولين

بنه توسنعه  (0926-0939) طرح تأمين منابع روغن نباتی كشنور

های روغنی به موازات افنزايش عملکنرد داننه و كشت انواع دانه

اينن كلزا به عنوان محور اصلی اما ها تأكيد شده است، روغن آن

(. نگاهی به 0933 عباسيان و همکاران،شده است )مطرح برنامه 

دهننده رشند سطح زيركشت اين محصول در كشنور نينز نشنان

فزاينده سطح زيركشت و افزايش متوسط عملکرد كلزا در كشنور 

سطح زيركشت  0912-13ای كه در سال زراعی گونهباشد. بهمی

تنن بنوده اسنت، در  04100هکتار با مينزان توليند  01061كلزا 

 0935-34سال زراعنی  سطح زيركشت اين محصول دركه حالی

تن بنوده اسنت  020062هکتار و ميزان توليد آن  010542برابر 

  (.0934، مركز آمار ايران)

اما با وجود افزايش ايجاد شده در سطح زيركشنت محصنول 

 منابع از كیراخو غنرو كلننزا در كشننور، در حننال حاضننر تولينند

 نيست تنجمعي دنشر از ناشی يندهافز یتقاضا یپاسخگو ،خلیدا

از اينننن  كند.می مينأت را ركشو مصرفی زنيا %01 از كمتر تنها و

 توجهی رخودر حجم ارز، یچشمگير مبالغ فصر با ساله رهرو، 

كرباسی ) دشومی ركشو وارد درصد( 31)حدود يی اغذ دهما ينا از

ل به سياست واردات در واكننش بنه سّاما تو .(0932، و همکاران

توانند بنرای عدم تعادل در عرضه و تقاضای منواد غنذايی نمنی

های درآمند نابلندمدت دوام داشته باشد، زيرا تغييرپذيری و نوسن

ارزی، سياستگذاران اقتصادی را در امر كنترل توليد و عرضه مواد 

هنای جندی مواجنه غذايی به ويژه كالاهنای اساسنی بنا چنالش

 ديکرروای، كاهش اثرات منفنی چننين روينهه منظور . بسازدمی

 از بخشی تامين رمنظو به ان،يرا ورزیكشا سياست ساسیا

 ادمو واردات به بستگیوا كاهش و ركشو مصرفی یهازنيا

 هيژوبه دیهبررا ورزیكشا تمحصوال توليد يشافزا ،يیاغذ

(. در پی اينن 0934 و همکاران،زرافشانی (ست ا غنیرو یهانهدا

هنای سنطح زيركشنت داننه بر افزايش تأكيد قبيل توجهات و با

در حنال كلنزا كاهش ميزان واردات روغنن، محصنول روغنی و 

رود و حاضر يکی از محصولات استراتژيک در كشور به شمار منی

-توسعه كشت دانهبرنامه يکی از اجزاء مهم و كليدی زراعت آن 

با  غنیرو نهاينن محصنول دا. شنودوب منیمحسن های روغننی

اسنيد اولئينک و درصند  41داشتن نزديک به  ابكه  ستا شیارز

اسنيدهای چنرب غيراشنباع و دارا بودن تركيب مناسبی از سناير 

 كيفيت دارای درصد پايين اسيدهای چنرب اشنباع ماننند زيتنون

 دارا بودن بابوده و نباتی های بهتر از اغلب روغنو  بمطلو ربسيا

 نخل و سويا از بعد ،غنرو توليد از صددر 0/09سنننهمی حننندود 

رود می رشما به نجها در روغنننننننن توليد منبع سومين غنیرو

(. 0932، مرادبيگنی و همکناران  0930 عشقی و نعمتنی،غريب)

 تئينوپر دصدر 01-05 و غنرو صددر 61-65دارای  هگيا ينا

 تئينورننپ از غنی يیاغذ منبع يک انعنوبه از آن دهستفابوده و ا

 كلنزا در ست. همچنينا آن ممه یهادبرركا يگرد از هادام ایرنب

 مؤثرنينز  ارعمز زهر یعل ها و تفا، آهاریبيمابرخی از  لكنتر

 (.0936، گيوی و حقيقیمیباشد )

نتنايج تحقيقنات داخلنی و خنارجی و وارد، افزون بر اينن من

حاكی از اينن اسنت نيز ای شخصی كشاورزان ههمچنين تجربه

كه كشت كلزا در تناوب با گندم و جو علناوه بنر مزاينايی نظينر 

های گندم، های هرز، كاهش آفات و بيماریكاهش جمعيت عل 
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و افزايش و پاينداری عملکنرد داننه  كاهش مصرف سمومسبب 

د. شودرصد نسبت به كشت متوالی گندم( می 05يزان گندم )تا م

افزايش سطح زينر  ،شده های تدوينها و برنامهبر اساس بررسی

بيننی پنيش 0616تا سنال هزار هکتار  351كشت كلزا تا ميزان 

(. 0936، مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بنذر) شده است

ان توليد ذكر شده در صنورتی تحقنق خواهند اما دستيابی به ميز

های ها و شرايط لازم برای توسعه كشت در عرصهيافت كه زمينه

 . ل  علمی، فنی، حمايتی و خدماتی فراهم شودتمخ

وزارت جهنناد كشنناورزی بننرش  0931-32در سننال زراعننی 

هکتار ابلاغ كنرده  111استانی برای كشت كلزا در استان البرز را 

هکتار از اراضی اين استان بنه كشنت  653ميزان  بود كه از اين

(. 0933، وزرات جهاد كشاورزیاين محصول تخصيص داده شد )

هنای محصنولی غلنات و محصنولات كشت كلزا در بنين گنروه

-صنعتی در اين استان، پس از گندم و جو رتبه سنوم را دارا منی

طح زيركشنت گنندم در اينن س 0931-32باشد. در سال زراعی 

هکتنار بنوده  2003هکتار و سطح زيركشنت جنو  00122استان 

با توجه به مزايای ذكنر شنده و بنا وجنود (. بنابراين هماناست )

-كلزا به كشنور منی بذرسال است كه از ورود  01اينکه بيش از 

ی تحقيقنات، ارقنام اجرا هدر نتيجبا در نظر گرفتن اينکه گذرد و 

هنا و ای از اين محصول متناسب بنا كشنت در اقلنيمشده اصلاح

سنطح زيركشنت آن اما شرايط مختل  كشور معرفی شده است، 

هر چنند كنه در اسنتان د. باشدر كشور چندان قابل ملاحظه نمی

ای به كشت كلزا مبذول شده های اخير توجه ويژهالبرز طی سال

ی حمنايتی از جملنه اعطنای بنذرهای هاو در اين راستا سياست

های، خريد تضنمينی و تنأمين بخشنی از كنود منورد نيناز يارآن

-كشاورزان از كشت اين محصول توسط دولت در حال اجرا منی

آميزی نيز حاصل شده است، امنا در باشد و دستاوردهای موفقيت

هايی نينز وجنود دارد كنه مسير توسعه كشت كلزا موانع و چالش

ايل كشاورزان نسبت به كشت اينن محصنول و در باعث عدم تم

 هايی در رسيدن به اهداف برنامه شنده اسنتنتيجه ايجاد ناكامی

بنر اينن (. 0936، مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهينه نهنال و بنذر)

نظر تغيير اساس و با توجه به حساسيت و اهميت موضوع از نقطه

ن و اثرات اقتصادی بلندمدت كشت و الگوی كشت در سطح استا

توسعه كلزا در استان، شناسايی عوامل تأثيرگذار بر عندم توسنعه 

كشت اين محصول در ارزيابی كلی طرح توسعه كلزا و چگونگی 

تداوم آن اطلاعات ارزشمندی را فراهم سناخته و مسنئولان را در 

تدوين و گزينش راهبردهای مناسب و كارا جهت تحقنق هندف 

. های روغنی ياری خواهد رسانداساسی افزايش توليد دانهمهم و 

 توسعه بر موثر ملاعو شناخت و سیربر ،مرا نننننننيا به توجه با

ها و مشکلات كشت اينن و چالش غنیرو هاینهدا توليد و كشت

باشد. با توجنه می هميتا حائزكشور  مستعد اطقنمن محصول در

هنای يی چنالششناسنا مطالعههدف كلی اين به مطالب مذكور، 

و كننده عدم توسعه كشت محصنول كلنزا در اسنتان البنرز تبيين

ارائه راهکارهايی به منظور از ميان برداشتن اين موانع از ديندگاه 

 شد.بامیويژه كلزاكاران مطلعان كليدی اين حوزه به

در زمينه علل عدم توسعه كشت كلزا مطالعات تجربی زيادی 

ادامه به ارائه نتنايج چنند مطالعنه ر د .در كشور انجام نشده است

پژوهشی و مقاله مروری كنه در اينن خصنور صنورت گرفتنه، 

  پرداخته شده است 

در بررسننی عوامننل تأثيرگننذار بننر نگننرش  (0921) صننديقی

كشاورزان نسبت به توسعه كشت كلزا در استان مركزی بنه اينن 

قيمت تضنمينی كلنزا، رينزش دست يافت كه پايين بودن  نتيجه

زياد كلزا هنگام برداشت، عدم وجود اطلاعنات، داننش و مهنارت 

هنای دولتنی، ناكافی بودن حماينتلازم در خصور كشت كلزا، 

و عدم تأمين نيازهای آموزشی و ترويجنی حساسيت آن به سرما 

ترين موانع و مشکلات كشت كلزا توسنط از جمله مهمكشاورزان 

 .ن مركزی بيان شده استبرداران استابهره

تنرين در بررسنی مهم (0922) عاقنل و ذوقنینتايج مطالعه 

موانع و مشکلات توسعه كشت كلزا در استان خراسنان حناكی از 

است كه به اعتقاد كلزاكناران اسنتان، نيناز كمتنر بنه آب در  اين
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ا بنوده و مقايسه با محصولات رقيب مهمترين ويژگی مثبت كلنز

هنا و آلات و پيچيندگیخطر سرمازدگی، عدم دسترسی به ماشين

مشکلات مربوط به تحويل محصنول و دريافنت وجنه مهمتنرين 

 .شودموانع توسعه كشت اين محصول محسوب می

( در خصور بررسنی 0923) يزدانی و سبحانینتايج مطالعه 

لزاكاران شهرستان قوچان نشنان مديريت، نگرش و دانش فنی ك

همچننين عملکنرد  مديريت مطلوب اراضنی كلنزا و بينداد كه 

  و مروجننان يوترنهنناد  با كلزاكنناران طتباار انميزمحصننول بننا 

 از نيمی تقريباً. دارد دجوو داریمعنی و مثبت همبستگی

 عالی و بخو يجیوتر منابع با نهاآ طتبامينننزان ار كه نیورزاكشا

 دعملکر و شتنددا ضايتر اكلز كشت از ت،ه اسننننننشد توصي 

 د.بو باالتر رهکتا در تن 5/0 ميانگين ها ازول آنمحص

طرح خودكفايی "ای با عنوان در مقاله (0923) نژادبوالحسنا

 كند كنه درمطرح می "رويهتوليد روغن نباتی، قربانی واردات بی

كلنزا و مينزان توليند آن  بررسی دلايل كاهش سنطح زيركشنت

کی از اين مسائل كه باعث كناهش . يمسائل متعددی وجود دارد

سطح زيركشت و يا عدم تمايل كشاورزان نسبت به كشنت اينن 

های محصول شده است، عدم وجود تضمينی در زمينه خريد دانه

و بننه نقننل از . اداران اسننتروغنننی از سننوی دولننت يننا كارخانننه

هنای يقات شركت توسعه و كشنت داننهمدير تحق -فراسماعيلی

های اصنلی توليند از روغنی، علت اين امر را كاهش كيفی نهاده

ز سنوی ديگنر بنه . اجمله بذر، كود و سم برای كشت كلزا است

رسد از آنجا كه كشنت اينن محصنول نسنبت بنه سناير نظر می

محصولات نسبتا به زمنان بيشنتری نيناز دارد، كشنت آن بنرای 

اقتصادی و مقرون به صرفه نباشد، زيرا با توجه كشاورزان چندان 

ها برای نگهداری، كاشت، داشنت و برداشنت و از به هزينه نهاده

توانند زمين زراعنی را ها نمیسوی ديگر قيمت تضمينی ثابت آن

تنوان ز ديگر دلايل آن منی. ابه مدت طولانی زيركشت كلزا ببرند

شته كليه خدمات های گذی سال. طبه سيستم خدماتی اشاره كرد

اعم از تحويل نهاده به كشاورز به خصور بذر، عقد قنرارداد بنا 

های فنی طی توسعه توليند بنه صنورت كشاورزان و ارائه توصيه

يکپارچننه توسننط كارشناسننان و متخصصننان و خرينند تضننمينی 

شد و اين اعتماد را محصول، توسط شركت توسعه كشت ارائه می

ان فصنل زراعنی نگنران فنروش داد كه در پاينبه كشاورزان می

ما مدتی اسنت كنه همنه اينن خندمات . امحصولات خود نباشند

ها از نهادهنای مختلن  يکپارچه، شکسته شده است و اين نهاده

های فنی توسط كارشناسنان سنازمان بنه ظارت. نشودتأمين می

ريند تضنمينی هنم . خگينردصورت نيروهای پراكنده صورت می

ايی است كه در دو سنال اخينر وجنه اكنون بر عهده تعاون روست

خريد كلزا پرداخت نشده است، از همين رو از رغبنت كشناورزان 

 د.كاهنسبت به كشت كلزا در سال زراعی آينده می

های مختلن  در بررسی تأثير روش( 0931) اشتری و آسودار

 اقی كمبناين دركاشت كلزا بر عملکرد دانه و كاربرد پلاتفرم الحن

ترين روش كاشت كاهش ريزش آن، عدم مشخص بودن مناسب

و بالا بنودن   و تأثيری كه روش كاشت بر عملکرد محصول دارد

در زمنان برداشنت را از جملنه ميزان ريزش و تلفات داننه كلنزا 

برداران نسنبت بنه كشنت اينن ترين دلايل عدم تمايل بهرهمهم

 . كنندمحصول ذكر می

 ،سن نظير ملیاعو (،0930) شننفيعیتحقيق  يجنتا سسابننرا

د رننعملک ،دننتولي عونتن ا،زنكل تنكش هنتجرب ت،تحصيالسطح 

 صددر ا،كلز یهنشد سبز سطح ،قبل عیزرا لسا در لمحصو

 مهمترين از يجیوتر یانننهسالنننك در شركت و لمحصو فتا

 ورزكشا ی. تجربهندمیباش اكلز كشتزير  سطح یهاهتعيينكنند

تنی داشنته مثب ثرا آن تننيركشز سطح اتتغيير بر اكلز كشت در

 است. 

( در بررسی عوامل 0934) زرافشانی و همکاراننتايج مطالعه 

حاكی از اين بنود كنه  توسعه پذيرش كلزا در غرب ايرانمؤثر بر 

سننی، جنوانتر  پذيرندگان دارای مزارع بزرگتر و به لحنا  گنروه

درصند پذيرنندگان بنه  21همچنين نشنان داد كنه نتايج بودند. 

نتايج رگرسيون لوجسنتيک  .كشت كلزا تمايل زيادی نشان دادند
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هنای كه تماس با مروجين و شركت در كلاسحاكی از اين است 

 .ترويجی به عنوان عوامل موثر بر پذيرش كلزا معرفی شدند

بررسی اقتصادی زراعت كلزای آبنی در ( در 0932) وازیشهن

گذاری نرخ بازده داخلی سرمايهن، مناطق عمده كشت آن در ايرا

-36استان كشور را در طول سال زراعنی  06در زراعت كلزا در 

محاسنبه و سننهم توليندات دارای ارزش افننزوده مثبننت را  0939

 هنایمدرصند نظنا 13مشخص كرده است. نتايج نشان داد كنه 

های مورد برداری مورد استفاده در توليد كلزای آبی در استآنبهره

 .ندامطالعه دارای بازدهی اقتصادی بوده

در مطالعه خود با هدف بررسی مواننع توليند ( 0100) 0كومار

ترين موانع پايدار محصول كلزا در هند موارد زير را به عنوان مهم

عدم حتميت  :كندندۀ كشت كلزا در اين كشور بيان میمحدودكن

عملکرد به دليل عوامنل متغينر اقليمنی، بيولنوژيکی، طبيعنی، و 

هنای سياستی  بارش محدود و نامنظم كه منجر به ايجناد تننش

شود و اين تنش به ويژه در مرحله گلندهی عملکنرد رطوبتی می

های شور و ا آبآبياری ب دهد تأثير قرار میگياه را به شدت تحت

قليايی در بيشتر مناطق اين كشور كه عملکرد و كيفيت محصول 

كشنتی در اغلنب منناطق سيستم تک دهد تأثير قرار میرا تحت

كشور منجر به كناهش منواد غنذايی خناا و افنزايش عوامنل 

درصد كاهش عملکرد ساليانه  65زای خاا شده و حدود بيماری

های و بارآن وره رشد محصولدمای بالا طی د شود را موجب می

متناوب تأثير نامطلوبی بر كيفيت و عملکرد محصول گذاشته و با 

-ها و آفات عملکرد محصول كلزا را تحتگسترش برخی بيماری

هنای رسنانی در خصنور واريتنهدهد  عدم اطلناعتأثير قرار می

شده مناسب برای شرايط متفاوت و عدم در دسترس بنودن اصلاح

 .هااين واريته

در ايالت واشنگتن ( 0100) و همکاران 0گاليناتو نتايج مطالعه 

در آمريکا حاكی از اين است كه كاهش سطح زيركشت كلنزا در 

                                                                                           
0- Kumar 

0- Galinato 

 0111هنای اين ايالت )به منظور توليد سوخت زيستی( طی سال

عمندتا ناشنی از كناهش قيمنت تضنمينی خريند اينن  0112تا 

 .ها بودن سالمحصول طی اي

ای كنه در خصنور در مطالعنه( 0101) و همکناران 9كاسی

تأثير عوامل اقليمی، فنی و اجتماعی بر توليد كلزا در مزارعی كه 

شوند های ديجيتال و رباتيک در كانادا مديريت میتوسط فناوری

انات عملکرد كلزا به درجه حرارت و درصد از نوس 92دريافتند كه 

ميزان ريزش باران طی دوره رويش گياه، دسترسی بنه اينترننت 

هننا و كننشهننای شننيميايی و قننار پرسننرعت، اسننتفاده از نهنناده

 برداران و مديران مزرعه بستگی دارد. همچنين ميانگين سن بهره

از بررسی نتايج مطالعنات انجنام شنده داخلنی و خنارجی در 

شود كه به طور كلی سه ضوع مورد مطالعه مشخص میزمينه مو

های عمده و مشنترا در زميننه موضوع به عنوان موانع و چالش

كشت كلزا در بين مطالعات انجنام شنده قبلنی قابنل تشنخيص 

های ناكنافی دولنت بنه وينژه در است: يکی از اين موانع حمايت

خريد باشد كه در برخی موارد قالب قيمت خريد تضمينی كلزا می

تضمينی در اين زمينه وجود نداشته و در صنورت وجنود نينز ينا 

های تضمينی پايين بوده و يا پرداخت آن در زمان مناسنب قيمت

هنای گرفته است. دسنته دوم چنالشبرداران صورت نمیبه بهره

های مربوط به تنأمين مشترا بين مطالعات بررسی شده، چالش

در زمينه كشت كلزا بوده  بردارانترويجی بهره-نيازهای آموزشی

برداران در زميننه است. عدم وجود دانش و مهارت كافی در بهره

ترويجنی -هنای آموزشنیكشت اين محصول و عدم ارائنه دوره

هنای برداران از جمله موانع ديگری بودند كه طی سالبرای بهره

اند. دسته سوم قبل كاشت اين محصول را با چالش مواجه ساخته

باشد. اين مرتبط با ساحتار فيزيولوژيکی گياه كلزا میها نيز چالش

گياه حساس به سرما بوده، پنس از رسنيدن و در زمنان مناسنب 

كننند. علناوه بنر اينن دوره ها شروع به ريزش منیبرداشت، دانه

                                                                                           
9- KC 
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كشت اين محصول نيز طولانی بوده و بنا كشنت بعندی تنداخل 

ی در بخنش ننژادهنای بنهكند كه در اين زمينه فعاليتايجاد می

تحقيقات و معرفی ارقنام زودرس، مقناوم بنه سنرما و همچننين 

 تواند در حل اين مشکل مفيد واقع شود. مقاوم به ريزش دانه می

  

 

 

 

 

 

 های كشت كلزا مستخر  از مطالعات پيشين ترين چالشمهم. 6شکل 

 

 هامواد و روش

ن منطقه اجرای اين پژوهش استان البرز بوده است. اين استا

درصند از مسناحت  45/9كيلومتر مربنع  5000با مساحتی حدود 

درجنه و  95ين مندارهای كل كشور را به خود اختصار داده و ب

درجنه و  01 عنر  شنمالی ودقيقه  91درجه و  94دقيقه تا  02

 .طول شرقی واقنع شنده اسنتدقيقه  50در  و  91دقيقه تا  51

دگی در آن حندود آب و هوای استان البرز معتدل و ميانگين بارنن

ها و اراضنی ميليمتر در سال است. هر چند در گذشته زمين 051

كشاورزی حاصلخيز اين ناحينه بنه دلينل وجنود رودخاننه كنر  

اهميت بسيار داشته و اكنون نيز تاحدودی اينن اهمينت را حفن  

كرده است، اما متأسفانه به دليل اينکه در حال حاضر تقريباً تمام 

رسند، مصرف آب شرب اسنتان تهنران منی آب رودخانه كر  به

كشاورزی منطقه رونق گذشنته را نداشنته و بسنياری از اراضنی 

كشاورزی اين استان و به ويژه شهرسنتان كنر  بنا مشنکلات و 

اداره كنل حفاتنت محنيط معضلات متعددی روبرو شنده اسنت )

 (.  0932، زيست استان البرز

بنه لحنا  راهبنرد و لحا  هدف، كاربردی  مطالعه حاضر به

آوری و از نظنر شنيوه جمنعهمبستگی بوده -توصيفی ،ایمطالعه

اين مطالعنه بنه  .گيرداطلاعات در حوزه مطالعات ميدانی قرار می

تنرين ر مرحلنه اول مهم. دمرحله انجنام شند دولحا  روش، در 

عواملی كه باعث عدم توسعه كشت كلنزا در اسنتان البنرز شنده 

 جهناد كشناورزی است از ديدگاه محققان، كارشناسنان سنازمان

-پرسشنامهبا استفاده از  نمونه و پيشروبرداران و بهره استان البرز

-. متن مصاحبهگردآوری شدای در قالب دو سوال باز و مصاحبه 

-ها پيادهمتون مصاحبه هاآوری پاسخس از جمعها ضبط شد و پ

هنا عوامنل وای مصناحبهسنازی محتنسازی شند. پنس از پيناده

 هنايی اسنتخرا  شندند، پنس ازشناسايی شده به صنورت گوينه

های تکنراری حنذف تركيب و تلفيق عوامل شناسايی شده، گزاره

، تهيه شد و به منظور عوامل شناسايی شدهليستی از شد و سپس 

هنای حاصننل مجنددا در اختيننار آزمنون روايننی محتنوايی گويننه

پنس از اعمنال اصنلاحات بسنيار شوندگان قرار گرفنت. مصاحبه

-شوندگان مرحله اول، گويهها توسط مصاحبهييد گويهأجزئی و ت

با مقياس ليکرت تدوين شد و در اختيار  ایها در قالب پرسشنامه

ها درخواست شد ميزان تأثير هنر برداران قرار گرفت و از آنبهره

يک از عوامنل شناسنايی شنده را در عندم توسنعه كشنت اينن 

آوری شنده بنا اطلاعنات جمنع . سنپسمشخص كننندمحصول 

شده های شناسايی شده كشت كلزا در مطالعات بررسیچالش ترينمهم  

زا عوامل فيزيولوژيکی كشت كل  

  ريزش زياد هنگام برداشت 

  حساسيت زياد محصول به سرما 

  طولانی بودن دوره كشت كلزا و تداخل
 كشت بعدی با 

 

 

 

 عدم ارائه پشتيبانی های

ترويجی-آموزشی  

  عدم آشنايی كافی با كاشت، داشت و
 برداشت كلزا

 عدم برگزاری دوره های آموزشی-
 ترويجی

 

  

 حمايت ناكافی دولت

  عدم وجود و يا پايين بودن قيمت
 تضمينی خريد كلزا

  آلات ويژه ماشين تأمينعدم
 كاشت و برداشت كلزا 
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تحليل عاملی اكتشافی مورد تحليل قرار گرفنت  روشاستفاده از 

-های اصلی كه مانع از توسعه كشت كلنزا توسنط بهنرهو مؤلفه

همچننين راهکارهنای انند، برداران منطقنه منورد مطالعنه شنده

 ند.نامگذاری شدبندی و شناسايی شده در اين خصور طبقه

ر . دگردآوری اطلاعات در اينن مطالعنه، پرسشننامه بنود ابزار

با توجه بتدا . ااجرای اين تحقيق از دو نوع پرسشنامه استفاده شد

به اينکه در زمينه موانع و مشکلات توسعه كشت كلنزا در اسنتان 

البرز مطالعه جامعی صورت نگرفته و در اين خصنور اطلاعنات 

از ديندگاه هنا ع و چنالشدقيقی در دست نبود، لازم بود اين موانن

و منديريت جهناد  جهاد كشناورزی محققان، كارشناسان سازمان

بنا اسنتان  موننه و پيشنروبنرداران نبهنرههمچننين كشاورزی و 

س از و مصاحبه مورد بررسی قرار گينرد. پن استفاده از پرسشنامه

و تركينب و تلفينق عوامنل شناسنايی شنده،  هناآوری پاسخجمع

شد و سپس عوامل شناسنايی شنده در  های تکراری حذفگزاره

-ای با مقياس ليکرت تدوين شد و در اختيار بهرهقالب پرسشنامه

ها درخواست شد ميزان تأثير هر ينک برداران قرار گرفت و از آن

ها نسبت به كشنت از عوامل شناسايی شده را در عدم گرايش آن

 . اين محصول مشخص كنند

تواند سنجش تا چه حد میمنظور از روايی اين است كه ابزار 

گينری كنند. همان چيزی را كه مند نظنر محقنق اسنت، انندازه

هت تعينين رواينی محتنوايی پرسشننامه همانطور كه ذكر شد، ج

های حاصل از اجرای مصناحبه گويه، در مرحله دوم طراحی شده

شنوندگان قنرار مصناحبهدر اختيار در مرحله اول تحقيق، مجددا 

نظنران ای ذكنر شنده توسنط صناحبهگرفت تا از صحت گويه

اصلاح اعمال ها و س از دريافت نظرات آناطمينان حاصل شود. پ

ابنزار پاينايی جهت آزمنون مقندماتی در راسنتای تعينين ، نهايی

در بنين جامعنه و  نسخه از پرسشنامه تهيه شد 01تحقيق، تعداد 

. در پنژوهش حاضنر از روش توزيع شددر شهرستان كر  آماری 

 تکمينل از باخ به اين منظور استفاده شده است. پنسآلفای كرون

قنرار  منورد ارزينابی و آوریجمنع هاپاسخ مذكور، هایپرسشنامه

 02نسنخه  SPSSآمناری  نرم افنزار طريق از نهايت در و گرفت

هنا و راهکارهنای آلفنا بنرای دو بخنش چنالش كرونباخ ضرايب

  محاسبه شد. 300/1و  305/1توسعه كشت كلزا به ترتيب 

جامعه آماری مورد بررسی در اين مطالعه بر اسناس فازهنای 

روه اول كنه در فناز اول گ .نددو گروه بودشامل مختل  تحقيق، 

، محققننان، كارشناسننان و ننندمطالعننه مننورد بررسننی قننرار گرفت

و  ندباتجربه و مطلع در حوزه موضوع تحقيق بود ،كشاورزان خبره

كشنت كلنزا و مواننع و  ها آشنايی بااز آنجا كه ملاا انتخاب آن

، با اسنتفاده از بودمشکلات توسعه كشت اين محصول در منطقه 

عنداد شندند. تگيری غيراحتمالی گلوله برفی انتخناب روش نمونه

اعضای منتخب در اين مرحله بنا توجنه بنه رسنيدن بنه اشنباع 

نفنر  3اطلاعات و اقناع نظری در خصور موضوع مورد بررسنی 

بنرداران امعه آماری اين مطالعه را بهنرهروه دوم جند. گشدتعيين 

منطقنه منورد فعال در عرصه زراعت كلزا طی سه سال اخينر در 

ند كه بر اساس آمار ارائه شده توسط سنازمان مطالعه تشکيل داد

هنا در سنه تعنداد آن 0934جهاد كشاورزی استان البرز در سنال 

ستفاده جم نمونه در اين مورد با انفر بوده است. ح 060سال اخير 

نفنر  015تعداد  (0311) 0گيری كرجسی و مورگانجدول نمونهاز 

ای گينری طبقنههنا بنر اسناس روش نموننهتعيين شد و نموننه

ه اين صورت كه ابتدا ند. ببا انتساب متناسب انتخاب شدتصادفی 

اصلی در نظر گرفته شدند و سپس  ها به عنوان طبقاتشهرستآن

بردارانی كنه طنی سنه سنال بهرهاز داخل طبقات كلزاكاران و يا 

اند، به صورت تصنادفی انتخناب اخير تجربه كشت كلزا را داشته

پرسشنامه توزيع شنده تعنداد  015شدند. لازم به ذكر است كه از 

هنا قابنل پرسشنامه تکميل و عودت داده شند كنه كلينه آن 32

تحليل بودند. در مورد نحوه تکميل پرسشنامه ها نيز لازم به ذكر 

ها توسط محقق بنه همنراه دو نفنر درصد آن 41كه حدود است 

درصد نيز  61برداران تکميل شد و دستيار از طريق گفتگو با بهره

                                                                                           
0- Krejcie and Morgan 
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با همکاری مديريت هماهنگی ترويج كشناورزی اسنتان البنرز و 

 برداران تکميل و عودت داده شد. ها بين بهرهتوزيع پرسشنامه

نظنور تحلينل تکنيک منورد اسنتفاده در اينن مطالعنه بنه م

بنا كنه آوری شده، تحليل عاملی اكتشنافی اسنت های جمعداده

ينن . اانجنام شنده اسنت 01نسنخه  SPSS  افزاراستفاده از نرم

های چنندمتغيره اسنت كنه در آن تکنيک تحليلی از جمله روش

متغيرهای مستقل و وابسته مطرح نيست، زينرا اينن روش جنزء 

متغيرهنا نسنبت  هكلي شود ووابسته محسوب میهای همتکنيک

كنردن تعنداد شوند و هدف در اينجا خلاصهبهم وابسته لحا  می

 (.0920 كلانتری،) زيادی متغير در چند عامل است

 ها یافته

توسنعه كشنت ها و مواننع چالشترين مهم 9و  0در جداول 

رداشتن اينن و همچنين راهکارهای از ميان بكلزا در استان البرز 

اسنتان در زميننه كلنزا،  پيشنرو بنردارانز ديدگاه بهرهها اچالش

 يريت جهناد كشناورزیو مد جهاد كشاورزی كارشناسان سازمان

ارائه شده است. همانطور كه در اين  محققانبرخی و  استان البرز

شود، در نتيجه مصناحبه بنا مطلعنان كليندی جدول مشاهده می

های كشت ترين چالشبه عنوان مهممورد  64كشت كلزا، تعداد 

هنای بندی چالشرتبه 0كلزا در استان البرز شناسايی شد. جدول 

شناسايی شده كشت كلنزا را از ديندگاه كلزاكناران اسنتان البنرز 

 دهد. نشان می

 

 از ديدگاه كلزاكاران كشت كلزا در استان البرزشناسايی شده  هایچالشبندی رتبه .6جدول 

 *ميانگين سايی شدههای شناچالش
انحراف 

 معيار

ضريب 

 تغييرات
 رتبه

 0 052/1 10/1 51/6 های آماده سازی و داشت كلزاشده نسبت به هزينهپايين بودن مبلغ خسارت بيمه تعيين
 0 012/1 12/1 92/6 ایآن با برداشت ذرت علوفهكاشت حساسيت كلزا به تاريخ كاشت و تداخل زمانی 
 9 025/1 21/1 99/6 سرمازدگی حساسيت گياه كلزا به

 6 034/1 29/1 09/6 هفته در كلزا 0عدم وجود منابع كافی آب با توجه به نياز آبياری دو نوبت اول با فاصله 
 5 034/1 24/1 92/6 های كشاورزی در انتظار بازديدمراجعه ديرهنگام كارشناسان بيمه و منتظر ماندن زمين

 4 016/1 22/1 90/6 سارت سرمازدگی به كلزاكاران و كاهش انگيزه ناشی از آنموقع و مناسب خعدم پرداخت به
 1 013/1 23/1 04/6 تخصصی برداشت كلزا كمبود كمباين

 2 090/1 39/1 10/6 محدوديت آب در زمان مناسب برای كاشت كلزا به دليل تداخل كشت كلزا با كشت قبلی
 3 069/1 33/1 12/6 ی كاشت كلزاكار براآلات ريزدانهكمبود ادوات و ماشين

 01 061/1 36/1 20/9 های كاشت، داشت و برداشتپايين بودن قيمت خريد كلزا نسبت به هزينه
 00 041/1 34/1 43/9 عدم پرداخت به موقع وجه خريد محصول

 00 041/1 12/0 16/6 های مازادبر در مسير رودخانه كردان و تشديد مشکل كمبود آبافزايش دريچه
 09 016/1 15/0 29/9 ريزش زياد بذر كلزا در زمان برداشت

 06 029/1 06/0 19/6 های كشاورزیاختصار آب رودخانه كردان به باغات و ويلاها به جای زمين
 05 023/1 34/1 90/9 كمبود دانش و اطلاعات فنی كشاورزان در زمينه نوع و تغذيه خاا و كودهای لازم

 04 914/1 00/0 49/9 كشل نبود ارقام مقاوم به ع
 01 904/1 31/1 11/9 بردارانورود ارقام تراريخته به استان و كشت آن توسط بهره

 02 902/1 09/0 55/9 ها در مزارع كلزاها و گنجشکوجود آفات متعدد مثل شته
 03 903/1 06/0 51/9 كمبود ارقام متحمل به سرما
 01 901/1 11/0 96/9 اجباری بودن بيمه محصول كلزا

 00 909/1 31/1 11/9 ها در ارقام غيرهيبريدناهماهنگی در رسيدن غلاف
 00 906/1 15/0 06/9 نظارت ناكافی كارشناسان و ناترين باتجربه در زمينه كشت كلزا بر مزارع

 09 901/1 01/0 94/9 برداران در مورد زمان و چگونگی برداشت كلزاعدم وجود تجربه كافی بين بهره
 06 999/1 06/0 60/9 ريزش زياد بذر هنگام انتقال از كمباين



 414      کلزا کشتی توسعه و راهکارها هاچالشواکاوی ساختار عاملی شهریاری و همکاران، 

تخمين غيراصولی تعيين افت محصول در مراكز تحويل )محاسبه افت كلزا در دو قالب رطوبت و ناخالصی، يعنی 
 كسر دوبار ناخالصی محصول به جای يک بار(

53/9 01/0 996/1 05 

 04 995/1 15/0 09/9 های كلزاآفات و بيماری آگاهی و تجربه كم كشاورزان در زمينه مبارزه با
 01 961/1 09/0 56/9 ها و تسهيلات دولتی در زمينه كشت كلزا رسانی در خصور انواع حمايتعدم اطلاع

 02 961/1 15/0 19/9 ها كشخانواده در مزارع كلزا و تنوع كم عل های هرز هموجود مشکل عل 
 03 951/1 06/0 56/9 كارشناسان جهاد كشاورزی بدون حضور يين خسارت گيری كارشاسان بيمه در تعتصميم

 91 950/1 02/0 94/9 های آببالا بودن هزينه برق چاه
 90 941/1 06/0 01/9 كمبود كارشناسان متخصص و كارآزموده در زمينه كشت كلزا در منطقه
 90 940/1 00/0 91/9 م و جوكافی نبودن تحقيقات بر روی كلزا در مقايسه با محصولاتی مثل گند

 99 941/1 05/0 09/9 آنجديد بودن كشت كلزا و عدم تجربه كافی در زمينه نحوه و زمان كاشت 
 96 916/1 01/0 36/0 كمبود دانش و اطلاعات فنی كشاورزان در خصور زمان آبياری كلزا

 95 929/1 03/0 00/9 كمبود مراكز تحويل و انبار محصول
 94 929/1 09/0 00/9 های كوددهی در مقايسه با گندمكلزا به رعايت زمآنحساسيت بالای 

 91 926/1 02/0 11/9 عدم ارائه اطلاعات لازم درمورد ارقام مختل  و آگاهی كم كشاورزان در اين زمينه
 92 931/1 03/0 90/9 خريد آن تمايل كم دامداران بهوجود چربی و فيبر بالا در كاه و كلش كلزا و 

 93 936/1 12/0 16/0 صله زياد بين مزارع با انبار خريد محصول كلزافا
 61 609/1 61/0 93/9 حساسيت بذر كلزا به عمق كاشت )قدرت كم بذر برای رسيدن به سطح خاا(

 60 606/1 92/0 99/9 حساسيت كلزا به تسطيح و آماده سازی زمين قبل از كشت
 60 603/1 03/0 26/0 رع به انباربالا بودن هزينه حمل و نقل محصول از مزا

 69 664/1 94/0 15/9 عدم پرداخت به موقع يارانه بذر كلزا به كلزاكاران
 66 654/1 02/0 20/0 عدم توزيع كافی بذور ارقام مناسب كشت در منطقه

عدم تعيين يک يا چند رقم مشخص و خار مناسب منطقه توسط جهاد كشاورزی و در نتيجه شک و ترديد 
 رزان در انتخاب رقم كلزاكشاو

11/0 02/0 616/1 65 

 64 513/1 60/0 13/0 هزينه بالای جمع آوری بقايای كلزا در زمين و ايجاد تاخير در كشت بعدی
 =خيلی زياد.5=زياد، 6=متوسط، 9=كم، 0=خيلی كم، 0مقياس مورد استفاده:  *

 

 بنودن پنايين"نيز قابل مشاهده اسنت،  0چنانچه در جدول 

 و سنازی آماده هایهزينه به نسبت شدهتعيين بيمه خسارت مبلغ

 محندود فرصنت و كاشت تاريخ به كلزا حساسيت"، "كلزا داشت

 ذرت برداشنت بنا آن زمنانی تنداخل و كلزا كاشت مناسب تاريخ

به ترتينب سنه  "سرمازدگی به كلزا گياه حساسيت"و  "ایعلوفه

البنرز را از های توسنعه كشنت كلنزا در اسنتان الويت اول چالش

 دهند. ديدگاه كلزاكاران اين منطقه تشکيل می

ترين راهکارهنای شناسنايی شنده بنه منظنور مهم 0جدول 

توسعه كشت اين محصول از ديندگاه مطلعنان كليندی را نشنان 

انند. بنندی قنرار گرفتنهدهد كه توسط كلزاكاران منورد رتبنهمی

منورد  02همانگونه كه در اين جدول قابل مشاهده است، تعنداد 

هنای موجنود در زميننه راهکار به منظور از ميان برداشتن چالش

كشت كلزا در استان البرز توسط مطلعان كليدی اين حنوزه ارائنه 

 شده است. 

 قنرار دسترس در"شود، مشاهده می 0همانطور كه در جدول 

 در و كلنزا برداشنت مخصنور هند با كمباين كافی تعداد دادن

و  "كلنزا محصنول بيمنه حنق ولجند اصنلاح"، "مناسنب زمان

 بلاينای سناير و سنرمازدگی از ناشنی غرامنت موقع به پرداخت"

بنه ترتينب سنه  "هناآن انگينزه حف  برای كشاورزان به طبيعی

الويت اول در زمينه راهکارهای توسعه كشت كلزا در استان البرز 

 منظنور اند. در مرحله بعد بهاز ديدگاه كلزاكاران اين منطقه بوده

هنای منورد مطالعنه در زميننه چنالش متغيرهنای تعنداد كاهش

بنندی بنه عبنارت ديگنر دسنته و كمتنر عوامل استخرا  شده به

 از ينک هنر تأثير تعيين سهم ها و همچنينمتغيرها درون عامل

های توسعه كشت كلزا در استان البرز مجموعه چالش در هاعامل

 استفاده شد. اكتشافی  عاملی تحليل از
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 كشت كلزاشناسايی شده توسعه های بندی راهکاررتبه .2جدول 

 *ميانگين شناسايی شدهراهکارهای 
انحراف 

 معيار

ضريب 

 تغييرات
 رتبه

511/1 15/1 19/0 در دسترس قرار دادن تعداد کافی کمباین با هد مخصوص برداشت کلزا و در زمان مناسب  5 

510/1 11/1 09/0 اصلاح جدول حق بیمه محصول کلزا  2 

521/1 22/1 02/0 پرداخت به موقع غرامت ناشی از سرمازدگی و سایر بلایای طبیعی به کشاورزان   9 

515/1 11/1 59/0 پرداخت به موقع وجه خرید محصول کلزا  0 

511/1 29/1 22/0 تأمین آب موردنیاز مرحله کاشت از رودخانه کردان و رودخانه کرج   1 

219/1 21/1 20/0 کار در زمان مناسب در منطقههای ریز دانهتأمین کافی دستگاه  1 

229/1 22/1 10/9 معرفی ارقام متحمل نسبت به سرما   1 

211/1 20/1 51/9 تأمین و در دسترس قرار دادن به موقع بذور ارقام باکیفیت و مناسب منطقه   2 

211/1 10/5 12/9 برداران مایی بهرهحضور مستمر کارشناسان باتجربه در زمینه محصول کلزا در اراضی به منظور راهن  1 

212/1 11/5 09/9 خانواده کلزا های هرز هممعرفی سموم جدید کنترل علف  51 

951/1 15/5 21/9 برداران در زمینه آشنایی با چگونگی عقد قراردادارائه اطلاعات به بهره  55 

991/1 12/5 22/9 جربههای آموزشی توسط محققان، کارشناسان و مروجان باتبرگزاری دوره  52 

911/1 22/5 11/9 افزایش قیمت خرید کلزا به منظور حمایت از کلزاکاران   59 

912/1 52/5 52/9 رسندهای آن همزمان با یکدیگر میمعرفی ارقامی که غلاف  50 

919/1 21/5 01/9 واگذاری مسئولیت تعیین خسارت به کمیسیونی متشکل از نظام صنفی، جهاد کشاورزی و بیمه   51 

912/1 29/5 01/9 هاکشمعرفی ارقام مقاوم به علف  51 

911/1 59/5 12/9 آلات کاشت و برداشت کلزارسانی در زمینه تسهیلات خرید ماشیناطلاع  51 

915/1 21/5 91/9 ها توسط کارشناسان فنی باتجربه آموزش کار با ریزکارنده  52 

912/1 59/5 10/9 ترمعرفی ارقام زودس  51 

921/1 21/5 90/9 تاسیس مرکز کنترل و تنظیم ادوات برداشت در منطقه توسط کارشناسان باتجربه مکانیزاسیون   21 

929/1 21/5 59/9 ها توسط کارشناسان و مروجانهای دولتی و نهادهاطلاع رسانی در زمینه استفاده از کمک  25 

922/1 21/5 22/9 های باقیمانده کلزا به کود سبز قههای ساقه خردکن به منظور تبدیل ساتأمین دستگاه  22 

919/1 25/5 12/9 افزایش تعداد مراکز تحویل و احداث انبارهای خرید محصول در نزدیکی مزارع    29 

912/1 91/5 02/9 های آب اعطای یارانه جهت کاهش هزینه برق مصرفی چاه  20 

912/1 91/5 21/9 حصولات کشاورزیحمایت جهاد کشاورزی در اختیاری کردن بیمه م  21 

019/1 25/5 11/9 تر از ارقام فعلیمعرفی ارقام جدید با تاریخ کاشت طولانی  21 

گیری در برداران به منظور تصمیمارائه اطلاعات مورد نیاز در مورد خصوصیات و شرایط کشت ارقام مختلف کلزا به بهره

 زمینه انتخاب بذر مناسب
51/9 21/5 019/1  21 

055/1 21/5 11/9 ترویج و توصیه مصرف بقایای گیاهی کلزا در واحدهای دامی   22 
 =خيلی زياد5=زياد، 6=متوسط، 9=كم، 0=خيلی كم، 0مقياس مورد استفاده:  *

 

 انسنجام كنه داد نشناندر اين زميننه  شده انجام محاسبات

و آماره بارتلنت نينز ( بوده =105/1KMO)مناسب  هاداده درونی

پنج عامنل  0دار است. با توجه به معيار كيسرمعنی 10/1ر سطح د

 (. 9دارای مقادير ويژه بالاتر از يک استخرا  شدند )جدول 

 عناملی بارهای مجذورات مجموع واقع در كه ويژه مشخصه

 تبينين را عامل آن وسيله به شده تبيين واريانس است، هر عامل

                                                                                           
0-  Kaiser Criteria 

 وينژه ارزش ينا صنهمشخ ريشه واريانس، كل مقدار كند. اينمی

 عامنل آن باشد، عاملی بيشتر ويژه ارزش چه كه هر است عامل

 مبننای (. بنر0920 كلانتری،كند )می را تبيين بيشتری واريانس

 ينک از بالاتر ويژه با مقدار پنج عامل حاضر تحقيق در مقدار اين

 اند. ايننشده تبمر ميزان واريانس ترتيب به كه شدند استخرا 

های توسعه های مرتبط با چالشمؤلفه ماهيت به توجه با هاعامل

ضنع  عنواملی "اند. عامل اول به نام كشت كلزا نامگذاری شده



 413      کلزا کشتی توسعه و راهکارها هاچالشواکاوی ساختار عاملی شهریاری و همکاران، 

نامگذاری شد. اين عامل به توجه به مقندار  "حمايتی و پشتيبانی

درصد از  95/01(، كه از ساير عوامل بيشتر است، 03/1ويژه آن )

متغيرها را تبيين كرده است. عامل دوم به نام عامل  كل واريانس

 عامل اين شد. نامگذاری "هاها و زيرساختكمبود منابع، نهاده"

 كنل از درصند 19/00(، مقندار 49/6ويژه آن ) مقدار به توجه با

ضنع   "بننام سنوم كرده است. عامنل تبيين را متغيرها واريانس

با توجه بنه  عامل شد. اين نامگذاری "ترويجی-عملکرد آموزشی

وارينانس  كنل از درصند 04/01(، مقندار 01/6مقندار وينژه آن )

مديريت "كه با عنوان  چهارم متغيرها را تبيين كرده است. عامل

نامگذاری شند، بنا توجنه بنه مقندار وينژه آن  "نامناسب مزرعه

درصد از كل واريانس متغيرها را تبيين كرده  09/3(، مقدار 22/9)

هنای فيزيولنوژيکی ويژگنی"نيز كه با عنوان پنجم  است. عامل

(، 04/9نامگذاری شده است، با توجه بنه مقندار وينژه آن ) "گياه

كنند. درصد از كل وارينانس متغيرهنا را تبينين منی 59/1مقدار 

شود، پنج عامل منذكور نيز مشاهده می 9همانطور كه در جدول 

كرده و  درصد از واريانس كل متغيرها را تبيين 90/55در مجموع 

درصد از واريانس باقيمانده مربوط به ساير عواملی اسنت  43/66

 ها در اين تحقيق ميسر نشده است. بينی آنكه پيش

های توسنعه متغير مطرح شده در زمينه چالش 64از مجموع 

ورود ارقام تراريخته به اسنتان و كشنت "كشت كلزا، چهار متغير 

آوری بقايای كلزا در جمع هزينه بالای"و  "بردارانآن توسط بهره

عدم تعيين يک ينا چنند "، "زمين و ايجاد تاخير در كشت بعدی

رقم مشخص و خار مناسب منطقه توسط جهاد كشاورزی و در 

عندم "و  "نتيجه شک و ترديد كشاورزان در انتخناب رقنم كلنزا

به اين دلينل كنه  "پرداخت به موقع يارانه بذر كلزا به كلزاكاران

 ها حذف شدند. بود، از تحليل 5/1ا  كمتر از هبار عاملی آن

های كشت پس از چرخش عاملی به روش وريماكس، چالش

 بندی شدند. دسته 5كلزا در پنج عامل به شرح جدول شماره 

بندی راهکارهنای در زمينه دسته شده انجام نتيجه محاسبات

 ثيرأتن تعيين سنهم و همچنينكمتر  عوامل بهتوسعه كشت كلزا 

مجموعه راهکارهای توسعه كشت كلنزا در  در هاعامل از يک هر

مناسنب  هناداده درونی انسجام حاكی از اين است كهاستان البرز 

(110/1KMO= ) دار معننی 10/1و آماره بارتلنت نينز در سنطح

بوده است. با توجه به معيار كيسر در بخنش راهکارهنا نينز سنه 

 (. 5  شدند )جدول عامل دارای مقادير ويژه بالاتر از يک استخرا

بنا  عامل نيز سهاين بخش  بر اساس ملاا مشخصه ويژه در

مينزان  ترتينب بنه كنه شندند اسنتخرا  يک از بالاتر ويژه مقدار

های مؤلفه ماهيت به توجه با هاعامل اند. اينشده مرتب واريانس

اند. عامنل مرتبط با راهکارهای توسعه كشت كلزا نامگذاری شده

نامگذاری شد. اينن  "ها ها و زيرساختمين نهادهتأ "اول به نام 

(، كنه از سناير عوامنل 23/4عامل به توجه به مقندار وينژه آن )

-درصد از كل واريانس متغيرها را تبيين می 41/96بيشتر است، 

 "هنای منالیتوسنعه حماينت"كند. عامنل دوم بنه ننام عامنل 

 شد. نامگذاری

 

 ها همراه با مقادير ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعی لشعوامل استخرا  شده در خصور چا. 0جدول 

 درصد واريانس تجمعی درصد واريانس مقدار ويژه مقدار ويژه شماره عامل

0 03/1 95/01 95/01 
0 49/6 19/00 92/02 
9 01/6 04/01 56/92 
6 22/9 09/3 11/61 
5 04/9 59/1 90/55 
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 های توسعه كشت كلزا به همراه بار عاملیهای مربوط به چالشعامل ها و متغير. 4جدول 

 بار عاملی متغير نام عامل

ی
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 و 
ی
بان
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ل پ
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 ع
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 244/1 های آماده سازی و داشت كلزاشده نسبت به هزينهپايين بودن مبلغ خسارت بيمه تعيين
 592/1 ی در انتظار بازديدهای كشاورزمراجعه ديرهنگام كارشناسان بيمه و منتظر ماندن زمين

 561/1 موقع و مناسب خسارت سرمازدگی به كلزاكاران و كاهش انگيزه ناشی از آنعدم پرداخت به
 416/1 های كاشت، داشت و برداشتپايين بودن قيمت خريد كلزا نسبت به هزينه

 101/1 عدم پرداخت به موقع وجه خريد محصول
 500/1 اجباری بودن بيمه محصول كلزا

 516/1 نظارت ناكافی كارشناسان و ناترين باتجربه در زمينه كشت كلزا بر مزارع
 151/1 تخمين غيراصولی تعيين افت محصول در مراكز تحويل

 565/1 هاها و تسهيلات دولتی در زمينه كلزا و چگونگی استفاده از آنرسانی در خصور انواع حمايتعدم اطلاع
 511/1 كارشناسان جهاد كشاورزیبدون حضور اسان بيمه در تعيين تعلق خسارت به كشاورز گيری كارشتصميم
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 422/1 هفته در كشت كلزا 0عدم وجود منابع كافی آب با توجه به نياز آبياری دو نوبت اول با فاصله 
 141/1 تخصصی برداشت كلزا كمبود كمباين

 400/1 آب در زمان مناسب برای كاشت كلزا به دليل تداخل كشت كلزا با كشت قبلی محدوديت
 491/1 كار برای كاشت كلزاآلات ريزدانهكمبود ادوات و ماشين

 403/1 های مازادبر در مسير رودخانه كردان و تشديد مشکل كمبود آبافزايش دريچه
 430/1 های كشاورزیه جای زميناختصار آب رودخانه كردان به باغات و ويلاها ب
 499/1 های آببالا بودن هزينه برق چاه

 402/1 كمبود مراكز تحويل و انبار محصول
 550/1 فاصله زياد بين مزارع با انبار خريد محصول كلزا
 496/1 بالا بودن هزينه حمل و نقل محصول از مزارع به انبار

 522/1 ت در منطقهعدم توزيع كافی بذور ارقام مناسب كش
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 290/1 كمبود دانش و اطلاعات فنی كشاورزان در زمينه نوع و تغذيه خاا و كودهای لازم

 160/1 برداران در مورد زمان و چگونگی برداشت كلزاعدم وجود تجربه كافی بين بهره

 404/1 های كلزايماریآگاهی و تجربه كم كشاورزان در زمينه مبارزه با آفات و ب

 410/1 كمبود كارشناسان متخصص و كارآزموده در زمينه كشت كلزا در منطقه

 293/1 كافی نبودن تحقيقات بر روی كلزا در مقايسه با محصولاتی مثل گندم و جو

 562/1 برداران در زمينه نحوه و زمان كاشت اين محصولجديد بودن كشت كلزا و عدم تجربه كافی بهره

 413/1 عدم ارائه اطلاعات لازم در مورد ارقام مختل  كلزا و آگاهی كم كشاورزان در اين زمينه

 569/1 كمبود دانش و اطلاعات فنی كشاورزان در خصور زمان آبياری كلزا
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 110/1 ایحساسيت كلزا به تاريخ كاشت و تداخل زمانی آن با برداشت ذرت علوفه
 500/1 يزش زياد بذر كلزا در زمان برداشتر

 101/1 ريزش زياد بذر هنگام انتقال از كمباين
 403/1 حساسيت بذر كلزا به عمق كاشت )قدرت كم بذر كلزا برای رسيدن به سطح خاا(

 161/1 حساسيت كلزا به تسطيح و آماده سازی زمين قبل از كشت

ی
ژگ
وي

ياه
ی گ
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فيز
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 256/1 اه كلزا به سرمازدگیحساسيت گي
 490/1 كشنبود ارقام مقاوم به عل 

 106/1 ها در مزارع كلزاها و گنجشکوجود آفات متعدد مثل شته
 420/1 كمبود ارقام متحمل به سرما

 532/1 ها در ارقام غيرهيبريدناهماهنگی در رسيدن غلاف
 505/1 هاها برای آنكشا و تنوع كم عل خانواده در مزارع كلزهای هرز هموجود مشکل عل 

 513/1 های كوددهی در مقايسه با گندمحساسيت بالای كلزا به رعايت زمآن
 503/1 خريد آن تمايل كم دامداران بهوجود چربی و فيبر بالا در كاه و كلش كلزا و 
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 91/06(، مقندار 39/9وينژه آن ) مقدار به توجه با عامل اين

 بننام سنوم كند. عاملمی تبيين را متغيرها واريانس كل از درصد

 نامگنذاری "ارائه خدمات تحقيقاتی، آموزشی و ترويجی"عامل 

 12/00(، مقندار 16/0با توجه به مقدار وينژه آن ) عامل شد. اين

كنند. از آنجنا كنه بنار واريانس متغيرها را تبيين می كل از درصد

ها تر بود، كليه گويهبيش 5/1عاملی كليه متغيرهای اين بخش از 

ای حذف نشده اسنت. در تبيين عوامل دخالت داشده و هيچ گويه

شود، سه عامنل منذكور نيز مشاهده می 5همانطور كه در جدول 

درصنند از واريننانس كننل متغيرهننا را تبيننين  15/11در مجمننوع 

درصد از واريانس باقيماننده مربنوط بنه سناير  05/03كنند و می

هنا در اينن تحقينق ميسنر نشنده ينی آنبعواملی است كه پيش

 است. 

پننس از چننرخش عنناملی بننه روش وريمنناكس، راهکارهننای 

بنندی شندند توسعه كشت كلزا در سه عامل به شرح زينر دسنته

 (.4)جدول 

 

 گيری و پيشنهاداتنتيجه

هننای شناسننايی شننده از دينندگاه بننندی چننالشدر اولويننت

ين شده نسبت بنه پايين بودن مبلغ خسارت بيمه تعي"كلزاكاران، 

بنه عننوان  "سازی زمين و كاشت و داشت كلنزاهای آمادههزينه

ترين چالش در رتبه اول قرار گرفته است. نتيجه حاصنل بنا مهم

( با عنوان ناكنافی 0921) صديقینتايج مطالعه انجام شده توسط 

شنت كلنزا در های دولتی به عنوان يکی از موانع كبودن حمايت

استان مركزی نيز همراستا است. با توجه به اهميت اين چالش و 

هنای اسنتخرا  شنده در اينن از آنجا كه برخی از ديگنر چنالش

 منتظنر و بيمنه كارشناسنان ديرهنگنام مطالعه از جمله  مراجعنه

-بنه پرداخنت بازديد، عندم انتظار در كشاورزی هایزمين ماندن

 انگيزه كاهش و كلزاكاران به یسرمازدگ خسارت مناسب و موقع

 خسارت تعلق تعيين در بيمه كارشاسان گيریآن، تصميم از ناشی

 اينن در كشناورزی جهناد كارشناسنان دخالت عدم و كشاورز به

كلنزا بنا عملکنرد صنندوق  محصول بيمه بودن زمينه، و اجباری

باشد، لازم است عملکنرد بيمه محصولات كشاورزی در ارتباط می

های اين صندوق در مطالعات آتی به دقت مورد بررسی و فعاليت

هنايی قرار گرفتنه و در خصنور افنزايش كنارايی آن پنژوهش

صورت شود. به عنوان مثنال، بننا بنه اتهنار كلزاكناران در اينن 

آماده سازی زمين و كشت كلزا به ازای هر هکتار،  مطالعه، هزينه

بوده اسنت، ميليون ريال  01به طور متوسط در سال جاری حدود 

در حاليکه تعرفه بيمه اين محصول به ازای هر هکتار، در همنين 

ميليون ريال تعيين شده است كه پرداخت غرامت تعينين  9سال 

-شده نيز پس از طی مدت زمان طولانی و همچننين بروكراسنی

گيرد. اين موارد همراه با مواردی ها صورت میهای اداری به آن

ای سنليقهو افتی، برآورد پايين ه دريچون بالا بودن نسبی حق بيم

پوشنش ، ارزينابی مينزان خسناراتن كارشناسنان در عمل كنرد

باعنث  های بيمهانحصاری بودن كارگزاریو ها نامناسب خسارت

عدم رضنايت كلزاكناران از عملکنرد صنندوق بيمنه محصنولات 

 كشاورزی شده است.

 

 با مقادير ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعی شده در خصور راهکارها همراه عوامل استخرا . 9 جدول

 درصد واريانس تجمعی درصد واريانس مقدار ويژه مقدار ويژه شماره عامل

0 23/4 41/96 41/96 
0 39/9 91/06 31/52 
9 16/0 12/00 15/11 
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 یها و متغيرهای مربوط به راهکارهای توسعه كشت كلزا به همراه بار عاملعامل. 1جدول 

 بار عاملی متغير نام عامل
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 411/1 در دسترس قرار دادن تعداد كافی كمباين با هد مخصور برداشت كلزا و در زمان مناسب
 543/1 تأمين آب موردنياز مرحله كاشت از رودخانه كردان و رودخانه كر 

 450/1 ب در منطقهكار در زمان مناسهای ريز دانهتأمين كافی دستگاه
 430/1 تأمين و در دسترس قرار دادن به موقع بذور ارقام باكيفيت و مناسب منطقه

 100/1 خانواده كلزاهای هرز هممعرفی سموم جديد كنترل عل 
 412/1 آلات كاشت و برداشت كلزارسانی در زمينه تسهيلات خريد ماشيناطلاع

 191/1 ر منطقه و نظارت بر تنظيم اين ادوات توسط كارشناسان باتجربه مکانيزاسيونتاسيس مركز تنظيم ادوات برداشت د
 463/1 ها توسط كارشناسان و مروجانهای دولتی و نهادهاطلاع رسانی در زمينه استفاده از كمک

 252/1 های باقيمانده كلزا به كود سبزهای ساقه خردكن به منظور تبديل ساقهتأمين دستگاه
 153/1 ايش تعداد مراكز تحويل و احداث انبارهای خريد محصول در نزديکی مزارعافز
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 151/1 اصلاح جدول حق بيمه محصول كلزا
 100/1 هاموقع غرامت ناشی از بلايای طبيعی به كشاورزان برای حف  انگيزه آنپرداخت به

 104/1 پرداخت به موقع وجه خريد محصول كلزا
 211/1 افزايش قيمت خريد كلزا به منظور حمايت از كلزاكاران

 509/1 واگذاری مسئوليت تعيين خسارت به كميسيونی متشکل از نظام صنفی، جهاد كشاورزی و بيمه
 241/1 های آباعطای يارانه جهت كاهش هزينه برق مصرفی چاه
 242/1 كشاورزی حمايت جهاد كشاورزی در اختياری كردن بيمه محصولات
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 436/1 معرفی ارقام متحمل نسبت به سرما

 143/1 بردارانحضور مستمر كارشناسان باتجربه در زمينه كشت كلزا در اراضی كشاورزی به منظور راهنمايی بهره

 210/1 قرارداد برداران در زمينه آشنايی با چگونگی عقدارائه اطلاعات به بهره

 412/1 توسط محققان، كارشناسان و مروجان باتجربهكشت كلزا های آموزشی برگزاری دوره

 202/1 رسندهای آن همزمان با يکديگر میمعرفی ارقامی كه غلاف

 501/1 هاكشمعرفی ارقام مقاوم به عل 

 124/1 ها توسط كارشناسان فنی باتجربهآموزش كار با ريزكارنده

 400/1 ترمعرفی ارقام زودس

 212/1 تر از ارقام فعلیمعرفی ارقام جديد با تاريخ كاشت طولانی

 494/1 گيری در زمينه انتخاب بذر مناسببرداران به منظور تصميمرايط كشت ارقام مختل  كلزا به بهرهشارائه اطلاعات در مورد 

 101/1 دهای دامیترويج و توصيه مصرف بقايای گياهی كلزا در واح

 

در سنال گذشنته كنه درصند بالنايی از اينن  به ويژه اينکنه

محصول با توجه به سرمای شديد زمستان دچار سرمازدگی شند، 

صندوق بيمه نيز در تأمين رضايت كلزاكاران موفق عمنل نکنرد. 

مجموعه اين عوامل باعث شده است در سال جناری بسنياری از 

ا تمايلی نداشنته و اقندام نکننند. برداران نسبت به كشت كلزبهره

عدم رضنايت كلزاكناران از عملکنرد صنندوق بيمنه محصنولات 

 هناباعنث كناهش رغبنت آن، كشاورزی در مورد محصول كلنزا

و حتی در برخی منوارد رهنا كنردن محصول خود  به بيمهنسبت 

كشت كلزا به دليل عندم حماينت اينن نهناد در كناهش مينزان 

چننين اينای طبيعنی شنده اسنت. ريسک ناشی از خسنارات و بل

مواردی در نهايت باعث شده است كه پيشنهاد اختيناری كنردن 

به عننوان ينک راهکنار از سنوی كلزاكناران بيمه اين محصول 

های صننندوق بيمننه ريزیننند برنامننهبنننابراين، رومطننرح شننود. 

منظور كه اين نهاد بنهباشد ای بايد به گونهكشاورزی محصولات 

به منظنور دسنتيابی بنه  اولويت قرار گيرد و افزايش كارآمدی در

اهداف خود و برآورده كردن اصولی انتظارات برحق كشاورزان در 
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 های اجرايی خويش بازنگری كند. هايی از فعاليتبخش

-دوم چالش چالش مهم ديگری كه به لحا  اهميت در رتبه

 تناريخ بنه كلزا حساسيت"های استخرا  شده قرار گرفته است، 

 تنداخل و كلنزا كاشنت مناسنب تناريخ محدود فرصت و كاشت

بوده است. اين چنالش بنه  "ایعلوفه ذرت برداشت با آن زمانی

های شناسايی شده در اين مطالعنه از همراه برخی از ديگر چالش

 برداشنت و همچننين هنگنام زمان در كلزا بذر زياد جمله ريزش

ينل كمباين، عدم رعايت عمنق كاشنت مناسنب بنه دل از انتقال

 و تسنطيح به كلزا كاشت و حساسيت عمق به كلزا بذر حساسيت

هنای كشت، ارتباط مستقيمی با بحنث از قبل زمين سازی آماده

بنردار دارد. نتيجنه حاصنل های مديريتی بهنرهمربوط به مهارت

(، 0921) صديقیهای انجام شده توسط همراستا با نتايج پژوهش

باشد كه در اين مطالعات نيز ( می0100) كومار( و 0930) شفيعی

های مديريت مزرعه بنه عننوان يکنی از مواننع ضع  در مهارت

 اصلی توسعه كشت كلزا و كاهش عملکرد آن ذكر شده است. 

ن، نينروی اگرچه فرايند توليد مبتنی بر سه نهاده اصلی زمني

باشد، اما بدون عنصنر چهنارم يعننی منديريت كار و سرمايه می

وری خواهند مزرعه، توليد اتفاقی، برحسب تصادف و بدون بهنره

بود. عامل مديريت مزرعه به عنوان عنصر پنهنان فراينند توليند، 

ای بنر كميّنت و كيفينت آن خواهند تأثير فزاينده و تعيين كننده

برداران برای ادامه بقاء دنيای امروز بهره درای كه گونهداشت. به

هنای در بازار كه به شدت در حال رقابتی شدن است، به مهنارت

باشنند. در حنال حاضنر منديريت مديريتی و بازاريابی نيازمند می

ضعي  عوامل و شرايط توليد كه در نهاينت ناكنارآيی اقتصنادی 

ين تنرواحدهای توليندی را در بنر خواهند داشنت، يکنی از مهم

مشکلات و مسائل كشاورزی است كه اين عدم كارايی به پنايين 

بنرداران مربنوط های فنی بهنرهبودن آگاهی و اطلاعات و مهارت

وينژه در های مديريت مزرعنه بنهاست. اهميت آشنايی با مهارت

مورد محصول كلزا نسبت به كشت برخی محصولات استراتژيک 

زراعت كلنزا در را كه ديگر چون گندم و جو بسيار بيشتر است. چ

غلات نسبت به هر سه مرحله كاشت، داشت و برداشت به مراتب 

از اين رو،  باشد.می ایويژه هایو نيازمند مراقبتبوده تر حساس

مينزان توليند در  فنزايشدر اكناران كلزادانش و مهارت افزايش 

مهنم اين محصول ی توسعه زراعت واحد سطح از ملزومات اوليه

بنه وينژه اينکنه كلنزا زراعتنی  برای كشور اسنت. و استراتژيک

ای نياز دارد و هرگوننه های ويژهپذير است كه به مراقبتمديريت

ملاحظنه سهل انگاری در رعايت نکات فنی، موجب كاهش قابنل

 در عملکرد و كيفيت محصول نهايی خواهد شد.

 يزدانی و سنبحانی(، 0921) صديقیهمراستا با نتايج مطالعه 

( كننه بننر اهميننت عملکننرد نهادهننای 0930) شننفيعی( و 0923)

-های مديريتی بهرهترويجی بر افزايش دانش و مهارت-آموزشی

انند، مسنلم اسنت كنه برداران در زمينه كشت كلزا تأكيد داشنته

-های تخصصی میطلع و خبره در حوزهكارشناسان و مروجان م

های آموزشنی، تواننايی منديريتی منديران توانند از طريق برنامه

ای بهبنود بخشنند. مزارع يا كلزاكاران را به ميزان قابل ملاحظنه

هايی در خصور چگونگی اتخاذ تصنميمات بهتنر و ارائه مهارت

تر، روشن ساختن كامل شرايط مناسب و مطلوب كاشنت، آگاهانه

اشت و برداشت كلزا، منديريت كشنت قبلنی بنا معرفنی ارقنام د

های تجاری و برنامه زمنانی كشنت زودرس ذرت، معرفی فرصت

هايی كه در تحليل تصميمات به كلزاكناران كلزا، و كسب مهارت

 كهتر خواهد كرد. چرا ها را در بازار هدف موفقكند، آنكمک می

 با ضیارا درحتننننی  عیزرا قيقد یمديريتها لعماا رتصو در

 مناطق ينا در را ضیاراتناسب  انمیتو كم تا متوسط تناسب

از اين رو، علاوه بر تأكيد بر طراحی . داد يشافزا اكلز كشت ایبر

روز و مفيد و كمک گرفتن از محققان در اين محتوای آموزشی به

ای در زميننه شود به منظور انتقال دانش حرفهزمينه، پيشنهاد می

كلنزا، ضنمن در نظنر گنرفتن اصنول آمنوزش مديريت مزرعنه 

هنا های آموزشی مدنظر قنرار گينرد كنه در آنبزرگسالان، روش

های سننتی انتقنال تعامل بين فراگير و آموزشگر نسبت به روش

های عملی و بازديدهای آموزشی از دانش بالاتر است مانند كارگاه
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 ای. ای و نتيجهمزارع نمايشی طريقه

هنای مطنرح شنده بنه ی ميانگين گويهنتايج حاصل از بررس

عنوان راهکارهای توسعه كشت كلزا نيز حاكی از اهمينت بالنا و 

-متوسط كليه اين راهکارها در از ميان برداشتن مواننع و چنالش

بنندی باشند. در اولوينتهای كشنت كلنزا در اسنتان البنرز منی

در دسترس قرار "راهکارهای شناسايی شده از ديدگاه كلزاكاران، 

ن تعداد كافی كمباين با هند مخصنور برداشنت كلنزا و در داد

ترين راهکار در رتبه اول قرار گرفته به عنوان مهم "زمان مناسب

زراعت كلنزا در هنر سنه است. با توجه به حساسيت نسبتا بالای 

 بنه نيناز و غلناتنسنبت بنه مرحله كاشنت، داشنت و برداشنت 

منورد ات و ادوتجهينزات در اينن خصنور،  وينژه هنایمراقبت

تنظيمنات خنار بنوده و مسنتلزم استفاده در هر سه مرحله نيز 

در اين خصور اسنتفاده از نينروی انسنانی باشد. میخار خود 

از ايننن ادوات و بننرداری بهينننه متخصننص و مجننرب در بهننره

اين در حالی است كنه ضروری است. تجهيزات نيز عاملی بسيار 

مورد استفاده  هيزاتو تج ادواتتوان گفت اكثر میدر حال حاضر 

زراعت غلات آلات و تجهيزات ماشينهمان تقريبا در زراعت كلزا 

مسائل و مشنکلات هستند كه اغلب در مراحل توليد غلات نيز با 

كاشنت و برداشنت كلنزا اينن فرايند و در مواجه هستند  یفراوان

لذا  كند،پيدا میتری مشکلات و مسايل فنی به مراتب نمود واضح

يد در واحد سطح كاهش چشمگيری دارد و توليند اينن ميزان تول

كنند. مواجه می ديگری نيز های فراوانمحصول مهم را با چالش

برخی از ارقام كلزا به اساسی در  اتمشکلی از يکبه عنوان مثال 

يکنديگر بنا همزمان  هاغلافاين است كه ويژه ارقام غيرهيبريد 

اصنلی زودتنر از موجنود در سناقه  معمولنا بنذرهایرسند و نمی

رسند، ضمن اين كه شکل گنل نينز فرعی می هایاقهبذرهای س

هنای های پايين گل آذين زودتنر از گنلای است كه گلبه گونه

برداشنت نينز  رسند. بنابراين در بهترين حالتبالای گل آذين می

درصد از محصول ريزش خواهد داشت. از سوی ديگنر  01حدود 

بنذر كلنزا از بنذور غلنات از آنجا كه غلات در برداشت با كمباين 

و ينا تنر دسنتگاه اين موضوع مستلزم تنظنيم دقينق ،ريزتر است

درصد  01كه در غير اين صورت حدود  استتعويض هد دستگاه 

تزرينق تنأمين و دلينل  نبه همنيخواهد داشت. ريزش محصول 

بنه پيکنره بخنش هنا مخصنور ريزداننهآلنات جديند و ماشين

تأثير بسزايی در افنزايش تماينل است كه كشاورزی از ضروريات 

 خواهد داشت. كلزا برداران نسبت به كشت بهره

مجموعه راهکارهای استخرا  شده توسنعه كشنت كلنزا، بنا 

استفاده از نتايج تحليل عاملی در سه عامل يا مؤلفه اصلی تحنت 

هنای توسنعه حماينت"، "هاها و زيرساختتأمين نهاده"عناوين 

-طبقنه "دمات تحقيقاتی، آموزشنی و ترويجنیارائه خ"و  "مالی

-تأمين نهاده "بندی شدند. عامل اول در اين خصور با عنوان 

بيشنترين وارينانس متغيرهنای مربنوط بنه  "هنا ها و زيرساخت

راهکارهای توسعه كشت كلزا را تبيين كرده اسنت. در خصنور 

 تأمين منابع آبی لازم به ذكر است كه بازديد از منزارع كلزاكناران

در منطقه مورد مطالعه در طول اجرای اينن پنژوهش، حناكی از 

درصد از مزارع بنود.  31های سنتی آبياری در حدود اجرای روش

، آبيناری و زهکشنی ننوين هنایحنداث شنبکهواضح است كه  ا

و از همنه مهمتنر اعطنای ياراننه و گنذاری اجرای عمليات لولنه

های تر شبکهعبرداران جهت احداث هر چه سريتسهيلات به بهره

هايی است كه بنا توجنه بنه شنرايط نوين آبياری از جمله فعاليت

حاكم به لحا  اقليمی بايد به عنوان فعاليتی اجباری قلمداد شنود 

 تا فعاليتی داوطلبانه. 

 اخا طوبتر دكمبو و خشکی تنشسنرما، مسلم اسنت كنه 

 كشنننننننور در اكلز شدر هكنند ودمحد ملاعو مهمترين از يکی

زودرس و  كه اكلز از قامیار شناسايی الذد. شومی بمحسو

 خشکی به متحمل نیزنهاجو یمرحله متحمل به سرما بنوده، در

 از ممکن طوبتر انميز ترينكم با نندابتو كه مننننننیقاو ار ودهب

د، در كلينننه منننناطق باشن رداربرخو مناسبی ارستقرا و نیزنهاجو

 دی دارد. ياز هميتكشور ا

ارائنه "در عامل سوم با عننوان مضامين آموزشی و ترويجی 
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شنامل متغيرهنايی بنا  "خدمات تحقيقاتی، آموزشنی و ترويجنی

 كلنزا كشنت زمينه در باتجربه كارشناسان مستمر موضوع: حضور

 كار برداران، آموزشبهره راهنمايی منظور به كشاورزی اراضی در

 هایدوره باتجربه، برگزاری فنی كارشناسان توسط هاريزكارنده با

 برداشنت و داشت كاشت، زمينه در فنی اطلاعات ارائه و زشیآمو

 باتجربننه، ارائننه مروجننان و كارشناسننان محققننان، توسننط كلننزا

 ارقنام كشنت شنرايط و خصوصنيات مورد در نياز مورد اطلاعات

 زميننه در گينریتصنميم منظنور به بردارانبهره به كلزا مختل 

 كلزا گياهی ایبقاي مصرف توصيه و مناسب، و ترويج بذر انتخاب

 شود. دامی می واحدهای در
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تحليل عوامل . 0932زاده، ه. ، ع.، محمدزاده، ح. و هندیكرباسی

مؤثر بر افزايش سطح زيركشنت كلنزا در منناطق روسنتايی 

. فصنلنامه اقتصناد مورد: روستاهای استان خراسنان رضنوی

 .  010-021: (03)2فضا و توسعه روستايی، 

. بنرآورد پتانسنيل توليند و ارزينابی 0936گيوی،  . و حقيقی، ا. 

كمی تناسب اراضی شمال شهركرد برای كشنت آبنی كلنزا. 

 .0440-0450(: 4)03نشريه آب و خاا. 

ح. و  مرادبيگننی، ل.، غلننامی، ا.، شننيرانی راد، ا.ح.، عباسنندخت،

بنر  تنش خشکی و كشنت تنأخيری ثر. ا0932اصغری، ح.ر. 

. ارقنام كلنزا چنرب اسنيدهای تركيب و روغن دانه، عملکرد

   .095-050(: 0)03، دانش كشاورزی و توليد پايدار

 -34. آمارنامنه كشناورزی سنال زراعنی 0934مركز آمار ايران. 

راعنی(. تهنران: وزارت جهناد )جلد اول: محصنولات ز 0935



 0011، تابستان 2، شماره 8جلد توسعه روستایی،  فصلنامه راهبردهای     411

 فنناوری مركنز اقتصنادی، و ريزیبرنامه كشاورزی، معاونت

 ارتباطات. و اطلاعات

. معرفی ارقنام 0936مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر. 

(. تهنران: سنازمان 0زراعی: امنيت و سنلامت غنذايی )جلند 

   ورزی.تحقيقات، آموزش و ترويج كشا

سنال زراعنی -. آمارنامه كشاورزی0933وزارت جهاد كشاورزی. 

)جلد اول: محصولات زراعی(. تهران: وزرات جهاد  32-0931

   كشاورزی.

زاده، راد، ا.ح.، ولندآبادی، ع.ر.، سني پوردستنائی، م.، شنيرانیولی

 و زمسنتانه كاشنت تناريخ . اثنر0932ح.ر. س. و ذاكنرين، 

 كيفنی، در صنفات برخنی بنر روی عنصنر محلولپاشنی

(Brassica napus L.) عملکنرد و روغنن چرب اسيدهای 

كر . نشنريه اكوفيزيولنوژی گياهنان  كلزا منطقه بهاره ارقام

   .523-416(: 50)6زراعی، 

. بررسی داننش فننی، نگنرش و 0923يزدانی، م. و سبحانی، ح. 

مديريت كلزاكاران )مطالعه موردی قوچان(. مجموعه مقالات 

كنگره ملی پيشرفت های نوين در توليد دانه هنای روغننی. 
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Abstract 

The main purpose of this research was to study rapeseed production challenges, and also 

provide strategies for development of this crop in Alborz Province. This descriptive-

correctional study was conducted in two stages. In the first stage, due to lack of 

comprehensive empirical background on the challenges of development of rapeseed 

cultivation in Alborz Province, the most important challenges and strategies for development 

of rapeseed cultivation were collected from the perspective of experienced experts in the 

Organization and Management of Jihad-e-Agriculture, elite farmers and researchers through 

interviews. For this part, the statistical population was experienced experts, elite farmers and 

researchers. Respondents were selected through using non-probability snowball sampling. 

After conducting the validity test, 46 and 27 variables were extracted as the most important 

challenges and strategies for development of rapeseed cultivation in Alborz Province, 

respectively. In the second stage, in order to determine the importance of each identified 

variable from the farmers' point of view, a questionnaire designed in a Likert scale format was 

given to the respondents, after implementing the pre-test and verification and reliability. The 

statistical population of this part of the study included all farmers who were active in rapeseed 

cultivation during the last three years in the study area (N=142). The identified challenges 

were categorized into five factors i.e. "poor supporting conditions; lack of resources, inputs 

and infrastructures; weak performance of educational-extension institutions; inadequate farm 

management; and plant physiological characteristics". The identified strategies were also 

categorized into three factors i.e. "supply of inputs and infrastructures; financial support; and 

provision of research, extension and educational services". Improving the performance and 

efficiency of the Agricultural Insurance Fund, proper training of rapeseed field management 

by experts, and supplying and injecting special machinery for the agricultural sector are some 

suggestions to develop rapeseed cultivation in Alborz province.  

Keywords: Challenges and Strategies, Oilseeds, Factor structure, Rapeseed. 
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