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چکيده: 

دما از عوامل مهمي است كه بر روي خصوصيات كيفي و كمي نيشكر تاثري 

 مي تواند بر روي  درجهزيادي دارد. رسيدن درجه حرارت به زير صفر

هدف از اين حتقيق بررسی چگونگی گياه نيشكر اثرات منفي داشته باشد. 

 و 1385تاثير دما بر روی خصوصيات کيفی نيشکر می باشد. طی ساهلای 

 بر روی خصوصيات کيفی سه نوع واريته جتاری کشت شده در کشت و 1386

 که يخبندان 1384صنعت سلمان فارسی و مقايسه آن با سال زراعی سال 

 طی اين سه سال، يخبندان در ماه دي حادث نگرديده بود، می باشد.

  باعث گرديد1386 و 1385 يخبندان حادث شده در ساهلای حادث گرديد.

مريستم انتهايی يا نقاط رشدی آا که باالی سطح زمين است در اثر تا 

يخ زدگی از بين روند بنابراين گياه قادر به ادامه حيات خود 

نگرديد، در اين گياهان رشد جمدد پس از رفع سرما و يخ زدگی، توسط 

مريستم های ثانويه که نقاط رشدی آا در زير خاک می باشد و از 

که نتيجه آن از دست دادن  سرما حمافظت شده اند از سرگرفته می شود،

ميزان رشد اوليه گياه نيشکر می باشد. نتايج نشان می دهد که درصد 

خلوص شربت در ماههای خمتلف سال در هر سه سال و در واريته های خمتلف  

 درصد وجود دارد که اين تفاوت ها 5تفاوت معنی داری در سطح احتمال 

  که مدت 1384ناشی از اثرات متفاوتی می باشند. در سال زراعی  

 ساعت ) اين تفاوت ها به 5/6زمان يخبندان کوتاه بوده ( در جمموع

علت خصوصيت ژنتيکی زمان رسيدگی گياه نيشکر و زمان قطع آبياری می 

 ساعت بود از 5/36 که مدت زمان يخبندان 1385باشد. در سال زراعی   

نظر آماری اثر معنی داری بر روی درصد خلوص شربت داشته است که 

  بدست آمد. از بين سه واريته CP57بيشرتين تاثير بر روی واريته 

  بيشرتين حساسيت را  CP57جتاری کشت شده در اين کشت و صنعت واريته 

 مقاومرتين CP48نسبت به کاهش درجه حرارت از خود نشان داد و واريته 

 .واريته نسبت به کاهش دما بدست آمد

 CP57 ،CP48کليدی: يخبندان، واريته، نيشکر،   کلمات



مقدمه : 

دما يکی از عوامل حميطی است که تاثير زيادی بر روی رشد و توسعه 

نيشکر دارد. درجه حرارت پايني ( زير صفر درجه) و  دماهاي خيلي باال 

مي تواند بر روي گياه نيشكر اثرات منفي داشته باشد. در دمای بيش 

  پروتئين گياهی ممکن است صدمه C 4 درجه سانتی گراد در گياهان 50از 

ببينند. اثرات دما روی جوانه زنی قلمه و مهچنين طول و قطر ساقه 

حمسوس تر می باشد و مطلوبرتين دما جهت جوانه زدن براي گياه 

) . افزايش سطح برگ 1983 درجه سانتيگراد است (سينگ ،30-32نيشكر

 درجه 22بيشرت به دمای هوا مربوط می شود و مقدار اپتيمم آن 

 10سانتيگراد است. درجه حرارت حبرانی خاک برای جوانه زنی قلمه ها 

درجه سانتيگراد است . 

در نيشکر درجه حرارت های پايين با پريود های طوالنی باعث حمدوديت 

رشد ، ايجاد کلروز ، کاهش جذب فسفر و رشد ضعيف جوانه های قلمه 

 صدمه يخبندان در اثر باال بودن ميزان ازت در بافتها بيشرت .ميگردد

خواهد بود. دمای پايين از يک طرف می تواند بر روی خصوصيات 

فيزيکی، شيميايی و بيولوژيکی خاک تاثير گزار باشد و از طرف ديگر 

می تواند بطور مستقيم رشد و توسعه گياه نيشکر را حمدود کند. بعد 

از يخزدگی مينراليزاسيون ازت کاهش و نيرتات زدايی افزايش می 

). مطالعات در مناطق نيمه مرطوب 1992يابد(ادوارد و كرسر، 

هندوستان نشان داده اند که با کاهش دما مقدار کلروفيل گياه کاهش 

 افزايش می يابد (شرياستاوا و b بهaمی يابد اما نسبت کلروفيل 

اثريخ زدگی زودرس بر نيشکرهای رسيده از حلاظ ). 2004سريواستاوا، 

توليد و ذخيره ساکارز را کم يا قطع می کند که ممکن  تکنولوژيکی،

است شکر توليدی را کم کند. يخزدگی شديد مهچنين باعث تغيير در 

ساکارز در  مقدار کيفيت شربت پس از آسياب می شود. پس از يخزدگی،

، اسيديته شربت کاهش و  و عملکرد شکرکاهش می يابد، درجه خلوصشربت 

لزوجت آن افزايش ، ميزان دکسرتان ، گلوکز و فروکتوز افزايش و 

 و 2003ميزان اتانول نيز افزايش می يابد (اگلستون و لگندر، 

  مدت يخ زدگیعالوه بر ميزان درجه حرارت،  کاهش کيفيت شربت ).2004

- درجه سانتی گراد برای مدت 1. درجه حرارت حدود نيز مهم می باشد

 ساعت بصورت مداوم و يکنواخت می تواند مهانند درجه سانتی حرارت 48

) 2002(روزفل، - درجه سانتی گراد در مدت کوتاه خسارت وارد کند6

نتايج نشان می دهد که درصد ساکارز با حادث شدن يخبندان کاهش می 

-TucCP77يابد که با گذشت زمان اين کاهش بيشرت می شود که در واريته 



 بيشرتين کاهش را داشته است ، درحاليکه ميزان فروکتوز و گلوکتوز 42

در حميط افزايش می يابد که ميزان فروکتوز بدست آمده بيشرت می باشد. 

   IC-IPAD) با استفاده از دستگاه کروماتوگرام مدل 2002اگلستون (

 را بر Leoconostoc حمصوالت حاصل از تاثير يخبندان بر روی فعاليت باکرتی 

 بدست آورد. يخزدگی می تواند باعث افزايش TucCP77-42روی واريته 

لزوجت شربت گياه نيشکر می شود که باعث چسبناکی شيره گياه می گردد 

که باعث بروز مشکالتی در کارخانه می شود . که اين افزايش لزوجت 

عمدتا بدليل توليد دکسرتان می باشد که مقدار ويسکوزيته بسته به 

 نوع واريته متفاوت است.

تقريبا متام نيشکر کشت شده در استان خوزستان اجنام می شود.( مقدار 

هر گياه ديگر  خيلی کمی در مشال کشور کشت می شود). اين گياه مانند

دارای سه مرحله کاشت ، داشت و برداشت می باشد. مرحله داشت آن به 

علت شرايط آب و هوايی خاص به دو قسمت تقسيم می شود. بنابراين 

زندگی گياه نيشکر از نظر زمانی به چهار خبش تقسيم می شود. 

- مرحله کاشت ، که در ماههای مرداد و شهريور اقدام به کشت آن می 1

شود . 

- مرحله داشت اوليه ، که از زمان کاشت نيشکر شروع می شود و تا 2

سپری کردن فصل سرما ادامه پيدا می کند. که در طی فصل سرما رشد 

گياه بطئی می باشد. 

- مرحله داشت ثانويه ، با گرم شدن هوا شروع و تا زمان رسيدگی 3

حمصول ادامه پيدا می کند که رشد سريع گياه نيشکر می باشد.  

- مرحله برداشت نيشکر، که پس از رسيدگی کامل بسته به نوع واريته 4

اقدام به برداشت آن می شود. 

با توجه به شرايط اقليمی منطقه ، مرحله داشت اوليه و مرحله 

برداشت نيشکر با کاهش دمای حميط و احتمال حادث شدن يخبندان روبرو 

می باشند، به عبارت ديگر در فصول که دما کاهش می يابد هم گياه 

تازه کشت شده و هم گياه آماده برداشت می تواند حتت تاثير تنش ناشی 

زده ممکن است برای مدت  نيشکرهای کامال يخاز کاهش دما قرار گيرند. 

تصميم فوری برای  يک تا دو هفته جهت آسياهبا غيرقابل پذيرش باشند.

برداشت برخی از مزارع جهت جلوگيری از صدمه ديدن ساير مزارع مورد 

نياز است. هوای مرطوب و گرم پس از يخزدگی نيز ميزان ختريب مزارع 

را بيشرت می کند. ميزان خسارت به ساقه ها از طريق خرد کردن ساقه 

 ها و مشاهده بافت های يخزده يا بافت های خيس شده قابل ختمين است.



بنابراين  دماهای پايين بصورت نرمال در نزديکی سطح زمين می باشند.

 نيشکرهای ورس کرده برای يخزدگی مستعدتر هستند.

کاهش کيفيت شربت نيشکر از يک طرف باعث کاهش درصد ساکاروز و از 

طرف ديگر باعث افزايش هزينه های توليد می شود. اثرات منفی آن در 

پروسه های کارخانه عبارتند از: 

- نياز بيشرتبه آهک بدليل کاهش اسيديته 1

- به تاخير افتادن زمان ته نشينی در صاف کننده ها 2

- کاهش سرعت کريستاليزاسيون 3

 - افزايش مقدار مالس نيشکر توليدی4

هدف از اين حتقيق بررسی چگونگی تاثير يخبندان بر روی خصوصيات کيفی 

 و  Leoconostoc dextranicumنيشکر و جگونگی اثرات متابوليسمی باکرتيهای 

Leoconostoc mesenteroides   ايت بررسی تاثير بر روی خصوصيات کيفی و در 

 بر روی خصوصيات کيفی سه 1386 و 1385يخبندان حادث شده طی ساهلای 

نوع واريته جتاری کشت شده در کشت و صنعت سلمان فارسی و مقايسه آن 

  که يخبندان حادث نگرديده بود، می باشد.1384با سال زراعی سال 

 
 : مواد و روشها

اين حتقيق در مزارع شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی يکی از هفت کشت و 

 40صنعت نيشکری وابسته به شرکت مادر توسعه نيشکر است که در فاصله 

 آبادان در شرق رودخانه –کيلومرتی جنوب اهواز در مسير جاده اهواز 

، اجنام گرديد. در اين شرکت سه نوع واريته جتاری کارون واقع شده است

که به ترتيب   CP48-103  و CP57-614 ، CP69-1062نيشکر به نام های    

زودرس ، ميان رس و ديررس می باشند. مبنظور بررسی تاثير يخبندان بر 

روی خصوصيات کيفی اين سه واريته حتقيقی طی سه سال اجنام گرديد  

). منونه برداری از اين سه واريته قبل از حادث شدن 1386-1384(

يخبندان و بعد از يخبندان اجنام گرديد. برای تعيين درصد خلوص 

 و  (Pol) دو آزمايش اجنام می شود ، يکی اندازه گيری پل  (Putity)شربت

می باشد. بريکس به جمموع مواد جامد حملول در شربت گفته    (Brix)بريکس

می شود و پل به درصد ساکارز در شربت گفته می شود.  درصد بريکس با 

 اجنام گرديد. و  0.01±  با دقت TCR 15-30استفاده از دستگاه رفراکتومرت 

درصد پل با استفاده از دستگاه پالريمرت اجنام گرديد. درصد شربت نيز 

با عصاره گيری از منونه بيست ساقه بدست آمد. درصد پيوريتی از 

معادله زير بدست می آيد: 

%Purity = ( %Pol / Cor . Brix ) * 100 



% Pol = Pol Factor * Red . Pol 

 
طی اين سه سال، يخبندان در دی ماه حادث گرديد که مدت زمان وقوع 

  نشان داده شده است.1يخبندان طی اين ساهلا در جدول مشاره 

 

 1384-1386، زمان و مدت يخبندان در سال 1جدول مشاره 
 1386سال  1385سال  1384سال 

تاريخ 
خيبندان 

مدت 
خيبندا
ن 

(ساعت
 (

حداقل 
مطلق
(c°)  

تاريخ 
خيبندان 

مدت 
خيبندا
ن 

(ساعت
 (

حداقل 
مطلق
(c°)  

تاريخ 
خيبندان 

مدت 
خيبندا
ن 
(ساعت
 (

حداقل 
مطلق
(c°)  

7/10/
84 1 1-  

8/10/
85 4 1-  

30/9/
86 3 2/0-  

28/10/
84 5/1  8/0-  

9/10/
85 3 8/0-  

2/10/
86 2 0 

29/10/
84 2 6/0-  

10/10/
85 4 6/0-  

3/10/
86 3 2/0-  

10/30/
84 2 0 

11/5/
85 3 0 

4/10/
86 1 0 

------ ------- ------- 12/5/
85 5/3  1-  

5/10/
86 1 0 

------ ------- ------- 13/10/
85 4 2-  

6/10/
86 3 2/1-  

------ ------- ------- 14/10/
85 5/2  1-  

17/10/
86 2 0 

------ ------- ------- 21/10/
85 4 2/1-  

18/10/
86 5/7  2/3-  

------ ------- ------- 29/10/
85 6 2/0-  

19/10/
86 9 2-  

------ ------- ------- 30/10/
85 5/3  4/0-  

20/10/
86 3 6/0-  

------ ------- ------- ------ ------- ------- 23/10/
86 9 8/0-  

------ ------- ------- ------ ------- ------- 24/10/
86 5/5  8/1-  

------ ------- ------- ------ ------- ------- 25/10/
86 9 4/2-  

------ ------- ------- ------ ------- ------- 26/10/
86 5/5  8/1-  

------ ------- ------- ------ ------- ------- 27/10/
86 6 6/3-  

------ ------- ------- ------ ------- ------- 28/10/
86 4 1-  

------ ------- ------- ------ ------- ------- 29/10/
86 5/4  4/1-  

 ------ ------- 5/6مجع 
5/36 ----- 

------- 
78 

-----
- 



 

  SPSS 15کليه نتايج بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری  

 مورد جتزيه حتليل آماری قرار گرفتند.

 
نتايج : 

فيزيولوژی تاثير باکرتی موثر در کاهش خصوصيات کيفی نيشکر: 

برون سلولی به نام دکسرتان سوکراز   در اتر فعاليت اين باکرتی آنزيم

توليد می شود که اين آنزيم قادر است ساکارز را هيدروليز کند و 

).   2ساکارز را تبديل به دکسرتان و فروکتوز کند ( شکل مشاره

 

 
  مکانيسم فعاليت متابوليکی و آنزيم های توليدی توسط باکرتی1شکل 

Leoconostoc mesenteroides 

 

که مهمرتين وبيشرتين حمصول بدست آمده از اين واکنش دکسرتان می باشد. 

مهچنين اين باکرتی با ترشح آنزيم فسفوکتوالز می توان گلوکز حاصله را 

در حضور يا عدم حضور اکسيژن اسيد الکتيک توليد کند که در شرايط عدم 

وجود اکسيژن اتانول نيز توليد می شود. يکی از حمصالت مهم ديگر ناشی 

از فعاليت اين نوع باکرتی قند سه کربنه مانيتول می باشد که در حضور 

آنزيم مانيتول دهيدروژناز ، فروکتوز تبديل به مانيتول و اسيد 

الکتيک می شود . بنابراين بدليل توليد ترکيبات اسيدی اسيديته شربت 

گياه نيشکر بعد از يخبندان کاهش می يابد. مهچنين اين باکرتی با ترشح 



آنزيم های لوان سوکراز ها و آلرتنان سوکرازها به ترتيب باعث توليد 

لوان و آلرتنان می شود. 

تاثير يخبندان بر روی مزارع تازه کشت : 

 باعث گرديد تا مريستم 1386 و 1385يخبندان حادث شده در ساهلای 

انتهايی يا نقاط رشدی آا که باالی سطح زمين است در اثر يخ زدگی 

از بين روند بنابراين گياه قادر به ادامه حيات خود نگرديد،در اين 

گياهان رشد جمدد پس از رفع سرما و يخ زدگی، توسط مريستم های 

ثانويه که نقاط رشدی آا در زير خاک می باشد و از سرما حمافظت شده 

که نتيجه آن از دست دادن ميزان رشد اوليه  اند از سرگرفته می شود.

  ).2گياه نيشکر می باشد( شکل مشاره

 
تاثير يخبندان بر روی مزارع تازه کشت گياه نيشکر زمان عکس  2شکل 

 2/11/86برداری 

 
يکی از راههای جلوگيری از تاثير يخزدگی بر روی مزارع تازه کشت 

استفاده از پوشش های پالستيکی در زمانی که احتمال وجود يخبندان 

). يکی ديگر از راههای پيشگيری 1977وجود دارد (كانوار و كائور، 

آبياری مزارع قبل از حادث شدن يخبندان می باشد. پيدا منودن واريته 

های مقاوم به يخزدگی و جايگزين منودن آا جبای واريته های حساس ، که 

 طی 2003نياز به زمان بيشرتی می باشد. اگلستون و لگندر در سال 

حتقيقی بر روی هشت واريته نشان دادند که درصد خلوص ساکارز در 

 تا 6/77 روز از حادث شدن يخبندان بين 26واريته های خمتلف بعد از 

 درصد تغيير می کند. 3/42

  تاثير يخبندان بر روی مزارع آماده برداشت: 

يک يخ زدگی ماليم   آسيب زدن به برگ ها می شود. باعثيخزدگی ابتدا

 ممکن است باعث کلروزنواری يا سوختگی در حاشيه هبرای ساعاتی کوتا

 مدت زمان 1386 و 1385 با توجه به اينکه در ساهلای برگها شود



 ساعت بوده است بنابراين از نظر ظاهری 78و 5/36يخبندان به ترتيب 

 برخی از جوانه تغييرات زيادی بر روی گياه نيشکر بوجود آمده بود.

 اولين قسمتی که ابتدا حتت تاثير يخبندان ،ه های جانبی از بين رفت

 ) تا اين مرحله تاثيری بر 3واقع شد برگهای گياه بودند(شکل مشاره

روی عملکرد گياه نداشته اما بدليل طوالنی بودن يخبندان اثر يخزدگی 

بر روی بر روی مريستم انتهايی نيز تاثير گذاشته و باعث ايجاد 

تغييرات شکل ظاهری در بافت ساقه گياه گرديده که اين تغييرات با 

گذشت زمان و گرم شدن هوا به مست پايين گياه نيشکر انتقال يافت که 

اين تغييرات شکل ظاهری نشان از اينورت شدن ساکارز و کاهش کيفيت 

).     4مشاره شربت نيشکرميباشد(شکل

 

 

 
تاثير يخبندان بر روی مزارع آماده برداشت گياه نيشکر زمان   3شکل 

 2/11/86عکس برداری 

 
 

 



تاثير يخبندان بر روی قسمت داخلی ساقه گياه نيشکر زمان  4 شکل 

 5/12/86عکس برداری 

 
: تاثير يخبندان بر روی خصوصيات کيفی نيشکر

درصد خلوص شربت:  

نتايج نشان می دهد که درصد خلوص شربت در ماههای خمتلف سال در هر 

 5سه سال و در واريته های خمتلف  تفاوت معنی داری در سطح احتمال 

درصد وجود دارد که اين تفاوت ها ناشی از اثرات متفاوتی می باشند. 

  که مدت زمان يخبندان کوتاه بوده ( در 84-85. در سال زراعی  

 ساعت ) اين تفاوت ها به علت خصوصيت ژنتيکی زمان رسيدگی 5/6جمموع

 که واريته  CP57گياه نيشکر و زمان قطع آبياری می باشد. در واريته 

 درصد بدست 3/85زودرسی ميباشد ميزان درصد خلوص شربت در مهر ماه 

که واريته ديررسی می باشد در مهان ماه  CP48  آمد در حاليکه واريته

 CP69 درصد بدست آمد و برای واريته 1/75درصد خلوص شربت به ميزان 

 درصد بدست آمد. تاريخ يخبندان در دی ماه 3/84درصد خلوص شربت 

اتفاق افتاده بود که بعلت کم بودن مدت يخبندان تاثيری بر روی 

 ). 5خصوصيات کيفی نيشکر نداشته است(حدول مشاره

 

 تغييرات درصد خلوص شربت نيشکر در واريته های خمتلف 2جدول 

  84-85درماههای خمتلف سال زراعی 

  

 واريته

 ارديبهشت فروردين اسفند هبمن دی آذر آبان مهر شهريور

CP57 4/84 b 3/85 b 2/87 a 1/90 a 2/90 a 2/90 a 7/89 a 4/89 a --- 

CP48 ---- 1/75 d 0/80 c 1/88 a 5/88 a 4/89 a 6/90 a --- --- 

CP69 ---- 3/84 b 6/85 b 2/89 a 3/89 a 7/89 a 2/90 a 4/89 a --- 

 % معني دار نمي باشند5ي كه داراي حروف مشترك هستند از نظر آماري در سطح ي اختالف ميانگين ها

ساعت بود از نظر 5/36 که مدت زمان يخبندان 85-86در سال زراعی   

آماری اثر معنی داری بر روی درصد خلوص شربت داشته است که بيشرتين 

  بدست آمد بنحوی درصد خلوص شربت در CP57تاثير بر روی واريته 

  درصد رسيد. مقدار درصد خلوص شربت در واريته 71فروردين به ميزان 

CP69 در ارديبهشت ماه رسيد که از نظر آماری با درصد 1/78به مقدار 

 CP48خلوص در شهريور ماه در يک گروه قرار می گيرند. و در واريته 

علی رغم حادث شدن يخبندان ، گياه توانسته بود خصوصيات کيفی خود 



را حفظ منايد بطوريکه از نظر آماری جبز مهر ماه بقيه در يک گروه 

). 3آماری قرار گرفتند(جدول مشاره

 تغييرات درصد خلوص شربت نيشکر در واريته های خمتلف 3جدول 

  85-86درماههای خمتلف سال زراعی 

 ارديبهشت فروردين اسفند هبمن دی آذر آبان مهر شهريور 

 واريته

CP57 4/84 c 87b 3/87 b 7/88 b 2/90 a 1/89 a 4/88 ab 71f ---- 

CP48 ---- 2/83 dc 4/87 bc 88b 9/87 b 4/87 bc 9/88 ab 6/86 bc 85bc 

CP69 2/77 e 5/85 c 1/87 bc 3/88 ab 4/87 bc 8/84 c 5/83 c 1/82 d 1/78 e 

% معني دار نمي باشند 5ي كه داراي حروف مشترك هستند از نظر آماري در سطح ياختالف ميانگين ها

 ساعت بدست آمد بنابراين 78  مدت يخبندان 86-87در سال زراعی 

انتظار ميرود که اثر يخزدگی در اين سال بيشرت از ساهلای ديگر باشد. 

 قبل از حادث شدن يخبندان برداشت گرديد بنابراين CP57واريته 

 که واريته ديررسی CP48يخبندان بر روی آن تاثيری نداشت. در واريته 

بود علی رغم برخورد با يخبندان ، بعلت برداشت سريع و برخورد 

ننمودن با گرمای فصل هبار اختالف معنی داری بين ماههای خمتلف سال 

  که گياه ميان رسی بود يخبندان تاثير  CP69بدست نيامد. در واريته

منفی بر روی درصد خلوص شربت داشته که نتايج از نظر آماری معنی 

). 4دار بودند(جدول مشاره

 

 ارديبهشت فروردين اسفند هبمن دی آذر آبان مهر شهريور 

 واريته

CP57 80e 7/85 c 5/88 a ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

CP48 ---- ---- 7/86 b 2/88 a 7/88 a 8/88 a 3/89 a ---- ---- 

CP69 ---- 2/87 b 5/88 a 8/89 a 9/89 a 2/84 c 8/82 d ---- ---- 
 تغييرات درصد خلوص شربت نيشکر در واريته های خمتلف 4جدول 

   86-87درماههای خمتلف سال زراعی

دمای بعد از يخبندان عامل مهمی در تغيير دادن خصوصيات کيفی نيشکر 

 Leoconostoc درجه فعاليت  باکرتيهای 25دارد در دمای باالتر از 

dextranicum  و Leoconostoc mesenteroides  ميانگين درجه   افزايش می يابند.

 86-87حرارت در ماه هبمن، اسفند، فروردين و ارديبهشت در سال زراعی 

 درجه سلسيوس بود.که اگر برداشت 7/29 و 9/24 ،9/17، 8/11به ترتيب

به ماههای فروردين و ارديبهشت ادامه پيدا می کرد خصوصيات کيفی 



 اتفاق 85-86نيشکر نيز کاهش می يافت، که اين واقعه در سال زراعی 

 3/29 و 7/21، 1/17، 7/13افتاد، ميانگين دما اين ماهها به ترتيب 

بودند بطوريکه نتايج نيز نشان ميدهد تاثير يخبندان در ماههای 

فروردين و ارديبهشت بوده است.عالوه بر دمای حميط بعد از يخبندان ، 

نوع واريته نيز بر روی مقاوت گياه نيشکر به يخبندان موثر است . 

 CP48  بيشرتين حساسيت و واريته  CP57نتايج نشان می دهد که واريته 

بيشرتين مقاومت را در مقابل يخزدگی از خود نشان می دهد و واريته 

CP69  از نظر مفاومت در مقابل يخزدگی بين اين دو واريته قرار می 

گيرد.  

 

 
درصد شکر قابل استحصال از نيشکر : 

 درصد می باشد 10بطور معمول درصد شکر قابل استحصال از گياه نيشکر 

 در فروردين ماه 3/12 حداکثر 84-85در سال زراعی CP57 . در واريته 

در شهريور ماه بدست آمد که اين 5/9بدست آمد و حداقل آن به ميزان 

اختالف ناشی از فاصله زمانی برداشت گياه نيشکر می باشد. در سال 

 درصد و حداقل آن به 2/11 حداکثر در دی ماه به ميزان 85-86زراعی 

 درصد در فروردين ماه بدست آمد که اين اختالف ناشی از 8/6ميزان

تاثير يخزدگی بر روی خصوصيات کيفی نيشکر می باشد. در سال 

 برداشت حمصول اين واريته قبل از حادث شدن يخبندان اجنام 86-87زراعی

گرديد و يخزدگی تاثيری بر روی درصد شکر استحصالی نداشت (شکل 

 ) 5مشاره
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 در ماههای 84-86 در ساهلای  CP57ميزان درصد شکر در واريته 5شکل

برداشت گياه نيشکر 



 درصد 11 حداکثر مفدار درصد شکر 84-85 در سال زراعی  CP48در واريته

 بدست آمد وحداقل آن در مهرماه به ميزان 1385در فروردين ماه سال 

 درصد بدست آمد که اين اختالف ناشی از عدم رسيدگی در مهر ماه 5.95

 علی رغم حادث شدن يخبندان ، يخزدگی 85-86می باشد. در سال زراعی 

اثرات کمرتی نسبت به ساير واريته ها داشته بطوريکه در ارديبهشت 

 6 درصد بدست آمد ( شکل مشاره 4/8 مقدار شکر استحصالی 1386ماه سال 

 بدليل برداشت سريع حمصول بعد از يخزدگی و 86-87). در سال زراعی 

 درصد در 9/9مقاوم بودن اين واريته به يخزدگی مقدار درصد شکر 

اسفند ماه بدست آمد يعنی بعد از سپری شدن دو ماه بعد از حادث شدن 

يخبندان تاثير يخزدگی بر روی اين واريته کم بود . 
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 در ماههای 84-86 در ساهلای  CP48 ميزان درصد شکر در واريته6شکل 

 برداشت گياه نيشکر

 مقدار شکر استحصالی با گذشت 84-85 در سال زراعی  CP69 در واريته 

 درصد در فروردين 8/11زمان بيشرت گرديد بطوريکه حداکثر مقدار آن 

 حداکثر مقدار شکر قابل استحصال 85-86ماه بدست آمد. در سال زراعی 

در دی ماه بدست آمد که بعد از يخبندان به تدريج اين خصوصيت کيفی 

نيشکر کاهش يافت که اين کاهش در فروردين ماه بعلت گرم شدن هوا 

 درصد کاهش يافت . در سال زراعی 7/6شدت بيشرتی داشت بطوريکه به 

 علی رغم بيشرت بودن مدت و مقدار دمای زير صفر درجه بدليل 87-86

برداشت سريع اين واريته و عدم مواجه شدن با درجه حرارت باال، شدت 

 بدست آمد .اما در 85-86کاهش درصد شکر استحصالی کمرت از سال زراعی 

 بيشرت 86-87شرايط مشابه زمانی ميزان کاهش درصد شکر در سال زراعی 

بود که آن هم بدليل مدت زمان يخزدگی بيشرت در آن سال بود(شکل 

).    7مشاره
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 در ماههای 84-86 در ساهلای  CP69 ميزان درصد شکر در واريته7شکل 

 برداشت گياه نيشکر

با توجه به نتايج بدست آمده پيشنهادات زير ارائه مي گردد: 

- عامل اصلی ايجاد تغييرات در خصوصيات کيفی نيشکر باکرتيهای    1

Leoconostoc dextranicum و Leoconostoc mesenteroides   می باشند بطوريکه 

 درجه 25فعاليت اين نوع از باکرتی ها در شرايط مرطوب و دمای باالی 

سانتی گراد می باشد . نتايج نشان دادند که تا زمانی که درجه 

حرارت پايين است ( ماههای هبمن و اسفند) اختالف معنی داری بين 

خصوصيات کيفی شربت بدست نيامد اما با افزايش دما (ماههای فروردين 

و ارديبهشت ) خصوصيات کيفی شربت نيشکر بشدت تنزل يافت . کاهش 

درصد ساکارز ناشی از ترشحات آنزيمی اين نوع از باکرتی ها می باشد 

که عمدتا با ترشح آنزيم دکسرتان سوکراز باعث اينورت شدن ساکارز به 

دکسرتان و فروکتوز می گردد. بنابراين در صورت حادث شدن يخبندان می 

بايستی برداشت حمصول قبل از برخورد با دمای باال برداشت گردد. 

- يخبندان باعث از بين رفنت مريسم انتهايی گياهان تازه کشت نيز 2

می گردد که از دست رفنت سبزينگی اوليه گياه به معنای کاهش درصدی 

از عملکرد در سال بعد می گردد. و نتايج سه ساله نشان می دهد که 

يخبندان معموال در دی ماه حادث ميگردد بنابر اين اجنام عمليات های 

زير می تواند مانع اثر يخزدگی بر روی گياهان تازه کشت گردد : 

الف- آبياری مزارع در اواخر آذر ماه و بطور کلی قبل از يخبندان 

ب- ايجاد يک حميط گلخانه ای با ايجاد پوشش پالستيکی بر روی گياهان 

تازه کشت  

ج- استفاده از حملول های غذايی بصورت اسپری بر روی گياه نيشکر به 

حنوی که باعث افزايش مقاومت گياه در مقابل يخزدگی گردد. 



   CP57- از بين سه واريته جتاری کشت شده در اين کشت و صنعت واريته 3

بيشرتين حساسيت را نسبت به کاهش درجه حرارت از خود نشان داد و 

 مقاومرتين واريته نسبت به کاهش دما بدست آمد. با توجه CP48واريته 

به اينکه اين سه واريته از زمان احداث کشت و صنعت نيشکری در 

خوزستان بصورت جتاری کشت می شوندو تاکنون واريته مناسب که بتواند 

جايگزين اين واريته ها شود بدست نيامده است بنابراين بدست آوردن 

واريته های جديد که مقاومت بيشرتی نسبت به کاهش دما دارند ضروری 

به نظر ميرسد.   
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