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 ١٣٨٤ناتسمز ـ مراهچ هرامش  ـ مجنپ لاس ـ يداصتقا ياهشهوژپ همانلصف
 

  ناردنزام ناتسا رد ازلک تشک هعسوت رب رثؤم لماوع يسررب
  

 ۴/٣/١٣٨٥ :شريذپ خيرات   ٣٠/٣/١٣٨٤ :تفايرد خيرات
  

   1رف ينويامه دوعسم
  2راد کلم دمحم                                      

  هديکچ
 ١٠ زا رتمک اهنت ،يلخاد عبانم زا يکاروخ ياهنغور ديلوت ،يمسر ياهرامآ ساسا رب  
 نغور و يبرچ يريگمشچ ريداقم هلاس همه اذل و دنآ يم نيمات ار روشک يفرصم زاين دصرد
 هجوت اب .دوش يم روشک دراو يهجوت روخرد يزرا ياه هنيزه فرص اب هدامآ و ماخ يکاروخ
 و شناخت عوامل اقتصادي، يسررب ،ينغور ياه هناد ديلوت شيازفا تيمها و ترورض هب

اورزان در کشت و عرضه محصوالت ياد گيري کش اجتماعي و فني موثر بر فرايند تصميم
ريزي و سياستگذاري بخش کشاورزي برخوردار  شده از اهميت خاصي براي نظام برنامه

تحقيق حاضر تالشي در اين راستاست و به منظور شناسايي عوامل تعيين کننده کشت . است
سال زراعي هاي مقطعي  و داده) مدل توبيت(کلزا، با استفاده از روش تحليل اقتصاد سنجي 

هاي روغني   در استان مازندران، به عنوان يکي از مناطق عمده کشت و توليد دانه١٣٨٢-٨٣
نتايج تحقيق گوياي آن است که عواملي نظيردارا بودن شغل غير . کشور، انجام شده است

کشاورزي، اندازه مزرعه، تجربه کشت، تعداد قطعات مزرعه، شرکت در کالس ترويجي و 
 يارانه از مهمترين عوامل تعيين کننده توسعه کشت کلزا در اين منطقه به وضعيت دريافت

هاي آن، پيشنهادهايي براي کاربرد در  در اين تحقيق متناسب با يافته. روند شمار مي
  .سياستگذاري بخش کشاورزي و بويژه در راستاي توسعه کشت محصول کلزا ارائه شده است

  
  . رگرسيوني توبيت، تخمين حداکثر درستنمايي، مازندرانتوسعه کشت کلزا، مدل: کليد واژه  

  
JEL: C13,C31,O13,O18  

_____________________________________________________________________ 
  moc.oohay@rafinuoyamohm                                       لباز هاگشناد يزرواشک داصتقا هورگ رايداتسا . ١
  moc.oohay@radkelamm                       .لباز هاگشناد يزرواشک داصتقا هورگ دشرا يسانشراک يوجشناد .٢
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١١٤  راد کلم دمحم و رف ینويامه دوعسم

  مقدمه
در حال حاضر توليد روغن خوراکي از منابع داخلي پاسخگوي تقاضاي فزاينده ناشي از   

لذا همه . آند  درصد نياز مصرفي کشور را تأمين مي١٠رشد جمعيت نيست و تنها کمتر از 
ي از اين ماده غذايي با صرف مبالغ چشمگيري ارز وارد کشور ساله حجم در خور توجه

 هزارتن چربي و روغن خام و آماده به ٧٨٧ مقدار١٣٨٣شود، به طوري که تنها در سال  مي
  ميليون دالر وارد کشور شده است ٩٨/۴٧٩ ميليارد ريال و با هزينه ارزي ۴٠٧٩ارزش 

  ).انجمن صنفي صنايع روغن نباتي ايران(
دهد که توّسل به سياست واردات در واکنش به عدم تعادل در عرضه و  شان ميتجربه ن  

تواند براي مدت درازي دوام داشته باشد؛ زيرا تغييرپذيري و  تقاضاي مواد غذايي نمي
نوسانهاي درآمد ارزي، سياستگذاران اقتصادي را در امر کنترل توليد و عرضه مواد غذايي، 

رويکرد اساسي سياست کشاورزي . اي جدي مواجه مي سازدبويژه کاالهاي اساسي با چالشه
هاي روغني به منظور تامين  ايران، افزايش توليد محصوالت کشاورزي راهبردي بويژه دانه

در اين . بخشي از نيازهاي مصرفي کشور و کاهش وابستگي به واردات مواد غذايي است
طح، به عنوان راهکارهاي راستا توسعه سطح زير کشت و نيز بهبود عملکرد در واحد س

با توجه به اين امر، بررسي و شناخت عوامل موثر بر . اند تعيين کننده در نظر گرفته شده
هاي روغني در مناطق مستعد کشور مي تواند برنامه ريزان  توسعه کشت و توليد دانه

 اقتصادي را در تدوين و گزينش راهبردهاي مناسب و کارا براي تحقق هدف مهم و اساسي
  .افزايش توليد محصوالت کشاورزي ياري دهد

دهد چنانچه حمايتها و هدايتهاي  تجربه ده ساله کشت کلزا در استان مازندران نشان مي  
الزم جهت کشت آن در استان به عمل آيد با توجه به سازگاري مناسب کلزا با شرايط آب و 

. گياه به وجود خواهد آمدهوايي مازندران زمينه بسيار خوبي براي افزايش سطح کشت اين 
اين زراعت مي تواند جايگاه ويژه اي بين محصوالت پاييزه مانند گندم و جو داشته باشد، 
خصوصًا اينکه در سالهاي خشکسالي، کلزا به لحاظ زودرسي نتايج بهتري نسبت به غالت به 

ور، پتانسيل  هزار هکتار مزارع برنج در شمال کش۵٠٠با توجه به پتانسيل . بار خواهد آورد
بسيار عظيمي براي کشت ارقام زودرس اين محصول به عنوان کشت دوم بعد از برداشت 

 کشت اين محصول در مناطق برنجکاري عالوه بر اثرات مطلوب ةتوسع. شالي وجود دارد
زراعي و بهبود برنامه تناوب مي تواند با باال بردن درآمد زارعين اثرات مثبت اجتماعي و 

  .ناطق کشت برنج داشته باشداقتصادي در م
 هزار هکتار سطح زير کشت برنج از عمده ترين ٢٣٠استان مازندران با دارا بودن   

 درصد آن قابليت استفاده براي کشت دوم را ٧٠مناطق کشت برنج کشور است و نزديک به 
  سطح زير١٣٨٢در سال . ريزي صحيح مبادرت به کشت کلزا نمود دارد و مي توان با برنامه

 هکتار بوده است و با نگاهي به سطح زير ١٩٠٠٠کشت کلزا در اراضي شاليزاري استان 
کشت آن در سنوات گذشته به اين واقعيت مي توان پي برد که اين گياه سريعًا جايگاه خود را 
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١١٥  ناردنزام ناتسا رد ازلک تشک هعسوت رب رثؤم لماوع يسررب
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از سوي ديگر بررسي روند تغييرات سطح کشت کلزا در . در برنامه کشت دوم يافته است
 منعکس شده، گوياي نوسانهاي آن در سالهاي اخير بوده ١ر نمودار استان مازندران که د

 نسبت به سال زراعي ١٣٨٢-٨٣براي مثال سطح کشت اين محصول طي سال زراعي . است
  .دهد که در خور تأمل است  هکتار را نشان مي۵٧٩٠ کاهشي برابر با ١٣٨٠-٨١
ه گيري کمي تأثير نسبي با توجه به موارد مذکور،تحقيق حاضر با هدف شناخت و انداز  

ويژگيهاي فردي و اجتماعي کشاورزان، مشخصات فّني آنها و همچنين پارامترهاي اقتصادي 
گيري از مدل رگرسيوني توبيت و  در توسعة کشت محصول کلزا در استان مازندران و با بهره

 مي تواند نتايج اين تحقيق. هاي مقطع زماني به دست آمده از کشاورزان انجام شده است داده
ريزي و  در تدوين و گزينش راهبردهاي مناسب سياستي و اجرايي مورد استفاده نظام برنامه

  .نيز نهادهاي بخش کشاورزي قرار گيرد
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  روند تغييرات سطح کشت کلزا در استان مازندران طي سالهاي زراعي .)١(نمودار 
  ١٣٨٢-٨٣ تا ١٣٧٢-٧٣

  
  پيشينه تحقيق

ه بررسي و شناخت عوامل مؤثر بر توسعة کشت محصوالت کشاورزي مطالعات در زمين  
متعددي در ايران و ساير کشورها صورت گرفته است که در اين قسمت به طور خالصه به 

  .شود روش شناسي و نتايج برخي از آنها اشاره مي
ن ردي واکنش سطح کشت برنج را نسبت به تغييرات قيمت و عوامل ديگر در هندوستا  

هدف اصلي تحقيق وي تعيين اهميت نسبي عوامل قيمتي و غير قيمتي در . مطالعه کرده است
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١١٦  راد کلم دمحم و رف ینويامه دوعسم

توسعة کشت برنج بوده و نتايج گوياي اثر کمتر عامل قيمت نسبت به اثر ساير عوامل است 
)Reddy,1989(.  

در تحقيق جوشي در فيليپين محصول قابل فروش، اندازه خانوار و متغير مجازي قوميت   
  .)Joshi,1993(ترين عوامل مؤثر بر عرضه برنج شناخته شده است مهم
 براي تحليل واآنش سطح زير آشت دو محصول ذرت و سويا در ايالت پارک و گارسيا  

، متغير جانشين براي متغير ريسك قيمت tايلينوي آمريكا، قيمت نسبي ذرت و سويا در سال 
هاي دولت قبل و  مجازي براي برنامهمحصول، مبلغ پرداخت حمايتي براي محصول، متغير 

ترين متغيرهاي مؤثر   و سطح زير آشت محصول با يك سال وقفه را مهم١٩٨٣بعد از سال 
  .  )Park & Garcia,1994( اند بر سطح زير آشت ذرت و سويا دانسته

الزم به ذکر است که به کارگيري مدل توبيت به دليل قابليتهاي آن در تحليل جامعتر مسائل   
هاي مقطعي، در سالهاي اخير در تحقيقات اقتصاد  قتصاد کشاورزي با استفاده از دادها

باروت به بررسي مشارکت . ب. بلمار و س. ف. براي مثال م. کشاورزي گسترش يافته است
اي  خانوارهاي شمال کنيا و جنوب اتيوپي در بازار دام، با استفاده از يک مدل دومرحله

ل، با استفاده از يک مدل پروبيت عوامل مؤثر در تصميم به مشارکت در مرحلۀ اّو. پرداختند
اين خانوارها در بازار دام شناخته شد و در مرحلۀ دوم با استفاده از يک مدل توبيت، 

هاي  بر اساس يافته. فاکتورهاي مؤثر بر ميزان مشارکت خانوارهاي ياد شده شناسايي گرديد
هاي ثابت معامالت  ه مشارکت خانوارها نقش دارند و هزينهاين تحقيق، قيمتها در مقدار و انداز

باشند  هم در ميزان مشارکت و هم در تصميم به مشارکت خانوارها مؤثر مي
)Bellemare&Barrett,2004(.  

قيمت " تخمين تابع عرضه چغندر قند در استان خراسان"در مطالعه مظهري با عنوان   
ه فروشي محصول پنبه به عنوان محصول چغندر قند در سال جاري، شاخص قيمت عمد

رقيب، شاخص دستمزد کارگران ساده ساختماني، سطح زير کشت چغندر قند با يک سال وقفه 
و متغير مجازي مربوط به متغير سياستگذاري چغندر قند از وزني به درصد عيار قند آن، از 

  ).١٣٧٢مظهري،(جمله عوامل مؤثر بر سطح زير کشت چغندر قند تعيين شده است 
تحليل حساسيت (ريزي خطي  زيبايي با استفاده از مدل تعديل جرئي نرالو و برنامه  

اثر سياستهاي قيمت گذاري را بر تغييرات الگوي کشت کشاورزي بررسي کرده ) پارامتريک
و نتيجه گرفته است که عامل قيمت اثر اندکي در افزايش سطح زير کشت محصوالت 

  ). ١٣٧٢،زيبايي(کشاورزي داشته است 
عين الّلهي در بررسي و شناخت عوامل مؤثر بر توسعة کشت چغندر قند در استان   

در اين تحقيق عوامل گوناگون . هاي مقطعي استفاده کرده است خراسان از مدل توبيت و داده
اقتصادي، اجتماعي و فّني مؤثر بر تغييرات سطح کشت چغندر قند در الگوي کشت 

هاي اين تحقيق،  بر اساس يافته. به طور کّمي تحليل شده استکشاورزان استان خراسان 
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١١٧  ناردنزام ناتسا رد ازلک تشک هعسوت رب رثؤم لماوع يسررب

مة  مزرعه از کارخانه قند، بيةعواملي نظير عيار محصول توليدي در سال گذشته، فاصل
آالت کشاورزي، نسبت سطح کشت به کل زمين، نسبت درآمد حاصل  محصول، داشتن ماشين

ت و سودآوري نسبي محصول، از از چغندر قند به کل درآمد مزرعه و اثر متقابل تحصيال
عين الّلهي، (هاي توسعة کشت چغندر قند در استان خراسان بوده است  مهمترين تعيين آننده

١٣٧٧.(  
هاي مقطعي مربوط به سويا کاران استان گلستان در  آبيار با استفاده از مدل توبيت و داده  

 در اين استان پرداخته  به بررسي عوامل مؤثر بر توسعة کشت سويا١٣٧٨-٧٩فصل زراعي 
دهد که عواملي نظير اندازۀ مزرعه، تجربة کشاورز، فاصلة  نتايج مطالعه او نشان مي. است

آالت کشاورزي، بروز عارضة  هاي روغني، داشتن ماشين مزارع از شرکت توسعه کشت دانه
ت اختالل در غالف بندي، درصد افت تعيين شده براي محصول سوياي تحويلي و نوع مالکي

منابع آبي مزرعه از مهمترين عوامل تعيين کننده توسعه کشت سويا در اين منطقه به شمار 
  ). ١٣٨١آبيار، (آيد مي

  
  روش تحقيق

آند و  از ديدگاه علم اقتصاد آشاورزي هر مزرعه به صورت يك واحد اقتصادي عمل مي  
ول است و آشاورز به عنوان مدير مزرعه در پي حداآثر سازي سود حاصل از آشت محص

آند  گيري در انتخاب الگوي آشت خويش مي با در نظر گرفتن عوامل مختلف اقدام به تصميم
نگاهي به تجربه آشورهاي مختلف در زمينۀ کنترل عرضه محصوالت ). ١٣٧۴فرگوسن،(

دهد آه عمدتًا بر نقش عامل قيمت در افزايش سطح آشت و توليد تأآيد  آشاورزي نشان مي
ش ويژگيهاي فردي و اجتماعي آشاورزان و همچنين سازوآارهاي حمايتي شده و آمتر به نق

اگر چه سياستهاي قيمتگذاري اثر مثبتي در افزايش سطح آشت و . غيرقيمتي توجه شده است
 ناچيز بوده است و لذا همراه با اين سياستها نقش و تأثير عوامل اما اين اثر اغلبتوليد داشته، 

سطح آشت و توليد محصوالت آشاورزي مي بايد مّد نظر برنامه غير قيمتي نيز در تغييرات 
  .ريزان اقتصاد آشاورزي قرار بگيرد

با توجه به اهميت عرضة محصوالت کشاورزي و ضرورت انجام بررسيهاي علمي در   
خصوص شناخت عوامل تعيين آننده تغييرات سطح زير آشت، روشهايي براي تحليل مورد 

اي مبتني بر تئوري  ريزي، تخمين دومرحله نها را روش برنامهآلمن مهمترين آ. نياز است
  .)Colman,1987( دوگان، روش تخمين مستقيم و مدلهاي با متغير وابسته محدود شده مي داند

هاي  مدل توبيت با توجه به قابليتهاي آن در تحليل مسائل اقتصادي با استفاده از داده  
انتخاب شد و متغيرهاي مربوط به مشخصات فردي مقطعي، به عنوان مدل تحليلي اين تحقيق 

و اجتماعي آشاورزان، ويژگيهاي فّني مزارع آنان و عوامل اقتصادي، به عنوان متغيرهاي 
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١١٨  راد کلم دمحم و رف ینويامه دوعسم

متغير وابستۀ مدل نيز ميزان آشت شده آلزا به وسيله . توضيحي در مدل در نظر گرفته شد
  :فرم تابعي مدل توبيت چنين است . آشاورزان است

  
Yi= β0+ β1X1+ β2X2+. . . + βnXn+ Ui 

  
  Yi متغير وابسته است و X1تا Xnاست آه به شرح زير تعريف   متغيرهاي توضيحي مدل
  :شود مي
  ١X ،٢ سنX ،٣ تعداد نيروي کار مرد در خانوادۀ کشاورزX وضعيت عضويت در تعاوني 

 ٧Xورز،  اندازه مزرعه کشا۶X تجربه کشت، ۵X داشتن شغل غير کشاورزي ، ۴Xروستايي، 
حداقل  آالت کشاورزي  داشتن ماشين٩X شرکت در کالس ترويجي، ٨X تعداد قطعات زمين،

 هزينه حمل هر کيلو کلزا، ١٢Xضايعات برداشت،  ١١X وضعيت بيمه، ١٠X، )يک تراکتور
١٣X ،١۴ درصد افتX١۵هاي روغني،   فاصله روستا تا شرکت توسعه کشت دانهX وضعيت 

 عملکرد ١٨X وضعيت دريافت جايزه، ١٧Xيت دريافت وام،  وضع١۶Xدريافت يارانه، 
  . هزينه توليد در هکتار٢٠X سطح تحصيالت، ١٩Xمحصول در سال گذشته، 

از بين متغيرهاي ياد شده، متغير عضويت در تعاوني روستايي، داشتن شغل غير   
کشاورزي، شرکت در کالس ترويجي، وضعيت دريافت وام، مالكيت ماشينهاي آشاورزي 

، وضعيت بيمه، وضعيت دريافت يارانه و وضعيت دريافت جايزه به )حداقل تراآتور(
  .اند صورت آيفي و ساير متغيرها به صورت آمي تعريف شده

 است آه از دو گروه ١٣٨٢-٨٣هاي مورد نياز تحقيق، مربوط به سال زراعي  داده  
زا آرده و گروه ديگر، آشاورزان تهيه و جمع آوري شده است؛ گروه نخست اقدام به آشت آل

در اين زمينه از روش نمونه گيري . اين محصول را در الگوي آشت خويش قرار نداده است
در روش مذآور . اي و مصاحبه و تكميل پرسش نامه استفاده شده است تصادفي ساده دو مرحله
ائه هاي روغني، آه به عنوان مراآز ار هاي شرآت توسعه آشت دانه ابتدا تعدادي از شعبه

هاي روغني عمل مي آنند، به طور تصادفي  خدمات فني و ترويجي و نيز مراآز خريد دانه
انتخاب شدند، سپس از ميان آشاورزان مناطق تحت پوشش مراآز منتخب، تعدادي آلزاآار و 
نيز تعدادي بهره بردار ديگر آه محصول فوق را در الگوي آشت خويش قرار نداده بودند، 

حجم نمونه با توجه به . ناسب با حجم نمونۀ از پيش تعيين شده انتخاب شدندبطور تصادفي و مت
حجم جامعه آماري، دقت نمونه گيري، واريانس سطح آشت محصول مورد بررسي و 

 بهره بردار آه ١٩ بهره بردار نمونه، ٧٩از .  بهره بردار تعيين شد٧٩محدوديتهاي بودجه، 
  .اند رار نداده اند، در گروه دوم قرار گرفتهمحصول ياد شده را در الگوي آشت خويش ق
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١١٩  ناردنزام ناتسا رد ازلک تشک هعسوت رب رثؤم لماوع يسررب

  نتايج و بحث 
  . آورده شده است١تخمين پارامترهاي مدل توبيت با روش حداآثر درستنمايي در جدول   

تخمين حداکثر درستنمايي مدل توبيت عوامل موثر بر سطح زير کشت کلزا در  .)١(جدول 
  استان مازندران

 Zاره آم  کشش (iβ(تخمين ضرايب   متغير
X4 دارا بودن شغل غير 

  کشاورزي

١٩/٠  -٩١/٠-  ۵/٢-  

X5٠١٨/٣  ۵۵/٠  ۵٢٩/٠   تجربه کشت  

X6١٣٩/٨  ٠٣/١  ۵٧٩/٠   اندازه مزرعه  

X7 ۶٠۶/١  -٣١/٠  -٢٧۵/٠  تعداد قطعات مزرعه-  

X8 شرکت در کالس 
  ترويجي

۴۴٢٠/٠  ١/١  ۵٣۶/٣  

X15 ٠٨۶/۴  ٧٧/٠  ٣٠۶/٢  يارانه وضعيت دريافت  

  -۵/۴  --------  -۵٧/٢  ثابت

R2 

Log Likelihood 

٨١۶/٠  
٣٧٩/١١٣-  

  هاي تحقيق يافته:مأخذ

هاي اين جدول، عالئم ضرايب معني دار مدل توبيت برآورد شده مطابق با  بر اساس داده  
  . دهد داري کلي رگرسيون را نشان مي معني Log Likelihoodمقدار آماره . انتظارات است

ه بر برآورد اثرات نهايي، مي توان کششهاي متغير وابسته را در تخمين مدل توبيت، عالو  
بنا به تعريف، نسبت درصد تغييرات . نسبت به تغييرات متغيرهاي توضيحي مدل تعيين کرد

مقادير کششها در مقايسه با اثرات نهايي . شود متغير وابسته به متغير مستقل، کشش ناميده مي
. باشند ؛ زيرا مستقل از واحدهاي اندازه گيري مياز ارزش تفسيري بهتري برخوردار هستند

 آمده ١مقادير کششهاي تغييرات سطح زير کشت کلزا نسبت به متغيرهاي توضيحي در جدول 
  . است
دهد که عواملي نظير دارا بودن شغل غير کشاورزي،  هاي تحقيق حاضر نشان مي يافته  

رکت در کالسهاي ترويجي و تجربه کشت کلزا، اندازه مزرعه، تعداد قطعات مزرعه، ش
هاي سطح کشت کلزا در مزارع استان بوده و  وضعيت دريافت يارانه از مهمترين تعيين آننده

  .اند داري را نشان نداده و از مدل حذف شده ساير متغيرها اثر معني
بر اساس نتايج بدست . تفسير نتايج مدل بر مبناي کششهاي محاسبه شده صورت مي گيرد  

رين و کمترين مقدار کشش به ترتيب متعلق به متغيرهاي اندازه مزرعه و تعداد آمده، بيشت
  .  درصد است-٣١/٠ و ٠٣/١قطعات مزرعه به ميزان 

دهد که تجربه کشاورز در کشت کلزا بر تغييرات سطح زير  هاي اين تحقيق نشان مي يافته  
ت ديگر کشاورزان به عبار.  درصد است۵۵/٠کشت آن اثر مثبت دارد و کشش نسبت به آن 
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١٢٠  راد کلم دمحم و رف ینويامه دوعسم

داراي تجربه کشاورزي بيشتر، در خصوص کشت و عمليات بهزراعي کلزا از دانش و 
  . اطالعات بيشتري برخوردارند و لذا انگيزه آنها براي کلزاکاري بيشتر است

اين موضوع ممکن است چنين . اندازه مزرعه نيز تأثير مثبتي بر توسعه کشت کلزا دارد  
 داراي مزارع بزرگتر به دليل برخورداري از موقعيت اقتصادي و تفسير شود که کشاورزان

ۀ امنيت اقتصادي بيشتري دارند و در شياجتماعي بهتر نسبت به کشاورزان کوچک، حا
رويارويي با مسائل و مشکالتي نظير آبگرفتگي زمينها و يا حمله آفات و بيماريها که باعث 

هاي از  شود، در کوتاه مدت قادر به جبران هزينه تحقق نيافتن درآمدهاي مورد انتظار آنها مي
دست رفته هستند و يا اينکه وقوع حوادث مخاطره انگيز تأثير در خور توجهي بر سطح درآمد 

  .و معيشت آنها ندارد و لذا با آسودگي بيشتري اقدام به کشت کلزا مي کنند
هاي ترويجي مي از ديگر عوامل مؤثر بر توسعه کشت کلزا در منطقه، شرکت در کالس  
هاي توليدي و راههاي  نظر به اينکه در کالسهاي ترويجي نکات فّني استفاده از نهاده. باشد

شود، مطابق انتظار انتخاب محصول کلزا از سوي زارعين  افزايش عملکرد آموزش داده مي
  .شرکت کننده در اين کالسها بيشتر از ساير کشاورزان مي باشد

داري بر سطح زير کشت  ريافت يارانه مستقيم تأثير مثبت و معنيبر اساس نتايج تحقيق، د  
.  است٧٧/٠کشش سطح کشت کلزا نسبت به اين متغير رقم قابل مالحظه . کلزا داشته است

يعني دريافت يارانه انگيزه اي مضاعف براي توليدکنندگان ايجاد کرده و سطح زير کشت را 
  . دهد  درصد افزايش مي٧٧/٠به اندازه 

غال در بخش غير کشاورزي از متغيرهايي است که تأثير منفي بر توسعه سطح کشت اشت  
متغير مجازي براي داشتن شغل غير کشاورزي تعريف شده که براي . کلزا داشته است

کشاورزاني که شغل غير کشاورزي . دارندگان يک و براي سايرين صفر منظور شده است
ها و توان مديريتي سعي در  رگيري بهينه نهادهندارند، پس از انتخاب محصول کلزا با بکا

در صورتي که براي گروه دوم توان مديريتي تمامًا در . افزايش توليد و درآمد حاصله را دارند
  . شود بخش کشاورزي بکار گرفته نمي

در مورد تأثير منفي تعداد قطعات مزرعه کلزا که به منظور بررسي يکپارچگي و   
لحاظ شده است مي توان استنباط کرد که باال بودن تعداد قطعات، پراکندگي مزارع در مدل 

افزايش هزينه توليد را در پي خواهد داشت در صورتي که با يکپارچه بودن زمينها شرايط 
آالت کشاورزي و به تبع آن پايين آمدن  براي استفاده از تکنولوژي مدرن بخصوص ماشين

بطوريکه کشاورزان در بسياري از . شود هاي کاشت، داشت و برداشت فراهم مي هزينه
مناطق نمونه گيري و در طي انجام مصاحبه حضوري به مشکل عدم حضور صاحبان کمباين 
در زمان برداشت محصول به دليل خرد و کوچک بودن زمينها و نيز مشکالتي نظير 
محصور بودن بعضي از اين زمينها در بين ساير مزارع اشاره مي کردند که خود موجب 

آالت نتوانند تا زمان رسيدن محصول مزارع اطراف و اتمام برداشت  شود که اين ماشين مي
  .آنها وارد اين زمينها شود
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١٢١  ناردنزام ناتسا رد ازلک تشک هعسوت رب رثؤم لماوع يسررب

  
  پيشنهادات

هاي تحقيق و در راستاي تحقق اهداف سياست توسعه کشت  در اين قسمت متناسب با يافته  
ي به شرح زير ارائه هاي روغني بويژه محصول کلزا در استان مازندران، پيشنهادهاي دانه
  .شود مي

هاي تحقيق حاضر متغير موهومي شرکت در کالس  با توجه به اينکه بر اساس يافته -
ترويجي با رابطۀ مثبت، معني دار شده، جا دارد مسؤولين امر با تشکيل هر چه بيشتر چنين 

ت در راه کالسهايي بر ميزان آگاهيهاي فّني کلزاکاران بيافزايند تا از اين طريق قدمي مثب
  .افزايش عملکرد و به تبع آن افزايش توليد کلزا در کشور برداشته شود

با توجه به تأثير مثبت اندازۀ مزرعه در توسعة کشت کلزا و غالب بودن نظام بهره  -
شود به منظور غلبه بر تنگناهاي  برداري دهقاني خرد و کوچک در منطقه، پيشنهاد مي

ي، تعاوني هاي توليد کشاورزي در مناطق کلزاکاري ساختاري اين نوع نظام بهره بردار
 .استان تشکيل شود

شود دست اندرکاران پرداخت  ۀ مستقيم ، پيشنهاد ميننظر به تأثير مثبت دريافت يارا -
يارانه به ارائه مبالغ بيشتر يارانه مستقيم به کشاورزان اقدام نمايند تا از اين طريق انگيزۀ 

 . پرداختن به کشت اين محصول ايجاد نمايندمضاعفي را در کشاورزان براي 
 با توجه به تأثير منفي باال بودن تعداد قطعات مزرعه بر سطح زير کشت کلزا در استان، -

شود با پي گيري و اجراي هر چه زودتر طرح تجهيز، نوسازي و يکپارچه سازي  پيشنهاد مي
اير مزاياي اين طرح  بهره اراضي در استان مازندران، عالوه بر غلبه بر مشکل فوق از س

بديهي است که اجراي اين طرح، مزاياي مختلف اجتماعي و اقتصادي بخصوص در . مند شد
راستاي توسعه کشت کلزا به عنوان ماده اولية توليد روغن کشور در آينده را به همراه خواهد 

 .داشت
لذا .  دارا بودن شغل غير کشاورزي از عوامل مؤثر در کاهش سطح کشت کلزاست-

شود که زمينه هاي مناسب براي افزايش سودآوري کشت کلزا در بين کشاورزان  توصيه مي
نظير افزايش قيمت تضميني، افزايش کاربرد ابزارهاي غير قيمتي حمايتي مانند تأمين 

ها، پرداخت بخشي از حق بيمه محصول، اعطاي هر چه بيشتر يارانه مستقيم و نظاير آن  نهاده
ضمن پايين آوردن ريسک توليد کلزا در استان، نسبت به پر شدن اوقات فراغت فراهم شود تا 

 که به دليل شرايط نامساعد جوي و شرايط –اکثر کشاورزان در فصول پاييز و زمستان 
خاص حاکم بر اکثر زمينها پس از کشت برنج، اکثر زمينها تا اوايل بهار و شروع کشت برنج 

  .ز هر چه بيشتر آنها بر روي کشت کلزا اقدام شود و تمرک–بال استفاده مي مانند 
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١٢٢  راد کلم دمحم و رف ینويامه دوعسم
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