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چکیده
هـدف ایـن پـژوهش،    . تخاب کاربري متناسب با این ظرفیت اسـت هاي افزایش تولید در واحد سطح، شناسائی ظرفیت تولید اراضی و انیکی از راه

هاي رویشی کلزا از منابع علمی و درجه نیازجمع آوري . تعیین پتانسیل تولید و ارزیابی کمی تناسب اراضی شمال شهرکرد براي کشت آبی کلزا بوده است
شـاخص سـطح   . منطقه مورد تحقیق در شمال شـهرکرد قـرار دارد  . باشدمیهاي پژوهش حاضر ها براي کالس هاي مختلف تناسب از نوآوريبندي آن

هاي فیزیکی و تجزیه.آوري گردیدگیري و اطالعات اقتصادي جمعبرگ، شاخص برداشت، درصد رطوبت دانه کلزا و عملکرد زارع براي هر خاکرخ اندازه
گرمایی تولید کلزا، پتانسیل تولید اراضـی و تولیـد بحرانـی محاسـبه و     -پتانسیل تابشی.هاي استاندارد آزمایشگاهی انجام شدشیمیایی خاك طبق روش

هاي بکار رفته، همبستگی بین پتانسیل تولید اراضی منظور ارزیابی دقت و صحت روشبه.هاي تناسب کمی اراضی و سطح مدیریت تعیین گردیدکالس
هاي ریشه دوم و اسـتوري، و  با استفاده از فرمولپتانسیل تولید زمینمتوسط لزا، گرمائی تولید ک-پتانسیل تابشی.و عملکرد زارع مورد بررسی قرار گرفت

نتایج حاصل از این مطالعه نشان . دست آمدکیلوگرم در هکتار و سطح مدیریت، متوسط به1943و 2291، 3214، 7603میانگین عملکرد زارع به ترتیب، 
دوم روش اسـتفاده از فرمـول ریشـه    .گیرندقرار میS2درصدشان در کالس 6و Nدر کالس ها درصد  آنS3 ،35درصد اراضی در کالس 59داد که 

نیاز کشور به تولید روغن کلزا و نقش مـؤثر ایـن گیـاه در   .تر استبراي محاسبه پتانسیل تولید اراضی نسبت به روش استفاده از فرمول استوري مناسب
.باشدمیت نتایج این پژوهش میدام مؤید اهتغذیهوهاآفات و بیماريکنترل

هاي رویشی پتانسیل تولید، مدیریت، نیاز:واژه هاي کلیدي

1مقدمه 

بینی و تعیین پتانسیل تولید اراضـی بـر   ارزیابی اراضی فرایند پیش
). 14(اســتهــاي خــاص هــا بــراي کــاربرياســاس خصوصــیات آن

خصوصیات فیزیکـی اراضـی از جملـه شـرایط اقلیمـی و خصوصـیات       
-خــاك، نــوع کــاربري زمــین، مــدیریت اراضــی و مســائل اقتصــادي

منظـور افـزایش   بـه . باشندکننده مقدار تولید اراضی میاجتماعی، تعیین
تولید هر محصولی در واحد سطح باید ظرفیت تولیـد اراضـی انتخـاب    

بـراي رسـیدن بـه    . شده متناسب با نیازهاي رویشی آن محصول باشد
سب اراضی انتخاب شده براي کشت گیاه، چنین تناسبی، الزم است تنا

در ارزیابی کمی تناسـب اراضـی،   . مورد ارزیابی کیفی و کمی قرار گیرد
در . شـود کالس تناسب بر اساس مقدار تولید در واحد سطح تعیین مـی 

گرمائی تولید بـرآورد گـردد کـه    -این راستا، الزم است پتانسیل تابشی

دانشیار و دانشجوي کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاك، دانشکده -2و 1
کشاورزي، دانشگاه شهرکرد

:Email):نویسنده مسؤل-*( jgivi@yahoo.com

) 16(همچـون مـدل فـائو    هـایی  این کـار از طریـق اسـتفاده از مـدل    
هاي زمـین و  در کشت آبی، پس از اعمال محدودیت. پذیر استامکان

اگـر در ایـن پتانسـیل،    . آیـد دسـت مـی  خاك، پتانسیل تولید اراضی به
محدودیت مدیریت نیز وارد شود، ایـن پتانسـیل تولیـد بـا تولیـد زارع      

). 7(کند تقریباً برابري می
درکشـور کـه باشدمیروغنیهانگیااز)Brassica napus(کلزا 

روغـن درصـد 90ازگیرد و امروزه بـیش میقرارکاروکشتما مورد
هـا، بیمـاري کنتـرل این گیاه در). 13(کند میتامینراکشورنیازمورد
خـوراکی ارقـام دانـه روغن.باشدمیمؤثرمزارعهرزهايعلفوآفات
استحصـال ازپـس یـت نهادر. اسـت مطلوببسیارکیفیتدارايکلزا

دراسـتفاده بـراي وبـوده پـروتئین ازسرشـار باقیماندهکنجالهروغن،
). 12(باشدمیمناسبدامتغذیه

در پژوهشی، دو مدل فـائو و واگنیـنگن را   ) 4(اعتدالی و همکاران 
اي آبی و تعیین سـطح مـدیریت   براي تعیین پتانسیل تولید ذرت علوفه

در این ارتبـاط،  . هرکرد مقایسه کردندکشت آن در اطراف شهرستان ش
هاي نامبرده بـرآورد  تابشی تولید به کمک مدل-ابتدا پتانسیل حرارتی

)علوم و صنایع کشاورزي(آب و خاكنشریه
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سپس پتانسیل تولید اراضی با ضرب کردن شـاخص خـاك در آن   . شد
دست آمـده از طریـق مـدل فـائو     پتانسیل به. پتانسیل، محاسبه گردید

از مـدل واگنیـنگن محاسـبه    بیشتر از مقدار پتانسیلی بود که با استفاده 
داد که پتانسیل تولید اراضـی بـا عملکـرد    نتایج این مطالعه نشان . شد

. زارعین اختالف دارد و سطح مدیریت زارعین منشأ این اختالف اسـت 
براي برآورد تولید پتانسیل گندم در مرند از دو روش فـائو و  ) 8(خاقانی 

مدل فـائو غالبـا بـیش از    بینی شده باتولید پیش. واگنینگن استفاد کرد
نتـایج نشـان داد کـه    . تولید واقعی و با مدل واگنینگن کمتر از آن بـود 

برآورد با مدل واگنینگن داراي همبسـتگی بیشـتري بـا تولیـد واقعـی      
اي تحت عنوان تعیین تناسب مطالعه) 10(جاللی ساواتی و سیدم.است

سـتان انجـام   اراضی و پتانسیل تولید گندم در منـاطق شـور اسـتان گل   
دسـت  پتانسیل تولید اراضی در این مناطق که به روش فـائو بـه  . دادند

کیلـوگرم در  7482تـا  1203هـاي مختلـف شـوري، از    آمد، در حالـت 
اي واقع در شمال پتانسیل تولید منطقه) 1(اشرف . هکتار برآورد گردید

ائو دامغان را با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی بر مبناي روش ف
پتانسیل تولید زمین در این منطقـه بـین   . براي کاشت گندم تعیین کرد

پایین بـودن پتانسـیل تولیـد    . کیلوگرم در هکتار متغیر بود4000و 38
زمین در برخی واحدهاي نقشه به علت محـدودیت شـوري و قلیائیـت    

پتانسیل تولیـد چغندرقنـد   ) 15(سهرابی و همکاران . تشخیص داده شد
تن در هکتـار بـرآورد و   68خور لرستان را با روش فائو، در دشت سیال

گــزارش کردنــد کــه بــین شــاخص اراضــی محاســبه شــده بــه روش 
فـاتحی و  . پارامتریک و عملکرد زارعین، همبستگی خـوبی وجـود دارد  

تناسب اراضی دشت کرمانشاه را براي کشت ذرت تعیین ) 5(همکاران 
حداکثر پتانسـیل تولیـد بـا    . و پتانسیل تولید این اراضی را تخمین زدند

کیلـوگرم در هکتـار   7907اسـتفاده از مـدل فـائو بـراي گیـاه مـذکور       
حداکثر پتانسیل تولید محاسبه شده، بسیار نزدیـک بـه   . محاسبه گردید

مظفریـان و  . بـود ) کیلوگرم در هکتـار 7500(میانگین عملکرد زارعین 
در جنوب غـرب  پتانسیل تولید اراضی را براي گندم آبی) 11(همکاران 

کیلـوگرم در هکتـار   10484استان تهران بر حسب وزن مرطوب گیاه، 
بینی شـده گنـدم آبـی بـا     در این پژوهش، عملکرد پیش. تخمین زدند

درصد نشان داد که 94ضریب همبستگی . عملکرد زارع مقایسه گردید
گرمایی تولید بـا شـرایط   -مدل تهیه شده براي تخمین پتانسیل تابشی

تناسب کیفی و کمـی اراضـی   ) 9(خسرویانی . ردابق خوبی دامنطقه تط
هـاي  کـالس .براي گلرنگ در شهرستان سورشـجان را بررسـی کـرد   

کیفی تناسب اراضی به دو روش پارامتریک و محدودیت سـاده مشـابه   
گرمایی تولیـد گلرنـگ حـدود    -در این پژوهش، پتانسیل تابشی. بودند

بینـی شـده   تولید پیش. ست آمددبه) وزن تر(کیلوگرم در هکتار 6738
) 18(زارعیان و سید جاللـی  . نیز براي هر واحد از اراضی تعیین گردید

هـاي شـور دشـت    تناسب کمی اراضی و پتانسیل تولید گندم در خـاك 
میزان همبسـتگی بـین عملکـرد واقعـی و     . سروستان را بررسی کردند

تریــک مقـدار تخمـین زده شـده نشـان داد کـه اسـتفاده از روش پارام      

هـا بـوده و اخـتالف مقـدار     تر از سایر روشمناسب) فرمول ریشه دوم(
ضـمن  ) 2(چیـنن  .باشـد درصـد مـی  10واقعی با مقدار تخمینی حدود 

برآورد میزان تولید مزارع منطقه کاپینی در زامبیا بـراي سـه محصـول    
بسـتگی  گردان و کتان در دو سطح نهاده کـم و زیـاد، هـم   ذرت، آفتاب

بینـی  را بین محصول واقعی و محصـول پـیش  ) P>05/0(داري معنی
اسکوئر نشـان داد کـه بـه رغـم وجـود      آزمون کاي. دست آوردشده به

بینـی شـده،   همبستگی مثبت زیـاد بـین دو محصـول واقعـی و پـیش     
در ) 3(امبرخــت و همکــاران. دار اســتاخــتالف میــان آن دو معنــی

براي نخل روغنی بـه  سوماتراي شمالی میزان تولید بحرانی و بهینه را
همچنـین بـا   . تن میوه تازه در هکتـار بـرآورد نمودنـد   30و 10ترتیب 

دار بین شاخص اراضی و تولید، محـدوده  ایجاد ارتباط رگرسیونی معنی
.دست آوردندهاي کمی تناسب اراضی را بهکالس

بینی پتانسیل تولیـد و ارزیـابی کمـی تناسـب اراضـی بـراي       پیش
در . اده از مدل فائو از اهداف این پژوهش بوده اسـت کلزاي آبی با استف

هیچیک از منابع معتبر مربوطه، جداول از پـیش تهیـه شـده نیازهـاي     
هاي این تهیه این جداول از مهمترین نوآوري. رویشی کلزا موجود نبود

از دیگر موارد اهمیـت پـژوهش حاضـر مـی     . شمار می رودپژوهش به
سهم زیاد کلـزا در تـأمین ایـن نیـاز     غن، نیاز کشور به تولید روتوان به 

کنتـرل کلـزا، نقـش مـؤثر ایـن گیـاه در     ، کیفیت بـاالي روغـن  )13(
.اشاره کرد) 12(دامتغذیهوهرزهايعلفوآفاتها،بیماري

هامواد و روش
هکتـار در اراضـی   25این پژوهش در زمینی بـه مسـاحت حـدود    

جنـب شـهرك   سـامان،  -شمال شهرکرد، سمت چپ جـاده شـهرکرد  
در این مطالعـه از نزدیکتـرین ایسـتگاه    . صنعتی قدیم سامان انجام شد

میانگین . سینوپتیک که ایستگاه هواشناسی سامان است استفاده گردید
میلیمتـر و میـانگین دمـاي    370بارندگی سالیانه در منطقه مطالعـاتی،  

سـاله از  11درجه سلسیوس براي یـک دوره آمـاري   1/13سالیانه آن 
بعضی از مشخصات گیاه مثل شاخص سـطح  . باشدمی1390تا 1380
، درصد رطوبت و ضریب برداشـت در آزمایشـگاه   )به روش وزنی(برگ
منظور به) 1شکل (خاکرخ در امتداد چند ترانسکت 19. گیري شداندازه

ها تشـریح  مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاك
ه اگـر بـراي ارزیـابی تناسـب اراضـی،      تجربه نشان داده اسـت کـ  . شد

بـراي  . شـود مطالعات خاکشناسی، تفصیلی باشد، نتایج بهتري عاید می
در پـژوهش  . هـا زیـاد نباشـد   رسیدن به این مقصود باید فاصله خاکرخ

با توجـه بـه مسـاحت    .متر متغیر بود25و 548فاصله بین حاضر، این 
نیاز هاي رویشی کلزا . یدرس19ها به ها تعداد آنزمین و فاصله خاکرخ

در .براي اولین بار براي کالس هاي مختلف تناسب درجه بندي شدند
به(گیري شده باال با نیازهاي رویشی کلزا مرحله بعد، مشخصات اندازه

که قبالً تهیه شده بـود، مطابقـت و بسـته بـه     ) هاي اقلیمیغیر از نیاز
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کردند، به هـر  اد میمیزان محدودیتی که این مشخصات براي کلزا ایج
با استفاده از ایـن  . کدام از مشخصات، درجه تناسبی اختصاص داده شد

فرمول ریشـه  (2و ) فرمول استوري(1درجات تناسب، به کمک روابط 
فـرق شـاخص خـاك بـا     . محاسـبه گردیـد  (SI)، شاخص خـاك  )دوم

هاي محاسبه شاخص خاك درجه است که در فرمولشاخص زمین این
شود، ولی فرمول هاي محاسـبه شـاخص زمـین    وارد نمیتناسب اقلیم

علت اینکه درجه تناسب اقلـیم  . شوندشامل درجه تناسب اقلیم هم می
شـود اینسـت کـه در بـرآورد     در محاسبه شاخص خـاك منظـور نمـی   

گرمایی تولید، محـدودیت هـاي اقلیمـی مثـل تـابش      -پتانسیل تابشی
.       ه استخورشید و درجه حرارت قبالً در نظر گرفته شد

)1                              (
.....

100100


CB
ASI

)2                 (
.....

100100100min 
CBA

RSI

، درجات تناسب اختصاص داده شده بـه  ....وA ،B،Cدر این روابط؛
. ، درجـه تناسـب حـداقل اسـت    Rminهاي خاك و هر یک از مشخصه

هـاي خـاك، توپـوگرافی و    محـدودیت کننـده شاخص خـاك مـنعکس  
.باشدزهکشی براي کشت آبی گیاه می

کلزا در اراضی (RTPP)گرمایی تولید -براي محاسبه پتانسیل تابشی
پـس از محاسـبه ایـن    . اسـتفاده شـد  ) 16(مورد مطالعه، از مـدل فـائو   

محاسـبه گردیـد   3از رابطـه  (LPP)پتانسیل، پتانسیل تولیـد اراضـی   
)16.(

)3      (SIRTPPLPP 
، )کیلوگرم وزن تر در هکتار(، پتانسیل تولید زمین LPPدر این رابطه، 

RTPPو ) کیلوگرم وزن تر در هکتـار (تولید گرمایی-، پتانسیل تابشی
SIباشدشاخص خاك می .

هاي کشت، داشت هدر مرحله بعد، تولید بحرانی که از تقسیم هزین
دست می آید، و برداشت کلزا به قیمت فروش واحد وزن آن در بازار به

اطالعـات مـورد نیـاز بـراي محاسـبه تولیـد بحرانـی از        . شـد محاسبه 
.شده در سطح مزارع استخراج گردیدهاي تکمیلپرسشنامه

درصـد  75در نهایت براي تعیین کـالس کمـی تناسـب اراضـی،     
درصد مقـدار تولیـد بحرانـی    90و 140ئی تولید، گرما-پتانسیل تابشی

در نظـر  Nو S3و S3و S2؛ S2و S1هـاي  به ترتیب حد بین کـالس 
).16(گرفته شد 

در هر (MI)منظور تعیین سطح مدیریت، شاخص مدیریت حال به
این شاخص از تقسیم متوسط عملکـرد  ). 6(واحد زمین محاسبه گردید 
. آمـد دسـت  هاي اراضی بههر یک از واحدزارع به پتانسیل تولید زمین
هـایی کـه   بر اساس معیار). 6(تعیین شد 1سطح مدیریت طبق جدول 

گانـه  ارائه شده اسـت نیـز سـطوح سـه    ) 16(توسط سایس و همکاران 
.دست آمده از روش اول مقایسه گردیدمدیریت تعیین و با نتایج به

رت بود که در گیري عملکرد در سطح مزرعه بدین صوروش اندازه
متـر انتخـاب و عملکـرد    1×متـر  1پـالت  4چهار طرف هر خـاکرخ،  

پـالت  4سـپس از عملکـرد   . گیري شدمحصول داخل هر پالت اندازه
. عمل آمدگیري بهبراي هر خاکرخ متوسط

نتایج و بحث
خصوصیات گیاهی و اقلیمی، مورد نیـاز بـراي محاسـبه پتانسـیل     

مقدار این پتانسـیل  . اندارائه شده2دول گرمائی تولید کلزا در ج-تابشی
یعنـی اگـر عوامـل    ). 4جـدول  (دست آمـد  کیلوگرم در هکتار به7603

وجود نداشت، این ) 4جدول (و مدیریتی ) 3جدول (محدودکننده خاکی 
البتـه دسـت یـافتن بـه چنـین      . پذیر بـود مقدار تولید براي کلزا امکان

-به هر حـال عوامـل محـدود   تولیدي معموالً دست نیافتنی است، زیرا 
این میزان تولید با عملکرد زارعین . کننده خاکی و مدیریتی وجود دارند

هـاي خـاك، آب و مـدیریت اسـت، اخـتالف      که متـأثر از محـدودیت  
).4جدول (فاحشی دارد 

) شـاخص خـاك  (حال زمانی کـه محـدودیت خصوصـیات خـاك     
نسـیل تولیـد   نیز اعمال شود؛ به عبـارت دیگـر، پتا  ) 4و 3هاي جدول(

گیري محاسبه گردد، هنوز این عملکرد از عملکرد اندازه) LPP(اراضی 
زیرا در این عملکرد دوم هنوز محـدودیت  ). 4جدول (شده بیشتر است 

در صورتی که مـدیریت زارع در سـطح   . مدیریت زارع وارد نشده است
رود کـه پتانسـیل تولیـد    عالی باشد و محدودیت ایجاد نکند، انتظار می

در ایــن پــژوهش، . بــا عملکــرد زارعــین برابـري کنــد ) LPP(راضـی  ا
) عملکـرد زارعـین  (گیـري شـده   پتانسیل تولید اراضی با عملکرد اندازه

این بدین معنی اسـت کـه مـدیریت زارعـین     ). 4جدول (اختالف دارد 
تاریخ نامناسب کشت، عدم تـامین بـه موقـع    . کندمحدودیت ایجاد می

موقـع  اصالح شده، کود، سموم، عدم مبارزه بههاي الزم نظیر بذر نهاده
هاي هرز، مدیریت غلط آبیـاري و غیـره تعیـین کننـده سـطح      با علف

براي اعمال محدودیت مدیریت در پتانسـیل تولیـد   . باشندمدیریت می
در ). 17(اراضی، شاخص مدیریت در پتانسیل تولید زمـین ضـرب شـد    

. گردیدارع نزدیکاین حالت، پتانسیل تولید اراضی به عملکرد ز
تناسـب اراضـی، مقـدار تولیـد     هـاي کمـی  منظور تعیین کالسبه

در ) ریال12960000(هاي متغیر بحرانی که از نسبت مقدار کل هزینه
دسـت آمـد،   به) ریال6400(یک هکتار به قیمت هرکیلوگرم دانه کلزا 

در صورتی کـه میـزان عملکـرد    . کیلوگرم در هکتار محاسبه شد2025
و 8/2، اگـر بـین   S1تن در هکتار باشد، کالس تناسـب  7/5از بیش 

تـن  8/2و 8/1، و وقتی بین S2تن درهکتار باشد، کالس تناسب 7/5
تن در هکتـار  8/1و چنانچه کمتر از S3در هکتار باشد، کالس تناسب 

درصـد از اراضـی   59بر ایـن اسـاس   . شودمیNباشد، کالس تناسب 
ــالس   ــه در ک ــورد مطالع ــد آنS3،35م ــالس  درص ــا در ک 6و Nه

هاي کمی تناسب اراضـی  کالس. گرفتندقرار S2درصدشان در کالس 
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هـاي کمـی تناسـب    محدوده کالس1شکل . اندارائه شده4در جدول 
سـطح مـدیریت، وقتـی کـه از     . دهـد اراضی را بر روي نقشه نشان می

که فرمـول  فرمول استوري استفاده شد، براي اکثر اراضی، باال و زمانی 
هائی که سـایس  طبق معیار. دست آمدریشه دوم بکار رفت، متوسط به

انـد نیـز   براي تعیین سطح مـدیریت پیشـنهاد نمـوده   ) 16(و همکاران 
بنابراین، استفاده . سطح مدیریت در اراضی مطالعاتی متوسط تعیین شد

از فرمول ریشه دوم براي محاسبه شاخص مدیریت و تعیین سـطح آن  
.استوري ارجحیت داردبر فرمول

منظور ارزیابی میزان صحت و دقت مدل فائو در برآورد پتانسیل به

بنــدي کمــی تناســب اراضــی، رابطــه  تولیــد اراضــی و روش کــالس
پتانسـیل تولیـد   (بینی شـده اراضـی   رگرسیونی بین پتانسیل تولید پیش

2این رابطه در شکل . و عملکرد زارع مورد بررسی قرار گرفت) اراضی
بترتیـب  7273/0و 6834/0ضـریب تشـخیص   . شان داده شده استن

دار شدن همبستگی بین هاي استوري و ریشه دوم و معنیبراي فرمول
درصد، بیـانگر دقـت   99عملکرد زارع و پتانسیل تولید زمین با احتمال 

ارزیابی کمـی  این تحقیق، براي هاي استفاده شده در قابل قبول روش
.باشدتناسب اراضی می

)6(رابطه بین شاخص و سطح مدیریت -1جدول 
Table 1- Relaionship between management index and management level (6)

شاخص مدیریت (Management Index, MI)سطح مدیریت (Management Level, ML)

MI > باال0.75 (High)

0.50 < MI < متوسط 0.75 (Intermediate)

MI < پائین 0.50 (Low)

گرمائی تولید کلزا و مقدار این پتانسیل، برآورد شده بر -هاي اقلیمی مورد نیاز براي محاسبه پتانسیل تابشیخصوصیات گیاهی و متغیر-2جدول 
اساس مدل فائو

Table 2- Required plant characteristics and climatic parameters for calculation of canola radiation thermal production
potential and value of this potential, estimated based on FAO model

هامتغیر
Parameters

اطالعات
Data

نیاز حرارتی کلزا براي فتوسنتز
Thermal requirement of canola for photosynthesis

C3, Group 2

رقم
Variety

Okapi

)0C(متوسط درجه حرارت سیکل رشد 
Mean temperature of the growing cycle

14.72

مقدار سرعت حداکثر فتوسنتز (Kg CH2O ha-1 h-1)
Maximum photosynthesis rate

29

)m2. m-2(شاخص سطح برگ 
Leaf area index

4.8

ضریب برداشت
Harvest index

0.32

متوسط  bo (Kg CH2O ha-1 h-1)
Mean bo of the growing cycle

210.06

متوسط  bc (Kg CH2O ha-1 h-1)
Mean bc of the growing cycle

403.29

Ct0.0031
(%)دانه کلزا رطوبت

Canola grain moisture
12

وزن تر ،گرمائی تولید-پتانسیل تابشی (Tons CH2O ha-1)
Radiation thermal production potential, moist weight

7.6
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این ضـرایب تشـخیص بیـانگر آن هسـتند کـه روش اسـتفاده از       
بـراي محاسـبه پتانسـیل    ) ضریب تشخیص بیشـتر (دوم فرمول ریشه 

ضــریب (تولیــد زمــین نســبت بــه روش اســتفاده از فرمــول اســتوري 
).17(تر است مناسب) تشخیص کمتر

نتیجه گیري
ار کربنات ها و محدودیت متوسط تا محدودیت متوسط شیب، مقد

4400شدید مقدار سنگریزه در خاك باعث شده است تا یک اخـتالف  

گرمائی تولیـد کلـزا و   -کیلوگرم در هکتار بین پتانسیل تابشی5300تا 
تـا  348اختالف . پتانسیل تولید اراضی مورد مطالعه بوجود آیدمتوسط 

راضی و متوسط عملکـرد  کیلوگرم در هکتار بین پتانسیل تولید ا1271
خاطر سطح باال تا متوسط مدیریت است کـه در سـطح اراضـی    زارع به

هـاي فیزیکـی زمـین و سـطح مـدیریت،      محـدودیت . گردداعمال می
درصد اراضی در کالس تناسب پـائین  50موجبات قرار گرفتن بیش از 

.درصد آن ها را نامناسب ساخته است35را فراهم و 

ابشی گرمایی تولید، شاخص خاك، پتانسیل تولید اراضی، عملکرد اندازه گیري شده، شاخص مدیریت و کالس کمی تناسب پتانسیل ت-4جدول 
اراضی

Table 4- Radiation-thermal production potential, soil index, land production potential, measured yield, management index
and quantitative land suitability class

خاکرخ
Soil profile

شاخص خاك
Soil index

SI

پتانسیل تولید زمین
Land production

potential
LPP

(Kg ha-1)

عملکرد اندازه 
گیري شده

Measured
yield

(Kg ha-1)

شاخص مدیریت
Management

index

کالس کمی تناسب اراضی
Quantitative land
suitability class

دومریشه 
Second

root

استوري
Storie

ریشه دوم
Second

root

استوري
Storie

ریشه دوم
Second

root

استوري
Storie

1 0.34 0.20 2577.3 1482.5 - - - -
2 0.40 0.30 3003.1 2250.4 - - - -
3 0.52 0.39 3968.7 2942.3 2326.3 0.59 0.79 S3

4 0.47 0.32 3535.3 2394.9 1982.2 0.56 0.83 S3

5 0.41 0.32 3132.3 2448.1 1221.5 0.39 0.50 N
6 .0.42 0.30 3200.8 2250.4 2063.3 0.64 0.92 S3

7 0.33 0.22 2493.7 1703.0 1546.0 0.62 0.91 N
8 0.36 0.26 2729.4 1991.9 1150.6 0.42 0.58 N
9 0.47 0.33 3542.9 2501.3 1830.8 0.52 0.73 S3

10 0.45 0.31 3428.9 2372.1 1895.6 0.55 0.80 S3

11 0.36 0.26 2767.4 1946.3 1700.2 0.61 0.87 N
12 0.54 0.40 4128.3 3033.5 2860.2 0.69 0.94 S2

13 0.32 0.22 2432.9 1649.8 895.6 0.37 0.54 N
14 0.47 0.34 3573.3 2557.3 2290.3 0.64 0.89 S3

15 0.46 0.36 3520.1 2767.4 2538.6 0.72 0.92 S3

16 0.45 0.34 3383.2 2600.2 2468.5 0.73 0.95 S3

17 0.45 0.31 3383.2 2372.1 2205.2 0.65 0.93 S3

18 0.31 0.19 2341.7 1414.1 1352.0 0.58 0.96 N
19 0.52 0.38 3930.6 2858.6 2700.2 0.69 0.94 S3
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نقشه کالس هاي تناسب کمی اراضی-1شکل 
Figure 1- Map of quantitative land suitability classes
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(A)الف 

(B)ب 

هاي محاسبه پتانسیل تولید زمین با استفاده از فرمول: الف و ب به ترتیب(رابطه رگرسیونی بین عملکرد زارع و پتانسیل تولید زمین - 2شکل 
)استوري و ریشه دوم

Figure 2- Regressional relation between farmer yield and land production potential (A and B respectively: calculation of land
production potential, using storie and second root formulas)
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Introduction: Land suitability evaluation and land production potential estimation are considered as
prerequisites for land use planning. In quantitative land suitability evaluation, land suitability is evaluated based
on production per surface area unit. In this kind of evaluation, first, radiation thermal production potential is
calculated, using different models such as FAO model. This potential is a genetical one which is not under
influence of water, soil and management limitations. If soil limitations are exerted in the radiation thermal
production potential, land production potential is resulted. The difference between the land production potential
and the farmer yield is that the first one is not under influence of management limitation but the second one is
under influence of management. Management level is determined based on management index.  Canola
(Brassica napus) is one of the oil crops which is cultivated in Iran and provides more than 90% of the required
oil of the country. This crop is effective in the control of pests, diseases and weeds. Oil of the edible varieties of
canola has good quality. After extraction of the oil, the remained meal is full of protein and is appropriate for
animal nutrition. The aims of this research have been land production potential prediction and quantitative land
suitability evaluation for irrigated canola in the north of Shahrekord. In the present research, for the first time,
canola growth requirements were rated for different suitability classes.

Materials and Methods: The studied land with a total surface area of 25 hectares is located north of
Shahrekord, in the vicinity of the previous Saman industrial district. The average annual precipitation in the
studied area is 370 mm and the mean annual temperature is 13.1 OC. 19 soil profiles were dug and described. Leaf
area index, harvest index and canola grain moisture percentage were measured. Farmer yield was also measured
for each profile and economic data were collected. Physical and chemical analyses of the soils were done
according to the standard laboratory methods. For the first time, canola growth requirements were rated for
different suitability classes. In a next step, the measured land characteristics were matched with the canola
growth requirements (except climatic requirements) and depending on the limitation level of the land
characteristics for canola, a suitability rating was considered for each land  property. By using these ratings in
the second root and story formulas, soil index was calculated. Radiation-thermal production potential was
calculated, using FAO model, considering temperature, solar radiation, leaf area index and harvest index
limitations. Land production potential was determined by multiplication of the radiation-thermal production
potential and the soil index. Margin yield was calculated by dividing total costs to the price of one kilogram of
canola in the market. The limits between quantitative land suitability classes of S1 and S2, S2 and S3 and S3 and
N were considered to be 75% of the radiation-thermal production potential, 140% and 90% of the marginal yield,
respectively. Management index was calculated by dividing the farmer yield to the land production potential.
Management index of 0.75 and 0.50 was considered respectively to be the limits between management levels of
high and intermediate and intermediate and low. To evaluate the accuracy of the used methods, the correlation
between the land production potential and the farmer yield was investigated.

Results and Discussion: Canola radiation-thermal production potential was calculated as 7603 kg. ha.-1;
mean land production potentials, using second root and story formulas were predicted respectively, as 3214 and
2291 kg. ha.-1 and mean farmer yield was measured as 1943 kg. ha.-1. Management level was determined as high
to intermediate. The marginal yield was calculated as 2025 kg. ha.-1 The results of this study showed that 59 and
6  percent of the land is marginal (S3) and moderated (S2) suitable respectively. 35 percent of them are not
suitable (N). Use of the second root formula is more appropriate than story formula as far as land production
potential calculation is concerned.
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Conclusion: Moderate limitation of slope and carbonate content and moderate to severe limitation of
gravels in the soils are the origin of a difference of 4400 to 5300 kg. ha.-1 between the radiation-thermal
production potential and the land production potential. A difference of 348 to 1271 kg. ha.-1 between the land
production potential and the average farmer yield is due to the high to intermediate management level. Land
physical limitations and management level have caused more than 50% of the lands to have marginal suitability
and 35% of them become non-suitable.
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