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 برای هقابله با آى در زراعت نیشکربررسی اثر سرها و یخبنذاى بر گیاهاى زراعی و طرح پیشنهادی 

 کارشناس ارشذ تحقیقات( -)بابک جعفری

 ٌيبٞي ا٘سأٟبي ضفتٗ ثيٗ اظ يب ٚ ذؿبضت ايزبز ؾجت پبييٗ َي آٖ زضربت حطاضتي وٝ اؾت اي پسيسٜ ؾطٔبظزٌي

 ذؿبضتٟبي ؾبِٝ ٕٞٝ ٚ قسٜ حبزث ثٟبض اٚايُ يب ٚ ظٔؿتبٖ فهُ زض ٔيٜٛ زضذتبٖ زض ػبضيٝ ايٗ ٔؼٕٛالً .قٛز ٔي

زض ٌيبٞبٖ يىؿبِٝ  .قٛز تٙف ا٘زٕبز ٔؼٕٛال زض ٌيبٞبٖ ٚ يب زضذتبٖ چٙس ؾبِٝ زيسٜ ٔي ،ٌصاضز ٔي ربي ثط ضا ظيبزي

زضرٝ  18تب  0ِٚي تٙف ؾطٔب )  ذؿبضت ايٗ تٙف ضا وٓ يب حصف ٕ٘ٛز.تٛاٖ  ٔؼٕٛال ثب تغييط تبضيد وكت ٔي

 ظٔيٟٙبي وُ اظ زضنس 10 حسٚز تٟٙب قسٜ اضائٝ آٔبضٞبي اؾبؼ ثطوٙس.  ؾب٘تيٍطاز( ثٝ ٌيبٞبٖ يىؿبِٝ آؾيت ٚاضز ٔي

                                                               .ثبقٙس ؾطٔبظزٌي تٙف ثسٖٚ اؾت ٕٔىٗ ز٘يب وكت لبثُ

   Cفتٛؾٙتع ٌيبٞبٖ چٙسؾبِٝ ٌطٔؿيطي ٚ يه ؾبِٝ فهُ ٌطْ، ثرهٛل آٟ٘بيي وٝ زاضاي ٔؿيط فتٛؾٙتعي  

قٛ٘س.  تيٍطاز( ٚ ٘ٛض قسيس آفتبة زچبض آؾيت ٔي٘زضرٝ ؾب 18تب  0زٔبٞبي ؾطٔبظزٌي ) ٕٞعٔبٖٞؿتٙس، زض حًٛض 

ي ٘ٛضي ؾيؿتٓ ا٘تمبَ اِىتطٖٚ زض قٛز وٝ ثبظزاض٘سٌ ٔي ٔرتُوبضوطز غكبٞبي وّطٚپالؾتي زض ٔؼطو ؾطٔبظزٌي 

، ثبػج   IIٚ اوؿيساؾيٖٛ ٘ٛضي ارعايي ٘ظيط وّطٚفيّٟب ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاضز. ٕٔب٘ؼت اظ فؼبِيت فتٛؾيؿتٓ  IIفتٛؾيؿتٓ 

ك وٙس وٝ اظ َطي ٘ظيط يه فيٛظ اِىتطيىي ػُٕ ٔي IIفتٛؾيؿتٓ  قٛز.   ؾيت ثٝ ٌيبٜ ٔيآوبٞف فتٛؾٙتع ٚ زض ٘تيزٝ، 

ٌيط٘س، ثبػج حفبظت وّطٚپالؾتٟب  ٞبي پط ا٘طغي وٝ ثطاي تِٛيس، ٔٛضز ٔهطف لطاض ٕ٘ي تِٛيس فطآٚضزٜوبؾتٗ ٔيعاٖ 

ٖ ٔطوع اظ ايٗ َطيك ٘يع ثبػج ٚاضز آٔسٖ ذؿبضت ثٝ ٌيبٜ ذٛاٞس قس. ػسْ ٔهطف آقٛز ٚ ٕٔب٘ؼت اظ فؼبِيت  ٔي

                                                                                                طيت وٙٙسٜ ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاضز.تٛا٘س ثبػج اوؿيساؾيٖٛ ٘ٛضي قٛز وٝ احطي ثؿيبض تر تطويجبت پط ا٘طغي ٔي

احطات ثطٌكت پصيط ٚ تُبثمي ثٝ زٔبي ا٘ساْ ٞٛايي زض ََٛ ضٚظ زض ٔطحّٝ ضقس ضٚيكي تب حسٚز ظيبزي احطات ايٗ زٔب 

زضرٝ ؾب٘تيٍطاز(، ؾطٔبظزٌي ) نفط  تب  -1ظزٌي ) وٕتط اظ  ٔبٞبي افطاَي ٘ظيط يدزٞس. ز ضٚي فتٛؾٙتع ٘كبٖ ٔي ضا

ظاي غيط لبثُ ثطٌكتي ضا ضٚي فتٛؾٙتع ٚ ؾبيط  تٛا٘ٙس احطات تٙف ٘ٝ ٔيازضرٝ ؾب٘تيٍطاز( ٚ زٔبٞبي ثبالي ضٚظ 18

                                         فطآيٙسٞبي ٔؤحط زض ضقس ضٚيكي اػٕبَ وٙٙس.

                   تٛاٖ ثٝ ؾٝ زؾتٝ وّي تمؿيٓ ٕ٘ٛز: ٞبي حطاضتي ضا ٔي زض يه تمؿيٓ ثٙسي وّي، تٙف

    stress Heat( تٙف زٔبي ثبال ) ٌطٔب -1 

           .قٛ٘س اغّت ٌيبٞبٖ ظضاػي يىؿبِٝ اظ آٖ ٔتبحط ٔي:   Chilling  Stress ٔبٞبي پبييٗ ) ؾطٔب(زتٙف  -2

     stress Freezing تٙف ا٘زٕبز    -3
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زض   Chillingاؾت وٝ ذؿبضت ٚاضز قسٜ ثٝ ٌيبٞبٖ ظضاػي، زض تٙف  زض ايٗ Freezingثب زٔبي   Chillingفطق زٔبي

حبِت آثي ٌيبٞبٖ تأحيط  افتس ٚ زض ٘تيزٝ وٕتط ضٚي ٚيؼيت يب ٞبي ثبالتط اظ ٘مُٝ يد ظزٖ آة اتفبق ٔي زضرٝ حطاضت

                                        افتس وٝ زضرٝ حطاضت اَطاف ٌيبٜ پبييٗ تط اظ ٘مُٝ ا٘زٕبز ثبقس.    ٔي ِتي اتفبقزض حب  Freezingٌصاضز. حبِت ٔي

 احط تٙف ؾطٔب زض وكت آٖ ٘ؿجت ثٝ تٙف ا٘زٕبز، ثٙبثطايٗچٙس ؾبِٝ اؾت ٘يكىط ٌيبٞي  يىٝئاظ آ٘زب –

ثبقس، ثسِيُ ايٙىٝ ظٔبٖ ٚلٛع يرجٙساٖ ٚ زٔبٞبي  . ٘يكىط ثيكتط تحت تأحيط تٙف ا٘زٕبز ٔيثبقس    ٔيوٕتط

نفط ٚ ظيط نفط ٌيبٜ ٘يكىط زض قطايٍ ضقس ثُئي ٚ ضوٛز لطاض زاضز ) وكت رسيس، تٟيٝ لّٕٝ ٚ ضاتٖٛ ٞبي 

ٞبي آشض،  ظٚز ثطزاقت(. ٕٞچٙيٗ زض ٔعاضع ٘يكىط زض حبَ ثطزاقت، چٖٛ ظٔبٖ ٚلٛع يرجٙساٖ ٔؼٕٛال زض ٔبٜ

يىي ذٛز ضا َي وطزٜ ٚ آٔبزٜ حبِت ٘يكىط زٚضٜ ضؾيسٌي تىِٙٛٛغٚ زض ايٗ قٛز  زي ٚ ثٟٕٗ حبزث ٔي

ثبقس، تٙف يرجٙساٖ ثط ٔطيؿتٓ ا٘تٟبيي ٚ زض نٛضت قسيس ثٛزٖ ثط ؾِّٟٛبي ؾبلٝ حبٚي شذيطٜ  ثطزاقت ٔي

                                                         ٌصاضز.  لٙس تأحيط ٔي

 Freezing  Stress   انجواد تنش

اَٚ زض  ضؾس، تكىيُ يد زض ثبفتٟبي ٌيبٜ زض ّٚٞٝ ٚلتي زضرٝ حطاضت ٞٛا يب ذبن ثٝ ظيط زضرٝ يرجٙساٖ آة ٔي –

ثبقٙس. چٖٛ پسيسٜ تكىيُ اِٚيٗ ٞؿتٝ ٘يبظ ثٝ  زٞس وٝ زاضاي حسالُ پتب٘ؿيُ اؾٕعي ٔٙفي ٔي ٞبيي ضخ ٔي لؿٕت

ٞبي آة ثٝ ؾبذتٕبٖ وطيؿتبِي زاضز، زضرٝ حطاضت رٟت يرجٙساٖ  يه ٔىبٖ رٟت تكىيُ ٞؿتٝ ٚ تجسيُ ِٔٛىَٛ

ٕٔىٗ اؾت چٙسيٗ زضرٝ ظيط نفط ثبقس. ثٝ َٛض َجيؼي يد اثتسا زض آٚ٘سٞبي چٛثي ثعضي، ثطٌٟب، ؾبلٝ، ظيط 

تكىيُ ٞؿتٝ يد اِٚيٗ فبوتٛض زض نسٔبت يرجٙساٖ  قٛز. ٞبي ضٚظ٘ٝ ٚ زض فًبٞبي زاذُ ؾَّٛ تكىيُ ٔي حفطٜ

 ٌيبٞبٖ حؿبؼ ثٝ ؾطٔبظزٌي اظ تكىيُ يد زض        اظ ٘ظط التهبزي ٟٕٔتطيٗ رٙجٝ نسٔٝ يرجٙساٖ اؾت.ثبقس ٚ  ٔي

افتس وٝ ثٝ تٙف  ظزٌي ٔؼٕٛال زض ٌيبٞب٘ي اتفبق ٔي يد ثيٙٙس. زضرٝ ؾب٘تيٍطاز نسٔٝ ٔي -5تب  -2زضرٝ حطاضت 

ثبقٙس. زض َجيؼت ثطٌٟبي ٌيبٜ، ٔحُ  يرجٙساٖ ؾبظـ ٘ساض٘س ٚ زض ٘تيزٝ آٟ٘ب ثٝ ٞط ٌٛ٘ٝ تكىيُ يد حؿبؼ ٔي

 -2ثبقٙس. چٟبض ٌٛ٘ٝ اظ آٟ٘ب قبُٔ ربيٍبٟٞبي فؼبَ تكىيُ يد ضا تمطيجب زض  ٞبي اٍُ٘ ٔي تزٕغ تؼسازي اظ ثبوتطي

ٞبي ثبالتط اظ آ٘چٝ زض ٌيبٞبٖ  حطاضت زضرٝ يد زض ٞب ثبػج تكىيُ س. حًٛض ايٗ ثبوتطيٙوٙ زضرٝ ؾب٘تيٍطاز تِٛيس ٔي

ٞبي يد فؼبَ  ٌطزز. فبوتٛضٞبي ٔحيُي وٝ ٔٙبؾت ضقس ٚ افعايف ايٗ ٞؿتٝ قٛز، ٔي ٞب زيسٜ ٔي يػبضي اظ ثبوتط

ظيطا ٔمساض نسٔبت ٘بقي اظ يرجٙساٖ زض يه  ،قٛ٘س ( ٞؿتٙس، ثبػج افعايف حؿبؾيت ٌيبٞبٖ ٔيINAثبوتطيبيي ) 

                                                                                                                                                                                                                                              زاضز.اضتجبٌ ٞبي فؼبَ  ٞبي ٞؿتٝ ثب ٔمساض افعايف رٕؼيت ثبوتطي ٚيػٜ ٔؿتميٕبً زضرٝ حطاضت

ٞبي تكىيُ زٞٙسٜ ٞؿتٝ يد، فبوتٛضٞبي ٔحيُي ٘يع ثبػج ٚلٛع نسٔبت يرجٙساٖ ثٝ ثبفتٟبي ٌيبٜ  ثط ثبوتطيػالٜٚ 

ضؾس ٚ ٕٞچٙيٗ اٌط ٔست ظٔب٘ي وٝ ٌيبٜ زض ايٗ قطايٍ لطاض  ٞبي ظيط نفط ٔي قٛ٘س. ٚلتي زضرٝ حطاضت ثٝ حطاضت ٔي

ؾطيؼتط ثٝ زضرٝ حطاضتٟبي افت زٔب يبثس، ٞط چٝ  ٘بقي اظ يرجٙساٖ افعايف ٔي تاٌيطز، َٛال٘ي قٛز، ٔيعاٖ ذؿبض ٔي

يبثس. ٚرٛز قجٙٓ ٚ ٔٝ، ٘مُٝ ا٘زٕبز ضا ثبالتط ثطزٜ ٚ ثبػج  احتٕبَ ذؿبضت يرجٙساٖ افعايف ٔي ،ظيط نفط ثطؾس
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قٛز وٝ نسٔبت يرجٙساٖ زض زضرٝ حطاضتٟبي ٌطٔتطي اتفبق ثيبفتس. ٟٕٔتطيٗ اؾتطاتػي رٟت ارتٙبة اظ نسٔبت  ٔي

ثٙبثطايٗ ايعِٚٝ وطزٖ ٚ پٛقب٘سٖ يىي اظ ضاٟٞبي ٟبؾت.ٌطْ وطزٖ ثبفتٟبي ٌيبٜ ٚ رٌّٛيطي اظ ؾطز قسٖ آ٘يرجٙساٖ، 

اظ تٛاٖ  ثبقس. افعايف حطوت ٞٛا زض ظٔبٖ ٚاضٍٚ٘ي ٞٛا ٔؤحط ذٛاٞس ثٛز. ثب ايٗ ٚرٛز زض ؾُح ٚؾيغ ٕ٘ي ٔؼِٕٛي ٔي

ٔٛاز ٔحَّٛ زض بٖ ٔمبْٚ ثٝ ؾطٔب ثٝ ػّت ٚرٛز ظزٖ زض زضذتبٖ ٚ ٌيبٞ ٘مُٝ يدس. بينسٔبت يرجٙساٖ رٌّٛيطي ٕ٘

                                                                                                                         وٙٙس، ثؿيبض پبييٗ اؾت. يد ػُٕ ٔي ؾِّٟٛب وٝ ٔخُ يس

ٚرٛز ٔٛاز ٔحَّٛ زض ؾَّٛ ايٗ ٌٛ٘ٝ ٌيبٞبٖ زض  ثٙسز. زيطتط يد ٔي ط ثبقس، آةٞط چمسض ٔٛاز ٔحَّٛ زض آة ثيكت    

ٔخال   (.لبٖ٘ٛ ضائَٛ )          تط اظ نفط زضرٝ يد ثع٘س اي ثؿيبض پبييٗ قٛز وٝ زض ٘مُٝ زضذتبٖ ٔٙبَك ؾطزؾيط ثبػج ٔي

، ٔبيغ ٚ ربٔس ٚرٛز ظ٘س. آة ٔؼٕٛال زض ٌيبٞبٖ ثٝ ؾٝ حبِت ثربض زضرٝ ؾب٘تيٍطاز يد ٔي -40ؾَّٛ زضذت ؾيت زض 

تط وبٞف پيسا وٙس ٚ  زاضز. ثطاي ايٙىٝ آة ٔبيغ ثٝ يد تجسيُ قٛز، زض ٌيبٜ الظْ اؾت اٚال زٔب ثٝ نفط زضرٝ يب پبييٗ

تكىيُ قٛز. ٞط ٌبٜ زٔبي آة ثٝ ظيط نفط زضرٝ وبٞف يبثس أب ٕٞچٙبٖ   Ice nucleate حب٘يب اِٚيٗ ٞؿتٝ يري يب 

تكىيُ قسٜ اؾت. زض ٔٛضز ٌيبٞبٖ ظضاػي ٔخُ ٌٙسْ ٚ  Super coolٌٛييٓ  ب ٔيٞؿتٝ يري تكىيُ ٘كٛز، انُالح

ثب تكىيُ اِٚيٗ وطيؿتبِٟبي يد  Freezingافتس ٚ اؾتطؼ  زضرٝ ؾب٘تيٍطاز اتفبق ٔي -4رٛ ٔؼٕٛال ؾٛپط وَٛ زض 

ثٝ حبِتٟبي شيُ تمؿيٓ    ذؿبضت اؾتطؼ ٘بقي اظ زٔبي ا٘زٕبز  ٘حٜٛ قٛز تب ٔٛلؼي وٝ وُ آة ٌيبٜ يد ثع٘س. ٔي قطٚع

                                                                                                                          :قٛز ٔيثٙسي 

) آة  ؾيٕپالؾتٚ پبضا٘كيٓ ؾبلٝ ثب پتب٘ؿيُ  يب آة ثيٗ ؾِّٛي زض ؾِّٟٛبي ٔعٚفيُ ثطي آپٛپالؾتيه تب٘ؿيُپ -1 

           قٛ٘س.                                             زضٖٚ ؾِّٛي( ثب ٞٓ ثطاثط ٔي

قٛز أب ٕٞچٙبٖ  ٔي Super coolثب وبٞف ثيكتط زٔب، آة ٞط زٚ ؾيؿتٓ ) زاذُ ٚ ذبضد ؾَّٛ( ؾٛپط وَٛ   -2

           تؼبزَ يب پتب٘ؿيُ ثطلطاض اؾت. 

           قٛز ظيطا غّظت آٖ اظ زاذُ ؾَّٛ وٕتط اؾت.  ؾت تكىيُ ٔياِٚيٗ ٞؿتٝ يري زض آپٛپال -3

           ظ٘س.       ثب تكىيُ ٞؿتٝ يري زض آپٛپالؾت، آة آپٛپالؾت ثٝ ؾطػت يد ٔي -4

ذٛضز ) اظ ٘ظط آة( ثٙبثطايٗ پتب٘ؿيُ  ثب ايزبز يد زض آپٛپالؾت، تؼبزَ ٔيبٖ آپٛپالؾت ٚ ؾيٕپالؾت ثٟٓ ٔي -5

                     ٌطزز.  وٛچىتط اظ پتب٘ؿيُ ؾيٕپالؾت ٔيآپٛپالؾت 

قٛز تب تؼبزَ رسيسي ثٛرٛز آيس، أب ايٗ تؼبزَ  زض ايٗ ٔطحّٝ آة اظ ؾيٕپالؾت ذبضد ٚ ثٝ آپٛپالؾت ٔٙتمُ ٔي -6

اظ  ظ٘س ٚ اظ َطف زيٍط ثب ذطٚد آة افتس ظيطا اظ يه َطف ثٝ ٔحى ٚضٚز آة ثٝ آپٛپالؾت يد ٔي ٞطٌع اتفبق ٕ٘ي

ضٚز ٚ ثسيٗ تطتيت ثب  تط ٔي ٙبٖ پبييٗچتط قسٜ ٚ ٘مُٝ ا٘زٕبز آٖ ٕٞ ي ؾيٕپالؾت غّيظ ؾيٕپالؾت غّظت قيطٜ

افتس وٝ  ٔيط٘س، زض ٚالغ ٔطي ؾِّٟٛب زض ظٔب٘ي اتفبق ٔي ٌؿتطـ ا٘زٕبز زض آپٛپالؾت يب پالؾِٕٛيع قسٖ، ؾِّٟٛب ٕ٘ي

ٔب٘ي اؾت وٝ زٔب افعايف يبفتٝ ٚ يد آپٛپالؾت آة ٌيطز ٚ ايٗ ظ ػُٕ رصة ٔزسز آة تٛؾٍ ؾِّٟٛب نٛضت ٔي
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 قسٜ چطٚويسٜ افعايف يبفتٝ ٚ ثط غكبي turgorٌطزز ٚ ثب ٚضٚز آة ثٝ ؾِّٟٛب فكبض تٛضٌط  آة ٚاضز ؾِّٟٛب ٔيقٛز ٚ  ٔي

پالؾِٕٛيعٚ چؿجب٘س. اظ آ٘زبيي وٝ ٍٞٙبْ ٚلٛع  ٕ٘بيس ٚ آٖ ضا ثٝ زيٛاضٜ ؾَّٛ ٔي حبنُ اظ پالؾِٕٛيع، فكبض ٚاضز ٔي

 ثبقس ٚ انُالحب چيٗ ذٛضزٌي ، غكبي ؾيتٛپالؾٕي اظ چٙس ٘مُٝ ضٚي ٞٓ چؿجيسٜ ٔيضا زاقتيٓ چطٚويسٌي غكبء

ٜ قسٖ قٛز ٚ ٔطي ؾَّٛ ثٝ ػّت پبض غكبء زض چٙس ٘مُٝ پبضٜ ٔيٚ تب ذٛضي زاض٘س، ثب ايزبز چٙيٗ فكبض تٛضٌطي، 

                                                                                                                                                                             افتس. غكبء اتفبق ٔي

آؾيت  ٞبي ٌيبٞي تٛا٘ٙس ثٝ تٕبٔي ٌٛ٘ٝ قٛ٘س، ٔي ظزٌي ٔحِّٟٛبي زضٖٚ ٌيبٞبٖ ٔي زٔبٞبي پبييٙي وٝ ٔٙزط ثٝ يد

ٌيط٘س.  ظزٖ لطاض ٔي  ٞبي ٌيبٞي ٚ زض قطايٍ َجيؼي، ٔحِّٟٛبي ثطٖٚ ؾِّٛي زض ٔؼطو يد زض اغّت ٌٛ٘ٝ ٚاضز وٙٙس.

قٛز  زٚ زِيُ ثطاي يد ٘عزٖ ٔحِّٟٛبي زضٖٚ ؾِّٛي ٚرٛز زاضز: اَٚ ايٙىٝ حًٛض ٔٛاز ٔحَّٛ زض ايٗ ؾِّٟٛب ؾجت ٔي

زضرٝ ؾب٘تيٍطاز وبٞف يبثس وٝ ٔؼبزَ ثب وبٞف  86/1وٝ ثٝ اظاي ٞط َٔٛ زض ِيتط اظ ايٗ ٔٛاز، ٘مُٝ ا٘زٕبز ثٝ ا٘ساظٜ 

زضرٝ ؾب٘تيٍطاز ثٝ اظاي ٞط ٍٔب پبؾىبَ اظ پتب٘ؿيُ ٔحَّٛ اؾت. اغّت ٌيبٞبٖ ظضاػي وبٞف ٔؼبزَ يه يب زٚ  82/0

زٞٙس، زض حبِيىٝ ثطذي اظ ٌيبٞبٖ قٛض ظيؿت وٝ ٕ٘ه زض آٟ٘ب تزٕغ  زضرٝ ؾب٘تيٍطاز زض ٘مُٝ ا٘زٕبز ذٛز ٘كبٖ ٔي

زْٚ ايٙىٝ ٔحِّٟٛبي ؾِّٛي اغّت ثب  وٙٙس. زضرٝ ؾب٘تيٍطاز زض ٘مُٝ ا٘زٕبز ذٛز ايزبز ٔي 14ثس، وبٞكي ٔؼبزَ يب ٔي

ٞبي الظْ ثطاي تكىيُ يد زض زضٖٚ ؾَّٛ  ظ٘ٙس. ػّت ايٗ أط ثٝ فمساٖ ٞؿتٝ وبٞف زٔب ثٝ ظيط ٘مُٝ ا٘زٕبز، يد  ٕ٘ي

٘تيزٝ، ٘مُٝ ا٘زٕبز  زض .قٛز ٘بٔيسٜ ٔي  Super cooling فراسرهاییٌطزز. ايٗ پسيسٜ انُالحب تحت ػٙٛاٖ  ثبظ ٔي

ظزٌي قٛز، چٖٛ تٕبٔي ٌيبٞبٖ ثٝ زضربت ٔرتّف، فطآيٙس  تئٛضيه زض ٚالغ زٔبيي اؾت وٝ زض آٖ ثبفت ٌيبٜ زچبض يد

فطآيٙس ٌيطز ٚ ٕٔىٗ ٘يؿت ايٗ  زٞٙس. زض آغبظ، يد زض ٔحِّٟٛبي ذبضد ؾِّٛي قىُ ٔي فطاؾطٔبيي ضا اظ ذٛز ٘كبٖ ٔي

ظزٌي لطاض ٌيطز، آة اظ زضٖٚ  ثطاي ٌيبٜ وكٙسٜ ثبقس. أب ظٔب٘ي وٝ ٌيبٜ ثطاي يه زٚضٜ َٛال٘ي زض ٔؼطو زٔبٞبي يد

وٙس. ايٗ أط ثبػج  ؾِّٟٛبي ظ٘سٜ ٚ اظ َطيك ؾيٕپالؾت ثٝ ؾٕت وطيؿتبِٟبي ذبضد اظ زيٛاضٜ ؾِّٛي حطوت ٔي

قٛ٘س. زض ايٗ حبِت پطٚتٛپالؾٓ  ب٘يىي ثبػج ترطيت ثبفت ٔياحتٕبال ثٝ قىُ ٔى قسٜ ٚافعايف ا٘ساظٜ وطيؿتبِٟب 

                                                                                                                                                                                                                                  .ٌطزز آة وكيسٌي ٔئٛرٛز زض ؾيٕپالؾت زچبض 

 

 

اظ ٌيبٞبٖ ظضاػي ٟٔٓ ؾبظٌبض ثٝ قطايٍ آة ٚ ٞٛاي ٌطٔؿيطي تب    C٘يكىط ثٝ ػٙٛاٖ يه ٌيبٜ ثب ٔؿيط فتٛؾٙتعي

آيس. ٘يكىط ٌيبٞي حؿبؼ ثٝ ؾطٔب اؾت. زض ٔٙبثغ ٔتؼسز نفط  ٘يٕٝ ٌطٔؿيطي ) ٔب٘ٙس ذٛظؾتبٖ( ثٝ قٕبض ٔي

        زضرٝ ؾب٘تيٍطاز شوط قسٜ اؾت.  12فيعيِٛٛغيىي آٖ 

ظٔؿتبٖ زضرٝ  ايطاٖ اؾت، زض ثؼًي اظ ؾبِٟب وٝ زض فهُ ٛظؾتبٖ وٝ ٔطوع انّي وكت ٘يكىطزض ٔٙبَمي ٘ظيط ذ

ٚ  وبٞف يبفتٝضؾس، ٔحهَٛ ٘يكىط قسيساً يٍطاز ٔيزضرٝ ؾب٘ت -5حطاضت ثٝ ظيط نفط ٚ حتي زض ثطذي ؾبِٟب ثٝ 

ا٘س،  زض زٚضٜ ثُئي ثٛرٛز آٚضزٜ يب ضاتٖٛ ٞبي ظٚزثطزاقت اي وٝ ٌيبٞبٖ وكت رسيس قٛز تب تٕبْ ؾجعيٙٝ ثبػج ٔي
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ٞبي فّٛضيسا ٚ  يرجٙساٖ زض اؾتطاِيب، آضغا٘تيٗ، ٔهط، ايبِت ضقس ؾطيغ ٘يكىط ػمت ثيبفتس. احتٕبَ ٚلٛعذكه ٌطزز ٚ 

تط اظ نفط زضرٝ  ي پبئيٗٞب. زٔبرٙٛثي ٚ ظيٕجبٜٚ ٚرٛز زاضزئيعيب٘بي أطيىب، ايطاٖ، قٕبَ ٞٙس، پبوؿتبٖ، آفطيمبي ِٛ

ٌطاز، ثبػج ٔتٛلف قسٖ ضقس، ظضز قسٖ ثطٌٟب، ظٟٛض ػالئٓ وٕجٛز فؿفط ٚ وبٞف پٙزٝ ظ٘ي زض ٘يكىط  ؾب٘تي

                                                                             ٌطزز.  ٔي

ظٚزثطزاقت قسٜ، ػالٜٚ ثط وبٞف ضقس َِٛي ؾبلٝ، ثبػج وبٞف تؼساز ؾبلٝ زض  يظزٌي قسيس زض ٔعاضع ثبظضٚ يد

ضقس ٘يكىط  قسٖ فهُ ؾطٔب ٚ قست يرجٙساٖ، زٚض٠ ٞبي ثبالتط، ثٝ ػّت َٛال٘ي ٌطزز. زض ػطو ٚاحس ؾُح ٘يع ٔي

ٞبي ٘يكىط زض ٍٞٙبْ  ايبِت ِٛئيعيب٘بي أطيىب ، ثٝ ػّت وٛتبٞي فهُ ضقس، ؾبلٝ قٛز. زض ثُٛض ٘بٔٙبؾجي وٛتبٜ ٔي

 5ثبقٙس. ثط اؾبؼ ٌعاضقبت، پسيسٜ يرجٙساٖ، ٞط  ٚ ثطاي اٞساف ٔىب٘يعاؾيٖٛ ٔٙبؾت ٔيثٛزٜ  ايؿتبثطزاقت ثٝ نٛضت 

                                  .ٌطزز يت قسيسي ثٝ ٔحهَٛ ٘يكىط ٔاذؿبض ٚاضز آٚضزٖ ؾبَ يىجبض زض ِٛئيعيب٘ب ٚ فّٛضيسا ثبػج

زض قطايٍ الّيٕي ذٛظؾتبٖ وبٞف تؼساز ؾبلٝ تحت تبحيط زضرٝ حطاضت ظيط نفط زض ٔعاضع ظٚز ثطزاقت قسٜ ) آثبٖ 

           ثبقس. ٔبٜ( ٔئبٜ( ثٝ ٔطاتت ثيكتط اظ ٔعاضع ثبظضٚ قسٜ زض اٚاذط زٚضٜ ثطزاقت ) فطٚضزيٗ 

 -4تب  -3ٞبي ؾبوبضْٚ ازَٚ زض ؾطٔبي  وٝ ٚاضيتٝ ٘سٚ ٘كبٖ زاز ٜوّٖٛ اظ رٙؽ ؾبوبضْٚ ضا آظٔبيف وطز 50 ٔحمميٗ

ٞبي ؾبوبضْٚ اؾپب٘تب٘ئْٛ ٚ ؾبوبضْٚ ؾيٙٙؽ ٚ  ٌطاز، وٕتطيٗ ٔمبٚٔت ضا زاض٘س. زض حبِيىٝ ٚاضيتٝ زضرٝ ؾب٘تي

وٝ  ٘سِٚي ٕٞچٙيٗ حبثت وطز ؾطز ٘كبٖ زاز٘س. ٞبي ذبل، ثيكتطيٗ ٔمبٚٔت ضا زض ايٗ زٔبٞبي ٞيجطيسٞبي ثيٗ ٌطٜٚ

  ٚ     NCOٞبي آٟ٘ب ٚاضز قس،  ثٝ ؾطٔب وٝ وٕتطيٗ ذؿبضت اظ ؾطٔب ثٝ ثبفتاضلبْ اظ ٌٛ٘ٝ افيؿيٙبضْٚ، ٔمبْٚ تطيٗ 

CP  -    ضلٓ زض ايٗ ثيٗ  ثبقس ٚ  ٔيCO  -    يستطيٗ ذؿبضت اظ ؾطٔب ضا ٔتحُٕ ٌطزيس. اٌط قست ؾطٔب قس

ي ٘يكىط يد ثؿتٝ ٚ ؾِّٟٛب اظ ثيٗ ٔي زضرٝ ؾب٘تيٍطاز ثطؾس، قطثت زض ثبفتٟب -8تب  -7 زٔبي ٞٛا ثٝظيبز ثبقس ٚ 

پسيسٜ ضا ثٝ             قٛ٘س ٚ ايٗ  . زض احط ؾطٔب، لؿٕتٟبي ٘ٛن ٚ حبقيٝ ثطٌٟبي رٛاٖ ٘يكىط، ٔتٕبيُ ثٝ اضغٛا٘ي ضً٘ ٔيضٚ٘س

                                                          ا٘س. ٔب ٘ؿجت زازٜؾط تزٕغ آ٘تٛؾيب٘يٗ ٘بقي اظ وٕجٛز فؿفط تحت قطايٍ

 

 (Radiational Frost)یخبنذاى تشعشعی

ٌطزز. زض ٍٞٙبٔيىٝ تكؼكغ ذبِم ٔٙفي ثبقس ؾُح  ٔي حبزثي زض قطايٍ آؾٕبٖ نبف ٚ ثسٖٚ اثط ؼيرجٙساٖ تكؼك

ٌطزز،  تط ٔي زض احط ثطذٛضز ثب ايٗ ؾُٛح ؾطزتط ٚ ٔتطاوٓ قٛز زض ٘تيزٝ ٞٛا ذبن ٚ ٌيبٜ ؾطزتط اظ ٞٛاي اَطاف ٔي

اي ثٙبْ ٚاضٍٚ٘ي  بثس، حبنُ ايٗ أط پسيسٜي ٔب٘س ٚ ٔطحّٝ ا٘تمبَ حطاضت ازأٝ ٔي ٞٛاي ٔتطاوٓ زض ؾُح ظٔيٗ ثبلي ٔي

ضٚز  ٔيثبقس. ثٝ ػجبضت زيٍط ٍٞٙبٔي وٝ زض ََٛ قت تب لجُ اظ َّٛع آفتبة، حطاضت ظٔيٗ ؾطيغ اظ زؾت  حطاضت ٔي

ٌيطز. ايٗ  ٚ ٌطٔب ثب تٛرٝ ثٝ ؾجىتط ثٛزٖ ثٝ ؾُٛح ثباليي ضفتٝ ٚ ٞٛاي ؾطز ربي آٖ ضا ضٚي ظٔيٗ ٚ اَطاف ٌيبٜ ٔي

زٞس، ٘بقي اظ ايٗ  ثيكتطيٗ ذؿبضتٟبيي وٝ زض قطايٍ وكٛض ضخ ٔي            قٛز. ي ٘بٔيسٜ ٔيؼانُالحب تكؼك ٘ٛع ؾطٔبظزٌي

اي ٚ  يس. ؾطٔبي تكؼكؼي وبٔال ُٔٙمٝآ ٖ ٔٙحهطا زض ََٛ قت ثٛرٛز ٔي٘ٛع ؾطٔبظزٌي اؾت، ايٗ ٘ٛع يرجٙسا
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افتس ٚ احتٕبَ ٔٛفميت زض ٔحبفظت اظ ٌيبٜ ٚرٛز  ٔحّي ثٛزٜ ٚ زض قت ٞبي آضاْ ٚ آؾٕبٖ نبف ٚ غيط اثطي اتفبق ٔي

ََٛ ضٚظ ٚرٛز زاضز. زض ظٔبٖ ٚلٛع ايٗ ٘ٛع ؾطٔبظزٌي، ٚاضٍٚ٘ي زٔبيي ٚرٛز زاقتٝ ٚ احتٕبَ ؾطٔب ٚ يد ظزٌي زض 

                                                                                                                                            ٘ساضز.

          ٞبي ٘بقي اظ ؾطٔبظزٌي تكؼكؼي:   ضٚقٟبي ٔمبثّٝ ثب ذؿبضت

طاي وبٞف ذؿبضت ٞبيي اظ ظٔبٖ وبقت تب ثطزاقت زض ٔعضػٝ ث ثٝ وّيٝ فؼبِيت) زضاظ ٔست(:  ضٚقٟبي غيط فؼبَ -1 

                    ضا ٔمبثّٝ غيط فؼبَ ٌٛيٙس. ؾطٔبظزٌي

 ا٘تربة ٔحُ ٔٙبؾت وبقت -

 ا٘تربة ضلٓ ٔمبْٚ -

تبثؿتبٖ يب اٚايُ ٔسيطيت وٛز زٞي ٌيبٜ: ثٝ ٔٙظٛض افعايف ٔمبٚٔت ٌيبٞبٖ، ثبيس اظ ثىبض ثطزٖ وٛز اظتٝ زض اٚاذط  -

 پبييع ارتٙبة ٕ٘ٛز.

           ٞبي ضقس ٌيبٞي: ثطاي ثٝ تبذيط ا٘ساذتٗ ضقس ٌيبٞبٖ يىؿبِٝ ٚ ذُط ؾطٔبي ثٟبضٜ اؾتفبزٜ اظ تٙظيٓ وٙٙسٜ -

 تٛرٝ ثٝ تٛپٌٛطافي ُٔٙمٝ-

 ضٚقٟبي فؼبَ ) وٛتبٜ ٔست(: -2

 تٛؾٍ ثربضيٟب:  وٙتطَ ؾطٔبي وٛتبٜ ٔست -

ثبقس ٚ ثيكتط ثطاي ٔجبضظٜ ثب يرجٙساٖ ٘ٛع تبثكي وٝ  ٔٙظٛض ٌطْ وطزٖ ٔٛلت ٔحيٍ، ٔٛحط ٔي اؾتفبزٜ اظ ثربضي ثٝ

ضٚز. ضٚـ ؾٛذت ربٔس قبُٔ وىٟبي ٘فتي يب  ٘ساضز ثٝ وبض ٔي ٚ تساْٚ قجب٘ٝ ضٚظي افتبزٜتٟٙب زض ََٛ قت اتفبق 

ي ؾت وٝ ثط ذالف ثربضيٟبٟٔٛٔبي ربٔس اؾت، ٔعيتي وٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ ؾٛذتٟب ٘ؿجت ثٝ ؾٛذت ٔبيغ زاض٘س ايٗ ا

تٛاٖ ظيط  ضا ٔي ربٔس يايٗ ؾٛذتٟب ،تٛاٖ آٟ٘ب ضا ظيط زضذتبٖ لطاض زاز ٚ ٕ٘ي وطزٜٔؼِٕٛي وٝ ثب ؾٛذت ٔبيغ وبض 

ثؼالٜٚ ربثزب وطزٖ ٚ ضٚقٗ وطزٖ ايٗ ؾٛذتٟب آؾبٖ اؾت. ثربضيٟب ثبيس ظٔب٘ي وٝ ٞٛا يه يب زٚ  .زضذتبٖ لطاض زاز

 .(2ٚ  1 ) ػىؽ قٕبضٜ ضٚقٗ قٛ٘سٞب اؾت،  ٞب ٚ يب رٛا٘ٝ ثطاي ثطٌٟب، قىٛفٝتط اظ زٔبي وكٙسٜ زضرٝ ثبال
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 1قٕبض٠ ػىؽ 

 

 2قٕبض٠ ػىؽ 

                                                                      

 ذت پطٚپبٖ ٚ ٌبظ َجيؼي:ٛثربضي ٔتحطن ثب ؾ زؾتٍبٜ-

ؾب٘تطيفٛغي وٝ ٞٛاي ٌطْ قسٜ ضا ثٝ ويٌّٛطٔي پطٚپبٖ اؾت. پطٚا٘ٝ  45ٔرعٖ  4ؾيؿتٓ ثربضي ٔتحطن قبُٔ 

زٞس. تطاوتٛض ٞط زٜ زليمٝ يه ثبض اظ يه ٌيبٜ  نٛضت افمي ٚ زض رٟت ػٕٛز ثط ٔؿيط حطوت تطاوتٛض ثٝ ثيطٖٚ ٔي

                                (.3) ػىؽ قٕبضٜ  زٞس ٞىتبض ضا پٛقف ٔي 7تب  5وٙس. يه تطاوتٛض  ػجٛض ٔي
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 3قٕبض٠ ػىؽ 

 

 چبٞه ٔؼىٛؼ ا٘تربثي:وٙتطَ ؾطٔبي ثٟبضٜ تٛؾٍ -

ٞبي ثباليي  اي زض زاذُ يه چبٞه فّعي يب ؾيٕب٘ي، ٞٛاي ؾطز تزٕغ يبفتٝ زض ؾُح ثبغبت ثٝ اليٝ ثب چطذف پطٚا٘ٝ

تٛا٘س  وٙس. ايٗ زؾتٍبٜ ٔي زضرٝ ؾب٘تيٍطاز ٞٛاي ثبؽ ضا ٌطٔتط ٔي 4قٛز. تب  ٚ ذبضد اظ تبد زضذتبٖ ا٘تمبَ زازٜ ٔي

                                                    (.4) ػىؽ قٕبضٜ  قٛزتطاوتٛض ضاٜ ا٘ساظي  PTOٛض تٛؾٍ ثطق، ٔٛتٛض زيعَ ٚيب ٔح

 4قٕبض٠ ىؽ ػ
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 ٔبقيٗ ِٔٛس ثبز: زؾتٍبٜ-

طٚا٘ٝ ٌطزاٖ ثعضي ٞؿتٙس. ٍٞٙبٔي وٝ پطٚا٘ٝ ٔبقيٗ ثبز ٞبي ِٔٛس ثبز قبُٔ يه ثطد فٛالزي ثّٙس ٚ يه پ ٔبقيٗ

قٛز. ٔكىُ ػٕسٜ  وكيسٜ ٚ ثبػج پبييٗ آٚضزٖ ٞٛاي ٌطْ ثبالي ؾُح ٚاضٍٚ٘ي ٔئيچطذس، ٞٛا ضا اظ ثبَ ثٝ پبييٗ 

                      . (5) ػىؽ قٕبضٜ  ثبقس ايٗ ؾيؿتٓ ثبال ثٛزٖ ٞعيٙٝ اِٚيٝ تٟيٝ آٖ ٔي

 5قٕبض٠ ػىؽ 

 

 زؾتٍبٜ ِٔٛس ٔٝ:  -

ثٝ ػٙٛاٖ ؾسي زض  قٛز. ايزبز ٔٝ ٔهٙٛػي رٛ ٔيؾٛي ٔٝ ثبػج وبٞف اظ زؾت ضفتٗ ٌطٔب اظ ؾُح ذبن ٚ ٌيبٜ ثٝ 

(. 6ػىؽ قٕبضٜ  )  زضرٝ ؾب٘تيٍطاز ٌطٔب تبٔيٗ ٕ٘بيس 4تٛا٘س تب  قٛز. ٔٝ ٔي ثطاثط ٞسض ضفتٗ ٌطٔب اظ َطيك تكؼكغ ٔي
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 6قٕبض٠ ػىؽ 

 

 اؾتفبزٜ اظ زٚز: -

ٛز ضا ق اظ ظٔيٗ ذبضد ٔي زٚز زض قجٟبيي وٝ ٚاضٍٚ٘ي حطاضتي ايزبز قسٜ اؾت، ٌطٔبيي وٝ ثٝ نٛضت ََٛ ٔٛد ثّٙس

زٞس.  زض ضٚظ ثؼس ٘ٛض ذٛضقيس ضا وٝ ثٝ نٛضت ََٛ ٔٛد وٛتبٜ اؾت، اظ ذٛز ػجٛض ٕ٘ي اظ ذٛز ػجٛض زازٜ ٚ ٕٞچٙيٗ

                               ثبقس. ايزبز زٚز اظ ٘ظط ٔحيٍ ظيؿت ظيبٖ آٚض ٔي

 ٔٛاز قيٕيبيي زض ثٝ تبذيط ا٘ساذتٗ ٌّسٞي: -

           ثبقس. وٙتطَ ؾطٔبي ثٟبضٜ زض ثبغبت ثٝ تبذيط ا٘ساذتٗ ٌّسٞي ٚ فطاض اظ ذُط ؾطٔبي ثٟبضٜ ٔي يىي اظ ضٚقٟبي

           ٞب: آة پبـ -

 قٛ٘س.ٞبي ٔرتّف ٌيبٜ ثبيس ثب آة پٛقيسٜ  آة ثبيس ثٝ َٛض پيٛؾتٝ ٚ ثٝ ٔمساض وٓ زض ؾُح ٌيبٜ ضيرتٝ قٛز. لؿٕت

ضا لُغ وطز. ٔؼبيت آثيبضي  يآة پبق ػُٕ حطاضت ثحطا٘ي ٘طؾيسٜ، ٘جبيستب ظٔب٘ي وٝ زضرٝ حطاضت ثٝ يه زضرٝ 

           ثبضا٘ي، ٞعيٙٝ ٘هت ٚ ٔمساض ثؿيبض ظيبز آة ٔٛضز ٘يبظ اؾت.

 آثيبضي ؾُحي: -

ثٟتطيٗ وبضايي ضا ثطاي زضذتبٖ وٓ ضقس زض  ـٞبي حفبظت زض ثطاثط يرجٙساٖ اؾت. ايٗ ضٚ يىي اظ ضايذ تطيٗ ضٚـ

وٙس. ثيكتطيٗ  زاضز. ٞط چٝ آة ٌطٔتط ثبقس، پؽ اظ ؾطز قسٖ، ٌطٔبي ثيكتطي ضا آظاز ٔي يظٔبٖ يرجٙساٖ تكؼكؼ
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قٛز، وبضايي ايٗ  اقجبع ٔي آةقٛز ٚ ثٝ ٔطٚض ظٔبٖ وٝ ذبن اظ  تبٔيٗ ٔي آةحفبظت زض قت اَٚ پؽ اظ ربضي وطزٖ 

زضرٝ ؾب٘تيٍطاز، زٔبي ٞٛاي ثبؽ ضا يه زضرٝ ؾب٘تيٍطاز  23 آة. آثيبضي يه ثبؽ ٔطوجبت ثب بثسي ضٚـ وبٞف ٔي

                                                             زٞس. افعايف ٔي

 غطلبة وطزٖ: -

ا٘زبْ قٛز، حفبظتي ٔؼبزَ آثيبضي غطلبثي لجُ اظ ٚلٛع يرجٙساٖ  ثبقس. اٌط اظ ٔعايبي ايٗ ضٚـ ٞعيٙٝ ٘ؿجتب پبييٗ ٔي

                     ٌيطز. زضرٝ ؾب٘تيٍطاز نٛضت ٔي 4

 کشت جذیذ، تهیه قلوه و راتونهای زود برداشت: نیشکر خسارت یخبنذاى به هسارع

حبَ ثب تٛرٝ ثٝ قست ؾطٔب  ،(7 ) ػىؽ قٕبضٜ ثبقس ٔتط ٔتفبٚت ٔي 82تب  32اضتفبع ٔعاضع قطوت اظ ؾُح زضيب ثيٗ 

ثبقس ٘ٛع  ثب ؾبػبت ظيبز ٔي -5تب  -3ثب ؾبػبت وٓ ٚ يب زض ٔحسٚزٜ  -1تٛا٘س زض ٔحسٚزٜ نفط ٚ  ٚ يرجٙساٖ وٝ ٔي

                  .تٛا٘س ٔتفبٚت ثبقس ذؿبضت ٚاضزٜ ثٝ ٔعاضع ٔي

 7قٕبض٠ ػىؽ 

 

 ثب ٔست ظٔبٖ وٓ: -1حط يرجٙساٖ ٚ ؾطٔب زض ٔحسٚزٜ نفط ٚ ا -1
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 ثبقس، ٔؼٕٛال زض ايٗ ٔحسٚزٜ ثطٌٟب ٚ ٍ ثب تٛرٝ ثٝ اذتالف اضتفبع اظ ؾُح زضيب ٔيعاٖ ذؿبضت ٔتفبٚت ٔيزض ايٗ قطاي

ٞبي ثيطٚ٘ي ؾبلٝ اظ ثيٗ ضفتٝ  ظزٌي ٚ آؾيت ؾِّٟٛبي ثطي ٚ اليٝ ؾُح ؾجع ٔعاضع وكت رسيس ٚ تٟيٝ لّٕٝ زض احط يد

افتس  ت زض ٔعاضع ثب اضتفبع ثيكتط يب اتفبق ٕ٘يايٗ آؾي ثيٙس، ِٚي ٔطيؿتٓ ا٘تٟبيي آؾيت ٘سيسٜ ٚ يب ثٝ ٘سضت آؾيت ٔي

تط ) اظ ٘ظط  ثبقس، چٖٛ ؾٍٙيٗ ثٛزٖ ٞٛاي ؾطز ؾجت ِغعـ آٖ ثٝ ؾٕت ثرف پؿت ؿتطزٌي آٖ وٕتط ٔيٌيب ؾُح 

قٛز  ٌطزز. ظ٘سٜ ثٛزٖ ٔطيؿتٓ ا٘تٟبيي ؾجت ٔي اضتفبع( زض يه ٘بحيٝ يب ُٔٙمٝ وٝ ؾطٔب ٚ يرجٙساٖ حبزث قسٜ، ٔي

تط ؾُح آؾيت زيسٜ ضا رجطاٖ ٕ٘بيٙس، يٕٗ  ٞبي ٌيبٜ زض ظٔب٘ي وٝ قطايٍ زٔبيي ٔٙبؾت قس ذيّي ؾطيغٝ وٝ ثٛت

ثيٙٙس، ثٙبثطايٗ ا٘تظبض ٔيطٚز وٝ ػّٕىطز ؾبلٝ ايٗ ٔعاضع زض ٟ٘بيت  ٞب ٘يع زض ايٗ قطايٍ وٕتط آؾيت ٔي ايٙىٝ پٙزٝ

                                                                                                                                   .(9ٚ  8ٜ ) ػىؽ قٕبض ثبقسوبٞف ٘يبفتٝ ٚ يب وبٞف آٖ زض حس لبثُ لجِٛي 

 8قٕبض٠ ػىؽ 
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 9قٕبض٠ ػىؽ 

 

 

 ٚ ٔست ظٔبٖ َٛال٘ي: زضرٝ ؾب٘تيٍطاز -5تب  -3احط يرجٙساٖ ٚ ؾطٔب زض ٔحسٚزٜ  -2

 وٕتط، ثبػج ظضز ٚ ذكه قسٖ ثطٌٟب، ٔطي ٔطيؿتٓ ا٘تٟبيي ؾبلٝ انّيٚ  -3زض احط يرجٙساٖ ٚ وبٞف زٔبي ٞٛا تب   

ٞبي آؾيت زيسٜ ٔزسزا پٙزٝ ظزٜ ٚ تِٛيس ثطي ٚ  قٛز. پؽ اظ ٔؿبػس قسٖ زٔب، ايٗ ثٛتٝ ٔي ٞب اظ ثيٗ ضفتٗ پٙزٝ ٚ

٘يكىط وٙٙس، ِٚي ثٝ زِيُ قبذم ؾُح ثطي وٓ، زض اثتساي ٔطحّٝ ضقس ؾطيغ ) فطٚضزيٗ(، ٔعاضع  ؾبلٝ اِٚيٝ ٔي

نسٔٝ زيسٜ، وٙٛپي لبثُ لجِٛي ثطاي رصة ٘ٛض ٘ساض٘س، ٔزٕٛع ايٗ ػٛأُ، وبٞف ػّٕىطز ؾبلٝ ضا ثٝ ٔمساض ظيبز زض 

   (.11ٚ  10) ػىؽ قٕبضٜ  زاضزپي 
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                              10قٕبض٠ ػىؽ 

 

 11قٕبض٠ ػىؽ 

 

 قابل برداشتهحصول هسارع خسارت یخبنذاى به 

          ٌطزز: ذؿبضت يرجٙساٖ ثٝ زٚ ثرف ػٕسٜ تمؿيٓ ٔي

  زضرٝ ؾب٘تيٍطاز:  -1احط يرجٙساٖ ٚ ؾطٔب زض ٔحسٚزٜ نفط تب  -1
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ٞبي  ٘يع ٚاضيتٝ وبٞف زٔبي ٞٛا زض ايٗ ٔحسٚزٜ ثيكتط ثٝ ٔعاضع ٘يكىطي وٝ اضتفبع آٟ٘ب اظ ؾُح زضيب وٕتط ثٛزٜ ٚ

ٞبي  وٓ ثبقس ٔؼٕٛال ٔطيؿتٓ ا٘تٟبيي ؾبلٝ -1يرجٙساٖ زٔبي نفط تب  ٔست ظٔبٖثبقس، اٌط  تط ثيكتط ٔي حؿبؼ

زٔبي ٞٛا بثس، ايٗ ٔعاضع ٚلتي وٝ ي ٘يكىط آؾيت زيسٜ ِٚي زضرٝ ذّٛل قطثت ٚ ؾبوبضظ لبثُ اؾتحهبَ وبٞف ٕ٘ي

بَ ٔٛارٝ ٛل قطثت ٚ ؾبوبضظ لبثُ اؾتحهزضرٝ ذّ ُ فطٚضزيٗ( ثٝ تسضيذ ثب افتافعايف يبفتٝ ) اٚاذط اؾفٙس ٚ اٚاي

ثبقس. ٔعاضػي وٝ ٔطيؿتٓ ا٘تٟبيي آٟ٘ب زض احط  ضٚ٘س ترطيت اظ ٘ٛن ؾبلٝ ثٝ ؾٕت پبييٗ آٖ ٔي زض ايٗ اضتجبٌ ٚ ٌكتٝ

                                                         وبٞف زٔب اظ ثيٗ ضفتٝ ثبيس زض اِٚٛيت ثطزاقت لطاض ٌيط٘س تب ثب حسالُ ذؿبضت التهبزي ثٝ وبضذب٘ٝ حُٕ ٌطز٘س.   

 ٚ يب ٔست ظٔبٖ َٛال٘ي:  -5تب  -3رجٙساٖ ٚ ؾطٔب زض ٔحسٚزٜ زٔبيي احط ي -2

قٛ٘س، ايٗ قست زٔب يٕٗ  زچبض آؾيت ٔي عاضع ٘يكىط قطوتضؾس اوخط ٔ ٔي -5تب  -3زض ؾبِٟبيي وٝ ثطٚزت زٔب ثٝ 

ٞبي ٘يكىط  قٛز، ؾبلٝ ٔحُ شذيطٜ لٙس ٔياظ ثيٗ ثطزٖ ٔطيؿتٓ ا٘تٟبيي، ؾجت پبضٜ قسٖ غكبء ؾِّٟٛبي پبضا٘كيٕي 

زٞٙس،  افت زضرٝ ذّٛل قطثت ٚ زضنس لٙس لبثُ اؾتحهبَ ضا ٘كبٖ ٔيا٘س،  ٔعاضػي وٝ ثسيٗ تطتيت نسٔٝ زيسٜ

ثيٙس، ضٚ٘س وبٞف ويفيت  ثبقس آؾيت ثيكتطي ٔي تط ٔي ٞب ثٝ ؾطٔب حؿبؼ وٝ اظ ؾبيط ٚاضيتٝ      -  Cpٚاضيتٝ 

اذط اؾفٙس ٚ اٚايُ فطٚضزيٗ ثؿتٝ ثٝ قست ترطيت ؾِّٟٛبي ٚذيّي ؾطيغ ثٛزٜ ٚ ثب افعايف زٔب زض ا قطثت ايٗ ضلٓ

زض  ٖٛ زضنس ؾبوبضظ لبثُ اؾتحهبَس، چثبق ؾبلٝ، زيٍط ٔٙبؾت حُٕ ثٝ وبضذب٘ٝ رٟت اؾتحهبَ ؾبوبضظ ٕ٘ي

   (.13ٚ  12ػىؽ قٕبضٜ  ) ضؾس % ٚ يب وٕتط ٔي5ٔحسٚزٜ 

 12قٕبض٠ ػىؽ 
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 13قٕبض٠ ػىؽ 

 

ثبقس، اٌط ؾُح  اؾتطاتػي ثطزاقت زض ايٗ ٔٛالغ ثط اؾبؼ حُٕ ٔعاضع ٘يكىط ثب زضنس ؾبوبضظ ثبالتط ثٝ وبضذب٘ٝ ٔي

تٛاٖ ٘ؿجت ثٝ ثطزاقت ايٗ ٔعاضع لجُ اظ ترطيت وبُٔ لٙس ؾبوبضظ ٚ تزعيٝ  ٔعاضع آؾيت زيسٜ ذيّي ظيبز ٘جبقس ٔي

 ثبال وٝ زاضاي زضنس ؾبوبضظ ٕ٘ٛز ِٚي اٌط ؾُح ٔعاضع آؾيت زيسٜ ظيبز ثبقس ثبيس ٔعاضػيآٖ ثٝ لٙسٞبي ؾبزٜ الساْ 

، تِٛيس وبضذب٘ٝپصيطـ ثطاي ثطزاقت ا٘تربة ٕ٘ٛز تب زض ظٔبٖ ثبليٕب٘سٜ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٔحسٚزيت تٛاٖ  ضا ٞؿتٙس

ذؿبضت ٚ ظيبٖ التهبزي ٕب٘سٜ ٔمساض يهٛضت زض ٔحسٚزٜ ظٔب٘ي ثبليٙيٓ زض غيط أحهَٛ قىط ثيكتطي زؾت آٚض

                   فعٚ٘ي ذٛاٞس يبفت.

 راه کارهای پیشنهادی برای هقابله با سرها و یخبنذاى در کشت و صنعت کاروى

 کشت رقن هقاوم یا هتحول به سرها و یخبنذاى  -

ثٝ ؾطٔب تِٛيس ٕ٘ٛز،  تٛاٖ تٛؾٍ تىٙيه ا٘تمبَ غٖ، اضلبْ ٔمبْٚ ٌصاضي زض ٔطاوع تحميمبتي ٔزٟع ٔي زض نٛضت ؾطٔبيٝ

ثٝ ؾِّٟٛبي ٘يكىط ا٘تمبَ  ،ٞبي ٌيبٞي يب حتي اظ ٌٛ٘ٝ رب٘ٛضي ٔمبْٚ ٞبي ٔمبْٚ ضا اظ ٌٛ٘ٝ تٛا٘س غٖ ايٗ تىٙيه ٔي

                                        زٞس، ايٗ ضٚـ ٔؿتّعْ ٞعيٙٝ ٚ ظٔبٖ ثط اؾت.

   عولیات برداشت هسارع های حساس و تسریع در انجام هذیریت سطح کشت واریته -

ٞبيي وٝ ثٝ ؾطٔب ٚ يرجٙساٖ ذيّي حؿبؼ ٞؿتٙس ضا وبٞف زازٜ تب زض نٛضت ٚلٛع ؾطٔب  ؾُح وكت ٚ زاقت ٚاضيتٝ

   ثتٛاٖ ٔعاضع حؿبؼ ضا زض ٔست ظٔبٖ وٕتطي ثطزاقت ٕ٘ٛز تب ذؿبضت يرجٙساٖ ضا ثٝ حسالُ ضؾب٘س.
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               تر به هسارع هرتفع تر های حساس انتقال واریته -

 وٝ ثٝ ؾطٔب       -  Cp تٛاٖ ٚاضيتٝ ثٙبثطايٗ ٔيثبقس  ٔتط ٔي 82تب  32اضتفبع ٔعاضع قطوت اظ ؾُح زضيب ثيٗ   

ثٝ ٔعاضع ثب اضتفبع ثيكتط ا٘تمبَ زاز تب ظٔبٖ ٚلٛع ؾطٔب وٕتط آؾيت ثجيٙٙس، ايٗ ا٘تمبَ زض ََٛ چٙس ضا  ثٛزٜ       تط حؿبؼ

                      ؾبَ أىبٖ پصيط اؾت.

 استفاده از بخاری -

ثبقٙس، َجك آٔبض ثّٙس ٔست  ٞىتبض ٔي 15000ٚ نٙؼت وبضٖٚ ؾبال٘ٝ زض ٔحسٚزٜ  ٔعاضع لبثُ ثطزاقت قطوت وكت

افتس،  ٞبي آشض، زي ٚ ثٟٕٗ اتفبق ٔي زضنس ؾطٔب ٚ يرجٙساٖ حجت قسٜ زض ٔحسٚزٜ ٔبٜ 90ٞٛاقٙبؾي قطوت، ثيف اظ 

 30افتس ٔؿبحت ٔعاضع ثطزاقت قسٜ زض حسٚز  ظٔب٘ي وٝ وبٞف زٔب ٚ يرجٙساٖ اتفبق ٔيزض ب ثبض٘سٌيٟ ثٝ زِيُ ٚلٛع

% تب 40ض ) ٞىتب 8000تب  6000اٌط  زضنس ٔعاضع ثبليٕب٘سٜ 70قٛز،  زضنس اظ وُ ٔؿبحت لبثُ ثطزاقت ضا قبُٔ ٔي

ثٕب٘ٙس، ثبليٕب٘سٜ ٔعاضع لبثُ ثطزاقت %( ٔعاضع تٛؾٍ ٘هت ٘ٛػي اظ ثربضيٟب اظ ذؿبضت ؾطٔب ٚ يرجٙساٖ زض أبٖ 53

تٛاٖ تب ٘يٕٝ اَٚ فطٚضزيٗ ثب حسالُ افت ويفي ؾبوبضظ لبثُ اؾتحهبَ  وٝ احتٕبال زض احط وبٞف زٔب آؾيت ثجيٙٙس ٔي

                                                     ثٝ وبضذب٘ٝ حُٕ ٕ٘ٛز.

٘هت قسٜ ثبقس ٚ ِِٛٝ ذطٚري قؼّٝ پٛـ ِيتطي وٝ ثطاي آٟ٘ب زض 200فّعي  تٛاٖ اظ ثكىٝ ٞبي ثطاي ثربضي ٔي

ٞبي ٘فتي ٔب٘ٙس ٌبظٚييُ ثبقس، ايٗ ثربضيٟب ثبيس زض  تٛا٘س ٔرَّٛي اظ ثبٌبؼ ٚ فطآٚضزٜ اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز، ؾٛذت ايٗ ثربضيٟب ٔي

ضٚظٞبي ٚلٛع  ٕٔىٗ اؾت تؼسازٔتط اظ يىسيٍط لطاض ٌيط٘س. چٖٛ  40تب  30اَطاف ٔعاضع ٚ زض ثيٗ لُؼبت ثٝ فبنّٝ 

ضٚظ زض فهُ ظٔؿتبٖ ثطؾس، ثطاي تطزز تطيّطٞب ٚ ازٚاتي وٝ ثبيس ؾٛذت ضا ثطاي ايٗ  20ٚ يب پيف ثيٙي آٖ ثٝ يرجٙساٖ 

ثبقس تب زض نٛضت ٚلٛع ثبض٘سٌي، تطزز ازٚات ثيٗ  ٞبي قٙي زض ثيٗ لُؼبت ٔي ثربضيٟب حُٕ ٕ٘بيٙس، ٘يبظ ثٝ ٚرٛز ربزٜ

ٞىتبض  2000تب  1500ٞبي ثيٗ لُؼبت  ايٗ َطح ثبيس زض َي چٙس ؾبَ پيبزٜ قٛز، زض ٞط ؾبَ ربزٜ .لُؼبت ٔرتُ ٘كٛز

                                                       اظ ٔعاضع ضا قٗ ضيعي ٚ آٔبزٜ تطزز وطز. 

وبٞف ػّٕىطز ؾبلٝ ٔعاضع زض ثب تٛرٝ ثٝ ذؿبضت ؾطٔب ٚ يرجٙساٖ وٝ قبُٔ ذؿبضت ٔؿتميٓ ؾبَ ٚلٛع يرجٙساٖ ٚ 

َي  1390، ثٝ َٛض ٔخبَ ذؿبضت قطوت َي يرجٙساٖ ؾبَ ؾبَ ثؼس، ٞعيٙٝ ارطاي ايٗ َطح وبٔال تٛريٝ پصيط اؾت

ٞعيٙٝ ارطاي َطح، پؽ اظ قٗ ضيعي ٚ يٕٗ ايٗ وٝ قٛز.  ثطآٚضز ٔي تٛٔبٖ ٔيّيبضز 90اِي  80زٚ ؾبَ زض حسٚز 

                            يبثس.  ، وبٞف ٔيثؼسٞبي ثيٗ لُؼبت زض ؾبِٟبي  انالح ربزٜ

 


