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 چنیدُ

. مبری ًسبت رٍزّبی قببل اًجبم مبر بِ رٍزّبی هَجَد در طَل فصل مبری برای ػولیبت هَرد ًظر هی ببشداحتوبل رٍز

احتوبل . ببشدتریي ػبهل هحدٍد مٌٌدُ برای ػولیبت برداشت برًج در هٌطقِ شوبل ببرًدگی ٍ رطَبت ًسبی َّا هی هْن

هسرػِ برای ایي هٌظَر . ت برًج مشَر هؼبًٍت هبزًدراى هحبسبِ گردیدرٍزمبری برای برداشت برًج در هسرػِ هَسسِ تحقیقب

پس از تؼییي خصَصیبت  تحقیقبتی هَسسِ تحقیقبت برًج بب تَجِ بِ ًَع ٍ شنل زهیي زراػی بِ چْبر قسوت تقسین شد ٍ

ل، برای ّر دٍرُ یل سب 10سبل اخیر شْرستبى آهل، هیبًگیي احتوبل رٍزمبری ایي 10ّبی َّاشٌبسی خبك هسرػِ ٍ مسب دادُ

بب تَجِ بِ  .هَرد بررسی قرار گرفت% 95ٍ % 75ایي اطالػبت بب سطح اطویٌبى  t -بب استفبدُ از آزهَى .ای هحبسبِ گردیدّفتِ

 80هیلیوتر ببرًدگی رٍزاًِ بِ ػٌَاى حد هٌبسب ببرًدگی ٍ هیساى رطَبت  27/1هطبلؼبت اًجبم شدُ ٍ بررسی هٌببغ هیساى 

ًتبیج بدست آهدُ در هَرد هیساى رطَبت . حد هٌبسب رطَبت ًسبی َّا برای مبر برداشت در ًظر گرفتِ شد درصد بِ ػٌَاى

ًشبى هیدّد مِ هی ببیست از مبر برداشت شلتَك برًج از سطح هسارع در سبػبت ابتدایی ٍ پبیبًی رٍز مِ هیساى رطَبت بِ 

ّبی یل دست آهدُ در هَرد ببرًدگی ًیس ًشبى هیدّد مِ در دٍرًُتبیج ب. هیساى قببل هالحظِ ای ببال هیرٍد جلَگیری ًوَد

بِ طَری مِ ایي هیساى در ّفتِ دٍم بِ . ببشدّبی اٍل تب سَم هیای هَرد هطبلؼِ، بیشتریي هیساى احتوبل مبری در ّفتِّفتِ

. رسددرصد هی 1/57هیساى خَد ّبی پٌجن ٍ ششن بِ موتریي اهب رفتِ رفتِ ایي هیساى من شدُ ٍ در ّفتِ. رسددرصد هی100

 .رٍز مبری هٌبسب برای برداشت شلتَك برًج ٍجَد دارد 34دّد مِ در مل دٍرُ برداشت، ًتبیج رٍزاًِ ًیس ًشبى هی

 

 . مبری، برًج، رطَبت ًسبی َّا، هیساى ببرًدگیاحتوبل رٍز: ٍاشگبى ملیدی
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  هقدهِ.1

ظهاى تطزاضت ضلتَن تطًح اظ اّویت . ذَاتیسگی اظ حساسیت ظیازی تطذَضزاض است تطًح یىی اظ هحػَالتی است وِ ًسثت تِ ضیعش ٍ

ضطایظ آب ٍ َّایی یىی اظ . تَاًس ووه ظیازی زض تؼییي غحیح ظهاى تطزاضت ًوایساعالع اظ ضطایظ آب ٍ َّایی هی. ذاغی تطذَضزاض است

تَاًس سالِ تطًح ضا تاز ٍ تاضاى زض فػل تطزاضت هحػَل تطًح، هی. تاضسهْوتطیي زالیل تطٍظ ذَاتیسگی ذػَغا زض اضلام هحلی زض گیاُ تطًح هی

-تْطُ ػسم تاػث ّاایي ضیعش التػازی تَزى اثطات ًاضٌاذتِ .ی ظیازی ضا تِ هحػَل تطًح ٍاضز آٍضزّازچاض ذَاتیسگی وطزُ ٍ تلفات ٍ ّعیٌِ

 تطضسی ّاییچٌیي ضیعش اثطات تطٍظ هرتلف اتؼاز هست تلٌس ّایضیعیهِتطًا است خْت الظم زلیل ّویي تِ. است ضسُ آًْا هٌاسة  اظ تطزاضی

 (.1386ظهاًی ٍ ػلیعازُ،)ضَز

گیطی اظ ایي ازٍات اعالع اظ ضطایظ آب ٍ َّایی ّط تطای تىاض. ضَزّای وطاٍضظی سثة افعایص زضآهس وطاٍضظاى هیاستفازُ اظ ازٍات ٍ هاضیي

ّای تطزاضت تطًح وِ اغلة ووثایي. ّای تطزاضت تطًح لطاض گیطزاذتیاض وطاٍضظاى ٍ زاضًسگاى ووثایيتایست زض هٌغمِ اهطی ضطٍضی است وِ هی

ّا تِ استاى هاظًسضاى تطای ّای ّودَاض ٍ زیگط استاىتاضٌس وِ اظ استاىّای هْاخط هیپطزاظًس ووثایيزض فػل تطزاضت زض ایي هٌاعك تِ فؼالیت هی

زض ّط هٌغمِ ٍ تا ... َاهل ٍ ضطایظ آب ٍ َّایی ّوچَى ضٍظّای آفتاتی ٍ تاضاًی، هیعاى تاضًسگی، سطػت تاز ٍػ. آیٌستطزاضت ضلتَن تطًح هی

تایست هَضز تطضسی زلیك ٍ ػلوی لطاض تگیطز تا تتَاى اظ ضطایظ واضی زض ّط فػل واض، زضن زضست ٍ غحیحی زاضت تَخِ تِ ًَع هحػَل هی

. ّای تطزاضت تْیِ ًوَزاظ سغح هعاضع تطًح تطای واّص ّعیٌِ ْت ػولیات تطزاضت ضلتَن تطًحغحیح خ ٍ هاضیٌی ظاضػی تتَاى تمَین ٍ

تیٌی هیعاى ٍ ظهاى تاضش تَسظ وطاٍضظاى پصیطًسُ هَخة واّص ذغطپصیطی آًْا زّس استفازُ اظ ًتایح پیصهغالؼات واتطضا ٍ ّوىاضاى ًطاى هی

 .(Cabrera et al., 2006)ضسُ است 

 

 همساض . ًسثت ضٍظّای لاتل اًدام واض تِ ضٍظّای هَخَز زض عَل فػل واضی تطای ػولیات هَضز ًظط هی تاضس (PWD) 1اضیاحتوال ضٍظ و

PWDتطیي ضٍاتظ هَضز استفازُ زض هىاًیعاسیَى وطاٍضظی واضتطز زاضز ٍ تِ ػٌَاى یىی اظ ػَاهل هؤثط زض هحاسثِ اًساظُ تْیٌِ  زض تطذی اظ هْن

 .ضٍز واض هی ّای هَخَز ٍ ّوچٌیي زض هحاسثِ ّعیٌِ تِ هَلغ اًدام ًطسى ػولیات تِ ای هاضیي هحاسثِ ظطفیت هعضػِ ّای هَضز ًیاظ، هاضیي

ای هاضیي ًیاظ است ترویٌی اظ ضٍظّای شوط گطزیسُ است وِ تِ هٌظَض اًتراب ظطفیت هعضػِ 2/496EP :ASAEٍ 4ّای ضواضُ زض استاًساضز

 . است (1)ای هاضیي ضا اًتراب ًوَز وِ فطهَل آى تِ غَضت ضاتغِ ظطفیت هعضػِ واضی تسست آٍضز ٍ تا تَخِ تِ آى

                     (1)                      

 :وِ زض آى 

Ci :ظطفیت هَضزًیاظ تط حسة ّىتاض زض ساػت 

A :سغح ظهیي تط حسة ّىتاض 

B:توام ضَز تؼساز ضٍظّای ٍخَز هطتَط تِ ظهاًیىِ ػولیات تایس. 

G :ظهاى هَخَز هَضز اًتظاض تطای ّط ضٍظ واضی تط حسة ساػت زض ضٍظ 

Pwd :احتوال ٍلَع ضٍظّای واضی 

 

ای ّستٌس وِ تغییطات ّط یه اظ آًْا زض یه هٌغمِ تط ضٍی اٍضاع اللیوی هٌاعك هداٍض ّای وٌتطل ًطسُػَاهل آب ٍ َّایی زض وطاٍضظی هتغیط

، هی تایست ًسثت تِ ّط یه اظ ایي ػَاهل تِ ّویي ػلت. ى حس ٍ هطظ هؼیي تِ ػٌَاى ػولىطز ایي ػَاهل تؼییي ًوَزتَاگصاضز ٍ ًویًیع اثط هی

تطزاضی ضا تِ ػول آٍضز ٍ اثطات هرطب ػَاهل خَی ًاهساػس ضا تِ حسالل خَی ضٌاذت پیسا وطز تا تتَاى اظ ػَاهل خَی هساػس حساوثط تْطُ

تیٌی صپی. ّای ًطا تا ٌّگام تطزاضت هحػَل هْن استآب ٍ َّایی تط وطت تطًح، اظ هطحلِ تصض افطاًی زض ذعاًِتأثیط ػٌاغط  .هوىي تملیل زاز
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ظیطا ٌّگام تطزاضت ، تِ هَلغ، تطای وطاٍضظاى، تِ ٍیژُ تطًدىاضاى اظاّویت فطاٍاًی تطذَضزاض است اعالع ضساًی تِ ٌّگام ٍ زلیك ٍضؼیت َّا ٍ

ظهاًی وِ تطًح زضٍ ًطَز ٍ تاضاى تثاضز . آًگاُ تِ تطزاضت هحػَل تطًح السام ًوایٌس اعالػات وافی تسست آٍضزُ ٍٍغؼیت َّا  تطًح تایستی اظ

لاتل ػطضِ  غیط ضا اظزست زازُ ٍ تاضاى تثاضز، تطًح هطغَتیت ذَز هحػَل تطًح آسیة چٌساًی ًوی تیٌس، توحض ایٌىِ ایي هحػَل زضٍ ضَز ٍ

 (.ب1389ًام، تی)هاُ ازاهِ زاضزهؼوَل تطزاضت ضلتَن تطًح زض استاى اظ اٍسظ تیط هاُ آغاظ ٍ تا اٍاذط  هْط تغَض  .تِ تاظاض هػطف هی گطزز

 . تاضسهی تاضًسگی ٍ ضعَتت ًسثی َّا ػولیات تطزاضت تطًح زض فػل تطزاضت،تطیي ػاهل هحسٍز وٌٌسُ تطای  هْن

ّای وطاٍضظاى است ٍ ایي تیٌی تاضش یىی اظ زغسغِلیت اػتواز ٍ غحت پیصزّس لاتهغالؼِ اًدام ضسُ تَسظ ظیطٍگل ٍ ّوىاضاى ًطاى هی

 . (Ziervogel et al., 2005)ّا تایس هَضز ًیاظ ٍ هتٌاسة تا هَلؼیت وطاٍضظاى تاضستیٌیپیص

وِ اظ زیسگاُ وطاٍضظاى ّای تلٌس هست تاضش تَسظ وطاٍضظاى استاى فاضس ًتیدِ گطفتٌس تیٌیالسازات ٍ ّوىاضاى زض ظهیٌِ پصیطش پیصًاظن

تیٌی تاضش زاضای هٌافغ ٍ هعایای هغلَتی، چَى غطفِ خَیی زض هػطف آب، آهازگی تطای هماتلِ تا ذساضات، اخطای ػولیات وطت اعالػات پیص

ا هَلؼیت آًاى تِ هَلغ، تغییط هیعاى سغح وطت، ظهاى سٌدی تْتط تطای تطزاضت هىاًیعُ ٍ زض ػیي حال ایي اعالػات هَضز ًیاظ ٍ ساظگاض ت

 .(Nazemossadat et al., 2006)است

ّای هَثط َّاضٌاسی زض تؼییي تؼساز ضٍظّای واضی تطزاضت ولعا زض هٌغمِ اَّاظ غَضت ًژاز زض هَضز تاثیط پاضاهتطعی تحمیمی تَسظ اهیطی

تا سغح احتوال  Tاظ ّط ػاهل تَسیلِ آظهَى سالِ خوغ آٍضی گطزیس سپس تا تَخِ تِ هحسٍزُ هد 50تا  10گطفت، زازُ ّای َّاضٌاسی عی زٍضُ 

ّای تاز ٍ تاضاى زض ّیچىسام اظ ضٍظّای ظهاى تطزاضت ًتایح ًطاى زاز وِ پاضاهتط. احتوال ٍلَع ّط ػاهل زض آى ضٍظ هَضز تطضسی لطاض گطفت% 95

ضٍظ واضی زض فػل تطزاضت ولعا زض هٌغمِ،  36ع وِ اظ هدوَ. تٌْا پاضاهتط زضخِ حطاضت، ػاهل هحسٍز وٌٌسُ ضٌاذتِ ضس. تاضسهحسٍز وٌٌسُ ًوی

زض ضاتغِ تا ػاهل ضعَتت ًیع پس اظ ضسن ًوَزاضّا هطرع ضس . زضخِ ٍخَز ذَاّس زاضت 40ضٍظ زهای تاالی  6زضغس احتوال  95تا احتوال 

ظیطا تسلیل افعایص ضعَتت َّا واّص تاضس، گاُ اظ ًظط هیعاى ضعَتت تْتطیي ساػات تطای ػولیات تطزاضت ولعا هیساػات اتتسای ضة تا سحط

 (.1387ًژاز، اهیطی)ّا ضا ضاّس ّستین زاًِ

ّای زازُ. اًدام گطفت ٍضظی زض هٌغمِ وطج تؼییي احتوال ضٍظ واضی تطای ػولیات ذانزض یه تطضسی وِ تَسظ ذاًی زض هَضز 

تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفت ٍ حسٍز تاال ٍ پاییي واضپصیطی  هَضز% 90ٍ % 75زض زٍ سغح  Tسال گصضتِ هٌغمِ تا استفازُ اظ آظهَى20َّاضٌاسی

تا  14زضغس ٍ زض حالت زٍم تیي  87تا  52احتوال ضٍظواضی زض هٌاعك هرتلف هٌغمِ هَضز ًظط زض حالت اٍل تیي ًتایح ًطاى زاز، . تؼییي گطزیس

زض . تاضس ضٍز تطای ضطایظ وطَض ایطاى هٌاسة ًوی واض هی  ضسس حس پاییي واضپصیطی وِ زض وطَضّای هطعَب تِ ّوچٌیي تِ ًظط هی. زضغس تَز 35

 (.1386ذاًی، )یاتس  ّای هاضیٌی افعایص ظیازی هی ضست واّص یافتِ ٍ ّعیٌِ غَضت اػوال ایي حس تؼساز ضٍظّای واضی تِ

 
 

 :ّبهَاد ٍ رٍش

تَاى ضسیس، تْیِ یه ای ًویَّاضٌاسی تِ ّیچ ًتیدِتا تَخِ تِ ایٌىِ تطای هطرع وطزى لاتلیت ٍخَز ضٍظواضی زض ّط ضٍظ تسٍى ٍخَز آهاض 

لصا زض واض وطاٍضظی پیططفتِ ٍ ػلوی ًیاظ تِ تمَین . سالِ تاضس 10تاًىی وِ اعالػات آى حسالل . تاضستاًه اعالػاتی اظ آهاض َّاضٌاسی الظم هی

ایستگاّْای َّاضٌاسی ٍ سیٌَپتیه تِ عَض ضٍظاًِ،  ظضاػی غحیح ّوطاُ تا اعالػات زلیك َّاضٌاسی است، وِ ایي اعالػات ضا هی تَاى زض

ّای هرتلف ٍ سال ضا زض ذػَظ َّاضٌاسی زض هاُ 20تا  10تطای ایي هٌظَض آهاض حسالل . ّفتگی، هاّاًِ، فػلی ٍ ساالًِ خوغ آٍضی ًوَز

 .آٍضًسلی ٍلَع ضٍظّای واضی ضا تِ زست هیضٍظّای هرتلف تْیِ وطزُ  ٍ تطاساس آى هیاًگیي گطفتِ ٍ پیص تیٌی هی وٌٌس ٍ تا یه ضطیة احتوا

ّای آهاضی َّاضٌاسی ضْطستاى آهل ٍ تاًه اعالػات ساظهاى زض ًتیدِ تطای هحاسثات زض ایي تحمیك اتتسا یه تاًه اعالػاتی َّاضٌاسی اظ تَلتي

 1389تا سال  1380ٍضُ هطتَط تِ سال ّای ایي ز. سالِ تطای ضْطستاى آهل تَز 10ایي آهاض هطتَط تِ یه زٍضُ . َّاضٌاسی وطَض تْیِ گطزیس

 .تَز گطزیسُ ثثتػػط  5/6تؼس اظ ظْط ٍ  5/12غثح،  5/6 ًَتت سِ زض ضٍظاًِ اعالػات. تاضسهی
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 پبراهتر ببراى

ضسُ ٍ  تاضًسگی سثة افعایص ضعَتت زض سالِ ٍ زاًِ ّای ضالی.  آٍضزی اًَاع غالت هطىالت خسی تَخَز هیپاضاهتط تاضاى زض تطزاضت ّوِ

ضَز، وِ ایي هسالِ ضوي ایٌىِ هاًغ اظ ّوچٌیي تاضًسگی هَخة ایداز ٍضس زض اضلام حساس هی. اهىاى تطزاضت ضا اظ وطاٍضظاى سلة هی وٌس

 .واضتطز هاضیي زض ضطایظ ٍضس ضسیس زض ضالیعاض ضسُ، افعایص ضایؼات ضا تِ هیعاى لاتل هالحضِ ای زض هحػَل ًْایی سثة هی ضَز

، تاثیط ضست تاضاى، تط (ضٍظّای تسٍى تاضًسگی)ایي هؼیاض . ؼیاض تطای ظهاى تطزاضت تا ووثایي، تط اساس ضٍظّای تسٍى تاضًسگی استتطیي هسازُ

گیطز، تِ ػثاضتی اثط هیعاى ٍ ضست تاضًسگی زض ایي هؼیاض تط ضٍی افعایص همساض ضعَتت غالت عی ضٍظّای لثل اظ ضٍظ ذطه ضا زض ًظط ًوی

ضَز، ّط چٌس ضَز ٍ یا تاثیط ًَساًات ضعَتت هحػَالت ایستازُ تط ػولىطز هاضیٌی ًیع ًازیسُ گطفتِ هیغالت ًازیسُ گطفتِ هیضعَتت هحتَایی 

-تا ایي حال تاثیط تاضًسگی تط زاًِ. گصاضی تط ضطایظ ٍ هیعاى ذطه ضسى هَضز ًیاظ تطای واضگاُ تثسیل هْن استهمساض ضعَتت غالت تِ زلیل تاثیط

ٍ واض . یاتسّواًغَض وِ سغح واُ ذیس هیگطزز، ضطیة واُ تطای اغغىان فلع افعایص هی. تاضسووتط اظ تاثیط آى تط واُ غالت هیّای غالت 

وٌس ٍ اغغىان ٌّگاهیىِ سغح واُ واهال هطعَب ٍ ذیس ضس آب آظاز هاًٌس یه سایطگاُ ػول هی. وٌسووثایي ٍ ػولیات تطزاضت ضا هحسٍز هی

غالت اٍلیِ ٍ  -ّای خساساظی واٌُّگاهیىِ تاضاى ٍ ضثٌن تطای اغغىان فلعی یه تاثیط اًتمالی است، تاثیط هىاًیسن. زّسهیضا زٍتاضُ افعایص 

تِ ًظط . ضَززض ًتیدِ تطزاضت تطویثی  هؼوَال پس اظ ضیعش لاتل تَخِ تاضاى هتَلف هی. یاتسثاًَیِ زض تطزاضت تا ووثایي تا حضَض آب واّص هی

 (. Witiney.1998)هیلیوتط تاضس  27/1ص اظ ضسس وِ تیهی

 .هیلیوتط زض ضٍظ تؼٌَاى حس هداظ ایي ػاهل هحسٍز وٌٌسُ زض ًظط گطفتِ ضسُ است 27/1زض ایي تطضسی ًیع ّویي همساض یؼٌی 

فػل تطزاضت ضالی  .احتوال ضٍظ واضی ًسثت ضٍظّای لاتل اًدام واض تِ ضٍظّای هَخَز زض عَل فػل واضی تطای ػولیات هَضز ًظط هی تاضس

 48زض ایي تطضسی ول زٍضُ تطای تطزاضت ضلتَن تطًح . اظ سغح ضالیعاضّای هٌغمِ حسٍزا اظ اٍاسظ هطزاز ضطٍع ٍ تا اٍاذط ضْطیَض ازاهِ زاضز

ای ّفتِ تمسین تٌسی گطزیس ٍ احتوال ضٍظ واضی تطای ّط زٍضُ یه( ّفت ضٍظُ)ّای یه ّفتِ ای ایي هست تِ زٍضُ. ضٍظ زض ًظط گطفتِ ضس

 .هطرع گطزیس

افطاًی  ظهاى گطزُ)لثل اظ ظَْض ذَضِ ٍ تؼس اظ ظَْض ذَضِ ( زضغس زض اثط تاضاًی ٍ اتطی تَزى َّا 90تیص اظ )تاال تَزى ضعَتت َّا تغَض ولی 

تطًح ٍ اظ عطف زیگط تاػث ای  ووثَز ضعَتت ًسثی َّا ًیع تاػث عغیاى وطم ته ًمغِ. ضَز تاػث واّص تلمیح ٍ زض ًتیدِ پَوی زاًِ هی( ٍ تلمیح

. ضَز افطاًی ٍ تلمیح تاػث پَوی زاًِ هی زضغس زض ظهاى گطزُ 90زضغس ٍ تیص اظ 40ضعَتت ووتط اظ. گطزز واّص گطزُ افطاًی ٍ تلمیح هی

 .زضغس است 80تا 70زّی ضعَتت ًسثی هٌاسة زض ظهاى گل

 پاضاهتط ضعَتت ًسثی َّا

. ط ضعَتت ًسثی َّا زض تاال تطزى هیعاى ضیعش ٍ افعایص غسهات ًاضی اظ ضطتات زستگاُ حیي تطزاضت تَسیلِ ووثایي تاثیط تسعایی زاضزپاضاهت

ّا ضسُ ٍ سثة گیط وطزى ٍ لٌگی واض ووثایي ضسُ ٍ تاال تَزى ضعَتت ًسثی َّا حیي تطزاضت سثة افعایص زض هیعاى ضعَتت سالِ ٍ ضلتَن

ضَز تا ضایؼات تطًح حیي تثسیل افعایص ّوچٌیي تاال تَزى ضعَتت حیي تطزاضت سثة هی. زض هطحلِ تطزاضت ضا زض پی زاضزافعایص ضایؼات 

تِ زلیل تاال تَزى ضعَتت ًسثی َّا زض هٌغمِ ضوال وطَض ایي ػاهل یىی اظ ػَاهل هحسٍز وٌٌسُ زض (. 1383آلا گلعازُ، )ای پیسا وٌس لاتل هالحظِ

 . تاضسسغح ضالیعاضّا هیتطزاضت ضالی اظ 

تیي ایي زٍ ظهاى تاضس تایست زض اٍلاتی هاضعَتت َّا زض اتتسای غثح ٍ زض اٍاذط ضٍظ زض حساوثط ذَز لطاض زاضز تِ ّویي زلیل تطزاضت تطًح هی

ت تِ هَلغ تطًح، اظ سغح ای زض تطزاضتَاًست زض ظهاى هحسٍز زض فػل تطزاضت تطًح، ووه لاتل هالحظٍِ هست ظهاى ظیازی زض ضٍظ ضا وِ هی

زض هَضز ضعَتت، تؼییي حس هداظ ًوی تَاًس واضی زضست تاضس تلىِ تْتطیي ضاُ تطای تطضسی ػاهل هحسٍز وٌٌسُ . تطزضالیعاضّا تاضس ضا اظ تیي هی

َّا تیطتط ٍ زض چِ تا تسیي ٍسیلِ هطرع ضَز زض چِ ساػاتی اظ ضٍظ ضعَتت ًسثی . ضعَتت تؼییي هٌحٌی تغییطات ضٍظاًِ ضعَتت هی تاضس

 .ضَزساػاتی ووتط هی
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افطاًی  ظهاى گطزُ)لثل اظ ظَْض ذَضِ ٍ تؼس اظ ظَْض ذَضِ ( زضغس زض اثط تاضاًی ٍ اتطی تَزى َّا 90تیص اظ )تاال تَزى ضعَتت َّا تغَض ولی 

ای تطًح ٍ اظ عطف زیگط تاػث  ى وطم ته ًمغِووثَز ضعَتت ًسثی َّا ًیع تاػث عغیا. ضَز تاػث واّص تلمیح ٍ زض ًتیدِ پَوی زاًِ هی( ٍ تلمیح

. ضَز افطاًی ٍ تلمیح تاػث پَوی زاًِ هی زضغس زض ظهاى گطزُ 90زضغس ٍ تیص اظ 40ضعَتت ووتط اظ. گطزز واّص گطزُ افطاًی ٍ تلمیح هی

 .(1384سلیواًی ٍ اهیطی الضیداًی، )زضغس است 80تا 70زّی ضعَتت ًسثی هٌاسة زض ظهاى گل

 ًتبیج ٍ بحث
تاضًسگی سثة ایداز ٍضس ٍ ذَاتیسگی زض گیاُ تطًح ضسُ ٍ هاًغ اظ واض . تاضستطیي ػاهل هحسٍز وٌٌسُ زض ظهاى تطزاضت تطًح هیتاضًسگی اغلی

ّای تطًح ضسُ ٍ ّویي هسالِ سبثة افبعایص زض هیبعاى تلفبات حبیي      تاضًسگی سثة افعایص ضعَتت زض ضلتَن. ضَزهغلَب زستگاُ تطزاضت هی

هیلیوتبط   27/1تا زض ًظبط گبطفتي حبس هدباظ     . ضَزّا هیّای آسیة زیسُ ٍ خسا ًطسُ اظ ذَضِّوچٌیي سثة افعایص زاًِ. ضَزی هیتطزاضت ضال

ًتایح . ّای ّفت ضٍظُ احتوال ٍلَع تاضًسگی هَضز اضظیاتی لطاض گطفتزضغس زض زٍضُ 75زضغس ٍ  95تاضًسگی زض ضٍظ ٍ تا احتساب سغح احتوال 

سبالِ َّاضٌاسبی ضا زض سبغح     20ًژاز زض تطضسی اثط تاضاى تط ضٍظّای هٌاسة واض زض تطزاضت تطًح، ًتبایح  اهیطی. زُ ضسُ استآٍض( 1)زض خسٍل 

هَضز اضظیاتی لطاض زازُ است ٍ ًتایح ضا تِ غَضت ضٍظاًِ، ٍ تا تیاى هداظ تَزى ٍ یا غیط هداظ تَزى ّبط   tزضغس اعویٌاى تَسیلِ آظهَى  95احتوال 

 (.1387ًژاز، اهیطی)َزُ استضٍظ تیاى ًو

احوسی چٌاضتي زض تطضسی ضٍظّای هٌاسة زض سوپاضی هعاضع پٌثِ، زض تطضسی ػاهل هحسٍز وٌٌسُ تاضاى زض سوپاضی هعاضع پٌثِ ضٍظّبای فػبل   

ٍظُ تیباى ًوبَزُ   ضٍظُ زستِ تٌسی ًوَزُ ٍ ًتایح ضا تِ غَضت زضغس ٍ تؼساز ضٍظّای هدباظ زض ّبط زٍضُ پبٌح ض    5واضی ضا تِ غَضت زٍضُ ّای 

ذاًی زض تطضسی اثط تاضًسگی تط ضٍظّای هٌاسة واضی تطای ػولیات ذباوَضظی زض هٌغمبِ وبطج، وبل      .(1385احوسی چٌاضتي ٍّوىاضاى، )است

ّای زُ ضٍظُ هَضز اضظیاتی لطاض زازُ است ٍ ًتایح ضا تِ غَضت زضغس احتوال ضٍظّای هٌاسبة  ضٍظّای فػل واضی ذاوَضظی ضا تِ غَضت گطٍُ

 (.1386ذاًی، )تطای واض عی ّط زٍضُ زُ ضٍظُ تیاى زاضتِ است

 رٍزُ 7ّبی زهبًی ببزُ برای)%( مبریاحتوبل رٍز:(1)جدٍل 

 سطح اطویٌبى 

 درصد 95 درصد75 ببزُ زهبًی ّفت رٍزُ

 7/85 100 ّفتِ اٍل

 100 100 ّفتِ دٍم

 7/85 100 ّفتِ سَم

 4/71 100 ّفتِ چْبرم

 1/57 100 ّفتِ پٌجن

 1/57 100 ّفتِ ششن

 7/66 100 ّفتِ ّفتن
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 ایّبی یل ّفتِدرصد در دٍرُ 95ًوَدار احتوبل رٍزمبری در سطح (: 1)ًوَدار

 

 بررسی اثر پارامتر رطوبت
. تاضبس هی تا تَخِ تِ تاال تَزى ضعَتت ًسثی َّا زض ًَاحی ضوالی وطَض ّوَاضُ ایي ػاهل یىی اظ ػَاهل هْن زض ٌّگام تطزاضت هحػَل ضالی

زّبس ٍ  ای واّص هبی ضعَتت ًسثی ظیاز َّا زض اتتسای ضٍظ ٍ اًتْای ضٍظ ًیع یىی اظ هسایلی است وِ عَل ظهاى واض ضٍظاًِ ضا تغَض لاتل هالحظِ

فیت زاًِ زض ّا گطزیسُ ٍ هَخة افت ویّا سثة افعایص زض ضىست زاًِهطعَب ضسى زاًِ. گیطزاهىاى تطزاضت ضا زض ایي ظهاى ّا اظ وطاٍضظاى هی

 .ضَزٌّگام ػولیات فطآٍضی زاًِ تطًح هی

وٌٌس تا اظ تطزاضت زض سباػات  تطای خلَگیطی اظ افت ویفیت هحػَل ٍ ّوچٌیي خْت واّص ضایؼات زض ٌّگام تطزاضت، وطاٍضظاى سؼی هی

 .اٍلیِ غثح ٍ ساػات پایاًی ضٍظ ذَززاضی وٌٌس

 .تاضسایي سِ ظهاى تِ لطاض ظیط هی. اضت، سِ ساػت اظ ّط ضٍظ هَضز اضظیاتی لطاض گطفتتطای ایي هٌظَض زض زٍضُ ظهاًی هَضز ًظط تطای تطز

 غثح  5/6ساػت  .1

 ظْط 5/12ساػت  .2

 ػػط 5/6ساػت  .3

زض ظیط چٌس ًوًَبِ  . تسیي تطتیة تطای ّط ضٍظ آهاض زُ سالِ تْیِ گطزیس ٍ زض ّط ضٍظ هٌحٌی تغییطات ضعَتت زض ًوَزاضّای  هطتَط آهازُ گطزیس

ّواًگًَِ وِ اظ ًوَزاضّای ضعَتت ًسثی زض ساػات هَضز اًبساظُ گیبطی هطبرع اسبت، هیبعاى      . آٍضزُ ضسُ است( 5)تا ( 2)ًوَزاضّا اظ  اظ ایي

لطاض زاضز، لصا ًوی تایست زض ایي ( زضغس 80ضعَتت ًسثی َّا )ضعَتت زض ساػات اتتسایی ضٍظ زض حس تاالتطی اظ هیعاى هداظ زض ًظط گطفتِ ضسُ 

تِ تسضیح تا افعایص ساػات ضٍظ اظ ضعَتت ًسثی َّا واستِ ضبسُ ٍ اهىباى   . ٍظ واض تطزاضت ضلتَن اظ سغح هعاضع تطًح ضا آغاظ ًوَزساػات اظ ض

زض ساػات پایاًی ضٍظ ًیع تا افعایص ضعَتت ًسثی َّا هَاخِ ّستین، زض ایي ساػات ًیع تایبس زلبت وٌبین وبِ     . آٍضزتطزاضت ضلتَن ضا فطاّن هی

زض تطضسی وِ تَسظ اهیطی ًژاز تطای تطآٍضز ضٍظّای هٌاسة واض زض تطزاضت گیاُ ولبعا  . ًسثی َّا تِ حس تاالی همساض هداظ ًطسس افعایص ضعَتت

تبطای   اًدام گطفتِ است، تا تَخِ تِ ًَع هٌغمِ ٍ گیاُ هَضز هغالؼِ تاال تَزى ضعَتت ضا تطای واّص هیعاى ضیعش هٌاسة اضظیاتی ًوَزُ است، لبصا 

 (.1387ًژاز، اهیطی) عا تَغیِ ضسُ است تا تطزاضت عی ضة وِ هیعاى ضعَتت ًسثی َّا تِ تیطتطیي هیعاى ذَز هیطسس اًدام گیطزتطزاضت ول
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 ضعَتت ًسثی زض ساػات هرتلف ضثاًِ ضٍظی( 3)ًوَزاض  ضعَتت ًسثی زض ساػات هرتلف ضثاًِ ضٍظی( 2)ًوَزاض 

 
 ضثاًِ ضٍظی ضعَتت ًسثی زض ساػات هرتلف( 4)ًوَزاض 

 
 ضعَتت ًسثی زض ساػات هرتلف ضثاًِ ضٍظی( 5)ًوَزاض 

 

 ملیگیری ًتیجِ

ایي ػاهل سثة ضسُ است . تاضسّا ًطاى زازُ است وِ ػاهل تاضاى، یه ػاهل تسیاض هْن هحسٍز وٌٌسُ زض تطزاضت تطًح هیًتایح تدعیِ ٍ تحلیل

زض فػبل لثبل آهبسُ    ( 1)ٍ زض ًوَزاض ( 1)تغَضیىِ زض خسٍل . هعضػِ ٍخَز ًساضتِ تاضس ّای ظیازی تَاًایی واض زضتا زض عَل زٍضُ تطزاضت ضٍظ

 .ًوایسضَز ایي ػاهل زض عی هاُ هطزاز زٍ ضٍظ واضی ضا هحسٍز وطزُ ٍ اظ زستطس وطاٍضظاى ذاضج هیاست، هالحظِ هی

آب ٍ َّایی هٌغمِ وِ زض فػَل لثل ًیع تِ عَض ولی تَضیحاتی تاضس، تا تَخِ تِ ضطایظ اها زض ضْطیَض هاُ وِ حدن ػوسُ واض ًیع زض آى هاُ هی

 .  ضَز تا ضٍظّای ظیازی ضا اظ زستطس وطاٍضظاى تطای تطزاضت تطًح زٍض ًوایسزازُ ضسُ است، ػاهل تاضًسگی هَخة هی

هی ضَز زض سبِ ّفتبِ اٍل فػبل    هطاّسُ ( 1)ای وِ زض خسٍل ّای یه ّفتِزضغس زض زٍضُ 95تا تَخِ تِ ًتایح تسست آهسُ زض سغح احتوال 

زضغس ضسیسُ است، اها ضفتِ ضفتبِ   100تِ عَضی وِ زض ّفتِ زٍم ایي هیعاى تِ . تطزاضت تیطتطیي زضغس احتوال ضٍظّای هٌاسة واضی ٍخَز زاضز

تبا تَخبِ تبِ هغالؼبات     . زضغس هیطسبس  1/57ّای پٌدن ٍ ضطن ایي همساض تِ ووتطیي هیعاى ذَز یؼٌی ایي هیعاى واستِ ضسُ تِ عَضی وِ زض ّفتِ

 .تَاًٌس تِ تَخِ تِ ایي ًتایح اظ هیعاى ضیسه واضی تىاٌّسّای پٌدن ٍ ضطن هیعاى ذغط پصیطی ظیاز ضسُ ٍ وطاٍضظاى پصیطًسُ هیزض ّفتِ واتطضا

ض ولبی وطباٍضظاى زض   تغَ. زض هَضز ضعَتت ّواًغَض وِ تَضیح زازُ ضسُ است تٌْا هی تَاى تِ همایسِ تیي ًوَزاضّای فػَل هرتلف پطزاذت

وٌٌس ٍ هؼوَال سؼی تط آى است تا واض تطزاضت ضا تا زٍ الی سِ ساػت پس اظ علَع آفتاب هٌغمِ واض تطزاضت ضا زض ساػت آغاظیي ضٍظ ضطٍع ًوی

غثح  5/6ض تٌْا ساػت زض ًوَزا)تَاى زضیافت وِ زض ایي ساػات اظ ًوَزاضّای فػل لثل ٍ ّوچٌیي ًوَزاضّای پیَست ًیع هی. تِ تؼَیك تیاًساظًس

 .ای فطاتط ضفتِ استزضغس وِ زض فػل لثل ًیع تِ آى اضاضُ ضسُ تِ عَض لاتل هالحظِ 80ضعَتت اظ سغح ضعَتت هداظ ( آهسُ است 
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Working day probability is proportion of workable days to available days during working season for 

considered operation. The most important  restrictive factor for operation of harvesting rice in the 

north zone is rain fall and weather relative humidity. Working day probability for harvesting rice 

calculated in the farm of rice research institutes assistance of Mazandaran. For this purpose, the 

research farm of rice research institutes divided to 4 parts in regard to kind and form of land , and 

after determining properties of farm soil and acquiring meteorological data of Amol in recent 10 

years , the mean of working day probability these 10 years calculated for each period of one - week. 

The data studied in confidence level 75% and 95% using t - test. In regard to done studies and 

examine resources , 1.27 mm daily rainfall considered as the appropriate limit of rain fall and 80% 

humidity considered as the appropriate limit of weather relative humidity for harvesting. Acquired 

results about degree of humidity show that must prevent from harvesting rough rice in initial and 

final hours of day that degree of humidity would increase considerably. Acquired results about 

rainfall show that in studied one - week periods maximum working probability is in 1- 3
rd

 weeks , 

so that this degree would get to 100% in second week , but this degree would decrease gradually 

and in fifth and sixth weeks get to 57.1% . Daily results show that in total harvest period , there are 

34 appropriate working days for harvesting the rough rice. 

Key words: working day probability, rice, rainfall, weather relative humidity    


