
 

 

Spatial Variability of Potential Yield and Yield Gap of Spring-Sown Potato  1 

(Solanum tuberosum L.) in Iran 2 

 3 

Introduction 4 

Yield gap analysis is a method to evaluate our systems distance from actual capability of a 5 

region to produce a crop which will direct researches and help for cropping patterns design 6 

and programming. Moreover, knowledge on a region capability could result in investigating 7 

on given crop. Difference between yield potential (Yp) and actual farmers’ yields(Yact), 8 

known as yield gap(Yg). The combination of yield gap analysis and Geographic Information 9 

System (GIS) is a powerful tool for improving crops.In Iran, limited research has been 10 

conducted on the yield gap analysis of crops and mostly focused on wheat .Potato (Solanum 11 

tuberosum L.) has a special place in Iranian agroecosystems and food security.Thus,this 12 

research was aimed to determind potential yield of potato using the LINTUL1-POTAT model 13 

, comparison of actual and potential yield and yield gap analysis of potato  production in 14 

Spring-Sown Potato in Iran. By transferring the results to the GIS, map of the potential yield  15 

and yield gap was prepared on a regional scale . 16 

Materials and Methods 17 
 18 

In this research, Iran's Spring-Sown Potato production area was divided into four region 19 

including north-east (Ӏ), center(II), northwest (III) and west (IV). Then 98 location were choosed 20 

and long-term weather data (temperature and radiation) and actual yield (2014-16) was 21 

collected for each location. The LINTUL1-POTATO model, which was calibrated and 22 

validated to simulate the developmental stages of potential yield in spring potato cultivars, was 23 

used to predict potential yields of each location .The yield gap for each location was calculated 24 

(Yg = Yp-Yact) and the results were transmitted to the geographic information system(GIS) 25 

and the yield leveles (Yp,Yact,Yg) maps for each region were plotted. 26 

 27 

Results and Discussion 28 

 29 

In the north-east region(Ӏ), the average potato potential yield was estimated to be 36.59 tons 30 

per hectare. In the region from east to west, the average actual yield decreased from 31.36 to 31 

18.28 t ha-1, and the yield gap increases and the maximum is 41.54 t ha-1 (70% potential yield). 32 

In the central region of Iran (II) , the range of potential yield  was estimated from 55.73 to 64.9 33 

ton / ha. the northern and southern parts have more favorable  temperatures for potato growth 34 

than  other parts and  had the highest potential yield. The actual yield was 33 to 56 percent of 35 



 

 

the potential. The yield gap was Varied in different regions in the range of 27.27 to 42.77 t ha- 36 

1. 37 

In the northwest region of Iran (III), with the most favorable temperature conditions for potato 38 

growth, the highest potential yield of the country was estimated at about 79 t ha-1.in this area 39 

was observed the highest variation of potential yield (23.5 t ha-1) because the variation in 40 

climate was very high . The yield gap value ranges from 22.4 to 57.4 t ha-1, that is equal 37 41 

and 78 percent of potential yield, respectively. In high potential areas, the amount of yield gap 42 

was high. 43 

 In the other region of the country (IV), the temperature gradient from the north (16.98 °C) to 44 

the south (35.86 °C) increases, then Accordingly gradient the potential yield is reduced from 45 

63.22 t ha-1 to 40.44 t ha-1. The actual yield with a coefficient of variation of 25.18% ranged 46 

from 19.95 to 44 t ha-1. The yield gap with coefficient of variation of 32.76% in the range of 47 

14.38 to 45.66 t ha-1 was calculated which was equal to 24.47% and 83.9% of potential yield 48 

respectively. 49 

Conclusion 50 

This research showed that there is a great of spatial variations for actual yield, potential yield 51 

and yield gap in Spring-Sown Potato in Iran .The potato yield gap in different regions was in 52 

the range of 14.38 to 57.45 t ha-1. The Northwest region had highest yield potential(79 t ha-1) 53 

with the great yield gap(57.5 t ha-1). In most of the regions , the variations in yield potential  54 

and yield gap was the same, indicating that the potential of these areas was not well utilized. 55 
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2 Diminishing return 
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1 Agro-ecological zonation 



 

 

حصول )  قابل عملکرد گندم در شهرستان بندر گز از طریق تفاوت زراعی مدیریت با مرتبط عملکرد شهرستان نیزخالء(. در مقیاس  152 

بر آورد گردید. مشخص شد  هکتار در کیلوگرم 1036به میزان  هکتار( در کیلوگرم 6613) عملکرد واقعی هکتار( و متوسط در کیلوگرم9389 153 

کاشت مناسب،  تاریخ های جدید، یافته از کشاورزان بوته، استقبال تن درهکتار باید برای افزایش تراکم 9به منظور دستیابی به عملکرد بیش از  154 

 Nekahi et al., 2008 .) 155گرانستار( برنامه ریزی نمود ) و تاپیک (کش علف از جایگزینی ارقام جدید و استفاده

با توجه به تنوع اقلیمی ایران و به منظور عرضه مستمر و تنظیم بازار، تولید محصول سیب زمینی در قالب نظامهای کشت بهاره، تابستانه،  156 

ولید سیب تشود. شایان ذکر است نظام کشت بهاره ) تولید پاییزه ( با سابقه ترین، وسیع ترین و مهمترین نظام پاییزه و زمستانه انجام می 157 

(. این تحقیق با هدف تعیین عملکرد Sephahvand, 2007;MAJ, 2017درصد سیب زمینی به آن اختصاص دارد ) 81زمینی کشور بوده و 158 

پتانسیل، مقایسه آن با عملکرد واقعی و تعیین خالء عملکرد و پهنه بندی مکانی آن در کشت بهاره سیب زمینی کشور به منظور دستیابی به  159 

 160 ایه برای تعیین مسیر تحقیقات آینده انجام شد. اطالعات پ

 161 

 162 مواد و روش ها 

 163 منطقه مورد مطالعه

انجام شد.  (MAJ, 2017a)استان کشور پراکنش دارد 08در  و هزار هکتار 018با سطح که  این تحقیق در نظام کشت بهاره سیب زمینی 164 

 165 قابل اقلیمی تنوع که ازدرابتدا این نظام بر اساس تقسیمات کشوری به چهار منطقه شامل شمال شرق، مرکز، شمال غرب و غرب کشور 

 166 مختلف مناطق در سیب زمینی پتانسیل( )عملکرد عملکرد بالقوه سبب می گردد اقلیمی تنوع (. این0توجهی برخوردارند ، تقسیم گردید)شکل 

 167 از وسیعی نسبتا دامنه بروز مدیریت موجب مختلف هایروش بعالوه و (et al.,2018 Mohammadi ) متغیربوده این محصول تولید

 168 در شهر 10شهر درمنطقه مرکزی ،  08شهر در منطقه شمال شرق ،  61شامل شهر  89سپس  .(MAJ, 2017a) شده است واقعی های عملکرد

 169 .مطالعاتی در نظر گرفته شد هایایستگاهشهر در منطقه غرب کشور به عنوان  69 و منطقه شمال غرب 

 170 



 

 

 171 

 172 یراندر ا ینیزم یبکشت بهاره س موقعیت مناطق.  1شکل 

 Fig. 1-Location of spring-sown potato regions in Iran 173 

 174 

 LINTUL1 –POTATO  175 مدل معرفی

 176 استفاده شد . POTATO- 0LINTUL1مدل  از زمینیسیب  پتانسیل عملکردبینی پیش برای ،دراین تحقیق

 177 10در این ارزیابی . ارزیابی شده است پتانسیل درکشت بهاره سیب زمینی ایران  عملکرد سازی مراحل نمو واین مدل اخیرا برای شبیه

 178 نواحیر ددر کشت بهاره عنوان ایستگاه مطالعاتی  به )اراک، اردبیل ، اصفهان، تبریز، شاهرود، شیراز ، فیروزکوه، کرج ، مشهد ، همدان( شهر

رقم بلند مدت ساله(  01)اطالعات مراحل نمو و عملکرد ( وروزانه تشعشع درجه حرارت، )آب و هواییهای مختلف کشور انتخاب شدند. داده  179 

آوری گردید. با تحلیل نتایج نمودار جعبه ای )باکس پالت( حداکثر عملکرد برای هر ایستگاه مطالعاتی بعنوان ها جمعایستگاهبرای هر  اگریا 180 

یج اتقریبی از عملکرد پتانسیل مشاهده شده تعیین گردید. واسنجی مدل با تغییر برخی پارامترها مطابق با شرایط آب و هوای ایران انجام و نت 181 

رسیدگی و نیز عملکرد  دهی تادهی،گلتا شروع گل فواصل زمانی کاشت آماری نشان داد مدل قادر استمختلف ن های اعتبار سنجی  با آزمو 182 

. مدل لینتول در محیط برنامه نویسی مترجم شیبه (et al.,2018 Mohammadi) سیب زمینی را با دقت قابل قبولی شبیه سازی نماید 183 

تلف به طور مطلوبی شبیه سازی می شد و عملکرد پتانسیل سیب زمینی را در اقلیمهای مخ( نگارش ومراحل نمو ، رFST) 6سازی فورترن 184 

مقدار  ( از حاصلضرب 1LUEخشک (روزانه با توجه به مفهوم کارایی مصرف نور) ( . میزان رشد )تولیدماده 2014et alRaymundo,.)کند 185 

 Spitters. 1989; Spitters &  186 فعال فتوسنتزی توسط کانوپی درکارائی مصرف نور محاسبه می شود) تشعشعجذب 

Schapendonk,1990.)  مقدارجذب نور بصورت تابعی نمایی ازLAI ( و ضریب خاموشی نورk=1بر اساس معادله المبرت )- بیر برآورد 187 

                                                           
1-Light Interception and Utilisation 
2 - Fortran Simulation Translator (FST) 
3 Light use efficiency 



 

 

تخصیص  یباضرسرعت تغییرات ماده خشک نسبت به زمان تعیین و بر اساس  گیری ازیدی با انتگرالماده خشک تولتجمع مقدار  می گردد. 188 

 189 مهمی بخش نمو سازی غده( توزیع می گردد. شبیه و هاریشه ها،ساقه ،هابرگبین اندامهای مختلف ) که خود تابع مراحل نمو گیاه می باشند

 TSUM, 190تا رسیدگی تابع مجموع درجه روزهای رشد ) دهیغدهدهی( ، شروع غده دهی)گلمراحل نمو شامل کاشت تا  .باشد مدل می این از

°C d )( مورد نیاز برای هر یک از این مراحل می باشد که بر اساس میانگین دمای روزانه و دمای پایهbaseTمحاسبه می شود )  (Kooman, 191 

1995 , Franke et al., 2011 شده در شاخص برداشت بدست می آید  اسبهحم( .عملکرد پتانسیل غده از حاصلضرب کل ماده خشک 192 

(Stuttle et al., 1996.) 193 

 194 

 195 محاسبه خالء عملکرد

اطالعات موقعیت مکانی )طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا( وداده  لینتول برای شبیه سازی عملکرد پتانسیل توسط مدل 196 

ساله( روزانه هواشناسی شامل درجه حرارت حداکثر، حداقل، ساعات آفتابی از بانک داده های سازمان هواشناسی کشور  01های بلند مدت ) 197 

آفتابی،  ساعات تعداد اختیار داشتن با در(.iaan & van Laar1994)Goudrبا استفاده از روش برای هر ایستگاه مطالعاتی تهیه گردید.  198 

 آنگستروم ضرایب و محل، جغرافیایی عرض ،0( DOYروز سال)
6 (e Sadr, 1997-Khalli and Rezaeiمقدار ) خورشیدی  تشعشع 199 

جهاد کشاورزی تهیه گردید. خالء عملکردهای واقعی ساالنه برای هر ایستگاه مطالعاتی از بانک اطالعاتی وزارت  .روزانه  محاسبه شد 200 

( محاسبه شد . سطوح مختلف عملکرد )عملکرد پتانسیل، واقعی Ya( و عملکرد واقعی )Ypاختالف بین عملکرد پتانسیل )از ( Ygعملکرد ) 201 

و (et al., 1999 Hartkamp)میان یابی شد در فواصل بین ایستگاههای تحت بررسی با استفاده از توابع زمین آمار و خالء عملکرد(  202 

 203 سطوح مختلف عملکرد بندی پهنه به مربوط های نقشه و گردید منتقل ARC/INFOافزاز  در نرم جغرافیایی اطالعات سیستم به نتایج 

 204 ند.دشترسیم  مطالعاتیمناطق  در

 205 

 206 نتایج و بحث

 207 ارزیابی سطوح مختلف عملکرد سیب زمینی در منطقه شمال شرق ایران

استانهای  مختلف مناطق در دراز مدت هواشناسی های داده اساس سیب زمینی بر عملکرد پتانسیل شده بینی پیش مقادیر a 6شکل در 208 

 209 08/1تن درهکتار و ضریب تغییرات  13/98با میانگین  عملکرد پتانسیل. است شده داده نشان و سمنانرضوی  خراسان شمالی،خراسان 

و سمنان به  رضوی شمالی، خراسان های استان عملکرد پتانسیل در میانگین متغیر بود. هکتار تن در 9/31تا   10/93درصد در محدوده  210 

پتانسیل از غرب به شرق و از جنوب به شمال  مقادیر عملکرددر این منطقه   هکتاربرآورد شد. در تن 39/99، و 91/98، 9/36ترتیب برابر  211 

تن درهکتار( و قوچان در استان خراسان رضوی  90/98کمترین )شهمیرزاد در استان سمنان واقع در غربی ترین ناحیه . افزایش می یابد 212 

در شرایط پتانسیل عملکرد تنها به وسیله درجه حرارت و تشعشع خورشیدی کنترل تن درهکتار( را داشت.  9/31باالترین عملکرد پتانسیل ) 213 

                                                           
1 -Day of Year  
2 -Angstrom Equation 



 

 

به  تشعشع تجمعی در طول فصل رشد سیب زمینیمی شود. با استفاده از آمار بلند مدت هواشناسی ضریب تغییرات میانگین درجه حرارت و  214 

درصد محاسبه شد. بیشتر بودن ضریب تغییرات درجه حرارت نشان می دهد که نقش دما در تعیین عملکرد بیشتر  60/0و  91/9ترتیب برابر  215 

 216 9گزارش شده در منطقه شمال شرق از شرق به غرب میانگین ساالنه حداقل دما از (. (Garineh et al., 2012از تشعشع تجمعی است 

(. (Mojarad & Javadi ,2011درجه سانتیگراد افزایش می یابد  66به  03درجه سانتیگراد و میانگین حداقل دما در فصل تابستان از 06به  217 

فتاده و مدت زمان بیشتری برای جذب و تبدیل تشعشع خورشیدی در ناحیه شرقی هوای خنک سبب  می شود تا رسیدگی محصول به تاخیر ا 218 

شبهای خنک سبب کاهش تنفس نگهداری شده و همچنین با افزایش سرعت رشد غده در مرحله پرشدن غده فراهم شود. به ماده خشک  219 

ترین مقدار عملکرد باید دقت داشت بیش (.;Montoya et al. 2016 Vreugdenhil et al. 2011سبب افزایش عملکرد می گردد ) 220 

 221 تولید در ( . لذا نواحی شمالی از نظر خصوصیات اقلیمی پتانسیل بیشتریa 6)شکلشد. پتانسیل درمناطق با عرض جغرافیایی باال مشاهده 

ری تولید بیشتروز های طوالنی تری داشته لذا در این نواحی اسیمیالت در تابستان دارند. گزارش شده عرضهای جغرافیایی باال  سیب زمینی 222 

 223 و همچنین در این مناطق در انتهای فصل رشد، طول روز کاهش یافته که سبب می گردد کربوهیدرات بیشتری به غده ها اختصاص یابد

Vreugdenhil et al., 2011)))ت نسب  . گزارش شده در استان خراسان بزرگ )شمالی، رضوی و جنوبی( قسمتهای شمالی )عرض باالتر 224 

 225 .(Sanjani, 2013دارند ) L ( Zea mays. )و ذرت  )L Beta vulgaris.)پایین( استعدادبیشتری در تولید چغندر قندبه جنوبی )عرض 

تن در هکتار و ضریب تغییرات  99/60درمنطقه شمال شرق کشور به میزان  0181-89در فاصله سالهای  میانگین عملکرد واقعی سیب زمینی 226 

تن در  69/09و  19/60، 13/10میانگین دراستانهای خراسان رضوی، شمالی، و سمنان به ترتیب برابر درصد محاسبه شد. این  13/61آن  227 

( که تا حدود زیادی بر جهت b6)شکل  نشان داددرصد کاهش  00واقعی در منطقه شمال شرق از شرق به غرب  هکتار بود. مقادیر عملکرد 228 

نطقه گلمکان و سرخس در استان خراسان رضوی در شرقی ترین ناحیه به ترتیب م( b6وa6شکل)تغییرات عملکرد پتانسیل منطبق می باشد  229 

تن درهکتار  80/09باالترین و شهمیرزاد در استان سمنان واقع در غربی ترین ناحیه با عملکرد تن درهکتار  11/10و  00/13با عملکرد  230 

در جهت  نشان می دهد در منطقه شمال شرق گرادیان افزایش دما(.گزارشات b6را داشتند )شکل سیب زمینی  کمترین مقدار عملکرد واقعی  231 

، C 06°به  C 9°، متوسط دمای حداقل ساالنه از C 68°به  C 60°شرق به غرب وجود دارد. بطوریکه دمای حداکثر فصل تابستان از  232 

و متوسط دمای حداقل فصل  C 60°به  C 03°، متوسط دمای حداقل فصل تابستان از C 08°به  C 01°متوسط دمای حداقل فصل بهار از 233 

لذا با توجه به این (. Mojarad & Javadi, 2011 Karampur & Yarahmadi, 2016افزایش می یابد ) C 3°به  C 6°پاییز از  234 

ر منطقه شمال د از سوی دیگرگرادیان مناطق شرقی نسبت به مناطق غربی از نظر دمایی استعداد بیشتری برای تولید سیب زمینی دارند.  235 

رق )ضعیف( برای کشاورزی از ش اراضیپتانسیل و استعداد شرق بر اساس خصوصیات فیزیکی خاک، شاخص توپوگرافی و پارامترهای اقلیمی  236 

 237 )بافت نامناسب از دالیل پایین بودن عملکرد سیب زمینی دراستان سمنان ذکر شده است کاهش می یابد بطوریکه به غرب )نا مناسب( 

Mesgaran et al., 2016; Sephahvand, 2007) مشکالت تولید سیب زمینی در منطقه شمال شرق آبیاری با فواصل زیاد دیگر . از 238 

(. نظر به اینکه از شرق به غرب افزایش دما و استعداد زراعی خاکها کاهش  می یابد  لذا  Sephahvand, 2007)تنش خشکی( می باشد )  239 

 240  (.b6کاهش می یابد )شکل واقعی تنش خشکی تشدید و عملکرد 



 

 

 241 نشان داده شده است. c6شکل  ری شده و عملکرد واقعی محاسبه  می شود و دخالء عملکرد که از طریق اختالف عملکرد پتانسیل شبیه ساز

درصد عملکرد پتانسیل می  31که معادل  شدتن در هکتار برآورد  0/18درصد  و متوسط مقدار آن    8/03ضریب تغییرات خالء عملکرد   242 

و 98،  91که معادل بود تن درهکتار  90/00و  88/13،  80/68باشد. مقدارآن در استانهای خراسان رضوی ، شمالی و سمنان به ترتیب برابر  243 

تن در  8/66( . بطوریکه مقدار آن ازc6 ) شکلیافتدرصد افزایش  98/99د پتانسیل است. خالء عملکرد از شرق به غرب درصد عملکر 81 244 

درصد  86و  19که به ترتیب برابر شد  تن در هکتار در شهمیرزاد)غربی ترین منطقه( محاسبه  9/00)شرقی ترین منطقه( تا  گلمکان هکتار در 245 
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 259 8/30تا  81/99پتانسیل از  است .دامنه تغییرات عملکرد شده داده نشانa1منطقه در شکل  سیب زمینی در عملکرد تغییرات مکانی پتانسیل

و  89/96،   60/31، 11/30و البرز به ترتیب برابر  ، قزوین ناستانهای اصفهان، مرکزى ، تهرا برای آن میانگین متغیر بود. هکتار در تن 260 

قسمتهای شمالی )فیروزکوه ، آوج( و قسمتهای جنوبی در تن در هکتار(  8/36برآورد گردید. بیشترین عملکرد پتانسیل) هکتار در تن 18/30 261 

 262 یا پتانسیل (. عملکردa1)شکل  یافتتن درهکتار(  98و با حرکت به سمت قسمتهای میانی )کاشان( مقدار آن کاهش ) برآورد شد)سمیرم ( 

منطقه تشعشع تابع عرض جغرافیایی است .  میزان (.0880) آگراوال ، شود می توصیف حرارت و درجه تشعشع تنها توسط اقلیمی عملکرد 263 

درجه )طالقان( قرار داشته و ضریب تغییرات تشعشع تجمعی در طول  03/13درجه )سمیرم ( تا  08/10مرکزی در محدوده عرض جغرافیایی  264 

لذا محاسبه گردید.  18/00ین درجه حرارت در طول فصل رشد سیب زمینی درصد ولی ضریب تغییرات میانگ 68/01فصل رشد سیب زمینی  265 

طول میانگین بلند مدت دما در بطوریکه  .(Gharineh et al.,2012) استدرجه حرارت نقش بارزتری در تعیین عملکرد پتانسیل داشته  266 

( و از قسمتهای شمالی ) آوج و فیروزکوهبا عملکردپتانسیل کمتر بیشتر در قسمتهای میانی )ساوه ، کاشان(  فصل رشد سیب زمینی 267 



 

 

 268 د )دارندمای فصل بهار، تابستان و پاییز را مطلق حداکثر همچنین قسمتهای میانی   (. 0شکل با عملکرد پتانسیل بیشتر بود) جنوبی)سمیرم(

Karampur &  Yarahmadi 2016.) 269 

  

 
 (  سیب زمینی در منطقه شمال شرق ایران c( و خالء عملکرد)  b( ، عملکرد واقعی )aپهنه بندی نوسانات مکانی عملکرد پتانسیل ) -2شکل

Fig. 2- Spatial variation zoning of potential yield (a), actual yield (b) and yield gap (c) of  potato in the 

northeast of Iran 
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گزارشات نشان می دهد افزایش دما سبب کاهش رشد غده، افزایش میزان تنفس و مقامت روزنه ای شده و میزان فتوسنتز و عملکرد کاهش  272 

ر طول دوره رشد از کشور ژاپن نیز رابطه منفی بین افزایش دما د (. Lafta &  Lorenzen, 2016; Sarquis et al., 1995یابد)می 273 

 274 3/90به  0/33پتانسیل عملکرد از  1/09به  9/09با افزایش میانگین درجه حرارت از  سیب زمینی و عملکرد پتانسیل گزارش شده بطوریکه

تن درهکتار قرار  10تا  08عملکرد واقعی سیب زمینی در منطقه مرکزی در محدوده  (.Deguchi et al., 2016)یافت تن درهکتار کاهش  275 

(. این عملکرد تقریبا از شمال به جنوب افزایش می یابد. استان اصفهان و البرز به ترتیب با متوسط عملکردهای واقعی  b1)شکل  داشت 276 

واقعی تا حدود زیادی بر  مقادیر عملکرد مکانی تن درهکتار باالترین و کمترین مقدار این عملکرد را دارا بودند . توزیع 69/08و  01/68 277 

عملکرد واقعی  (.b1و  a1و مناطق باعملکرد پتانسیل باال از عملکرد واقعی بیشتری برخوردارند) شکل  نسیل منطبق می باشدعملکرد پتا 278 

 279 0198دستگاه  در سال  313در استان اصفهان تعداد بذر کار اتوماتیک سیب زمینی از  (Espe et al.,2016نتیجه مدیریت های زراعی است)

( .این نشان دهنده ورود فن MAJ, 2009; MAJ, 2017bدرصد داشت ) 08/88افزایش و رشدی معادل  0189دستگاه در سال  0618به  280 

آوری تولید با بکارگیری تکنیک های جدید مدیریتی ، آوری نوین به عرصه تولید سیب زمینی در این استان است . گزارش شده پیشرفت فن 281 

 Fischer., 2015;Lobell et al., 282تواند سبب بهبود عملکرد گردد)وافزایش بهره وری میتصمیم گیری به موقع ، استفاده از ارقام جدید 

تا  00تن در هکتار محاسبه  که به ترتیب معادل   88/06تا  6/68مقدار خالء عملکرد در پهنه های مختلف منطقه مرکزی در دامنه  (.2009 283 

)شکل کننددرصد از پتانسیل محیطی را بهره برداری می 93تا  11نطقه تنها  در واقع  کشاورزان این مدرصد عملکرد پتانسیل می باشد . 38 284 

c1تن درهکتار و کمترین آن در اراک و گلپایگان  16/01و  9/06و کرج به ترتیب برابر  اصفهان (. باالترین خالء عملکرد در منطقه فریدن 285 

( با روند c1روند تغییرات خالء عملکرد )شکل در منطقه مرکزی لی به طور ک تن در هکتار برآورد شد. 89/68و  66/68به ترتیب به میزان  286 

( رابطه معکوس داشته و مناطق با عملکرد واقعی کم، خالء عملکرد زیادی دارند. که به دلیل مدیریت b1تغییرات عملکرد واقعی )شکل  287 

زمان و روش نا مناسب آماده سازی مزرعه افت عملکرد در منطقه مرکزی مهمترین عوامل  (. Espe et al.,2016ضعیف زراعی می باشد) 288 

 289 و تراکم و تاریخ کاشت نامناسب ، (غده های برش خورده عدم ترمیم زخمآماده سازی نا مناسب بذر ) و عدم بکارگیری بذر گواهی شده ،

تلف تولید سیب زمینی در زیمباوه رابطه خطی در بررسی خالء عملکرد در سیستم های مخ (. Sephahvand, 2007می باشد)تنش خشکی  290 

برای کاهش خالء عملکرد  یفرصت که محققین آن را بین عملکرد واقعی و درصد خالء عملکرد مشاهده   (p < 0.001)منفی معنی داری  291 

 Svubure et al. 292دارد)عنوان نمودند زیرا روشهای نوین مدیریتی زیادی برای افزایش تولید سیب زمینی به منظور کاهش این خالءوجود 

(. برخی محققین نیز فشرده سازی همراه با استفاده پایدار از منابع را برای سرعت بخشیدن به پر شدن خالء عملکرد پبشنهاد نموده  2015 293 

 294 ( Foley et al. 2011 ; van Ittersum et al. 2013اند)
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 (  سیب زمینی در منطقه مرکزی ایرانc( و خالء عملکرد)  b( ، عملکرد واقعی )aپهنه بندی نوسانات مکانی عملکرد پتانسیل ) -3شکل

Fig. 3- Spatial variation zoning of potential yield (a), actual yield (b) and yield gap (c) potato in the central 

region of Iran 
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 منطقه مرکزی ایراندر ایستگاهای منتخب  دردوره رشد سیب زمینیمیانگین بلند مدت دما  -4شکل 
Fig. 4- Long-term mean temperature during potato growing seasons at selected stations in central 

region of Iran 
 297 

 298 شمال غرب کشورارزیابی عملکرد سیب زمینی در منطقه 

و زنجان به ترتیب  شرقی ، اردبیلغربی ، آذربایجاناستانهای آذربایجان سیب زمینی  با استفاده از آمار بلند مدت در پتانسیل عملکرد میانگین 299 

توزیع مکانی عملکرد پتانسیل سیب زمینی در منطقه شمال غرب از تنوع  محاسبه شد. هکتار در تن 98/98و  88/99،  98/80،  00/80برابر  300 

تن در هکتار در نقاط   8/89تا  3/99درصد در محدوده  9/01قابل مالحظه ای برخوردار بود ، بطوریکه  عملکرد پتانسیل با ضریب تغییرات  301 

قرار درجه سانتیگراد  01/09-90/69رت در محدوده (. در منطقه شمال غرب درجه حراa 9مختلف منطقه مطالعاتی پراکنش داشت)شکل  302 

( و این عامل مهمی است که سبب گردید بیشترین عملکرد پتانسیل  Harris, 2012که مطلوبترین دما برای رشد سیب زمینی  بوده)دارد  303 

(. این تنوع اقلیمی سبب گردیده Azizi, 2006اقلیم متمایز است ) 60در این ناحیه بر آورد شود. باید دقت داشت منطقه شمال غرب دارای  304 

( در این منطقه نسبتا شدید می باشد. مطابق Deguchi et al., 2016 ; Caldiz et al. 2001تا نوسانات توزیع مکانی عملکرد پتانسیل)  305 

مستعدترین کانون )بیشترین عملکرد پتانسیل( در تولید سیب زمینی درناحیه میانی منطقه شمال غرب قرار دارد و با حرکت به  a 9شکل  306 

شرقی  زنجان( و جنوب وسمت غرب و شرق عملکرد پتانسیل کاهش می یابد. بطورکلی ناحیه شرقی منطقه شمال غرب) استانهای اردبیل  307 

ین دارند . مقدار عملکرد پتانسیل به طور مستقیم توسط میزان تشعشع تجمعی ومیانگرا کمترین عملکرد پتانسیل  آن ) استان آذربایجان شرقی( 308 

( .لذا اوال متوسط تشعشع تجمعی)ده Kooman, 1995؛  Spitters,1990درجه حرارت در طول فصل رشد سیب زمینی تعیین می گردد) 309 

مگاژول در متر   90/1086درصد کاهش می یابد. بطوریکه مقدار آن  از  61ق حدود ساله(  در طول فصل رشد سیب زمینی از غرب به شر 310 

ناحیه شرقی   رسد. ثانیاشرق منطقه( می در مگاژول در متر مربع )شهرستان زنجان 83/6901غرب منطقه( به در مربع ) شهرستان چالدارن  311 

 Karampur &  Yarahmadi, 312) تابستان را دارا است حرارت فصلدرجه  حداکثر میانگین منطقه شمال غرب حداکثر درجه حرارت مطلق و

زودتر محصول ، تسریع رشد برگ های آغازین ، بلوغ سریع و کاهش طول دوره رشد می شود که  سبز شدن( . افزایش دما منجر به 2016 313 



 

 

ش دوره ایش تنفس نگهداری و کاهدر نتیجه تشعشع کمتری توسط کانوپی جذب و تولید ماده خشک کاهش می یابد. همچنین به دلیل افز 314 

 315 (.;Kooman & Haverkort, 1995  Kleinwechter et al. 2016پر شدن غده عملکرد کاهش می یابد)

شده است. با درنظر گرفتن کانونهای اصلی ارائه  b9میانگین نوسانات مکانی عملکرد واقعی سیب زمینی در منطقه شمال غرب در شکل  316 

وان استنباط نمود که عملکرد واقعی ناحیه شمال غرب از شرق به غرب ناحیه کاهش می یابد. این روند با تولید سیب زمینی چنین می ت 317 

به دلیل مدیریت مطلوب تر  که( a9  ،b9عملکرد پتانسیل رابطه عکس داشته یعنی مناطق با پتانسیل کمتر عملکرد واقعی بیشتر دارند)شکل  318 

درصد از سطح زیر کشت منطقه  99شهرستان اردبیل در شرق ناحیه شمال غرب واقع و حدود ( . Singh & Kaur, 2016مزارع می باشد) 319 

 320 (. MAJ, 2017a ; MAJ, 2017bشود)به صورت تجاری )صنعتی( و در سطوح وسیع کشت می سیب زمینی را به خود اختصاص داده و

 Haverkort 321) ت یافته اسبذر گواهی شده ، تکنولوژیهای نوین و مدیریت بهینه مزارع عملکرد واقعی افزایش از در این شرایط به دلیل استفاده 

et al. 2014  ؛Singh & Kaur, 2016.) 322 

تن  0/66نشان داده شده است . مقدار خالء عملکرد از c 9د رشکل  این منطقه در پهنه های مختلف  خالء عملکردتغییرات شیب مقدار و  323 

درصد عملکرد پتانسیل می  89و  18که آن به ترتبیب شدتن در هکتار درشهرستان تکاب محاسبه   0/98در هکتاردر شهرستان اردبیل تا  324 

تن  06/03،  36/01،  98/11، 10/68رتیب به میزان غربی به تنیجاشرقى و آذربانیجاردبیل، آذربان، اباشد. خالء عملکرد در استانهای زنجا 325 

 b 326تا حدود زیادی)به جز شهرستان سراب( با روند تغییرات عملکرد واقعی ) شکل (c 9درهکتار برآوردگردید. روند تغییرات خالء عملکرد )شکل 

اطق با عملکردپتانسیل باال خالء عملکرد نیز (. یعنی در منa9)شکل  و بر روند تغییرات عملکرد پتانسیل منطبق بودداشته ( رابطه معکوس 9 327 

 328 یزیاد است . باید توجه داشت زمانی که عملکرد واقعی تفاوت قابل توجهی با عملکرد پتانسیل داشته باشد خالء عملکرد عمدتا ناشی از روشها

 329 تفاوتمهم تولید سیب زمینی درکشور ژاپن نیز  مناطقدرصد از  01بیش از  درشایان ذکر است ( . Hall et al., 2013) مدیریت می باشد

درآفریقای  0در منطقه استرن فری استیت همچنین( .  2016et alDeguchi ,.) وجود دارد عملکرد واقعیو  عملکرد پتانسیل زیادی بین 330 

تن درهکتار(  8/013یاد ) عملکرد پتانسیل زسیب زمینی با وجود تابش زیاد خورشید و درجه حرارت مطلوب در فصل رشد  به دلیلجنوبی  331 

 332 . ( Steyn et al. 2016)زیاد است  تن د رهکتار( 91و خالء عملکرد )تن د رهکتار(  8/68ولی عملکرد واقعی کم ) 
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 (  سیب زمینی در منطقه شمال غرب ایرانc( و خالء عملکرد)  b( ، عملکرد واقعی )aپهنه بندی نوسانات مکانی عملکرد پتانسیل ) -5شکل
Fig. 5- Spatial variation zoning of potential yield (a), actual yield (b) and yield gap (c) potato in the northwestern region of 

Iran  
 333 

 334 ارزیابی عملکرد سیب زمینی در منطقه غرب کشور



 

 

ایستگاه مطالعاتی محاسبه شد. میانگین عملکرد پتانسیل  69با داده های بلند مدت روزانه دما و تشعشع  برای  زمینیپتانسیل سیب  عملکرد 335 

تن در هکتار در دهلران  01/90درصد بود. تغییرات آن در دامنه  90/1تن در هکتار و دارای ضریب تغییرات  99/98درمنطقه غرب کشور  336 

استانهای  سیب زمینی در پتانسیل (. عملکرد a 3شکل ) طقه زرینه آباتو) استان کردستان( قرار داشتتن در من 66/31تا  )استان ایالم( 337 

 338 شیبهکتارمحاسبه شد.  در تن 18/99و  99/31،   99/99،  10/98،  08/31ترتیب برابر  ، لرستان و ایالم بههنشا، کرما نکردستان ، همدا

تن  01/90آباتو )شمال استان کردستان( به  تن در هکتار در منطقه زرینه 66/31د.بطوریکه از کاهش عملکرد پتانسیل ازشمال به جنوب بو 339 

تا  0191)  ها نشان داد میانگین درجه حرارت بلند مدت(. بررسیa 3)شکل در هکتار در شهرستان دهلران )جنوب استان ایالم( کاهش یافت 340 

 341 وافزایش  ºC  93/19 به  ºC 89/03 ترتیب از آباتو( به جنوب )دهلران ( به )منطقه زرینه (درطول دوره رشد سیب زمینی ازشمال0189

(. دما تاثیر بارزی در رشد و نمو سیب زمینی Mojarad & Javadi. 2011افزایش می یابد )  ºC 01به  ºC 0 میانگین حداقل دما نیز از 342 

( .زیرا این محصول به منظور وقوع مطلوب  Woli et al. 2018دهد)داشته و افزایش آن کمیت و کیفیت تولید سیب زمینی را کاهش می 343 

 344 61-09مراحل فنولوژیک به ویژه مرحله نمو جوانه های غده، تشکیل غده و مرحله پرشدن غده به دمای مطلوب متوسط روزانه در حدود 

نوری افزایش  حرارت تنفس درجه افزایش ( .با   ;Kooman & Haverkort, 1995; Wheeler et al. 1986درجه نیازمند است) 345 

کاهش و به دلیل افزایش هورمون  ها، تعداد غده در بوتهریشه و توسعه رشد جهت انتقال قابل فتوسنتزی ها و مواد برگ خالص ،فتوسنتز 346 

 Harris, 2012 ; Levy & Veilleux, 347اسید جیبرلیک رشد قسمتهای هوایی بیشتر و رشد غده ها مختل و عملکرد کاهش می یابد )

2007  .) 348 

. ضریب تغییرات  تن در هکتار محاسبه شد 81/10در غرب کشور  0189تا  0181در دوره زمانی  سیب زمینی میانگین عملکرد واقعی  349 

 350 تن درهکتار ( در استان لرستان و بیشترین مقدار را شهر 89/08درصد و کمترین عملکرد واقعی را شهر ایوان)  09/69دراین منطقه  عملکرد
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Fig. 6- Spatial variation zoning of potential yield (a), actual yield (b) and yield gap (c) potato in the western region 

of Iran 
 

 375 

 376 نتیجه گیری

درمناطق مختلف کشت بهاره کشور در طی دوره    POTATO-LINTUL1با استفاده از مدل زمینی در این تحقیق عملکردپتانسیل سیب 377 

 378 ساله برآورد و خالء عملکرد محاسبه و نتایج برای پهنه بندی به سیستم اطالعات جغرافیایی منتقل شد. 01ای 

حداقل دمای ساالنه و میانگین حداقل دما در فصل تابستان کاهش و عملکرد پتانسیل  در منطقه شمال شرق در امتداد غرب به شرق میانگین 379 

افزایش و خالء عملکرد کاهش می یابد.در پهنه های با عملکرد پتانسیل کم به دلیل عملکرد واقعی پایین ،خالء عملکرد زیاد است.حداکثر  380 

درصد عملکرد پتانسیل محاسبه شد. در منطقه مرکزی مناطق با  86کرد تن درهکتار برآورد  وبیشترین خالء عمل 31/ 9عملکرد پتانسیل  381 

تا  81/99پتانسیل در محد.وده   عملکرد پتانسیل کمتر میانگین درجه حرارت  بیشتری در طول فصل رشد سیب زمینی داشتند . عملکرد 382 

یل در مناطق با کمترین عملکرد واقعی بر آورد شد. درصد عملکرد پتانس 38 به میزانهکتاربرآورد شد. بیشترین خالء عملکرد  در تن  8/30 383 

تن در هکتار برآورد گردید. در این منطقه از غرب به شرق میزان تشعشع  88در منطقه شمال غرب بیشترین عملکرد پتانسیل کشور به میزان  384 

این  خالء عملکرد ،رقی دارا بودندتن درهکتار( را نواحی ش 93تجمعی در طول فصل رشد سیب زمینی کاهش و کمترین عملکرد پتانسیل ) 385 

ز زیاد بود. خالء عملکرد نی، درصد عملکرد پتانسیل محاسبه شد. در مناطق با عملکردپتانسیل باال به دلیل ضعف مدیریت  89تا  18 منطقه 386 

ه شد. رد پتانسیل مشاهددر منطقه غرب کشور از شمال به جنوب به دلیل افزایش میانگین و حداقل درجه حرارت روزانه گرادیان کاهش عملک 387 



 

 

درصد عملکرد پتانسیل نوسان داشت.  91تا  60درصد در دامنه  83/16خالء عملکرد منطبق بر تغییرات عملکرد پتانسیل باضریب تغییرات  388 

 389 شده است.ن دهد از پتانسیل این مناطق بخوبی استفادهدراغلب مناطق روند تغییرات عملکرد پتانسیل و خالء عملکرد یکسان بود که نشان می

 390 منابع

 391 

Abeledo, L.G.,Savin,R.,and Slafer,G.A. 2008. Wheat productivity in the Mediterranean Ebro Valley: 392 

Analyzing the gap between attainable and potential yield with a simulation model. European 393 

Journal of Agronomy 28: 541-550. 394 

Afzali Nya, B. 2006. Agronomy Potato. Publications of Agriculture Organization, Jiroft, Iran. (In 395 

Persian) 396 

Alexandratos N.,and Bruinsma, J. 2012. World agriculture towards 2030/2050. The 2012 Revision. 397 

ESA Working paper No. 12-03, April 2012. Food and Agriculture Organization of the United 398 

Nations, Rome. 399 

Alexandratos, N. 1995. World agriculture: towards 2010: an FAO study. Food &Agriculture Org. 400 

Azizi,GH. 2006. Northwest climatic zone of the northwest of Iran using the Lithin Ski method using 401 

(GIS). Applied Geosciences Research Journal, 5: 25-9 (In Persian with English Summary). 402 

Barman  , D., Sahoo, R., Chakraborty, N., Kalra, N. 2010. Factor productivity and yield gap analysis 403 

for agricultural production system in Northwest India. Ind J Dryland Agric Res Dev 25: 100- 404 

105. 405 

Bodlaender, K.B.A. 1963. The influence of temperature , radiation and photoperiod on development 406 

and yield. Proceedings 10th Easter School Agricultural Science, University Nottingham 199 - 407 

210 408 

Caldiz, D.O., Gaspari, F., Kiernan, A.M.,Struik, P. 2002. Agro-ecological zoning at the regional level: 409 

spatio-temporal variation in potential yield of the potato crop in the Argentinian patagonia. 410 

Agriculture,ecosystems & environment 88: 3-10. 411 

Caldiz, D.O., Gaspari, F.J., Haverkort, A.J., Struik, P.C. 2001. Agro -ecological zoning and potential 412 

yield of single or double cropping of potato in Argentina. Agricultural and Forest 413 

Meteorology 109: 311-320. 414 

Deguchi, T., Iwama, K., Haverkort, A. 2016. Actual and potential yield levels of potato in different 415 

production systems of Japan. Potato Research 59: 207-225 416 

Espe, M.B., Cassman, K.G., Yang, H., Guilpart, N., Grassini, P., Van Wart, J., Anders, M., Beighley, 417 

D., Harrell, D. Linscombe, .S., McKenzie, K., Mutters, R., Wilson, L.T. and Linquist, B.A. 418 

2016. Yield gap analysis of US rice production systems shows opportunities for 419 

improvement. Field Crops Research 196: 276–283 420 

FAO. 1996. Agro-Ecological Zoning: Guidelines. Food and Agricultural Organization of the United 421 

Nations, Rome 422 

Fischer, G., Hizsnyik, E., Prieler, S., van Velthuizen, H., Wiberg, D. 2012. Scarcity and abundance of 423 

land resources: competing uses and the shrinking land resource base.  424 

http://pure.iiasa.ac.at/12216 425 

Fischer, R., Byerlee, D., Edmeades, G. 2014. Crop yields and global food security . ACIAR: Canberra 426 

Fischer, R.A. 2015. Definitions and determination of crop yield, yield gaps, and of rates of change. 427 

Field Crops Res. 182, 9–18. 428 

http://pure.iiasa.ac.at/12216
http://pure.iiasa.ac.at/12216


 

 

Foley, J. a., Ramankutty N, Brauman K a., Cassidy ES, Gerber JS, Johnston M. 2011. Solutions for a 429 

cultivated planet. Nature  12 : 337-342 430 

Franke, A., Steyn, J.M., Ranger, K., Haverkort, A. 2011. Developing environmental principles, 431 

criteria, indicators and norms for potato production in South Africa through field surveys and 432 

modelling. Agricultural systems  104 :297-306. 433 

Franke, A., Steyn, J.M., Ranger, K., Haverkort, A. 2011. Developing environmental principles, 434 

criteria, indicators and norms for potato production in South Africa through field surveys and 435 

modelling. Agricultural systems 104, 297-306 436 

Gharineh, M.H., Bakhshandeh, A., Andarzian, B., and Fayzizadeh, N. 2012. Agro of Khuzestan 437 

province for potential yield of wheat with WOFOST model. Journal of Agroecology  4(3): 438 

255-264. (In Persian with English Summary) 439 

Goudriaan,  J. and van Laar, H. H.1994. Modelling potential crop growth processes. Kluwer 440 

Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands. pp. 238. 441 

Harris, P.M. 2012. The potato crop: the scientific basis for improvement. Springer Science & 442 

Business Media 443 

Hartkamp, A.D., De Beurs, K., Stein, A., White, J.W. 1999. Interpolation techniques for climate 444 

variables. . NRG-GIS series 99-10 . Mexico,D.F.CIMMYT 445 

Haverkort, A., Sandaña, P., Kalazich, J. 2014. Yield gaps and ecological footprints of potato 446 

production systems in Chile. Potato research  57: 13-31 447 

Haverkort, A., Struik, P. 2015. Yield levels of potato crops: recent achievements and future prospects. 448 

Field Crops Research  182: 76-85. 449 

Hayami, Y. 1969. Sources of agricultural productivity gap among selected countries. American 450 

Journal of Agricultural Economics  51: 564-575. 451 

Herdt, R. W., & Mandac, A. M. 1981. Modern technology and economic efficiency of Philippine rice 452 

farmers. Economic Development and Cultural Change, 29(2): 375–399. 453 

Heydari,H. and Alikhani, B. 2009. Iran's climate classification using multivariate statistical 454 

techniques. Geographical research  37: 55-74(In Persian ) 455 

Jalilpiran,H. and Naseri osgoee,N. 2015. A Comparative Comparative Advantage, Competitiveness of 456 

Major Agricultural Products in Alborz Province.Economic Journal  15(3and4):41-62 457 

Kamkar, B. ; Koochki,A.; Nassiri mahallati ,M. and Rezvani moghaddam, P.2008. Yield gap analysis 458 

of cumin in nine regions of Khorasan provinces using modelling approach. Iranian Journal of 459 

Field Crops Research  5(2): 333-341. (In Persian with English Summary) 460 

Karampur M. and  Yarahmadi, A. 2016. Maximum average and maximum absolute temperature 461 

zonation in Iran. Geography and Regional Development  13 (2): 88-67. (In Persian) 462 

Khalli, A., and Rezaei-e Sadr, H. 1997. Estimation   of global solar radiation over Iran Based on 463 

climatical data. Geographical Researches Quarterly Journal  3: 15-35. (In Persian with 464 

English Summary)  465 

Kiani freez.M.R.2015. effect of intensification on diversity, stability,sustainability and land uses in 466 

Iran Agriculture. Ph.D. Dissertation. Faculty of agricultureFerdowsi University of Mashhad. (In 467 

Persian with English Summary) 468 

Kleinwechter, U., Gastelo, M., Ritchie , J., Nelson, G., Asseng, S. 2016. Simulating cultivar variations 469 

in potato yields for contrasting environments . Agricultural Systems 145: 51-63 470 



 

 

Koocheki,A.,Nassiri Mahallati,M.and Kiani,M.R. 2014. Estimating long-term fertilizer demand in 471 

Iran’s agricultural production. Journal of Agroecology 1(4)1-14. (In Persian with English 472 

Summary). 473 

koocheki,A.;Nassiri mahalati,M.Mansoori,H.; Moradi,R.2017. effect of climatic and managment 474 

factors on potential and gap of wheat yield in Iran using WOFOST Model. Iranian Journal of 475 

Field Crops Research  15(2): 244-256 476 

Kooman, P., Haverkort, A. 1995. Modelling development and growth of the potato crop influenced by 477 

temperature and daylength : LINTUL-POTATO. Potato ecology and modeling of crops under 478 

conditions limiting  growth . Kluwer Acad. Publ., Boston, 41-60. 479 

Kooman, P.L. 1995. Yielding ability of potato crops as influenced by temperature and daylength. 480 

Thesis Landbouw  University Wageningen. 481 

Lafta, A.M., Lorenzen, J.H. 1995. Effect of high temperature on plant growth and carbohydrate 482 

metabolism in potato . Plant Physiology 109: 637-643. 483 

Levy, D., Veilleux, R.E. 2007. Adaptation of potato to high temperatures and salinity-a review . 484 

American Journal of Potato Research 84: 487-506 485 

Lobell , D.B., Cassman, K.G., Field, C.B. 2009. Crop yield gaps: their importance, magnitudes, and 486 

causes. Annual review of environment and resources  34:179-204 487 

MAJ (Ministry of Agriculture of the I.R. of Iran) .2009. Statistics of the year Volume II, water and 488 

soil and agricultural machinery and equipment. Ministry of Jihad-e-Agriculture, Deputy 489 

Director of Planning and Economics, (In Persian) 490 

MAJ (Ministry of Agriculture of the I.R. of Iran) .2017b. Statistics of the year Volume II, water and 491 

soil and agricultural machinery and equipment. Ministry of Jihad-e-Agriculture, Deputy 492 

Director of Planning and Economics, (In Persian) 493 

MAJ (Ministry of Agriculture of the I.R. of Iran), 2017a. Statistics Bank of Iranian Agriculture, 494 

Planning and Economics Department.dfdsgs. http://www.maj. ir/ 495 

english/Statistic/Default.aspp=statistic. (In Persian) 496 

Manrique, L., Kiniry, J. 1990. Relationship between dry matter production of potato and radiation 497 

interception in the tropics . Crop Science   3:1040-1105 498 

Masoudian, S.A. 2004. Climate of Iran. Geography and Development (Autumn and Winter)  172-184. 499 

(In Persian ) 500 

Masoudian, S.A. and Darand,M. 2011. Identification and zoning of frozen Farin temperature regions 501 

of Iran. Geographical studies of arid regions  1 (2): 54-43. (In Persian ) 502 

Meghdadi, N.; Soltani, A., Kamkar, B. and Hajarpoor,A.2014. Agroecological zoning of Zanjan 503 

province for estimating yield potential and yield gap in dryland-base chickpea production systems. 504 

J. Plant Prod. Res. 21 (3) :27-49  505 

Mesgaran, M.B., Madani, K., Hashemi, H., Azadi, P. 2017. Iran’s land suitability for agriculture. 506 

Scientificreports, No7670, www.nature.com/scientificreport/.  507 

Mirzashahi,k.; Bazargan,K.2016. Organic soil management. Technical Report No. 535 . Soil and 508 

Water Research Institute of iran, (In Persian ) 509 

Mohammadi, A. ;Koocheki,A. and Nassiri Mahallati,M.2018.Evaluation of LINTUL1-POTATO 510 

Model for Simulation of Development Stages and Potential Yield of Spring-Sown Potato 511 

(Solanum tuberosum L.) in Iran. Journal of Agroecology. (In press) 512 

Mojarad,F and Javadi,B. 2011. The Iranian zone is based on minimum temperatures. Journal of 513 

Geography and Environmental Planning  39 (3): 83-106 514 



 

 

Montoya , F., Camargo, D., Ortega , J., Córcoles, J., Domínguez, A. 2016. Evaluation of Aquacrop 515 

model for a potato crop under different irrigation conditions . Agricultural Water 516 

Management  164: 267-280 517 

Nassiri Mahallati, M. 2000. Modeling of Crop Growth Processes. Mashhad University Press, 518 

Mashhad, Iran. 274 pp. (In Persian) 519 

Nekahi, M.Z. ; Soltani, A.; Siahmarguee, A.and Bagherani, N. 2014 . Yield gap associated with crop 520 

management in wheat (Case study: Golestan province-Bandar-gaz). J. Plant Prod. Res.  Vol. 7 521 

(2):135-156(In Persian with English Summary) 522 

Raymundo, R., Asseng, S., Cammarano, D., Quiroz, R. 2014 . Potato, sweet potato, and yam models 523 

for climate change: A review. Field Crops Research  166 : 173-185 524 

Sanjani, S. 2013. Agro-ecological zonation and vacuum analysis of wheat, sugar beet and corn yields 525 

in Khorasan province. Ph.D. Dissertation. Faculty of agricultureFerdowsi University of 526 

Mashhad. (In Persian with English Summary) 527 

Sarquis, J., Gonzalez, H., Bernal-Lugo, I. 1996 . Response of two potato clones (S. tuberosum L.) to 528 

contrasting temperature regimes in the field. American potato journal  73:285-300. 529 

Sephahvand, N. 2007. Potato Research Strategic Program. Seed and Plant Improvement Research 530 

Institute, (In Persian ) 531 

Singh, J., Kaur, L. 2016. Advances in potato chemistry and technology . Academic press 532 

Spitters, C. 1989 . Crop growth models: their usefulness and limitations. VI Symposium on the 533 

Timing of Field Production of Vegetables 267: pp. 349-368. 534 

Spitters, C., Schapendonk, A. 1990. Evaluation of breeding strategies for drought tolerance in potato 535 

by means of crop growth simulation . Genetic Aspects of Plant Mineral Nutrition . Springer, 536 

pp. 151-161. 537 

Steckel, J.R., Gray, D. 1979. Drought tolerance in potatoes . The Journal of Agricultural Science  538 

92:375-381. 539 

Steyn, J.M., Franke, A., Van der Waals, J.E., Haverkort, A. 2016. Resource use efficiencies as 540 

indicators of ecological sustainability in potato production: A South African case study. Field 541 

Crops Research  199: 136-149 542 

Stuttle, G.W.; Yorio, N.C.; Wheeler, R.M.1996. Interacting effects of photoperiod and photosynthetic 543 

photon flux on net carbon assimilation and starch accumulation in potato leaves. Journal of the 544 

American Society of Horticultural Science 121: 264-268  545 

Svubure, O., Struik, P., Haverkort, A., Steyn, J.M. 2015. Yield gap analysis and resource footprints of 546 

Irish potato production systems in Zimbabwe. Field Crops Research  178 : 77-90 547 

van Ittersum, M.K., Cassman, K.G., Grassini, P., Wolf, J., Tittonell, P., Hochman, Z., 2013. Yield gap 548 

analysis with local to global relevance—a review . Field Crops Research  143 : 4-17 549 

Van Keulen, H., Stol, W., 1995. Agro-ecological zonation for potato production. Potato ecology and 550 

modelling of crops under conditions limiting growth. Springer, pp. 357-371 551 

van Laar, H., Goudriaan, J., and Van Keulen, H. 1997. SUCROS97: Simulation of crop growth for 552 

potential and water-limited production situations. C.T. de Wit Graduate School for Production 553 

Ecology and Resource Conservation, Wageningen, The Netherlands, pp. 52. 554 

Van Oort, P., Saito, K., Dieng, I., Grassini, P., Cassman, K., Van Ittersum, M., 2017. Can yield gap 555 

analysis be used to inform R&D prioritisation? Global Food Security 12:  109-118. 556 



 

 

Van Wart, J., van Bussel, L.G.J., Wolf, J., Licker, R., Grassini, P., Nelson, A.,Boogaard, H., Gerber, 557 

J., Mueller, N.D., Claessens, L., van Ittersum, M.K., and Cassman, K.G. 2013. Use of agro- 558 

climatic zones to upscale simulated crop yield potential. Field Crops Res. 143: 44-55. 559 

Vreugdenhil, D., Bradshaw, J., Gebhardt, C., Govers, F., Taylor, M.A., MacKerron, D.K., Ross , H.A. 560 

2011. Potato biology and biotechnology: advances and perspectives. Elsevier. 561 

Wheeler, R.M., Steffen, K.L., Tibbitts, T.W., Palta, J.P. 1986. Utilization of potatoes for life support 562 

systems II . The effects of temperature under 24-h and 12-h photoperiods . American potato 563 

journal  63:639-647. 564 

Woli, P., Hoogenboom, G. 2018. Simulating weather effects on potato yield, nitrate leaching, and 565 

profit margin in the US Pacific Northwest. Agricultural Water Management  201: 177-187. 566 

 567 

 568 

 569 

 570 

 571 

 572 

 573 

 574 

 575 

 576 
 577 
 578 


