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 چكیده 

از محصوالت در استان سیستان و بلوچستان نیز یکی  بوده و در دنیا و ایرانی روغن های دانه مهمترین از یکی کلزا

 درتولید بهینه و کاهش روشبا در نظر گرفتن نیاز های محیطی، بهترین  تعیین مناطق مناسب .تلقی می شود روغنیمهم 

 نهمچنین باتوجه به نوسان های مختلف در تولید ای .محسوب می شود و حفظ منابع طبیعیاثرات منفی مدیریت منابع آبی 

مزیت ها و محدودیت های محیطی  مختلف، شناسایی مناطق مستعد و غیر مستعد بر اساس شناخت در سال های گیاه

سامانه این پژوهش با استفاده از در  داشته باشد.استان در کلزا کمک شایانی به پایداری میزان تولید  می تواند آنهاکشت 

دمای بیشینه، بارش، شیب،  دمای مطلوب، دمای کمینه،شامل د نیاز  اطالعاتی مور های الیه (GIS) اطالعات جغرافیایی

میزان عناصر غذایی در خاك شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم،  و pH،ارتفاع از سطح دریا، ماده آلی، شوری خاك، بافت خاك

بندی هر الیه براساس  رتبهبندی و  ها، کار طبقه الیه . بعد از تهیه اینگردید تهیهArcMap در محیط  کلسیم، آهن و روی

 متوسط، (مستعد)مناسب (بسیار مستعد) سیار مناسببدر چهار طبقه  کلزا روش محدودیت ساده و جدول نیازهای محیطی

له فرایند سلس ر این پژوهش با هدف بهره گیری از توابع تحلیل های مکانی همراه باد گرفت.صورت (غیر مستعد)نامناسب 

که نتایج حاصل نشان داد شد و انجام  شمال و مرکز استاندر کلزا  ی مناطق مناسب کشتجهت شناسای(AHP) مراتبی

 .بیشتر در نواحی کوهستانی و مشرف به دشت های منطقه نیمروز و زاهدان می باشدمناطق مناسب 

 

 ، مدیریت منابعکلزا ،GIS سامانه ،کیتوان اکولوژ ، یپهنه بند های كلیدی:واژه
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Abstract  

         Rapeseed is one of the most important oilseeds In the world and Iran. Considering the strategic 

importance of rapeseed, especially in Sistan and Baluchestan province, determining the appropriate areas 

according to the environmental needs, optimal production and reducing the negative effects of water resources 

management and conservation of natural resources is needed. Also, due to different fluctuations in production 

of canola in different years, identification of susceptible and non-susceptible areas based on the recognition of 

their environmental advantages and restrictions can greatly help the stability of the production in the province. 

In this research, using the GIS, the required information layers including optimal temperature, minimum 

temperature, maximum temperature, precipitation, slope, altitude, organic matter, soil salinity, soil texture, pH 

and nutrient content as nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, iron, and zinc in an ArcMap environment 

were produced. After preparing these layers, the classifying and ranking each layer was carried out  based on 

a simple constraint and the environmental requirements table of rapeseed in four reasonable (very prestigious) 

moderate, inappropriate (non-susceptible) categories. In this study, the aim of using the spatial analysis 

functions along with the hierarchical process (AHP) was to identify suitable areas for rapeseed cultivation in 

the north and center of the province. The results of this study showed that the suitable zone is located more in 

mountainous and Overlooking the plains of Nimroz and Zahedan. 
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  مقدمه

 ازخانواده گیاهیBrassica .napus علمی نام با کلزا    

زراعت این گیاه با دو  .می باشد (cruciferea) چلیپاییان

بهبود وضعیت گندم  هدف افزایش تولید روغن خوراکی و

با قرار گرفتن آن در تناوب زراعی درحال گسترش می 

 گیاهان از مهمترین یکی کلزا .(9111)دهشیری  باشد

 معتدله مناطق در ویژه آن به کشت که است جهان روغنی

روغن  تأمین در توجهی نقش قابل و است افزایش به رو

 گیاه درصد 00 تا 01 با کلزا. ددار انسان خوراکی های

 کشاورزی های سیستم اغلب در که است جدیدی روغنی

 غالت با تناوب برای مناسب گیاهی د.شو می کشت دنیا

 سومین بعنوان و است شور و خشک مناطق در تولید و

 نخل و سویا از بعد خوراکی، روغن تامین مهم منبع

 .(2110 ت)کاظمی و احمدیاس گرفته قرار روغنی
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دهد که  نشان میبر اساس آمار جهانی،  (7102)فائو 

هزار تن کلزا اولین  024میلیون و  99کشور کانادا با تولید 

 .باشدکشور بزرگ تولید کننده این محصول در جهان می

با شرایط آب و های گیاه کلزا و سازگاری آن ویژگی 

هوایی ایران ، اهمیت این محصول را بیشتر کرده و به 

عنوان نقطه امیدی در تامین روغن خوراکی مورد نیاز 

 .(9)جدولکشور قرار گرفت

 

جمله سیستان و از  استانهای مهمكل كشور و در 32-39سال زراعیدر  كلزاآمار سطح زیر كشت و میزان تولید  -1جدول 

 بلوچستان)ماخذ:آمارنامه وزارت جهاد كشاورزی(

 استان نام
 (ha)  سطح زیر کشت  (t)  تولید (kg.ha-1)عملکرد  

 دیم آبی جمع دیم آبی   جمع   دیم   آبی 

 9719219 9109292 907199291 0000124 919749271 99992 2109124 7221229 کل کشور

 121209 9109297 27174242 7494229 91491299 9791929 791021 9111429  خوزستان

سیستان 

  وبلوچستان
914929 1 914929 9470202 1 9470202 9414279 1 

 9924217 2901227 07771219 20090219 29197219 2994420 90919 944120  گلستان

 9112249 9402291 4491294 99290 444922 220427 9929 222920  لرستان

 2199219 9009249 94091200 90141201 2491217 942020 419427 947121  مازندران

 1 271129 4919271 1 4919271 249424 1 249424  همدان

    

 

بوم -زراعی در پهنه بندی( 2194)کاظمی و همکاران،  

 با شناختی اراضی استان گلستان جهت کشت سویا

گزارش ، (GIS) زسامانه اطالعات جغرافیاییا استفاده

که میزان بارش، پتانسیل منابع آبی پایین، شوری  نمودند

عناصر غذایی از عوامل محدود کننده  و کمبود برخی

 پهنه. گلستان محسوب می شود کشت این گیاه در استان

کشاورزی استان  شناختی اراضی بوم -بندی زراعی

سویا با استفاده از سامانه اطالعات گلستان جهت کشت 

ترتیب  نشان داد که به ها نتایج آن جغرافیایی پرداختند.

درصد زمینهای زراعی استان گلستان 47/29و  71/29

های بسیار مستعد و مستعد  پهنه جهت کشت سویا در

باتوجه به نوسان . (2194 کاظمی و همکاران(.قرار دارند

مختلف،  در سال های های مختلف در تولید این محصول

 شناسایی مناطق مستعد و غیر مستعد بر اساس شناخت

 تمزیت ها و محدودیت های محیطی کشت این محصوال

کنجد کلزا وکمک شایانی به پایداری میزان تولید  می تواند

داشته باشد. با وجود  استان سیستان و بلوچستاندر 

ابلیت ها، از ق در تحلیل دادهGISقابلیت باالی فن آوری 

 سنجی کشت های توابع تحلیلی در مطالعات امکان

 استان سیستان وبلوچستانمحصوالت زراعی، در سطح 

این مطالعه درنظر دارد . بهره کافی برده نشده است

بستری علمی جهت توسعه کشاورزی با کمک روشهای 

نوین متکی برتکنولوژی را معرفی نماید. بدیهی است نقش 

واند راه گشاه برخی از مشکالت بی بدیل تکنولوژی می ت

 حاکم برکشاورزی باشد.

 هامواد و روش

 مطالعه مورد منطقه

 وسعتی با ایران شرق جنوب در بلوچستان و سیستان

 کل از درصد 0/99 معادل کیلومترمربع، 999799 حدود

 استان پهناورترین و داده تشکیل را کشور مساحت

 از جغرافیایی عرض نظر از استان این. باشدمی کشور

 شمالی عرض دقیقه 29 و درجه 49 تا دقیقه 4 و درجه 27

 طول لحاظ به و داده اختصاص خود به را استوا خط از

 29 و درجه 44 تا دقیقه 71 و درجه 79 بین جغرافیایی
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. است گرفته قرار مبدأ النهارنصف از شرقی طول دقیقه

 کشور و جنوبی خراسان استان  به شمال در استان این

 کیلومتری 9241 حدود خاکی مرز با شرق در افغانستان،

 یآب مرز با جنوب در افغانستان، و پاکستان کشورهای به

 در باالخره و عمان دریای آزاد آبهای به کیلومتری 411

. شودمی محدود هرمزگان و کرمان استانهای به مغرب

 ناحیة دو به طبیعی لحاظ به استان این کلی بطور

 ابلق جنوب در بلوچستان و شمال در سیستان جغرافیایی

 (.2191 است)استانداری سیستان و بلوچستان تفکیک

 کشاورزی اراضی شامل پژوهش، این مطالعاتی منطقه

 زهک، هامون، هیرمند، ، زابل) استان مرکز و شمال

 محدوده تفکیک برای. میباشد(زاهدان و نیمروز

 کاربری الیه از کاری، محدوده نقشه تهیه و کشاورزی

ابتدا محدوده کشاورزی  .شد استفاده استان اراضی

استان شامل اراضی باغی و زراعی از سایر کاربری ها 

جدا شد. برای تکمیل تغیرات احتمالی از تصاویر تی ام 

و نقشه محدوده کشاورزی به  مربوطه استفاده گردید

 هنگام سازی گردید.

 استعداسنجی نحوه :اتاطالع تحلیل و تجزیه روش -الف

 کلزا کشت جهت کشاورزی اراضی

 انطباق جهت کلزا کشت مستعد مناطق مکانیابی برای

 اراضی، باخصوصیات زراعی گیاه محیطی نیازمندیهای

 کار این برای. شد عمل ساده محدودیت روش براساس

 اب کلزا زراعی گیاه زراعی و شناختی بوم نیازهای ابتدا

 .گردد می بندی درجه و تعیین موجودمنابع  از استفاده

 کمینه، دمای مطلوب، دمای متغیرهای براساس سپس

 جهات دریا، سطح از ارتفاع شیب، بارش، بیشینه، دمای

 میزانpH، و خاك بافت خاك، شوری آلی، ماده شیب،

 پتاسیم، فسفر، نیتروژن، شامل خاك در غذایی عناصر

 در نیاز مورد اطالعاتی های الیه. روی و آهن کلسیم،

 ها، الیه این تهیه از بعد و گردید تهیه ArcMap محیط

 روش براساس الیه هر بندی رتبه و بندی طبقه کار

 چهار در کلزا محیطی نیازهای جدول و ساده محدودیت

( مستعد) مناسب(مستعد بسیار) مناسب بسیار طبقه

 نای مبنای .گرفت صورت(مستعد غیر) نامناسب متوسط،

 همکاران و سایس پیشنهادی روش اساس بر بندی درجه

با توجه به اینکه عوامل محیطی جهت  .باشد می(9119)

 تعیین تناسب اراضی فراوان بوده و نیز دارای اهمیت

ر و ت باشند، بنابراین برای ارزیابی دقیق یکسانی نمی

 تا اهمیت نسبی هر عامل استالزم  ،گیری تصمیم

ین اهمیت و مشخص گردد. در این پژوهش جهت تعی

 ) ارزش متغیرها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی

(AHP .طراحی طریق از کار ایناستفاده شده است 

 متخصصان توسط آن تکمیل و AHP های پرسشنامه

پس از استخراج اوزان از  .پذیرفت صورت زراعت

یه الیه های رستری طبقه بندی شده، پرسشنامه ها و ته

فراخوانی شدند.  GISاین الیه های اطالعاتی در محیط 

 AHPتلفیق و روی هم گذاری الیه ها با اختصاص وزن 

مختص به هرالیه انجام شد)هم پوشانی وزنی(. در انتها 

کار استعداد سنجی منطقه جهت تولید کلزا براساس 

در چهار پهنه، صورت گرفت. نقشه های خروجی  2جدول

چگونگی انطباق نیازهای گیاه زراعی کلزا با شرایط 

 نشان داد.را محیطی 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شاخص های مورد نیاز جهت پهنه بندی اراضی-2جدول
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 وضعیت تولید پهنه

 بسیار مستعد)خیلی مناسب(

مناسب( "مستعد)نسبتا  

 نیمه مستعد)ضعیف(

مستعد)نامناسب(غیر   

این پهنه وجود دارددرصد پتانسیل تولید آن محصول در 91-911  

درصد پتانسیل تولید آن محصول در این پهنه وجود دارد 41-91  

درصد پتانسیل تولید آن محصول در این پهنه وجود دارد 01-41  

درصد پتانسیل تولید آن محصول در این پهنه وجود دارد <01  

(2111: غفاری و همکاران، 2117)مهربان و همکاران.                

 

(: به منظور وزن دهی AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی )

، ابتدا مساله تصمیم گیری که AHPبه معیارها با روش 

همان یافتن نواحی مستعد کشت گیاه کلزا می باشد، 

عناصر تصمیم بصورت درخت سلسله مراتبی که شامل 

(.در سطح اول هدف اصلی، 9یه شد)شکلگیری است، تجز

اصلی موثر در کشت  در سطح دوم معیارهای 

محصول)توپوگرافی، منابع خاك، اقلیم(در سطح سوم 

زیرشاخه هایا زیر معیارهای هرکدام از عوامل سطح دوم 

 دسته بندی شدند.

 بارش و دما های نقشه از استفاده: اقلیمی های نقشه      

 آماری ساله97 اقلیمی های داده از مطالعه، مورد محدوده

 قرمست همدیدی و شناسی اقلیم بارانسنجی، ایستگاههای

 زهک، هامون، هیرمند، ، زابل)استان مرکز و شمال در

با توجه به عوامل محدویت طبق (.زاهدان و نیمروز

 الیه های عوامل اقلیمی تعیین شد. 4جدول

 

 
 درخت سلسله مراتبی عوامل موثر بركشت كلزا در اراضی كشاورزی شمال و مركز سیستان و بلوچستان-1شكل

 تهیه نقشه ها و الیه های اطالعات محیطی

 

 (.9119) ساس و همكاران روش اساس متغییرهای محدودیت عوامل اقلیمی بر -9جدول 

 

بشی
 بارش دما)درجه سانتی گراد( 

مكان یابی اراضی مستعد جهت كشت كلزا در اراضی كشاورزی شمال و مركز  
(زابل ، هیرمند، هامون، زهک، نیمروز و زاهدان)سیستان و بلوچستان 

خاك

بافتپتاسیم

ماده آلیماده آلی

نیتروژنکلسیم

فسفرروی

pHآهن

توپوگرافی

ارتفاع از سطح دریا

شیب

جهات شیب

اقلیم

بارش و منابع 
آب

دمای متوسط

دمای پیشینه

دمای كمینه
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نام 

 گیاه

ارتفاع 

ازسطح 

(m) ادری   

میانگین  حداکثر

 )اپتیمم(

دمای 

 مطلوب

دمای پایه  حداقل

یا صفر 

گیاهی یا 

صقر 

 بیولوژیکی

(mm)  مجموعه

ییدما  
(GDD)  

 رشد دوره
(day) 

رطوبت 

)دور 

 آبیاری(

%4 کلزا  911-111  47 27-41  9 7 711-

011 

9791 11-991  7-9  

 

 

 ،بافت رقومی های نقشه تهیـه منظـور به: خاك های نقشه

 ر،فسف نیتروژن، عناصرغذایی نیز و آلی مادهpH، ،شوری

 مطالعه، مورد منطقه برای روی، و آهن کلسیم، پتاسیم،

 و شمال کشاورزی ازاراضی خاك های داده و اطالعات

 و نیمروز زهک، هامون، هیرمند، ، زابل)استان مرکز

 طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز از(.زاهدان

 تهیه برای و نموده دریافت آب و خاك بخش سیستان

 و درونیابی مختلف روشهای از خاك خصوصیات نقشه

 0و براساس جدول  شد گرفته کمک آماری زمین

متغییرهای محدودیت خاك و عناصر غذایی الیه ها 

 بوجود آمد.

 

 (1991) ساس و همكاران روش اساس متغییرهای محدودیت خاك و عناصر غذایی بر -4جدول 

 

نام 

 گیاه

 شوری بافت
dS.m-1 

pH  ماده

 آلی

 (kg/ha) عناصرغذایی

نیتروژن
n 

فسفر 
p2o5 

پتاسیم 
k2o 

گوگرد 

خالص 
so3  

 روی آهن کلسیم

شنی یلوم کلزا  99-1  7/7-9  7%  07-41  97-

21 

27-47  41-91  41 41 41 

 

 نتایج و بحث

 : (AHPنتایج بدست آمده از فرآیند سلسله مراتبی)

نتایج بدست آمده از  تجزیه و تحلیل سلسله          

( نشان می دهد که معیار اقلیم نسبت به دو AHPمراتبی)

نظر تاثیر بر مکان یابی کشت عامل خاك و توپوگرافی، از 

کلزا در مکان اول قرار گرفت. دربین عوامل اقلیمی عامل 

بارش و منابع آب دارای باالترین اهمیت و دمای کمینه 

یکی از  (.7دارای کمترین ارزش وزنیبودند)جدول

 سیستان در رودخانه هیرمند ،رودخانه های مهم استان

. دریاچه باشد می منطقه این حیاتی شاهرگ که است

 مربع کیلومتر 0111 مساحت با سیستان منطقه در هامون

بزرگترین دریاچه آب شیرین  متر 7 متوسط عمق و

 هیرمند و صابوری پوزك، قسمت سه به و است کشور

 شیرین آب بخاطر دریاچه این اهمیت. است شده تقسیم

 علوفه تامین و آبی پر سالهای در ماهی صید امکان و آن

دام ها از طریق حاشیه و نیزار های آن می باشد. همچنین 

در مواقع پر آبی مازاد آب دریاچه از طریق آبراه شیله به 

)استانداری سیستان و مرز افغانستان بر می گردد

مطالعات نشان می دهد عوامل اقلیمی  (.2191بلوچستان 

مهمترین تاثیر را در عملیات کشاورزی دارند. برای آنکه 

ن از یک رژیم اقلیمی معین و شرایط طبیعی هر منطقه بتوا

حداکثر بهره برداری زراعی را کسب نمود، الزم است قبل 

از هر برنامه ریزی در این زمینه عوامل هواشناسی و 

طبیعی آن منطقه را مورد بررسی قرار داد)سیمپسون و 

(در تایلند 2119(. درمطالعه تاپا و مورایاما)9119 استیت
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بیشترین ضریب را نسبت به سایر عوامل  عامل خاك

 مورد بررسی کسب کرد.

 

ارزش وزنی و اهمیت معیارها و زیر معیارهای مربوط به عوامل موثر بركشت كلزا در شمال و مركز استان سیستان و -5جدول

 (.زاهدان و نیمروز زهک، هامون، هیرمند، ، زابل)بلوچستان

 اهمیت                 معیار/زیر معیار           ضرایب            اهمیت        ضرایب                                معیار/زیر معیار      

 خاك -4                                        اقلیم                                                         -9

 9 941/1 شوری                             9                  /.  410           منابع آب                بارش و 

 PH                                      941/1 9            2                   279/1                                   دما پیشینه

 2 949/1                 نیتروژن         4                    919/1                  دمامتوسط

 4 910/1      ماده آلی         0                   972/1                دماکمینه

 0 191/1  بافت                               توپوگرافی-2

 7 191/1 فسفر            9    419/1  شیب

 4 141/1     پتاسیم  2   204/1 از سطح دریا ارتفاع

 4 141/1       کلسیم                                                                                       

 9 149/1       آهن                                                                                                            

 9 /149    روی           

 

درجـه حـرارت مطلـوب برای رشد و نمو  :متوسط دما

سـانتی گـراد مـی باشـد و درجـه  41تـا  27این گیـاه 

درجه سانتیگراد سبب از بین  47دماهای طوالنی باالی 

رفتن قابلیت جوانه زنی و قابلیت دانه گرده مـی گـردد 

بانوجه به تحلیل نقشه متوسط دما در  ( 2191قدمی)

مناطق مورد مطالعه شمال استان)زهک، زابل، هیرمند، 

بخش اندکی از هامون، نیمروز و زاهدان( منطقه زهک و 

زاهدان با رنگ سبز نشان می دهد. اما نقاط زرد رنگ 

نشان دهنده متوسط دما در بیشتر مناطق مورد مطالعه 

شامل زابل، هیرمند، هامون، نیمروز و بخشی از زاهدان 

 (.2)بجز نواحی مرکزی(می باشد)شکل

در پژوهشـی  (2191)رسولی و قائمی دمای كمینه:

کلزا در استانهای خراسان را مشـابه، نیازهای دمایی 

به این نتیجه رسیدند که  و مورد بررسی قرار دادنـد

در  "کاشت تا سبز شدن"احتمال وقوع دماهای مناسب 

شهرستان بجنورد کمترین مقدار میباشد و نظـر بـه اینکه 

شرایط دمایی برای سبز شدن مناسب نمیباشد، باید 

ی مناسب در تمهیـدات الزم از جمله شرایط بذری و خاک

نظر گرفته شـود تـا بـه کمک آنها جوانه زنی و سبز شدن 

بهتر انجام گردد. همچنین در ایـن پژوهش مشـخص 

گردیـد کـه در شهرسـتان بیرجنـد احتمـال وقـوع 

بیشترین مقدار  "کاشت تا سبز شدن"دماهای مناسب 

بـوده و شـرایط دمایی بسیار مطلوبی جهت کاشت کلزا 

. ایشان در بررسی احتمال وقوع دماهـای مهیا میباشد

در منطقـه مطالعاتی  "کاشـت تـا سـبز شـدن "مناسـب 

خویش به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه نقـاط مختلـف منطقـه 

مطالعاتی از لحاظ تأمین دماهای بهینه برای 

کلزا متفاوت بوده و منطقه  "کاشـت تـا سـبز شدن"مرحله

در  .قابـل تفکیک می باشدمطالعـاتی بـه چهـار قسـمت 

مناطق مورد مطالعه )زهک، زابل، هیرمند، هامون، نیمروز 

و بخشی از زاهدان(دمای کمینه دارای حداقل می باشد، 

بجر منطقه ی مرکزی زاهدان بیشترین دمای کمینه را 

 (. 4نشان می دهد)شکل
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مطالعه )زابل، زهک،  الیه متوسط دما مناطق مورد-2شكل

 نیمروز، هیرمند، هامون، زاهدان(

 

 
الیه دمای كمینه مناطق مورد مطالعه )زابل، زهک،  -9شكل

 نیمروز، هیرمند، هامون، زاهدان(
 

 

در ( 2111)ساری صراف و همکاران دمای پیشینه:

اقلیمی پژوهشی تحت عنوان پهنه بندی پتانسیل های 

دیم در استان  .Triticum aestivum L)کشت گنـدم )

آذربایجان غربـی بـه ایـن نتیجه دست یافتند که نقش هر 

یک از عناصر اقلیمـی دمـا و بـارش، متناسب با مراحل 

باشد.  مختلف رشد، در مناطق مختلف استان متفاوت می

گندم  "کاشت تـا سبز شدن"درجه حرارت مناسب مرحله 

درجه سانتیگراد است و دمـا در مراحـل  9-90دیم 

 "کاشت تا سبز شدن"ابتدایی رشد گیاه به ویژه در دوره 

 (.2111 )ساری صرافدارد رشد گیاهاثر قابل توجه بر 

بنابراین برای هر یک از ایستگاه های سـینوپتیک و 

کلیماتولوژی منطقه مورد مطالعه از ابتدای تاریخ کاشـت 

ورد نظر، شرایط دمای متوسط تـا انتهـای مرحله م

سپس احتمال وقوع  .روزانه مورد بررسی قرار گرفت

 دماهای مناسب جوانه زنـی محاسـبه گردیـد و در محیط

GIS  به نقشه رقومی تبدیل شد. در نهایت با توجه بـه

شـرایط اقلیمی مطلوب مورد نیاز برای کشت گندم دیم 

دارای وضعیت در موقـع جوانـه زنـی، کالسه ها و مناطق 

در مناطق مورد مطالعه )زهک،  .مختلف تعریـف شـدند

زابل، هیرمند، هامون، نیمروز و زاهدان(بیشترین دمای 

پیشینه مربوط به مناطق هیرمند، زهک، زابل و هامون 

وبخش اندکی از نیمروز و سایر مناطق)زاهدان( حداکثر 

 (.0متوسط و پائین را نشان میدهد)شکلدما در حد 

: هرگیاه برای تکمیل یـک مرحلـه از رشد مجموعه دمایی

خود و ورود به مرحله بعد، با شرط فراهم بـودن 

ای، نیازمند دریافت  رطوبـت و سـایر عوامل مزرعه

میزان حرارتی است که تحت عنـوان درجه حرارت 

)کوچکی و تجمعی یا درجه روز رشد تعریف می گردد

رد نیاز برای هـر درجه روز رشد مو(. 2192 سرمدنیا

مرحلـه رشدی گیاه کلزا، میزان حرارتی است که باید طی 

یک دوره زمـانی در طول شبانه روز تجمع پیدا کنـد و 

موجـب عبـور گیـاه از یـک مرحلـه رشدی به مرحله بعد 

در این  (2114د. عزیزی)و نهایتاً تکمیل سیکل رشد گرد

ی مرحلـه پژوهش نیز برای تعیین زمـان دقیـق انتهـا

 خص درجه روز رشدکلزا از شا "کاشت تا سبز شدن"

(GDD)برای محاسبه درجه روز رشد  .استفاده کرد

کلـزا  "کاشت تـا سـبز شـدن "تجمعی مورد نیاز مرحله 

 ( 2192د)کوچکی و سرمدنیا از رابطـه زیـر اسـتفاده گردی

∑=GDD     (9معادله) (
𝑇𝑀+𝑇𝑚

2
−𝑡𝑏)

n

n=1
 

:درجـه روز رشـد )حـرارت  GDDکه در ایـن معادله، 

به ترتیب حداقل دمای روزانـه،  Tm ،TM ،Tbتجمعـی(،

حـداکثر دمـای روزانـه و دمای پایه برحسب سانتیگراد 

میباشند. قابل ذکر است که دمای پایه، پایینترین دمایی 

است که فرض میشود پایین تر از آن رشدی وجـود ندارد 

جه سانتیگراد تعیین شـده که این مقدار برای کلزا پنج در
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در این مطالعه بهترین مجموعه (. 2191)خادمی اسـت

منطقه  ،ستگاه هواشناسییدمایی حاصل از داده های ا

زاهدان را نشان می دهد.مناطق زهک، زابل هامون و 

نیمروز متوسط و منطقه هیرمند از مجموعه دمایی 

 (.7مناسب برخوردارنمی باشد)شکل
 
 

 
الیه دمای پیشینه مناطق مورد مطالعه )زابل، زهک،  -4شكل

 نیمروز، هیرمند، هامون، زاهدان(

 
الیه مجموعه دمایی مناطق مورد مطالعه )زابل،  -5شكل

 ( زهک، نیمروز، هیرمند، هامون، زاهدان

مثل سایر محصوالت زراعی و  : کلزا نیزمتوسط بارش

باغی دارای ویژگـی هـای اکولـوژیکی خاص خود 

میباشد که نبود هر یک از این ویژگیها منجر به عدم رشد 

و نمو محصول در بعضی از مناطق کشور می گردد. از 

جمله این شرایط میتوان به بارندگی، دما و تأثیر مستقیم 

بارندگی الزم برای میزان  .و متقابـل آن هـا اشـاره کـرد

متر -میلی 711تا 011کل دوره رشدی کلزا دیم حدود 

میباشد و کمبود آب و بروز تنش رطوبتی در مرحله 

کاشـت و سبز شدن موجب به وجود آمدن گیاهچه 

)سعیدی شـود ضعیف و در نهایت کـاهش عملکرد می

همانطور که درنقشه مالحظه می گردد  (.2114تبار 

دگی در منطقه زهک و کمترین بیشترین متوسط بارن

متوسط بارش در بخش مرکزی زاهدان وجود دارد و 

سایرمناطق سیستان حد متوسط را نشان می 

 (.4دهد)شکل

 اثر تواند می آب کمبود( 2111)و همکاران فنائی: رطوبت

 رقم، به اثر این ولی باشد داشته کلزا عملکرد بر سویی

 .دارد بستگی خشکی به گیاه مقاومت و مرحله رشدی

 در دوران از حساسترین گیاهان در زایشی رشد مراحل

 در تنش وقوع بطوریکه باشند، می آب تنش با برخورد

 سایر در آن بروز از بیشتر بسیار را زمان عملکرد این

 آمده بدست نتایج اساس بردده می کاهش رشد مراحل

 آبیاری برای ترین زمان بحرانی که گردید مشخص نیز

، )دهی غنچه شروع(رویشی فاز طی در کلزا مزارع

 لذا باشند. می ها خورجین نمو و دهی دوره گل سرتاسر

 کاهش تواند سبب می ها زمان این طی در آب کمبود

 در تنش وقوع از جلوگیری برای شود. عملکرد زیاد

 در خاك رطوبت مقدار بایست گیاه می حساس مراحل

 درصد 91 از کمتر مراحل این در ریشه فعالیت ناحیه

 مراحل اولیه در تنش وقوع. نگردد دسترس قابل رطوبت

 عملکرد کاهش باعث تنها نه ای گیاهچه یعنی کلزا رشد

 می بوته تر قوی رشد سبب گردد، بلکه نمی کلزا دانه

 سبب نفوذ کلزا گیاه رشد اولیه مراحل در آب تنش .شود

 در که گردد می آن گستردگی و خاك در ریشه بیشتر

 سیستم این غذایی مواد و فراهمی آب با بعدی مراحل

خواهد  گیاه بهتر و بیشتر رشد سبب گسترده ای ریشه

نتایج حاصل از داده های رطوبت در  .( 2111 )فنائیشد

منطقه مورد مطالعه نشان داد که بیشترین میزان 4

 رطوبت در منطقه زاهدان، زهک و بخش هایی از نیمروز 
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الیه متوسط بارش مناطق مورد مطالعه )زابل، زهک،  -6شكل

  نیمروز، هیرمند، هامون، زاهدان(

 
 arc- gis الیه میزان رطوبت حاصل از محیط  -7شكل

مناطق مورد مطالعه )زابل، زهک، نیمروز، هیرمند، هامون، 

  زاهدان(

و هامون را شامل گردید درحالی که کمترین رطوبت در 

 (.9منطقه هیرمند مشاهده می گردد)شکل

در مکانیابی مناطق مستعد کشت ( 2119): رضاییشیب

کلزا در شهرستان سرپل ذهاب با استفاده از سیستم 

اطالعات جغرافیایی انجام داده به این نتیجه رسیده که 

شامل دشت ها و پهنه هایی مناطق کامالً مناسب و مناسب 

متر  911درصد و ارتفاعات کمتر از  4با شیب کمتر از 

درصد مساحت منطقه را پوشش  41بوده است که بیش از 

می دهد. الیه اراضی شیب شمال استان)زابل، زهک، 

نیمروز، هیرمند، هامون، زاهدان(باتوجه به شیب 

درصدی دشت مناطق سیستان در نقشه مالحظه می 7

ه پائین ترین شیب را نشان می دهد.لذا منطقه شود ک

 (.9زاهدان و اطراف آن دارای شیب باال می باشد)شکل

در ( 2117) رسـولی و همکاران  ارتفاع از سطح دریا:

پژوهشی تحـت عنـوان نقـش بارش و ارتفاع در تعیین 

مناطق مسـاعد بـرای کشـت گنـدم دیـم بـا استفاده از 

ایی در استان اردبیل به ایـن سامانه اطالعات جغرافی

نتیجـه رسیدند که مقادیر بارش و ارتفاع از شاخص های 

مؤثر در کشت گنـدم دیم محسوب میشوند. از نتایج 

دیگـر ایـن تحقیـق، کشـف توانـایی سیستم اطالعات 

جغرافیایی در ترکیب و تولید اطالعـات فضـایی بـا لحاظ 

اند مدیران و نمودن دادههای غیرفضایی است که میتو

گیرندگان را برای دسترسی به اطالعات یاری  -تصمیم

نموده و با توجه به نوع برنامهریزی زراعی، مدل متناسب 

ایشان به این  .ساخته و بـرای اسـتفاده ارائـ ه کنـد

ایستگاه هواشناسی از  97منظور، ابتدا دادههای بارندگی 

لیل آوری و تجزیه و تح را جمع 2114الی  9194سال 

نمودند. سپس با بهره گیری از نقشه توپوگرافی رقومی 

استان مناطق مساعد برای کشت گندم دیم با استفاده از 

در این  .سامانه اطالعات جغرافیایی را شناسایی کردنـد

مطالعه نیز با استفاده از اطالعات هواشناسی و 

جغرافیایی اقدام به شناسایی منـاطق دارای شـرایط 

 "کاشت تا سبز شدن"یی و رطـوبتی مرحلـه بهینـه دمـا

کلزا دیم با هدف اجرای موفقتر فعالیـت هـای زراعی در 

زمینه کشت کلزا دیم در اسـتان خوزسـتان و سـایر 

باتوجه به خطوط سبز .منـاطق دارای اقلیم مشابه گردید

رنگ مناسب ترین منطقه به لحاظ ارتفاع از سطح دریا را 

بخشی از نیمروز، زاهدان می نشان می دهد.که شامل 

 (.1باشد)شکل

به دلیل عدم توجه کافی به اهمیت مصرف مواد ماده آلی:

آلـی در اراضی کشاورزی، میزان مواد آلی اغلب خاکهای 

کـشور پایین اسـت کـه ایـن امـر کـاهش محـسوس 

حاصـلخیزی خاکها را به دنبال داشته است)ملکوتی 

 (. با عنایـت به اثر مثبتی که مواد آلی بر باروری9111

آلی مورد توجه قرار گرفته  خاك دارد، مصرف ایـن مواد

 به طـوری کـه مـدیریت مواد مجددا مطلوب مواد آلی در
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مناطق arc-gis  الیه شیب اراضی حاصل از محیط -8شكل

 مورد مطالعه )زابل، زهک، نیمروز، هیرمند، هامون، زاهدان(

 
-arc محیطالیه ارتفاع ازسطح دریا حاصل از  -3 شكل

gis ،مناطق مورد مطالعه )زابل، زهک، نیمروز، هیرمند
 هامون، زاهدان(

. خاك قلب کشاورزی پایدار نام گرفتـه است

 ماده آلـی نـه تنهـا تـأ مین کننـده( 9110استیونسون)

بخشی از نیاز گیاه به عناصر غذایی می باشد بلکه با 

زیستی در خاك به چرخش بهتر مواد تشدید فعالیت 

غذایی کمـک از سویی مصرف مواد آلی در خاك منجربـه 

وضعیت فیزیکی نیز خاك می گردد که  .بهبـود می کند

این امر به نوبه خود به رشـد و نمـو بهـتر گـیاه کمک می 

با توجه به نتایج حاصل از (. 9110)استیونسوننماید

نشان داد کمترین ArcGIS متغییر های خاك در محیط

مواد آلی اراضی شمال استان مربوط به زابل، زهک، 

هیرمند، هامون، نیمروز و بیشترین مربوط به اراضی 

جنوب زاهدان و حدمتوسط در محدوده مرکزی و شمال 

 (.91زاهدان رانشان می دهد)شکل

هدایت الکتریکی(: شوری خاك یکی از ec)شوری خاك

د در مناطق خشک و مهمترین عوامل محدودکننده تولی

براساس تقسیم بندی انجام  نیمه خشک به شمار می رود.

کلزا در رده  (9194( و ماس)9119شاتون)شده توسط 

گیاهان متحمل به شوری قرار دارد. نتایج سایر تحقیقات 

دسیزیمنس بر مترکلزا  90معادل  EC نشان داده که در

. (2114د)کافی شو درصدی عملکرد می 71دچار کاهش 

-arcر این تحقیق نتایج حاصل از آنالیز خاك در محیط د

gis  نشان داد که به استثنای منطقه هیرمند سایر نقاط از

ب برای محصول هدایت الکتریکی مناسecاراضی دارای 

 (.99کلزا می باشد)شکل

 
 arc-gis ماده آلی اراضی حاصل از محیط-11 شكل

مطالعه )زابل، زهک، نیمروز، هیرمند، هامون، مناطق مورد 
 زاهدان(

 

 
 arc-gis الیه شوری خاك حاصل از محیط-11شكل

مناطق مورد مطالعه)زابل، زهک، نیمروز، هیرمند، هامون، 
 زاهدان(
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pH :(2119جعفری ) ،با استفاده از سه عامل محیطی شیب

pH   عنصر اقلیمی به امکان سنجی کشت کلزا 92خاك و

پرداخته است. بر  GIS در شهرستان بهشهر در محیط

اساس نتایج، عالوه بر بخشهای جنوبی ناحیه جلگها، 

متر نیز  111بخشهای کوهستانی این شهرستان تا ارتفاع 

دراین پژوهش . برای کشت این محصول مناسب است

خاك در مناطق  pHموردنتایج حاصل از آنالیز خاك در 

 نشان داد arc-gisمورد مطالعه پس از بررسی در محیط 

که مناسب ترین مناطق شهرستان هیرمند و بخش مرکزی 

ط و باالیی درحد متوسpH  زاهدان و سایر مناطق از

 (. 92برخوردارمی باشند)شکل

 میزان عناصر غذایی در خاك: 

تا گیاه : استفاده از نیتروژن سبب می گردد نیتروژن

مرحله رشد رویشی را با سرعت و قدرت بیشتر سپری 

نماید به طوری که پتانسیل بیشتری برای تحمل تنش 

ایجاد و مقداری از خسارت در زمان تنش خشکی را 

توصیه کلی  (2119. خان و همکاران)جبران می نماید

 991-211تن کلزا حدود  4مصرف کود ازته برای تولید 

کیلوگرم اوره( می  471-011عادل کیلوگرم در هکتار )م

باشد. تقسیط کود ازته با توجه به مرحله رشدی کلزا 

باعث افزایش بهره وری استفاده از کود و کاهش هدر 

رفت کود می شود. به طور کلی توصیه می شود که 

کودهای ازته در سه نوبت : پایه )زمان کاشت(، ابتدای 

 ساقه رفتن و قبل از گلدهی مصرف شود.

:برای کاهش هدر روی کود می توان کود ازته را  9تهنک 

پس از آبیاری اول و همراه با آبیاری دوم و یا سوم 

:منابع متفاوتی برای کود ازته وجود  2نکته .مصرف نمود

دارد هرچند که بیشترین منبع مورد استفاده اوره می 

باشد اما منابع دیگر مثل سولفات آمونیوم و نیترات 

 4نکته  .تواند مورد استفاده قرار گیرد آمونیوم نیز می

:در صورتی که آزمون خاك انجام گرفته باشد، توصیه 

می شود مقدار کود اوره مورد نیاز کلزا بر اساس عملکرد 

مورد انتظار ، اقلیم و میزان کربن آلی خاك استفاده 

در این بررسی نتایج آنالیز خاك در مورد متغییر .شود

الیه نیتروژن فاقد بیشترین  arc-gisنیتروژن در محیط 

نیتروژن در مناطق مورد مطالع و حدمتوسط نیتروژن در 

مناطق زهک، زابل، نیمروز، هامون و بخشی از هیرمند 

ه نیتروژ می باشد.منطقه زاهدان دارای پایین ترین میزان

 (.94در این الیه می باشد)شکل

 

 
 arc-gisخاك در محیط  pH ازالیه حاصل -12شكل

)زابل، زهک، نیمروز، هیرمند، هامون،  مناطق مورد مطالعه

 زاهدان(

 

 
 arc-gisالیه نیتروژن حاصل از محیط -19شكل

مناطق مورد مطالعه)زابل، زهک، نیمروز، هیرمند، هامون، 

 زاهدان(
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فسفر: از آن جا که کلزا نیاز باالیی به فسفر دارد ، رشد  

گیاه در خاکهای با فسفر کم ضعیف است. کلزا در مراحل 

هفته  9اولیه رشد به سرعت این عنصر را جذب کرده و تا 

این جذب ادامه دارد. بنابراین کود فسفر باید هم زمان با 

کاشت مصرف شود. منابع مورد استفاده فسفر شامل 

دهای سوپرفسفات تریپل، دی آمونیوم فسفات و مونو کو

بطور کلی برای تولید سه تن  .آمونیوم فسفات می باشد

کیلوگرم فسفات دی آمونیوم  971-211دانه کلزا حدود 

یا سوپرفسفات تریپل در هکتار نیاز میباشد اما توصیه 

می شود کود فسفر بر مبنای آزمون خاك مصرف 

ورد کاشت ، داشت و در م یدستورالعمل فن)شود

نتایج حاصل از ( 2197برداشت کلزا در استان کرمانشاه 

نشان داد که مناطق نیمروز  arc-gisالیه فسفر در محیط 

و زابل دارای باالترین میزان فسفر و مناطق زهک، هیرمند 

 (. 90و زاهدان دارای کمترین مقدار را دارا می باشد)شکل

تحرك ترین عنصر پتاسیم بعد از نیتروژن م پتاسیم:

غذایی در گیاه می باشد و از اندامهای پیر به اندامهای 

در شرایط (. 9117 رس چنرد)ماجوانتر منتقل می شو

کمبود پتاسیم، حساسیت گیاهان به تنش های محیطی 

افزایش می یابد. در شرایط تنش، تولید رادیکال های فعال 

اکسیژن به شدت تحریک می شود . پتاسیم باال نقش 

ازدارندگی در مقابل تولید رادیکال های فعال اکسیژن در ب

گیاهان  (.2112د)کک مک طی فتوسنتز و اکسیده شدن دار

دست  NADPHبا ذخیره پتاسیم مطلوب آب کمتری را از 

می دهند، چون پتاسیم پتانسیل اسمزی را افزایش داده و 

نقش عمده ای در تنظیم روزنه ای برگ دارد. در بررسی 

کل مناطق مورد  arc-gis متغییر پتاسیم حاصل از محیط 

 (. 97مطالعه در حدمتوسط نشان داد)شکل

 

 
 arc-gis الیه فسفر حاصل از محیط-14شكل

مناطق مورد مطالعه)زابل، زهک، نیمروز، هیرمند، هامون، 

  زاهدان(

 
 arc-gis الیه پتاسیم حاصل از محیط-15شكل

مناطق مورد مطالعه)زابل، زهک، نیمروز، هیرمند، هامون، 

 زاهدان(

 

در بین عناصر ریزمغذی، آهن نقش کلیدی در آهن: 

تشکیل کلروفیل و فتوسنتز داشته و از اهمیت زیادی در 

سیستم آنزیمی و تنفس گیاهـان برخوردار میباشد. 

بنابراین کاربرد آن اثر مثبت بر تولیـد مـاده خشـک گیاه 

خواهد داشت. در مقابل از مهمترین اثرات کمبـود آهـن، 

انه های فتوسنتزی است که نتیجه کـاهش محتوای رنگد

ی آن افـزایش نسـبی کارتنوئیدها در مقایسه با کلروفیل 

بوده که در نهایت سبزینگی برگها و توان فتوسنتزی آنها 

الیه آهن حاصل  .(2119بریات و گیمرد د)را کاهش میده

در مناطق زابل، زهک ، نیمروز و  arc-gisاز محیط 

مناطق زهک و هیرمند  هامون دارای بیشترین میزان و

 (. 94زاهدان فاقد آهن را نشان داد)شکل درحد متوسط و

روی: مصرف روی در کلزا سبب افزایش شاخه بندی، 

تعداد خورجین و عملکرددانه می شود و جنانجه مصرف 
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آن بصورت محلول پاشی قبل از گل دهی انجام شود، 

د)گرانت و بیلینگ سبب افزایش تشکیل دانه می شو

در مناطق  arc-gisالیه روی حاصل از محیط (. 2111

 زابل، زهک ، نیمروز و هامون میزان حد متوسط و مناطق

هیرمند و زاهدان دارای کم ترین میزان روی را نشان 

 (.99داد)شکل

 

 
 arc-gis الیه آهن حاصل از محیط-16شكل

مطالعه)زابل، زهک، نیمروز، هیرمند، هامون، مناطق مورد 

  زاهدان(

 
 arc-gis  الیه روی حاصل از محیط  -17شكل

مناطق مورد مطالعه)زابل، زهک، نیمروز، هیرمند، هامون، 

  زاهدان(

 تحلیل نقشه نهایی:

 بوم شناختی اراضی کشاورزی –پهنه بندی زراعی    

 ، زابل)در شمال و مركز استان سیستان و بلوچستان

 :(زاهدان و نیمروز زهک، هامون، هیرمند،

وم ب –نتایج این مطالعه نشان داد که پهنه بندی زراعی      

شناختی کلزا براساس تحلیل داده های اقلیمی، 

توپوگرافی، خاك امکان پذیر است و سامانه اطالعات 

ین ابزار تحلیل داده ها، جغرافیاییبه عنوان مناسب تر

توانست نواحی همگن را با دقت بیشتری شناسایی و پهنه 

بندی دقیقی با توجه به نتایج فرآیند حلیل سلسله مراتبی 

ارایه دهد.حاصل آن نقشه مکان یابی کشت کلزا در شمال 

 هیرمند، ، زابل)و مرکز استان سیستان و بلوچستان

طبقه در  0که در است (زاهدان و نیمروز زهک، هامون،

نشان داده شده است.در این نقشه از شمال به  99شکل

جنوب استان و از شرق به غرب آن از مطلوبیت عوامل 

محیطی و طبقات پهنه بندی کاسته شده به طوری که 

اراضی با توان مناسب و مطلوب برای کشت کلزا در 

 جنوب و قسمت مرکزی استان شناسایی شدند.

روجی حاصل از روی هم گذاری درنقشه های خ      

عوامل بوم شناختی مختلف، مشخص شد که طبقات نیمه 

مستعد و غیر مستعد برای کشت کلزا، قسمت های شمالی 

زهک، هامون، نیمزوز و کل اراضی شهرستان های 

اراضی هیرمند، زابل ر شامل می شود. دراین مناطق 

 ومیزان اندك بارش و پتانسیل منابع آبی پائین، شوری 

کمبود عناصر غذایی به عنوان عوامل محدود کننده کشت 

کلزا شناخته شدند. عامل محدود کننده شوری باال خاك 

باعت شد که در قسمت هایی از شهرستان های زهک، 

هامون، نیمروز و زاهدان با وجود داشتن شرایط قابل 

قبول از نظر سایر شرایط محیطی، در هیچ پهنه مستعدی 

وجه به منطبق کردن الیه های اقیلم و بات قرار نگرفت.

متغییر های خاك شمال و مرکز استان در چهار کالس 

طبقه بندی شد که در نقشه مناطق بسیار نامناسب با رنگ 

قرمز متوسط با رنگ زرد، مناسب با رنگ سبز کم رنگ 

در (. 99سب با رنگ سبز تیره نشان داد)شکلو بسیار منا

، نتایج حاصل نشان استاننقشه پهنه بندی شمال و مرکز 

بیشتر در نواحی مستعدترین مناطق کشت کلزا  داد.

کوهستانی و مشرف به دشت های منطقه نیمروز و 

 (. 91زاهدان می باشد)شکل
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مناطق مستعد كشت كلزا در چهار كالسه بسیار -18شكل

مورد  مناسب، مناسب، متوسط، و بسیار نامناسب مناطق

 مطالعه)زابل، زهک، نیمروز، هیرمند، هامون، زاهدان(

 

 

 نقشه پهنه بندی كشت كلزا در شمال و مركز استان -13شكل

 

 

 كلی نتیجه گیری

کلزا یکی از گیاهان روغنی مهمی است که در سال        

های اخیر در استان سیستان و بلوچستان کشت می 

شود. با توجه به حمایتهای گسترده دولت در زمینه ی 

کشت دانه های روغنی به ویژه کلزا به منظور کاهش 

وابستگی به واردات این محصول و باتوجه به نوسان 

در سال های مختلف، های مختلف در تولید این محصول 

شناسایی مناطق مستعد و غیر مستعد بر اساس شناخت 

مزیت ها و محدودیت های محیطی کشت این محصوالت 

می تواند کمک شایانی به پایداری میزان تولید کلزا در 

استان سیستان و بلوچستان داشته باشد. با وجود قابلیت 

های در تحلیل داده ها، از قابلیت  GISباالی فن آوری 

توابع تحلیلی در مطالعات امکان سنجی کشت محصوالت 

زراعی، در سطح استان سیستان وبلوچستان بهره کافی 

این مطالعه درنظر دارد بستری علمی .برده نشده است

جهت توسعه کشاورزی با کمک روشهای نوین متکی 

برتکنولوژی را معرفی نماید. بدیهی است نقش بی بدیل 

ه گشاه برخی از مشکالت حاکم تکنولوژی می تواند را

برکشاورزی باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که قابلیت 

های منطقه برای کشت کلزا به چهار پهنه ی کامالً مناسب، 

مناسب، ضعیف، و نامناسب تقسیم می شود. پهنه ی 

کامالً مناسب به میزان بسیار اندك در محدوده دامنه های 

ان نیمروز و بخش کوهستانی مناطق اندکی از شهرست

مرکزی و شرق زاهدان می باشند . پهنه ی مناسب و کامالً 

مناسب که منطبق بر مناطق مرکزی و دشتی است، در 

درصد از منطقه ی مورد مطالعه را 91مجموع حدود 

پوشش می دهند. پهنه های با قابلیت ضعیف برای رشد 

کلزا بیشترین مساحت استان را به خود اختصاص داده 

این پهنه ها در حاشیه ارتفاعات قرار دارند و زمین است. 

های سنگالخی با شیب زیاد را تشکیل می دهند. پهنه های 

نامناسب با پوشش منطقه مشتمل بر کوهستانها و مناطق 

 فاقد شرایط مناسب برای کشت کلزا است.
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