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چکیده
تنشهای سرما و یخزدگی آسیبهای زیان بار و ویران کنندهای را به بسیاری از محصوالت زراعی و باغی وارد میکند .در اوایل آذرماه
سال جاری (  ) 1395نیز وقوع تنش یخزدگی موجب بروز خسارت به باغهای مرکبات شمال کشور به ویژه در شرق مازندران و به
باغهای کیوی در غرب مازندارن گردید .بررسی و برآورد خسارت وارده به باغها پس از وقوع تنش سرما و یا یخزدگی از اولین اقدامات
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های زیر مجموعه است .با این وجود ،برآورد دقیق میزان آسیب به باغها از مشکالت این حوزه به
شمار میرود .بنابراین پژوهشکده مرکبات و میوههای نیمه گرمسیری با توجه به اهمیت موضوع و با بهرهگیری از پژوهشگران با تجربه
و با دانش در زمینه فیزیولوژی تنشهای غیر زیستی و فیزیولوژی پس از برداشت میوهها سعی بر برآورد دقیق خسارت و مطالعه آثار
این تنش بر میوههای مرکبات طی یک رویکرد علمی در استان نمود .نتایج بررسیها نشان داد که با توجه به اینکه فصل برداشت
محصول اصلی مرکبات استان ( پرتقال تامسون ) هنوز آغاز نشده بود و میوهها روی درخت قرار داشتند (نیمه رسیده) میزان خسارت
تنش یخزدگی افزایش یافت .با توجه به متحمل بودن نارنگیها به ویژه اونشو میزان خسارت به میوههای آنها کم و یا ناچیز بود .عالوه
بر این ،نتایج ارزیابی آسیب تنش یخزدگی به درختان مرکبات نشان داد که میزان خشکیدگی برگها و آسیب میوهها در درختان
جوان در مقایسه با درختان مسن تر بسیار بیشتر بود .میزان شکستگی تنه و شاخههای اصلی ناشی از بارش برف نیز در دامنهها و
کوهپایهها در مقایسه با دشتها بسیار بیشتر بود .بر اساس مشاهدات انجام شده مشخص شد که میزان آسیب به میوههای پرتقال
تامسون در شهرستانهای بابل ،قائم شهر و ساری به توجه به کاهش دما تا منفی  4درجه سانتیگراد و طوالنیتر بودن دوره یخبندان
بیشتر از سایر مناطق بود .شکستگی تنه و شاخههای اصلی درختان مرکبات در شهرستانهای قائمشهر و بابل بیشتر از سایر مناطق
بود .همچنین خشکیدگی برگهای پرتقالهای تامسون در شهرستانهای بابل ،قائم شهر و ساری بیشتر از سایر مناطق بود .برگها
و میوهای نارنگی پیج دچار آسیب در سطوح مختلفی شدند ولی نارنگی اونشو در این رخداد آسیب چندانی ندیدند .نتایج مشاهدات
و بررسیهای انجام شده نشان داد که تاکستان های کیوی غرب مازندارن دچار خسارت شدید شدند .به طوری که در برخی مناطق
به ویژه در شهرستانهای تنکابن و چالوس آسیب به میوههای کیوی بسیار باال بود و موجب لهیدگی میوهها گردید .بر اساس نتایج
به دست آمده از پژوهشهای انجام شده روی میوههای پرتقال تامسون در طی تنش یخزدگی اخیر ،مشخص گردید که در صورتی
که دمای هوا به پایینتر از آستانه بحرانی برای یخزدگی و آسیب میوهها برای حداقل چند ساعت رسیده باشد نگهداری میوههای
روی درختان توجیه علمی نداشته و میوهها با افزایش دما طی روزها و هفتههای بعد به سرعت آب خود را از دست داده و ریزش
میکنند .همچنین این چنین میوه هایی بازارپسندی الزم را ندارند .بهترین روش برای نگهداری کوتاه یا میان م دت میوهها در این
شرایط ،برداشت میوهها و نگهداری آنها در سردخانههای با شرایط دمایی  4تا  5درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی در حدود  90تا 95
درصد است .در صورت عدم وجود چنین سردخانههایی بهتر است میوهها زودتر برداشت شده و قبل از دست دادن آب میوه و فساد
به مراکز صنایع تبدیلی فرستاده شوند.
واژه های کلیدی :تنش یخ زدگی ،مرکبات ،کیوی.
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پیش گفتار
سرما و یخبندانهای شدید نتایج زیان بار و ویران کننده ای را برای بسیاری از گیاهان زراعی و باغی در پی دارد .به طوری که در برخی
از سالها از جمله طی یخبندانهای سالهای  1386و  1392میلیاردها ریال خسارت به کشاورزان به ویژه باغدارهای مرکبات شمال
کشور وارد شد .در اوایل آذرماه سال جاری (  ) 1395نیز وقوع تنش یخزدگی موجب بروز خسارت گستردهای به باغهای مرکبات شمال
به ویژه در شرق مازندران و به باغ های کیوی در غرب مازندارن گردید .بنابراین وقوع پدیده تنش سرما و یخزدگی به صورت دورهای
در استانهای شمالی کشور به اشکال مختلف قابل تصور است .بررسی و برآورد خسارت به باغها از اولین اقدامات وزارت جهاد
کشاورزی و سازمانهای زیر مجموعه پس از وقوع تنش سرما و یا یخ زدگی است .با این وجود ،برآورد دقیق میزان آسیب به باغها با
توجه به تعاریف مختلف از نوع و میزان آسیب تنش یخزدگی از مشکالت این حوزه به شمار میرود .در هنگام وقوع تنش یخزدگی
آذرماه سال جاری (  ) 1395نیز سطوح متفاوتی از میزان آسیب به باغهای مرکبات و کیوی شمال کشور (به ویژه استان مازندارن)
گزارش میشد .پژوهشکده مرکبات و میوههای نیمه گرمسیری با توجه به اهمیت موضوع و با بهرهگیری از پژوهشگران با تجربه و با
دانش در زمینه فیزیولوژی تنشهای غیر زیستی و فیزیولوژی پس از برداشت میوهها سعی بر برآورد دقیق خسارت و مطالعه آثار این
تنش بر میوههای مرکبات طی یک رویکرد علمی در استان نمود .پژوهشگران این پژوهشکده در بازدیدهای خود از مناطق مختلف
استان ،میزان خسارت تنش یخزدگی را مورد ارزیابی قرار دادند که نتایج جمع بندی نهایی آن در بخشهای بعدی ارائه میشود .در
بخشهای بعد ،ابتدا مروری کوتاه بر جایگاه و اهمیت مرکبات در کشور و استان مازندران خواهد شد و سپس به ارائه برخی از تعاریف
ضروری در زمینه تنش دمای پایین (سرما و یخزدگی) در گیاهان ،انواع یخ بندان ،سابقه وقوع تنش یخزدگی در استان مازندران،
فیزیولوژی یخزدگی در مرکبات و در نهایت گزارش ارزیابی نهایی مرکبات و کیوی در هر یک از مناطق مورد بررسی به طور جداگانه
پرداخته خواهد شد.
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 -1-1موقعیت جغرافیایی استان مازندران
استان مازندران در شمال ایران قرار دارد (شکل  .) 1حد شمالی آن دریای مازندران ،حد شرقی آن استان گلستان ،حد جنوبی آن
استانهای سمنان ،تهران و قزوین و حد غربی آن استان گیالن است .این استان دارای  19شهرستان است (شکل  .) 2شکل
ناهمواریهای استان مازندران به گونهای است که به روشنی میتوان آنها را به دو قسمت جلگهای و کوهستانی تقسیم کرد .امتداد و
جهت رشته کوههای البرز ،به صورت دیواری مرتفع در مسافتی طوالنی ،خط ساحلی و جلگههای کنارهای دریای خزر را محصور کرده
است .بدین دلیل ،شیب زمین تقریبا در سراسر استان از ارتفاعات به سوی جلگه و دریای خزر کاهش می یابد .در محل تالقی جلگه
و کوهپایههای شمالی البرز به دلیل شدت فرسایش و تراکم آبرفت ،قسمتی از ناهمواری های قدیمی به وسیله رسوبات جدیدتر
پوشیده شده و تنها در بعضی نقاط به صورت تپه ظاهر شدهاند .در قسمت جلگهای در سواحل جنوبی و شرقی دریای خزر ،تحت
تأثیر نسیم دریا و بادهای محلی ،تپه های ماسه ای ساحلی تشکیل شده و سدی طبیعی و کم ارتفاع بین دریا و جلگه پدید آوردهاند.
رشته کوههای البرز ،جلگه های ساحلی استان مازندران را از قسمت داخلی ایران جدا نموده است .نیمه شرقی البرز غربی و تمام البرز
مرکزی و قسمتی از البرز شرقی در محدوده استان مازندران قرار دارند .بدین ترتیب ،همراه با سایر عوامل طبیعی ،شرایط جغرافیایی
خاصی پدید آمده است .رشته کوههای البرز در مازندران ،به وسیله رودهای بزرگی از قبیل چالوس ،هراز ،بابل ،تاالر و نکا که بر دامنه
شمالی آن جاری هستند به واحدهای کوهستانی مشخص تقسیم میشود .با توجه به تفاوتهای محلی ناحیهای ،در محدوده استان
مازندران نیز میتوان البرز را در جهت غربی -شرقی ،به سه واحد غربی ،مرکزی و شرقی تقسیم کرد .حد فاصل خط ساحلی دریای
خزر و کوهپایههای شمالی البرز ،نوار جلگهای وسیعی که عرض متغیر دارد از غرب تا شرق استان مازندران گسترده شده است (سایت
استانداری مازندران؛ .) http://ostan-mz.ir
طبیعت استان مازندران تحت تاثیر عرض جغرافیایی ،سلسله جبال البرز ،ارتفاع از سطح دریا ،دوری و نزدیکی به دریا ،بیابانهای
جنوبی ترکمنستان ،وزش بادهای محلی و ناحیهای و پوشش گیاهی و جنگلی قرار دارد .به همین جهت آب و هوای مازندران در
کانونهای مختلف جغرافیایی متفاوت و گوناگون است و انواع آن عبارتند از :آب و هوای معتدل خزری ،که تابستانهای گرم و مرطوب
و زمستانهای معتدل و مرطوب دارد :آب و هوای معتدل کوهستانی که زمستانهای سرد با یخبندان و تابستانهای معتدل و کوتاه
دارد .آب و هوای سرد کوهستانی که یخبندانهای طوالنی و زمستانهای سرد و تابستانهای کوتاه و خنک دارد .بارشهای جوی
نواحی کوهستانی غالباً به صورت برف است که تا اواسط دوره گرما نیز دوام میآورد.
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی استان مازندران.
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 -2-1جایگاه و اهمیت مرکبات و کیوی در کشور و استان مازندران
مرکبات جز محصوالت مهم باغبانی است که در جهان دارای سابقهی کشت و پرورش  4000ساله است ( .) Calabrese, 2002کشت
و پرورش مرکبات در عرض جغرافیایی  40درجه شمالی و جنوبی در خاکهای مناسب با رطوبت کافی متمرکز است ولی به نظر
میرسد که در سطوح تجاری ،مناطق عمده ی کشت و تولید مرکبات در نواحی نیمه گرمسیر است که باالتر از عرض جغرافیایی 20
درجه شمالی و جنوبی قرار دارد ( .) Nicolosi, 2007بر اساس گزارش فائو  ) 20 13 (1در حال حاضر تولید ساالنه مرکبات در سراسر
جهان بیش از  121میلیون تن ،به ارزش بیش از  20میلیارد دالر برآورد شده است .ایران نیز یکی از کشورهای عمده تولیدکننده
مرکبات است .بر طبق آمارنامه محصوالت باغی سال  1394وزارت جهاد کشاورزی ،سطح زیر کشت مرکبات کشور در حدود 283993
هکتار و میزان تولید بیش از  4 /3میلیون تن با متوسط عملکرد محصول آبی  18 /3تن در هکتار است (جدول 1؛ بی نام.)1394 ،
ایران هم از لحاظ میزان تولید و هم سطح زیر کشت در بین کشورهای تولیدکننده مرکبات مقام هشتم را دارا است و این جایگاه
نسبتاً خوبی در بین  125کشور تولیدکننده مرکبات میتواند باشد (فتوحی قزوینی و فتاحی مقدم.) 1389 ،
استان مازندران با سطح زیر کشت  109887هکتار مرکبات در حدود  38 /69درصد از کل سطح زیر کشت مرکبات کشور را
تشکیل میدهد .میزان تولید کل مرکبات استان با  1 /77میلیون تن در حدود  40 /77درصد کل تولید مرکبات کشور را شامل میشود
(جدول 1؛ بی نام.) 1394 ،

جدول  -1مقایسه آمار سطح زیر کشت ،میزان تولید و عملکرد کل مرکبات استان مازندران و کل کشور.
سطح زیر کشت (هکتار)

درصد

میزان تولید

درصد

از کل

(تن)

از کل

1771636

40/77

4345247

-

غیربارور

بارور

کل

مازندران

5217

104670

109887

38 /69

جمع کل کشور

37064

246929

283993

-

آمارنامه محصوالت باغی سال  1394وزارت جهاد کشاورزی
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انواع پرتقال (به ویژه تامسون) در بین محصوالت مرکبات با سطح زیر کشت  83940هکتار در حدود  76/38درصد از کل سطح زیر
کشت مرکبات استان مازندران را تشکیل می دهد .همچنین میزان تولید پرتقال این استان  1 /27میلیون تن است که  71 /53درصد
از کل تولید مرکبات استان را شامل می شود .انواع نارنگی با سطح زیر کشت  23400هکتار (  21 /29درصد از تولید کل مرکبات
استان) و تولید  460هزار تن (  21 /29درصد از کل سطح زیر کشت مرکبات استان) جایگاه دوم سطح زیرکشت و تولید مرکبات
استان را به خود اختصاص داده است .نارنج ،لیمو شیرین ،لیموترش و گریپ فروت در جایگاههای بعدی از نظر سطح زیر کشت و
میزان تولید قرار دارند (جدول 2؛ بی نام.) 1394 ،

جدول  -2آمار سطح زیر کشت ،میزان تولید و عملکرد انواع مرکبات در استان مازندران.
درصد

میزان تولید

درصد

عملکرد

نوع

از کل

(تن)

از کل

(کیلوگرم در

پرتقال

3370

80570

83940

76/38

1267136

71 /53

16610

نارنگی

1700

21700

23400

21 /29

460000

25 /97

22632

نارنج

132

1460

1592

1 /47

32500

1 /83

22430

لیمو شیرین

0

500

500

0 /45

5000

0 /28

11250

لیمو ترش

15

80

95

0 /09

2000

0 /11

34000

گریپ فروت

0

70

70

0 /06

1000

0 /06

16000

سایر مرکبات

0

290

290

0 /26

4000

0 /22

11538

5217

104670

109887

100

1771636

100

18099

محصول

جمع کل

سطح زیر کشت (هکتار)
غیربارور

بارور

کل

هکتار آبی)

آمارنامه محصوالت باغی سال  1394وزارت جهاد کشاورزی

کیوی نیز یکی از محصوالت باغی است که در استانهای شمالی کشور به ویژه در غرب استان مازندران کشت و تولید میشود .بر
طبق آمارنامه محصوالت باغی سال  1394وزارت جهاد کشاورزی ،سطح زیر کشت کیوی کشور در حدود  11783هکتار و میزان
تولید آن نیز بیش از  305653تن در هکتار است (جدول 3؛ بی نام.) 1394 ،
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استان مازندران جایگاه اول سطح زیر کشت و تولید کیوی کشور را به خود اختصاص داده است .این استان با سطح زیر کشت
 6450هکتار از باغهای کیوی در حدود  54 /74درصد از کل سطح زیر کشت کیوی کشور را دارا است .میزان تولید کل کیوی استان
 180هزار تن است که در حدود  58 /89درصد از کل تولید کیوی کشور را شامل میشود (جدول 3؛ بی نام.) 1394 ،

جدول  -3مقایسه آمار سطح زیر کشت ،میزان تولید و عملکرد کل کیوی استان مازندران و کل کشور.
سطح زیر کشت (هکتار)

درصد
از کل

میزان تولید
(تن)

درصد
از کل

180000

58 /89

305653

-

غیربارور

بارور

کل

مازندران

250

6200

6450

54 /74

جمع کل کشور

1199

10584

11783

-
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 -3-1تنش دمای پایین
دمای پایین به دمای سرمازدگی (  0 -15درجه سانتیگراد) و دمای یخزدگی (کمتر از صفر درجه سانتیگراد ) تقسیم میشود و این
تقسیم بندی بر مبنای مقاومت گیاهان است ( .)KeXuan et al. 2006تنش یخزدگی در شرایطی رخ میدهد که دما به پایینتر از
نقطه انجماد آب برسد .یخزدگی در علوم گیاهی به دمایی گفته می شود که در آن دما هسته یخ در بافت تشکیل شود و در اغلب
مواقع این دمای بحرانی بسته به نوع گونه گیاهی ،نوع بافت ،شرایط آب و هوایی قبل از وقوع تنش ،مدت زمان تنش و غیروه ممکن
است یک تا چند درجه زیر صفر درجه سانتیگراد باشد.

 -1 -3-1فرآیند یخزدگی در گیاهان
گیاهان و بخشهایی از گیاه وقتی که نمیتوانند از تشکیل هسته یخ و رشد یخ جلوگیری کنند ،یخ میزنند .کاهش نقطه یخزدگی
( 1تا  2درجه سانتیگراد) که به وسیله حضور مواد حل شونده همانند قندها ) (Levitt, 1980و بوسیله فراسردشدن 1ایجاد میشود،

1 Supercooling
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اغلب برای جلوگیری از یخزدگی در اقلیم های سردتر و معتدل مرطوب خیلی ناچیز است .در نتیجه ،گیاهان انواع متفاوت هسته یخ
را در دماهای مالیم تشکیل میدهند (.)Theocharis et al. 2012

 -2-3-1تشکیل هسته یخ در بافت گیاه
در اثر دمای پایین مولکولهای آب برای تشکیل هسته های یخ پایدار یا به صورت خودبخود (تشکیل هسته یخ متجانس ) 1یا به وسیله
تحریک مواد دیگر (تشکیل هسته یخ نامتجانس ) 2گرد هم جمع میشوند .تشکیل هسته یخ متجانس در دماهای نزدیک زیر صفر
بعید است ،ولی بر عکس اجتناب از تشکیل هسته یخ نامتجانس در یک اقلیم مرطوب مشکل است .موادی که در طبیعت میتوانند
به عنوان تشکیل دهندههای هستههای یخ نامتجانس عمل کنند شامل -1 :باکتری فعال هسته یخ  -2دیگر مولکولها و ساختارهای
بیولوژیکی و  -3بقایای آلی و غیر آلی هستند .عوامل تشکیلدهنده هسته یخ 3ممکن است روی سطح گیاه (دارای منشای خارجی)
و یا در برخی موارد درون گیاه (منشای درونی) باشند .عامل تشکیل دهنده هسته یخی نامتجانس بالقوه با ید با آب در ارتباط باشد.
بدینترتیب اگر سطح گیاه خشک باشد عوامل تشکیلدهنده هسته یخ برون زاد غیر موثر خواهند بود .برف و بوران همچنین میتوانند
آغازگر یخزدگی در گیاهان باشند (.)Theocharis et al. 2012

 -3-3-1انواع یخبندان
طبق تعریف ،یخ بندان به شرایطی اطالق میشود که در آن دمای سطح زمین و اشیایی که در مجاورت آن هستند به کمتر از صفر
درجه سانتیگراد برسد .یخبندانها را میتوان در دوگروه اصلی شامل یخبندان فرارفتی یا جبههای 4و یخ بندان تشعشعی یا

تابشی 5

تقسیم بندی کرد ( .) Kalma et al. 1992نوع سومی ار یخبندان نیز به نام یخبندان مختلط 6وجود دارد.

 -1 -3-3-1یخبندان جبههای یا فرارفتی
این نوع یخ بندان در اثر انتقال و ورود توده هوای سرد (زیر صفر درجه) به منطقهای است که قبال در آن هوای گرم وجود داشته است،
ایجاد میشود .درجه حرارت این توده هوا کمتر از درجه حرارت بحرانی برای محصوالت خاص آن منطقه است .از عالئم این نوع

nucleation

1 Homogeneous
2 Heterogenous
3 Nucleators

4 Advection Frost
5 Radiative

Frost
Frost

6 Mixed
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یخ بندان میتوان به سرمای خشک و شدید ،وزرش باد شدید ،نبود وارونگی دمایی ،ابری بودن و حتی برفی بودن هوا اشاره کرد .هوای
سرد پس از عبور سطح جبههای به مدت یک تا چند روز در منطقه استقرار دارد .این نوع یخبن دان منحصر به ساعات شبانه نیست و
در تمامی ساعات شبانه روز میتواند رخ دهد .خسارت این نوع یخبندان محدود به برگهای بیرونی تاج درخت نیست و برگهایی
درونی تاج نیز در صورت شدید بودن تنش آسیب می بیند .حفاظت در برابر این نوع یخبندان با توجه به امکانات موجود مشکل است.
دو مورد از بدترین یخبندان های جبههای در سالهای  1990و  1998در مناطق عمده کشت مرکبات یعنی کالیفرنیا رخ داد .مسئله
قا بل توجه در حوادث مذکور این بود که با نزدیک شدن هوای سرد به منطقه ،دماهای حداکثر در روز به طور قابل مالحضهای کاهش
نشان داد ( .) Tiefenbacher et al. 2000یخ بندان اخیر (اوایل اذرماه  ) 1395در استان مازندران نیز بنا به گفته کارشناسان
هواشناسی از نوع یخ بندان جبههای بود.

 -2-3-3-1یخبندان تشعشعی یا تابشی
این نوع یخ بندان از اتالف شبانه حرارت زمین در اثر تشعشع زیاد ناشی میشود .در شبهای آرام و صاف که به علت عدم وجود ابر و
پایین بودن فشار بخار آب ،تابش زمین به فضا به سهولت صورت میگیرد به وجود میآید .در این نوع یخ بندان سطح خاک و گیاه به
علت تابش زیاد ،بیش از شبهای دیگر س رد شده و سپس آنها نیز هوای مجاور خود را از طریق هدایت سرد میکنند .این عامل ،سرد
شدن بیشتر هوا را در پی دارد .از آنجا که این هوای سرد ،سنگینتر از هوای فوقانی خود است به صورت پوششی سنگین تا طلوع
خورشید روی مزرعه باقی می ماند .لذا در صورت کاهش دما به زیر نقطه بحرانی گیاه موجب ایجاد خسارت میشود .روشنایی نسبی
شب و حرکت مالیم شاخ و برگ گیاهان از خصوصیات این نوع یخ بندان است .در این شرایط چون حرکت هوا کم است ،انتقال حرارت
از قسمتهای در معرض هوا به کندی انجام گرفته و در نتیجه انسان سرما را کمتر احساس می کند و به همین دلیل کشاورزان در
تشخیص این نوع یخ بندان دچار اشتباه میشوند .تحت این شرایط تنها اندامهایی از گیاه که مستقیما در معرض آسمان است خسارت
می ببینند و برگ و شاخههای درون تاج گیاه که از اتالف شدید گرما به صورت تابشی مصون بودند صدمه کمتری می بینند .طی این
نوع یخبندان پدید وارونگی رخ میدهد که در این شرایط درجه حرارت با افرایش ارتفاع افزایش می یابد و به سطحی میرسد که
ارتفاع یا سطح اینورژن نامیده میشود.
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 -3-3-3-1یخبندان مختلط
در یخبندانهای مختلط هر دو نوع یخ بندان تابشی و فرارفتی به طور متوالی مشاهده میشوند .در این وضعیت ،یخ بندانهای تابشی
معموالً پس از عبور یک جبهه سرد رخ میدهند .یخ بندان فرارفتی ممکن است در طول روز یا شب اتفاق افتد ولی یخ بندان تابشی
لزوماً به هنگام شب به وقوع می پیوندد .این پدیده معموالً با یک مرکز پرفشار و هوای سرد و خشک و پایدار همراه خواهد بود .تفکیک
یخ بندان مختلط از سایر یخبندانها بسیار مشکل است ولی انتظار میرود که اغلب در شب اتفاق افتد (.) Ahrens, 2009
 -4-1فرآیند یخزدگی در درختان و میوههای مرکبات و کیوی
مرکبات به عنوان گیاهان نیمه گرمسیری و همیشه سبز به دماهای یخزدگی حساس هستند .دمای ویژهای که در آن بافت مشخصی
از از گیاه یخ می زند و درجه آسیب وارده به چندین عامل از جمله گونه ،رقم ،دمای یخزدگی ،مدت زمان پایداری دمای پایین ،شرایط
گیاه قبل از تنش ،سن گیاه (درختان جوان تحمل بسیار کمتری در مقایسه با درختان با بلوغ بیشتر درند) وابسته است  .درختان با
محصول خوب تحمل کمتری در مقایسه با همان درختان در شرایط بدون محصول دارند ( .) Powell and Williams, 1998درختان
ارقام مختلف مرکبات ،حساسیت متفاوتی به تنش یخزدگی نشان میدهند .عموما وقتی دما به  -1 /7به مدت  30دقیقه یا طوالنیتر
کاهش می یابد برخی عالئم آسیب یخزدگی در درختان مرکبات حساس بروز میکند (.)Young and Harman, 1967
به طور کلی میوهها حساسیت بیشتری در مقایسه با شاخهها و برگها به تنش یخزدگی دارند .درجه حرارتی که در آن میوههای
مرکبات آسیب می بیند بسته به گونه و درجه رسیدگی میوه متفاوت است .تعیین درجه حرارت بحرانی مشخص برای میوه مرکبات
مشکل است .زیرا عوامل متعددی بر آن تاثیر است  .مدت زمان پایداری دمای پایین ،قدرت رشدی درخت ،شرایط آب و هوایی قبل
از یخ زدگی ،بلوغ میوه و سرعت کاهش دما همگی بر میزان آسیب به میوه پرتقال و سایر مرکبات موثرند ( Young and Harman,

 .)1967میوههای بالغ به دلیل دارا بودن مواد جامد محلول باالتر که به عنوان ضد یخ (برای کاهش دمایی که در آن مایع یخ میزند)
عمل میکنند تحمل باالتری در مقایسه با میوههای نابالغ دارند .پالپهای میوههای پرتقال یخزده رنگ روشنتری را نشان میدهند.
محل قرارگیری میوه در تاج نیز بر میزان آسیب یخزدگی موثر است .میوههای بخش بیرونی تاج در مقایسه با میوههای بخش درونی
تاج آسیب سریعتر و بیشتری می بینند .اندازه میوه نیز بر میزان آسیب یخزدگی موثر است ،به طوری که میوههای کوچکتر در مقایسه
با میوههای بزرگتر بسیار سریعتر سرد میشوند .همچنین پوست ضخیم پرتقالها یک انتقال دهنده ضعیف گرماست .بنابراین به
خاطر همین نقش محافظتی پوست ،درجه حرارت درون میوه بسیار آهستهتر از درجه حرارت هوای بیرون کاهش می یابد .وقتی که
درجه حرارت هوا سریعا کاهش می یابد بخش دورنی میوه ممکن است  7درجه گرمتر از هوایی اطراف میوه باشد .بنابراین کاهش
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دمای درون میوه برای رسیدن به دمای بیرون آن ممکن است تاخیری از یک تا یک و نیم ساعت داشته باشد .مشکل تعیین اینکه
چه دمایی به میوه مرکبات آسیب میزند بوسیله پدیده فراسرد شدن پیچیدهتر میشود .فراسرد شدن پدیدهای است که دمای درون
میوه میتواند به زیر دمای نقطه یخ زدگی خود برسد بدون اینکه هسته یخی تشکیل شود ( .) Young and Harman, 1967به طور
کلی میوه مرکبات به آسانی در دمای  -2 /2تا  -3 /3درجه سانتی گراد زمانی که این دما برای چند ساعت پایدار باشد ،یخ میزند.
میوههای گریپفروت در مقایسه با پرتقالها نیاز به زمان بیشتری برای یخزدگی دارند ( .) Powell and Williams, 1998پرتقال
های ناول میتوانند قبل از اینکه یخزدگی شروع شود تا  3درجه زیر نقطه یخزدگیشان سرد شوند .درجه حرارتی که در آن یخزدگی
میوهها در پرتقالهای یک رقم مشابه و حتی روی یک درخت مشابه آغار می شود اندکی متفاوت است .آزمایشات نشان داده است که
نقطه یخزدگی پرتقالهای ناول رسیده از  -2 /2تا  -2 /8درجه سانتیگراد متفاوت است .یخزدگی در میوههای پرتقال واشنگتن ناول
نیمه رسیده از دماهای  -1 /7تا  -2 /2درجه سانتیگراد و بر اساس دمای درون میوه شروع میشود .یخزدگی در میوههای پرتقال ناول
سبز از  -1 /4تا  -1 /9درجه سانتیگراد (دمای درون میوه) شروع میشود .دمای یخزدگی میوههای پرتقال والنسیا مشابه پرتقالهای
ناول سبز است بنابراین حساسیت باالتر دارند ( .) Young and Harman, 1967درجه حرارتهای بحرانی که در آن میوه مرکبات
یخ میزنند برای برخی از مرکبات انتخاب شده در جدول  4به همراه توضیحات تکمیلی آن نشان داده شده است ( Geisel and

.) Unruh, 2003; Young and Harman, 1967
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جدول  -4درجه حرارتهای بحرانی برای یخ زدن و آسیب برخی میوههای مرکبات و کیوی.
میوه
نام فارسی میوه

مرحله رسیدگی

دمای بحرانی

پرتقالها

سبز

 -1 /9تا -1 /4

پرتقالها و گریپ فروتها

نیمه رسیده

 -2 /8تا -1 /7

پرتقالها و گریپ فروتها

رسیده

 -3 /9تا -1 /7

لمونها

رسیده

 -1 /4تا -0 /8

کیوی

رسیده

-0 /9

توضیحات:


درجه حرارت بحرانی به رطوبت نسبی و مدت زمان تنش بستگی دارد .میوهها میتوانند دامنههای دمایی پایینتر را در
هوای خشکتر و زمان تنش کوتاهتر تحمل کنند.



کاهش دمای درون میوه برای رسیدن به دمای بیرون آن ممکن است تاخیری از یک تا یک و نیم ساعت داشته باشد.



نقطه یخزدگی پرتقالهای ناول رسیده از  -2 /2تا  -2 /8درجه سانتیگراد متفاوت است.



یخزدگی در میوههای پرتقال واشنگتن ناول نیمه رسیده از دماهای  -1 /7تا  -2 /2درجه سانتیگراد و بر اساس دمای
درون میوه شروع میشود.



یخزدگی در میوههای پرتقال ناول سبز از  -1 /4تا  -1 /9درجه سانتیگراد (دمای درون میوه) شروع میشود.



دمای یخزدگی میوههای پرتقال والنسیا مشابه پرتقالهای ناول سبز است بنابراین حساسیت باالتری دارند.

 -1 -4-1آسیب یخزدگی و عالئم آن در درختان و میوههای مرکبات
بروز عالئم آسیب یخزدگی به دما و شرایط آب و هوایی پس از تنش بستگی دارد .روزهای گرمتر و خشکتر به دنبال آسیب موجب
فروپاشی بسیار سریعتر میوه میشود .پرتقال های والنسیا اگر به طور جزیی آسیب دیده باشند ممکن است بهبودی تقریبا کاملی را
در زمان برداشت نشان دهند ،ولی پرتقالهای ناول به ندرت عالئم بهبود را نشان میدهند .پرتقالهای یخزده در صورت عدم بارندگی
برای مدتی روی درخت باقی می مانند ولی در صورت بارندگی فراوان احتماال بالفاصله شروع به ریزش میکنند .اغلب تنها نشانه
آسیب در چند روز ابتدای پس از یخ زدن میوه ،رنگ بسیار روشنتر بخشهای یخ زده میوه در مقایسه با بخشهای یخ نزده است
( .)Young and Harman, 1967آسیب یخزدگی موجب از دست رفت آب میوه و خشک شدن کیسههای عصاره و در نتیجه حالت
پفی شدن میشود .میوههای شدیدا آسیب دیده در طول یخ زدگی ممکن است سریعا ریزش کنند و یا در طول زمان به آهستگی
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ریزش کنند ولی معموال ظاهر بیرونی میوهها تغییر چشمگیری ندارد (شکل  .) 3زیرا آسیب یخزدگی بیشتر مکانیکی است .اغلب
پرتقالهای یخزده برای مدت طوالنیتر در مقایسه با گریپ فروتها روی درخت باقی میمانند .کاهش آب میوههای آسیب دیده در
طول دوره چند هفتهای بروز میکند  .میزان کلی کاهش عصاره بسته به شدت آسیب و شرایط آب و هوایی پس از یخزدگی دارد
( .)Zekri et al. 2016به طور کلی مشخص شده است که پوست میوه مرکبات در دمایی پایینتری از گوشت یخ میزند .بنابراین
آسیب یخزدگی میتواند درون میوه (گوشت) بدون هرگونه آسیب آشکار روی بخش بیرونی میوه (پوست) رخ دهد .تلخی میوه ها
ناشی از اکسید شدن ترکیبات فنولی بویژه لیمونین بوسیله آنزیمهای پلی فنل اکسیداز پس از بروز تنش دمای پایین است.

شکل  -3آسیب درونی شدید میوه ناشی از تنش یخزدگی (.)Zekri et al. 2016
تنش یخدگی موجب آبگز شدن برگها و پیچیده شدن آنها میشود (شکل  . ) 4عالئم تنش یخزدگی در برگ مرکبات در مراحل
اولیه بروز تنش مشهود نیست ولی بعد از افزایش دما و آب شدن یخ درون بافت ،برگ عالئم آبگز شدن یا خیس شدن و نرم و لهیدگی
را نشان میدهد .در صورت جزیی بودن خسارت ،احتمال بهبودی برگها وجود دارد .در صورتی که شدت تنش زیاد باشد برگها
خشکیده میشوند .چنانچه دما پایینتر رود و یا یخ بندان طوالنیتر شود ریزش برگها ،مرگ سرشاخهها و حتی شاخههای اصلی رخ
دهد (شکل .) 5
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شکل  -4آبگز شدن برگها ناشی از تنش یخزدگی (.) Zekri et al. 2016

شکل  -5ریزش شدید برگها و میوهها میوه ناشی از تنش یخزدگی (.)Zekri et al. 2016

 -5-1سابقه بروز تنش یخ زدگی در مرکبات جهان و ایران (استان مازندران) و میزان خسارت آنها
در آمریکا تنش یخزدگی بیشترین خسارت را به باغهای مرکبات کالیفرنیا وارد کرده است .یخ بندان سال  1990کالیفرنیا در حدود
 500میلیون دالر به صنعت مرکبات خسارت وارد کرد و به حدود  450هزار هکتار از باغهای مرکبات نیز آسیب وارد گردید
( .) Attaway, 1997یخ بندان در همین ایالت در سال  1998حدود  700میلیون دالر خسارت وارد کرد.
عالوه بر تنش یخزدگی اخیر (آذرماه  ،) 1395استان های شمالی کشور به ویژه استان مازندران شاهد بروز دو تنش یخزدگی
مرکبات طی دی ماه  1386و بهمن ماه  1392بود .بنابر برخی گزارشها در تنش یخزدگی  16تا  25دی ماه  1386حدود یک سوم
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محصول پرتقال از بین رفت و یا دچار تغییر کیفی شدند که امکان مصرف تازه خوری نداشتند .در حالی که طی تنش یخزدگی 13
تا  20بهمن ماه سال  92حدود  10درصد از محصول مرکبات شمال از بین رفت (برادران نصیری و همکاران .) 1392 ،به احتمال
بسیار زیاد میزان کم خسارت (  10درصد) سال  92ناشی از برداشت بیشتر محصوالت مرکبات از روی درختان بوده است ،زیرا عمده
برداشت مرکبات بویژه پرتقال در دی ماه است (نگارنده؛ هاشم پور ) .همچنین با مقایسه حداقل دما در مناطق اصلی پراکنش مرکبات
در استان مازندران مانند ساری و حتی رامسر طی تنشهای سال  86و  92نشان دهنده دمای پایین تر طی سال  92در این دو
منطقه است (جدولهای  5و  ،) 6بنابراین اختالف در برآرود خسارت ناشی از تفاوت زمان وقوع آن و برداشت بیشتر میوهها در سال
 92است تا اینکه ناشی از خسارت کمتر تنش یخزدگی آن سال به میوههای مرکبات باشد (نگارنده؛ هاشم پور ).

جدول  -5آمار دمای حداقل (بر اساس درجه سانتیگراد) در برخی مناطق استان مازندران در دی ماه .1386
تاریخ

1386/10 /16

86/10 /17

86/10 /18

86/10 /19

86/10 /20

86/10 /21

86/10 /22

شهر
ساری

-0 /5

-3

-2 /5

-3 /2

-2 /6

1 /8

-0 /2

بابلسر

0 /4

-2 /4

-2

-1

0 /6

-1

0 /2

رامسر

-0 /4

-1 /5

-2 /5

-2 /4

-2

-1

0

منبع :سازمان هواشناسی کشور

جدول  -6آمار دمای حداقل ( بر اساس درجه سانتیگراد) در برخی مناطق استان مازندران در بهمن ماه .1392
تاریخ

1392 /11 /13

92/11 /16 92/11 /15 92/11 /14

92 /11 /17

92/11 /18

92 /11 /19

شهر
ساری

-1 /6

-5 /4

-5 /4

-3 /4

-3 /4

-0 /8

-2

بابلسر

-1 /2

-3 /6

-3 /6

-1 /4

-0 /6

3 /2

1 /4

رامسر

-1 /2

-3 /6

-3 /6

-1 /8

-3 /4

0

-1 /6

منبع :سازمان هواشناسی کشور
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 -6-1بروز تنش سرما و یخ زدگی در استان و لزوم ارزیابی خسارت ناشی از آن

ورود جبهه هوای سرد و بارش برف سنگین در روزهای سوم و چهارم آذرماه موجب بروز تنش یخزدگی در استان مازندران گردید.
طی این رویداد ،دما به  -4درجه سانتیگراد در مناطق شرقی استان مازندران رسید (جدول  .) 7با توجه به کم سابقه بودن بارش برف
و بروز تنش سرما و یخزدگی در این زمان از سال ،باغ داران این استان دچار غافلگیری و آسیبهای شدید به درختان و محصول
مرکبات خود شدند .از آنجایی که عمده برداشت انواع پرتقال در اواخر آذر و اوایل دی ماه است و با توجه به اینکه فصل برداشت
محصول اصلی مرکبات استان ( پرتقال تامسون ) هنوز آغاز نشده بود و میوهها روی درخت قرار داشتند میزان خسارت افزایش یافت.
پس از بروز این تنش ،سطوح مختلفی از میزان خسارت در سطح استان گزارش میشد ،بنابراین پژوهشکده مرکبات و میوههای نیمه
گرمسیری سعی بر برآورد دقیق آن و مطالعه آثار این تنش بر میوههای مرکبات طی یک رویکرد علمی در استان نمود .طی نشست
رئیس پژوهشکده با همکاران این پروژه ،شاخص های ارزیابی خسارت در قالب یک فرم ارزیابی مشخص شد و مناطق ارزیابی برای
هریک از همکاران مشخص گردید .کارشناسان این پژوهشکده که همگی از اعضای هیات علمی بودند طی روزهای  9تا  14آذرماه از
شهرستانهای مختلف که پراکنش اصلی مرکبات در آن قرار داشت بازدید به عمل آورده و ارزیابی خسارت را انجام دادند که در
بخش بعد به ارائه نتایج هر منطقه پرداخته خواهد شد.

جدول  -7آمار دمای حداقل (درجه سانتی گراد) در برخی شهرهای استان مازندران در آذرماه .1395
تاریخ

1395 /9 /3

1395 /9 /4

1395 /9 /5

1395 /9 /6

1395 /9 /7

منطقه
بهشهر (بندر امیرآباد)

-4

-4

-3

-

-

ساری (دشت ناز )

-3

-4

-2

-

-

قائم شهر (قراخیل)

-3

-4

-1

-4

-1 /2

نوشهر

0

0

-2

-

-

رامسر

3

0

-1

-

-

منبع  :اداره کل هواشناسی استان مازندران و استگاه هواشناسی کشاورزی قائم شهر
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گزارش ارزیابی خسارت مرکبات و
کیوی استان
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ارزیابی خسارت مرکبات شهرستان
اقئم شهر
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 -1 -1 -2موقعیت جغرافیایی شهرستان قائم شهر
شهرستان قائمشهر از جنوب با شهرستان سوادکوه از شمال با شهرستان جویبار ،از شرق با شهرستان ساری و از غرب با شهرستان
بابل هممرز است (شکل  . ) 6طول و عرض جغرافیایی این شهرستان بین  36درجه و  21دقیقه تا  36درجه و  38دقیقه عرض شمالی
و  52درجه و  43دقیقه تا  53درجه و  3دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است .متوسط ارتفاع از سطح دریای
این شهرستان  51 /2متر است .میانگین بارش و دمای ساالنه آن به ترتیب  724میلیمتر و  16/7درجه سانتیگراد است.

شکل  -6موقعیت جغرافیایی شهرستان قائم شهر در استان مازندران.

 -2-1-2آمار سطح زیر کشت ،میزان تولید و عملکرد کل مرکبات شهرستان قائم شهر
شهرستان قائم شهر با  12500هکتار در حدود  11 /37درصد از کل سطح زیر کشت مرکبات استان مازندران را به خود اختصاص
داده است .میزان تولید میوه مرکبات این شهرستان  220هزار تن است که در حدود  12 /42درصد از کل تولید مرکبات استان
مازندران است (جدول  .) 8پرتقال تامسون حدود  95درصد از کل سطح زیر کشت مرکبات این شهرستان را شامل می شود .در حدود
 8000هکتار از باغهای مرکبات این شهرستان در منطقه جاده نظامی (شکل 7؛ منطقه مشخص شده با رنگ قرمز) ،حدود 1500
هکتار در مسیر جاده قائم شهر به کیاکال (شکل 7؛ منطقه مشخص شده با رنگ زرد) و حدود  3000هزار هکتار نیز در سایر مناطق
شهرستان (شکل 7؛ منطقه مشخص شده با رنگ بنفش) قرار دارد.
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جدول  -8آمار سطح زیر کشت ،میزان تولید و عملکرد کل مرکبات شهرستان قائم شهر.
سطح زیر کشت (هکتار)

منطقه

قائم شهر
جمع کل مازندران

درصد

میزان تولید

درصد

از کل

(تن)

از کل

220000

12 /42

1771636

-

غیربارور

بارور

کل

-

-

12500

11 /37

5217

104670

109887

-

آمار جهاد کشاورزی قائم شهر و آمارنامه محصوالت باغی سال  1394وزارت جهاد کشاورزی

شکل  -7عکس ماهوارهای از شهرستان قائم شهر و مناطق پراکنش مرکبات.
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 -2-1-3وضعیت آب و هوایی قائم شهر طی رخداد یخزدگی آذرماه 1395
طبق آمار هواشناسی حداقل دمای هوای این شهرستان طی چندین روز به زیر صفر رسید (شکل  8و جدول  .) 9عالوه بر این میزان
بارش برف نیز از  7سانتیمتر در ایستگاه هواشناسی تا حدود  40سانتی متر در کالردره (نوری محله) متغیر بود که موجب خسارت
سنگین شکستگی شاخهها و تنه درختان مرکبات گردید.

شکل  -8آمار حداقل و حداکثر دمای قائم شهر طی رخداد یخزدگی (.) http://www.accuweather.com
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جدول  -9آمار هواشناسی قائم شهر در طی رخداد یخزدگی
تاریخ

ساعات
آفتابی

درجه حرارت
حداقل

حداکثر

متوسط

تبخیر
)(CC

حداکثر
سرعت باد

9 /3

-2 /6

4 /6

1

0

0

5

9 /4

-3 /8

1 /4

-1 /2

2 /8

0

3

9 /5

-1 /4

7 /6

3 /1

7 /5

0

4

9 /6

-4

11 /8

3 /9

7 /2

0

0

9 /7

-1 /2

14

6/4

8 /5

0

2

منبع :ایستگاه هواشناسی کشاورزی قراخیل (قائم شهر)

 -4-1 -2بارش برف و وقوع یخ بندان در شهرستان قائم شهر و آسیب به مرکبات آن
بارش برف سنگین اوایل آذرماه در برخی مناطق این شهرستان به ویژه در منطقه جاده نظامی (شکلهای  9و  ) 10که از مناطق
اصلی کشت مرکبات است موجب بروز آسیب به باغهای مرکبات این شهرستان شد.

شکل  -9بارش برف سنگین در منطقه جاده نظامی از مناطق اصلی کشت مرکبات قائم شهر.
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شکل  -10بارش برف روی درختان مرکبات در منطقه جاده نظامی (روستای تیل خانی).

 -5-1 -2بازدید و ارزیابی خسارت از باغ های مرکبات شهرستان قائم شهر
در پی این رخداد کارشناسان پژوهشکده مرکبات و میوههای نیمه گرمسیری طی روزهای  9و  10آذرماه با هماهنگی مدیریت
جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهر و همراهی مهندس قربانی از باغهای مناطق اصلی کشت مرکبات این شهرستان بازدید به
عمل آوردند .مشخصات باغهای ارزیابی شده در جدول شماره  10نشان داده شده است .همچنین شکلهای  11و  12نقشه و
تصاویر ماهوارهای مناطق ارزیابی شده در شهرستان قائم شهر را نشان میدهد .با توجه به اینکه منطقه جاده نظامی دارای
بیشترین تراکم کشت مرکبات این شهرستان بود بنابراین بیش ترین بازدید از این منطقه بود .همچنین باتوجه به اینکه پرتقال
تامسون حدود  95درصد از کل مرکبات این شهرستان را شامل میشود ،بنابراین تاکید بازدید و ارزیابی خسارت بر این محصول
بود.
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نام مکان

جدول  -10مشخصات باغهای ارزیابی شده در شهرستان قائم شهر.
نام پایه
نوع محصول
ارتفاع
مشخصات جغرافیایی موقعیت باغ
باغ

وسطی کال
واسکس
قراخیل
جاده قراخیل
خطیرکال
سنگتاب
نوری محله
کالر دره

25

N36 25 25.8
E52 52 45.0
N36 25 06.6
E52 51 46.0
N36 29 07.6
E52 46 11.8
N36 28 00.2
E52 46 42.6
N36 26 38.3
E52 44 30.0
N36 31 35.1
E52 48 17.9
N36 23 39.1
E52 47 18.3
N36 23 53.3
E52 47 09.3

(متر)

سن باغ
(سال)

دامنه

77

پرتقال تامسون

نارنج

6

دامنه

102

پرتقال تامسون

نارنج

6

دشت

20

پرتقال تامسون

نارنج

14

دشت

35

پرتقال تامسون

نارنج

11

دشت

48

پرتقال تامسون

نارنج

12

دشت

6

پرتقال تامسون

نارنج

15

کوهپایه

157

پرتقال تامسون

نارنج

10

دامنه

113

پرتقال تامسون

نارنج

30

شکل  -11نقشه ماهوارهای مناطق ارزیابی شده در شهرستان قائم شهر  .نقاط زرد رنگ برخی از باغهای بازدید شده را نشان
میدهد.
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شکل  -12عکس ماهوارهای برخی باغهای مرکبات ارزیابی شده قائم شهر (جاده نظامی :به ترتیب از باال سمت راست :قراخیل،
کالردره و خطیر کال) .نقاط زرد رنگ برخی از باغات بازدید شده را نشان میدهد.

 -2-1-6ارزیابی خسارت بارش برف و بروز تنش یخ زدگی مرکبات شهرستان قائم شهر
جدول شماره  11اطالعات مرتبط با ارزیابی خسارت تنش یخ زدگی در مرکبات شهرستان قائم شهر در هفته اول پس از بروز تنش را
نشان میدهد .توضیحات تکمیلی مربوط به آسیب یخ زدگی و بارش برف در این جدول و همچنین در بخشهای بعد ارائه شده است.
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جدول  -11ارزیابی خسارت مرکبات شهرستان قائم شهر در هفته اول پس از بارش برف و بروز تنش یخزدگی.
نوع

آسیب پوست

شکستگی تنه

خشکیدگی

ریزش

تلخی

آبگز و

مشاهده عالئم

محصول

تنه

و شاخه اصلی

برگها و
شاخههای فرعی

میوه ها

میوهها

لهیدگی
پوست و

یخزدگی در
میوهها و عدم

گوشت

قابلیت انبارداری
طوالنی مدت

پرتقال
(تامسون)

0

20 - 25
درصد

30 -35
درصد

5-0
درصد

15 - 20
درصد

15 -20
درصد

55 -60
درصد



توضیحات:
پرتقال تامسون حدود  95درصد از کل سطح زیر کشت مرکبات این شهرستان را شامل میشود ،بنابراین تاکید ارزیابی
خسارت بر این محصول است.



پیش بینی میشود میزان بروز عالئم خشکیدگی سرشاخهها و برگها طی هفتهها و ماه های آینده افزایش خواهد داشت
و احتمال افزایش  10تا  15درصدی وجود دارد.
با توجه به سست شدن محل اتصال دم میوه به ساقه ناشی از تنش سرما و یخ زدگی ،پیش بینی میشود میزان ریزش






میوه های روی درخت طی روزها و هفته های آینده افزایش چند برابری خواهد داشت.
با توجه به اینکه هر گونه آسیب به میوه ها در زمان داشت ،برداشت و جابجایی موجب کاهش عمر انباری محصوالت باغی



میشود ،لذا پیش بینی میشود عمر انباری میوههای تنش دیده در طول انبار کاهش یافته و میوهها از کیفیت مناسبی
برخوردار نباشند.
میوههایی که آسیب درونی شدید ندیده اند و دچار تلخی نیستند در حال حاضر قابلیت تازه خوری دارند ولی میوههایی




که آسیب بیشتری دیدهاند تنها قابلیت استفاده در صنایع تبدیلی را دارند.
آسیب به میوهها و خشکیدگی برگها و سرشاخهها در باغهای جوان بسیار بیشتر از باغهای مسنتر بود.
میزان شکستگی شاخههای اصلی در باغهای احداث شده در دامنهها و کوهپایهها به دلیل ارتفاع بیشتر برف بسیار بیشتر
از باغهای احداث شده در دشتها است.



میزان خشکیدگی برگها و سرشاخهها در باغهای احداث شده در دشتها بسیار بیشتر از باغهای احداث شده در دامنهها
و کوهپایهها بود.



درختان لیموشیرین موجود در برخی از باغها دچار خشکیدگی کامل برگ شده بودند و میوهها نیز یخ زده و به طور
کامل تلخ و غیر قابل استفاده شده بودند.

 -2-1-6-1شکستگی تنه و شاخههای اصلی مرکبات ناشی از بارش برف در قائم شهر
جدول  11میزان شکستگی تنه و شاخه های اصلی مرکبات ناشی از برف در قائم شهر را نشان می دهد .باغهای واقع در کوهپایهها و
مناطق نزدیک به آن به دلیل برف سنگین و همزمان وجود بار میوه روی درخت دچار خسارت شدید شکستگی تنه و شاخه اصلی
شده بودند .این حالت بویژه در باغهای منطقه جاده نظامی قابل مشاهده بود (شکل  .) 13میزان شکستگی شاخههای اصلی در برخی
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باغ ها تا  50درصد هم میرسید .باغهای موجود در دشتها و مناطقی با ارتفاع کم از سطح دریا به دلیل بارش کمتر برف دچار
خسارت کمتر شکستگی تنه و شاخهها و در برخی موارد بدون خسارت شکستگی بودند.

شکل  -13شکستگی شاخه و تنه در برخی از باغهای مرکبات منطقه جاده نظامی (عکسهای باال :نوری محله و عکسهای
پایین :جاده قراخیل).

 -2-1-6-2خشکیدگی برگها و شاخه های فرعی مرکبات ناشی از تنش یخزدگی در قائمشهر
بر اساس مشاهدات انجام شده ،باغهای جوان در مقایسه با باغهای مسنتر بیشتر تحت تاثیر تنش یخزدگی قرار گرفته و عالئم
خشکیدگی برگها و سرشاخهها را بسیار بیشتر نشان دادهاند (شکل  .) 14این حالت در مناطقی مانند واسکس و وسطی کال بسیار
چشمگیر بود و خشکیدگی برگ و سرشاخهها در این مناطق باال بود .با این وجود ،میزان خشکیدگی بر گها در برخی مناطق و
باغهای مسنتر کمتر بود .با توجه به اینکه زمان بازدید از باغها تنها چند روز پس از وقوع تنش یخزدگی بوده و از سوی دیگر بروز

آسیب سرما و یخزدگی در مرکبات و کیوی

29

عالئم خشکیدگی طی هفتهها پس از تنش و با گرم شدن هوا بروز میکند بنابراین پیش پینی میشود میزان بروز خشکیدگی برگها
افزایش یابد (جدول .) 11

شکل  -14آسیب یخزدگی به باغهای مرکبات قائم شهر (عکس های:سمت چپ جاده قراخیل و عکسهای سمت راست :واسکس).

 -2-1-6-3آسیب میوههای پرتقال تامسون ناشی از تنش یخزدگی در قائم شهر
با توجه به درجه حرارتهای بحرانی برای یخ زدن و آسیب میوههای مرکبات (جدول  ) 6و با توجه به آمار هواشناسی (شکل  8و
جدول  ،) 9ایجاد آسیب شدید به میوههای مرکبات این شهرستان دور از انتظار نبود .طی بازدیدهای انجام شده از باغهای این
شهرستان متاسفانه در بیشتر میوهها عالئم یخ زدگی و یا سرمازدگی در سطوح مختلف قابل مشاهده بود (شکل  15و جدول  .)11با
توجه به اینکه آسیب میوه مرکبات طی تنش یخزدگی بیشتر درونی است و پوست میوه در ظاهر سالم است بنابراین تشخیص عالئم
یخزدگی بدون مشاهده درون آن مشکل است و ممکن است افراد عادی را دچار اشتباه کند .از سوی دیگر پیش بینی می شود که
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بروز عالئم خسارت یخزدگی میوهها در شهرستان با گذشت زمان افزایش خواهد داشت .با توجه به اینکه هرگونه خسارت به میوهها
هر چند اندک در زمان داشت ،برداشت و جایجایی آن موجب کاهش شدید عمر انباری میشود بنابراین پیش بینی میشود بیشتر
میوهها قابلیت انبارداری طوالنی مدت نداشته باشند.

شکل  -15آسیب میوههای پرتقال تامسون ناشی از تنش یخزدگی در قائم شهر.
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ارزیابی خسارت مرکبات شهرستان
ب
با ل
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 -2-2-1موقعیت جغرافیایی شهرستان بابل

شهرستان بابل یکی از شهرستانهای استان مازندران است .این شهرستان از شمال به شهرستان بابلسر ،از جنوب به رشته کوه البرز،
از غرب به شهرستان آمل ،و از شرق به شهرستان های قائمشهر و سواد کوه محدود است (شکل  . ) 16ارتفاع آن از شمال تا 10
کیلومتری جنوب بابل از سطح دریاهای آزاد پایینتر است  .شهرستان بابل بین  36درجه و  5دقیقه و  36درجه و  35دقیقه عرض
شمالی و  52درجه و  30دقیقه و  52درجه و  45دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ واقع شدهاست.

شکل  -16موقعیت جغرافیایی شهرستان بابل در استان مازندران.

 -2-2-2آمار سطح زیر کشت ،میزان تولید و عملکرد کل مرکبات شهرستان بابل
شهرستان بابل دارای  22360هکتار باغهای مرکبات است که این میزان در حدود  20 /34درصد از کل سطح زیر کشت مرکبات
استان مازندران را به خود اختصاص داده است .میزان تولید میوه مرکبات این شهرستان  342384تن است که در حدود 19 /32
درصد از کل تولید مرکبات استان مازندران است (جدول  .) 12این شهرستان دارای  18هزار هکتار از باغهای پرتقال تامسون است
که این میزان در حدود  80 /5درصد از کل سطح زیر کشت مرکبات این شهرستان را شامل میشود .میزان سطح زیر کشت انواع
نارنگی نیز در حدود  2000هکتار اشت که  8 /9درصد از کل سطح زیر کشت مرکبات این شهرستان را شامل میشود و از این نظر
در جایگاه دوم بعد از پرتقال قرار دارد .از نظر میزان تولید میوه نیز پرتقال با تولید  316هزار تن محصول که در حدود  92 /29درصد
از کل تولید مرکبات این شهرستان را شامل میشود ،جایگاه اول تولید را به خود اختصاص داده است .انواع نارنگی نیز با تولید 19300
تن محصول در حدود  5 /6درصد از کل تولید مرکبات این شهرستان را شامل میشود .همچنین محصول نارنج با تولید  6850تن که
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حدود  2درصد از محصول کل مرکبات این منطقه را تشکیل می دهد در جایگاه سوم از نظر میزان تولید میوه قرار میگیرد (آمار
جهاد کشاورزی بابل).

جدول  -12آمار سطح زیر کشت ،میزان تولید و عملکرد کل مرکبات شهرستان بابل.
سطح زیر کشت (هکتار)

بابل
جمع کل مازندران

درصد

میزان تولید

درصد

از کل

(تن)

از کل

342384

19 /32

1771636

-

غیربارور

بارور

کل

-

-

22360

20 /34

5217

104670

109887

-

آمار جهاد کشاورزی بابل و آمارنامه محصوالت باغی سال  1394وزارت جهاد کشاورزی

بیشتر باغهای مرکبات این شهرستان در مناطقی مانند بابل کنار ،گتاب و بند پی شرقی قرار دارد  .شکل  17مناطق عمده کشت
مرکبات در این شهرستان را مشخص شده است.
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شکل  -17عکس ماهوارهای از شهرستان بابل و مناطق اصلی کشت مرکبات این شهرستان (مناطق درون حلقه قرمز رنگ).

 -2-2-3وضعیت آب و هوایی بابل طی رخداد یخزدگی آذرماه 1395
طبق آمار هواشناسی حداقل دمای هوای این شهرستان طی چندین روز به زیر صفر رسید (شکل  .) 18با توجه با فاصله نزدیک
ایستگاه هواشناسی کشاورزی قراخیل به بابل می توان گفت که شرایط آب و هوایی این شهرستان در زمان وقوع این تنش تقریبا
مشابه قائم شهر بوده است (جدول .) 9

آسیب سرما و یخزدگی در مرکبات و کیوی
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شکل  -18آمار حداقل و حداکثر دمای بابل طی رخداد یخزدگی (.) http://www.accuweather.com

 -4-2-2بازدید و ارزیابی خسارت از باغهای مرکبات شهرستان بابل
به دنبال وقوع تنش یخزدگی و بروز آسیب ناشی از آن ،کارشناس پژوهشکده مرکبات و میوههای نیمه گرمسیری طی روز  11آذرماه
با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل و با همراهی مهندس میرساداتی مدیر تولیدات گیاهی این شهرستان از باغهای
مناطق اصلی کشت مرکبات این شهرستان بازدید به عمل آوردند .مشخصات باغهای ارزیابی شده در جدول شماره  13نشان داده
شده است .همچنین شکلهای  19و  20نقشه و تصاویر ماهوارهای مناطق ارزیابی شده در این شهرستان را نشان میدهد .باتوجه به
اینکه پرتقال تامسون حدود  80 /5درصد از کل سطخ زیر کشت مرکبات این شهرستان را تشکیل میداد ،بنابراین تاکید بازدید و
ارزیابی خسارت بر این محصول بود.
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جدول  -13مشخصات باغهای ارزیابی شده در شهرستان بابل.
نام مکان

مشخصات

موقعیت باغ

جغرافیایی باغ
طلوت
بابل کنار -داردشت
پایین گنج کال
چاری
اتاق سرا -بندپی
زوارده -بندپی
مرزی کال

N36 26 28.7
E52 43 26.3
N36 24 15.4
E52 43 55.4
N36 19 40.4
E52 37 50.3
N36 27 45.5
E52 40 26.4
N36 23 18.4
E52 38 40.6
N36 21 09.5
E52 39 23.5
N36 21 17.1
E52 44 20.4

ارتفاع

نوع

(متر)

محصول

نام پایه

سن باغ
(سال)

دشت

30

تامسون

نارنج

10

دشت

47

تامسون

سیترنج

13

دشت

161

تامسون

نارنج

10

دشت

19

تامسون

نارنج

-

دامنه

76

تامسون

نارنج

10

-

122

تامسون

نارنج

15

کوهپایه

113

تامسون

نارنج
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شکل  -19نقشه ماهوارهای مناطق ارزیابی شده در شهرستان بابل؛ نقاط زرد رنگ درون حلقه قرمز باغهای بازدید شده را نشان
میدهد.
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شکل  -20عکس ماهوارهای از برخی باغهای مرکبات بازدید شده شهرستان بابل (به ترتیب از باال سمت راست :بندپی -اتاق سرا،
چاری و طلوت).

ارزیابی خسارت بارش برف و تنش یخزدگی به مرکبات شهرستان بابل
جدول شماره  14اطالعات مرتبط با ارزیابی خسارت تنش یخ زدگی در مرکبات شهرستان بابل در هفته اول پس از بروز تنش را نشان
میدهد .توضی حات تکمیلی مربوط به آسیب یخزدگی و بارش برف در این جدول و همچنین در بخشهای بعد ارائه شده است.
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جدول  -14ارزیابی خسارت مرکبات شهرستان بابل در هفته اول پس از بارش برف و بروز تنش یخزدگی.
نوع

آسیب

شکستگی تنه

خشکیدگی

ریزش

تلخی

آبگز و

مشاهده عالئم

محصول

پوست
تنه

و شاخه اصلی

برگها و
شاخههای

میوه ها

میوهها

لهیدگی
پوست و

یخزدگی در
میوهها و عدم

گوشت

قابلیت انبارداری
طوالنی مدت

پرتقال (تامسون)

0

20 - 25
درصد

20 -25
درصد

55 -60
درصد

فرعی

35 -40
درصد

10-5
درصد

15 - 20
درصد



توضیحات:
پرتقال تامسون حدود  80درصد از کل مرکبات این شهرستان را شامل میشود ،بنابراین تاکید ارزیابی خسارت بر این
محصول بود.



پیش بینی میشود میزان بروز عالئم خشکیدگی سرشاخهها و برگها در طی هفتهها و ماههای آینده افزایش خواهد
داشت و احتمال افزایش  10تا  15درصدی وجود دارد.
با توجه به سست شدن محل اتصال دم میوه به ساقه ناشی از تنش سرما و یخزدگی ،احتماال میزان ریزش میوههای روی






درخت طی روزها و هفتههای آینده افزایش چند برابری خواهد داشت.
با توجه به اینکه هر گونه آسیب به میوهها در زمان داشت ،برداشت و جابجایی موجب کاهش عمر انباری محصوالت باغی



میشود ،لذا پیش بینی میشود عمر انباری میوههای تنش دیده در طول انبار کاهش یافته و میوهها از کیفیت مناسبی
برخوردار نباشند.
میوههایی که آسیب درونی شدید ندیده اند و دچار تلخی نیستند در حال حاضر قابلیت تازه خوری دارند ولی میوههایی




که آسیب بیشتری دیدهاند تنها قابلیت استفاده در صنایع تبدیلی را دارند.
آسیب به میوهها و خشکیدگی برگها و سرشاخهها در باغهای جوان بسیار بیشتر از باغهای مسنتر بود.
میزان شکستگی شاخههای اصلی در باغهای احداث شده در دامنهها و کوهپایهها به دلیل ارتفاع بیشتر برف بسیار بیشتر
از باغهای احداث شده در دشتها بود.



میزان خشکیدگی برگها و سرشاخهها در باغهای احداث شده در دشتها بسیار بیشتر از باغهای احداث شده در دامنهها
و کوهپایهها بود.

 -2-2-5-1شکستگی تنه و شاخههای اصلی مرکبات ناشی از بارش برف
طی بازدید انجام شده مشاهده شد که در برخی مناطق به دلیل برف سنگین و همزمان وجود میوه روی درختان ،باغها دچار خسارت
شدید شکستگی تنه و شاخه اصلی شدهاند .برای مثال ،این حالت در باغهای منطقه بندپی شرقی (زوارده ) و بابل کنار (مرزی کال)
به وضوع قابل مشاهده بود (شکل  .) 21میزان شکستگی شاخههای اصلی در این باغها باال و به  50تا  60درصد هم میرسید .در
برخی دیگر از باغها میزان خسارت شکستگی تنه و شاخههای اصلی کمتر قابل مشاهده بود ولی با این وجود در این باغهای نیز 10
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39

تا  20درصد وجود شکستگی قابل مشاهده بود .برای مثال ،این حالت در روستای طلوت و داردشت مشاهده شد .جدول  16میزان
شکستگی تنه و شاخههای اصلی مرکبات ناشی از برف در بابل را نشان میدهد.

شکل  -21شکستگی شاخه و تنه در برخی از باغهای بازدید شده بابل ناشی از بارش برف (روستای زوارده).

 -2-2-5-2خشکیدگی برگها و شاخه های فرعی مرکبات ناشی از تنش یخزدگی در بابل
همانند باغهای مرکبات قائم شهر ،باغهای جوان در شهرستان بابل نیز در مقایسه با باغهای مسنتر بیشتر تحت تاثیر تنش یخزدگی
قرار گرفته و عالئم خشکیدگی برگها و سرشاخهها را بسیار بیشتر نشان دادند (شکل  .) 22این حالت در مناطقی مانند روستای
طلوت در جاده بابل کنار بسیار چشمگیر بود و خشکیدگی برگ و سرشاخهها در این مناطق بسیار باال بود و عالئم خشکیدگی برگها
و سرشاخه ها از فواصل دور قابل مشاهده بود (شکل  .) 22در برخی از باغ ها نیز به دلیل عدم رعایت اصول صحیح احداث باغ
خشکیدگی بسیار شدید مشاهده شد .برای مثال احداث باغ در بین شالیزارها در منطقه پایین گنج کال منجر به خشکیدگی کامل
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برگهای مرکبات و کیوی شده بود .با توجه به اینکه زمان بازدید از باغها تنها چند روز پس از وقوع تنش یخ زدگی بوده و از سوی
دیگر بروز عالئم خشکیدگی طی هفتهها پس از تنش و با گرم شدن هوا بروز میکند بنابراین پیش پینی میشود میزان بروز
خشکیدگی برگها افزایش یابد .به طور کلی میزان خشکیدگی در باغ های شهرستان بابل بیشتر از قائم شهر بود (جدول  . ) 16شاید
یکی از دالیل این امر ،وجود سطح زیر کشت بیشتری از باغهای جوانتر در این شهرستان در مقایس ه با قائم شهر باشد.

شکل  -22آسیب یخزدگی در باغهای مرکبات بابل (جاده بابل کنار -روستای طلوت ).
 -2-2-5-3آسیب میوه های پرتقال تامسون ناشی از تنش یخزدگی در بابل
با توجه به درجه حرارتهای بحرانی برای یخ زدن و آسیب میوه های مرکبات (جدول  ) 6و با توجه به آمار هواشناسی (شکل ،)18
ایجاد آسیب شدید به میوهها مرکبات این شهرستان دور از انتظار نبود (جدول  .) 14طی بازدیدهای انجام شده از باغهای شهرستان
بابل متاسفانه همانند قائم شهر در بیشتر میوهها عالئم یخزدگی درونی میوه و یا آسیب سطحی پوست در سطوح مختلف قابل مشاهده
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بود (شکل  .) 23از آنجایی که هرگونه آسیب به میوه مرکبات طی تنش یخزدگی بیشتر درونی است و پوست میوه در ظاهر سالم
است بنابراین تشخیص عالئم یخ زدگی بدون مشاهده درون آن مشکل است و ممکن است افراد عادی را دچار اشتباه کند .از سوی
دیگر بروز عالئم خسارت یخ زدگی میوه با گذشت زمان افزایش خواهد داشت .با توجه به اینکه هرگونه خسارت به میوه هر چند اندک
در زمان داشت ،ب رداشت و جایجایی موجب کاهش شدید عمر انباری می شود بنابراین پیش بینی میشود بیشتر میوهها قابلیت
انبارداری طوالنی مدت نداشته باشد.

شکل  - 23آسیب میوههای پرتقال تامسون ناشی از تنش یخزدگی در بابل (عالئم آبگز شدن پوست میوه و آسیب درونی این میوهها
در عکسهای باال و عالئم آسیب یخزدگی درونی میوهها از جمله رنگ روشن گوشت در عکسهای پایین).
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ارزیابی خسارت مرکبات شهرستاناهی
ساری و ن کا
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 -2-3-1موقعیت جغرافیایی شهرستانهای ساری و نکا
شهرستان ساری از شمال و شما ل شرقی به دریای خزر ،از جنوب و جنوب شرقی به رشته کوههای البرز و استان سمنان ،از مشرق
به شهرستانهای نکا و میاندرود و از مغرب به شهرستانهای قائم شهر ،سواد کوه و جویبار محدود است (شکلهای  24و .)25
موقعیت جغرافیایی این شهر به طول جغرافیایی  53درجه و  5دقیقه و به عرض جغرافیایی  36درجه و  4دقیقه است .آب و هوای
ساری در تابستانها معتدل و مرطوب و در زمستانها نسبتاً سرد و خشک است .همچنین بخشهای جنوبی کوهستانی آن دارای
زمستانهای بسیار سرد می باشد.
شهرستان نکا از غرب به شهرستان ساری و از شرق به شهرستان بهشهر متصل است .مرکز این شهرستان شهر نکا است (شکلهای
 24و .) 25

شکل  -24موقعیت جغرافیایی شهرستانهای ساری و نکا در استان مازندران.
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شکل  -25عکس ماهوارهای از موقعیت جغرافیایی شهرستانهای ساری و نکا.

 -2-3-2آمار سطح زیر کشت ،میزان تولید و عملکرد کل مرکبات شهرستانهای ساری و نکا
شهرستان ساری دارای  20045هکتار باغهای مرکبات پرتقال و نارنگی است که این میزان در حدود  18 /24درصد از کل سطح زیر
کشت مرکبات استان مازندران را به خود اختصاص داده است (جدول  .) 15میزان کل تولید پرتقال و نارنگی این شهرستان در حدود
 404586تن است .آمار جزیی تر نشان می دهد که کل سطح زیر کشت پرتقال شهرستان ساری در حدود  10655هکتار است که از
این میزان  9602هکتار آن بارور هستند و میزان تولید محصول پرتقال آن نیز  212012تن است .همچنین کل سطح زیر کشت
نارنگی شهرستان ساری در حدود  9390هکتار است که از این میزان  8521هکتار آن بارور هستند و میزان تولید محصول نارنگی
آن نیز  192574تن است.
شهرستان نکا نیز دارای  5004هکتار باغهای مرکبات پرتقال و نارنگی است که این میزان در حدود  4 /5درصد از کل سطح زیر
کشت مرکبات استان مازندران را به خود اختصاص داده است (جدول  .) 16میزان کل تولید پرتقال و نارنگی این شهرستان در حدود
 104496تن است .بر اساس همین آمار ،کل سطح زیر کشت پرتقال شهرستان نکا در حدود  2554هکتار است و میزان تولید
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محصول آن  58447تن است .همچنین کل سطح زیر کشت نارنگی شهرستان نکا در حدود  2450هکتار است و میزان تولید محصول
آن  46049تن است.

جدول  -15آمار کل سطح زیر کشت و میزان تولید مرکبات ( پرتقال و نارنگی ) مرکبات شهرستان ساری.
سطح زیر کشت (هکتار)
ساری
مرکبات ( پرتقال و نارنگی )
جمع کل مازندران

درصد

میزان تولید

درصد

از کل

(تن)

از کل

404586

22 /83

1771636

-

غیربارور

بارور

کل

1922

18123

20045

18 /24

5217

104670

109887

-
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جدول  -16آمار کل سطح زیر کشت و میزان تولید مرکبات (پرتقال و نارنگی) شهرستان نکا.
سطح زیر کشت (هکتار)
نکا
غیربارور

بارور

کل

درصد

میزان تولید

درصد

از کل

(تن)

از کل

مرکبات (پرتقال و نارنگی )

577

4427

5004

4 /55

104496

5 /89

جمع کل مازندران

5217

104670

109887

-

1771636

-

آمار جهاد کشاورزی مازندران 95

 -2-3-3وضعیت آب و هوایی ساری طی رخداد یخزدگی آذرماه 1395
طبق آمار هواشناسی حداقل دمای هوای این شهرستان طی چندین روز به زیر صفر کاهش یافت (شکل  26و جدول  .) 17میزان
حداقل دما برای چند روز متوالی به زیر صفر درجه سانتیگراد رسید (شکل  .) 26به نظر میرسد بیشترین آسیب یخزدگی طی روز
چها رم آذرماه باشد که میانگین حداکثر دما نیز به زیر صفر درجه سانتیگراد رسیده بود (جدول .) 17

پژوهشکده مرکبات و میوههای
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شکل  -26آمار حداقل و حداکثر دمای ساری طی رخداد یخزدگی (.) http://www.accuweather.com

جدول  -17آمار هواشناسی ساری (دشت ناز) طی رخداد سرما و یخزدگی.
درجه حرارت

تاریخ

بارندگی

برف

حداکثر باد

(میلی متر)

(سانتی متر)

(متر بر ثانیه)

1

8010
7008
7005

حداقل

حداکثر

متوسط

9 /3

-3

5

-

1 /2

9 /4

-4

-1

-

1 /2

0

9 /5

-2

1

-

7 /4

3

منبع  :اداره کل هواشناسی استان مازندران
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آسیب سرما و یخزدگی در مرکبات و کیوی

 -4-3-2بازدید و ارزیابی خسارت از باغ های مرکبات شهرستان های ساری و نکا در هفته اول پس از بروز تنش
به دنبال وقوع تنش یخ زدگی و بروز آسیب ناشی از آن ،محقق پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری طی روز  9تا 11
آذرماه از باغهای مناطق اصلی کشت مرکبات این شهرستانها بازدید به عمل آورد .مشخصات باغهای ارزیابی شده در جدولهای
شماره  18و  19نشان داده شده است.

جدول  -18مشخصات باغهای ارزیابی شده در شهرستان ساری.
سطح باغ

آدرس

رقم

پایه

سن درخت

مکان

 3هکتار-سورکی

میانرود -سورک

تامسون

نارنج

 20سال

دشت

 3هکتار-شریفی

میانرود  -روستای اللیم

تامسون

نارنج

 15سال

دامنه

 6هکتار  -موسوی

ساری  -روستای سوته

تامسون

نارنج

 8سال

ساحل

 500هکتار  -دشت ناز

دشت ناز ساری ساری  -فرودگاه

تامسون

سیترنج

 5سال

دشت

 500هکتار -دشت ناز

دشت ناز ساری فرودگاه

انشو

سیترنج

 5سال

دشت

جدول  -19مشخصات باغهای ارزیابی شده در شهرستان نکا.
سطح باغ

آدرس

رقم

پایه

سن درخت

مکان

 5هکتار -فالح

نکاء – دنگه سرک

تامسون

نارنج

 15سال

ساحلی

 5هکتار  -فالح

نکاء – دنگه سرک

پرتقال سانگین

نارنج

 15سال

ساحلی

 10هکتار -ولینژاد

نکاء – دنگه سرک

انشو

نارنج

 20سال

ساحلی

 10هکتار -ولینژاد

نکاء – دنگه سرک

پیج

نارنج

 20سال

ساحلی

 10هکتار -ولینژاد

نکاء – دنگه سرک

تامسون

نارنج

 20سال

ساحلی

 16هکتار  -دهپور

نکاء – خیابان ماکرو

پیج

نارنج

 25سال

دشت

 16هکتار  -دهپور

نکاء – خیابان ماکرو

تامسون

نارنج

 25سال

دشت

 2هکتار -احمدیان

نکاء – کمربندی

تامسون

نارنج

 30سال

دشت

 2هکتار -جعفرخانی

نکاء – نوذرآباد – نیروگاه

تامسون

نارنج

 8سال

ساحلی

پژوهشکده مرکبات و میوههای نیمهگرمسیری
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 -2-3-5ارزیابی خسارت بارش برف و بروز تنش یخ زدگی مرکبات شهرستان ساری و نکا
جدولهای شماره  20و  21اطالعات مرتبط با ارزیابی خسارت تنش یخزدگی در مرکبات شهرستانهای ساری و نکا در هفته اول
پس از بروز تنش را نشان میدهد .توضی حات تکمیلی مربوط به آسیب یخ زدگی و بارش برف در این جدول و همچنین در بخشهای
بعد ارائه شده است.

جدول  -20ارزیابی خسارت مرکبات شهرستان ساری در هفته اول پس از بروز تنش.
نوع

آسیب

شکستگی

خشکیدگی

ریزش

تلخی

آبگز و

مشاهده عالئم

محصول

پوست
تنه

تنه و
شاخه
اصلی

برگها و
شاخههای
فرعی

میوه ها

میوهها

لهیدگی
پوست و
گوشت

یخزدگی در
میوهها و عدم
قابلیت انبارداری

پرتقال تامسون

0

0

41 /2

16/2

23 /7

16/2

درصد

درصد

درصد

درصد

نارنگی انشو

0

0

0

 8درصد

0

0

طوالنی مدت
نامشخص

نامشخص

جدول  -21ارزیابی خسارت مرکبات شهرستان نکا در هفته اول پس از بروز تنش
نوع
محصول

آسیب
پوست
تنه

شکستگی
تنه و
شاخه

خشکیدگی
برگها و
شاخههای

اصلی

فرعی

ریزش
میوهها

تلخی
میوهها

آبگز و
لهیدگی
پوست و

مشاهده عالئم
یخزدگی در
میوهها و عدم

گوشت

قابلیت انبارداری
طوالنی مدت

پرتقال تامسون

0

0

 43درصد

 15درصد

 16درصد

 3درصد

نامشخص

نارنگی پیج

0

0

 27 /5درصد

 15درصد

 10درصد

 5درصد

نامشخص

نارنگی انشو

0

0

0

0

0

0

نامشخص

پرتقال سانگین

0

0

 35درصد

 5درصد

 5درصد

0

نامشخص
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 -2-3-5-1شکستگی تنه و شاخه های اصلی مرکبات ناشی از بارش برف در شهرستانهای ساری و نکا
خوشبختانه طی بازدید انجام شده از باغهای مرکبات شهرستانهای ساری و نکا آسیب شکستگی تنه و شاخههای اصلی مشاهده
نشد ( جدولهای  20و .) 21

 -2-3-5-2خشکیدگی برگها و شاخه های فرعی مرکبات ناشی از تنش یخزدگی در ساری و نکا
همانند باغهای مرکبات قائم شهر و بابل ،میزان آسیب خشکیدگی (سوختگی) برگهای پرتقال تامسون در شهرستان ساری نیز باال
بود (شکل  . ) 29به طوری که میانگین خسارت خشکیدگی برگهای پرتقال های تامسون در حدود  41 /25درصد تخمین زده شد
(جدول  .) 22سوختگی برگ پرتقالهای تامسون در مناطقی مانند روستای سوته و دشت ناز ساری بسیار باال و به ترتیب در حدود
 45و  50درصد تخمین زده شد .در سایر مناطق نیز به طور متوسط  35درصد برگها دچار خشکیدگی شده بودند .در مورد آسیب
ارقام نارنگی نیز طی بازدید از باغ  500هکتاری نارنگی انشو در دشت ناز ساری آسیب سوختگی برگ مشاهده نشد (جدول .) 20
همانند باغهای مرکبات ساری ،میزان آسیب خشکیدگی (سوختگی) برگهای پرتقال تامسون در شهرستان نکا نیز باال بود (شکل
 . ) 27به طوری که میانگین خسارت خشکیدگی برگهای پرتقالهای تامسون این شهرستان در حدود  43درصد تخمین زده شد
(جدول  .) 23سوختگی برگ پرتقال های تامسون در مناطقی مانند دنگه سرک ،نوذرآباد و کمربندی نکا بسیار باال بود و تا  50درصد
نیز میرسید .خشکیدگی برگهای پرتقال رقم سانگین نیز در حدود  35درصد بود (جدول  .) 21در مورد آسیب خشکیدگی برگها
در ارقام نارنگی نیز در طی بازدید از باغهای این شهرستان مش خص شد که نارنگی انشو مشابه ساری فاقد آسیب هستند .در صورتی
که میانگین آسیب خشکیدگی در نارنگی رقم پیچ در حدود  27 /5درصد تخمین زده شد (جدول  .) 21با توجه به اینکه زمان بازدید
از باغها تنها چند روز پس از وقوع تنش یخ زدگی بوده و از سوی دیگر بروز عالئم خشکیدگی طی روزها و هفتهها پس از تنش و با
گرم شدن هوا بروز میکند بنابراین پیش پینی میشود میزان بروز خشکیدگی و ریزش برگها افزایش یابد (شکل .) 28
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شکل  -27آسیب یخزدگی به باغهای پرتقال تامسون دشت ناز ساری (عکس سمت راست) و نکا (عکس سمت چپ).

 -2-3-5-3آسیب میوههای مرکبات ناشی از تنش یخزدگی در ساری و نکا
با توجه به درجه حرارتهای بحرانی برای یخ زدن و آسیب میوههای مرکبات (جدول  ) 4و با توجه به آمار هواشناسی (شکل ،)26
ایجاد آسیب به میوههای مرکبات به ویژه پرتقالهای تامسون این شهرستان دور از انتظار نبود .طی بازدیدها و بررسیهای انجام شده
از میوههای پرتقال تامسون در ساری ،میزان لهیدگی و ریزش میوه در حدود  16/25درصد و تلخی میوه  23 /75درصد بود (جدول
 . ) 20در مورد مشاهده آسیب یخزدگی و قابلیت انباری داری پرتقالهای تامسون کارشناس مسئول اظهار نظری نداشتند.
در ارتباط با آسیب تنش یخزدگی به میوههای نارنگی ،در طی بازدید از باغ  500هکتاری نارنگی انشو در دشت ناز ساری تنها آسیب
ریزش میوه مشاهده شد ولی آسیبهای تلخی و لهیدگی میوه مشاهده نشد.
طی بازدیدها و بررسی های انجام شده از میوههای پرتقال تامسون در شهرستان نکا ،میزان لهیدگی در حدود  3درصد و تلخی
میوه  16درصد بود (جدول  .) 21در مورد مشاهده آسیب یخزدگی و قابلیت انباری داری پرتقالهای تامسون کارشناس مسئول اظهار
نظری نداشتند .در ارتباط با آسیب تنش یخزدگی به میوههای ارقام مختلف نارنگی ،در طی بازدید از باغهای نارنگی انشو در منطقه
نکا هیچ گونه آسیبی مشاهده نشد (جدول  .) 21با این وجود میزانی از تلخ ،لهیدگی و ریزش میوههای نارنگی رقم پیج در این
شهرستان تا حدی قابل مشاهد بود.

آسیب سرما و یخزدگی در مرکبات و کیوی

شکل  -28ریزش برگ و میوه در دشت ناز ساری.
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ارزیابی خسارت مرکبات و کیوی
شهرستان چالوس
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 -2-4-1موقعیت جغرافیایی شهرستان چالوس
شهرستان چالوس از شرق با شهرستان نوشهر ،از غرب به شهرستان عباسآباد و از جنوب به حوزهی شمالی آبریز البرز میانی ،یعنی
استان البرز محدود است که خط جدا کنندهاش از فراز بلندترین قلههای شمال طالقان میگذرد (شکلهای  29و .) 30

شکل  -29موقعیت جغرافیایی شهرستان چالوس در استان مازندران

شکل  -30عکس ماهوارهای از موقعیت جغرافیایی شهرستان چالوس.

پژوهشکده مرکبات و میوههای
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 -2-4-2آمار سطح زیر کشت ،میزان تولید و عملکرد کل مرکبات شهرستان چالوس
شهرستان چالوس دارای  2093هکتار باغهای مرکبات است که این میزان در حدود  1 /9درصد از کل سطح زیر کشت مرکبات استان
مازندران را به خود اختصاص داده است .میزان تولید میوه مرکبات این شهرستان  63090تن است که در حدود  3 /6درصد از کل
تولید مرکبات استان مازندران است (جدول  .) 22انواع پرتقال با سطح زیر کشت  1749هکتار در حدود  83 /6درصد از کل سطح زیر
کشت این شهرستان را تشکیل میدهد .به طور کلی محصول کل انواع پرتقال با تولید  52470تن در حدود  83 /16درصد از کل
تولید مرکبات این شهرستان را شامل میشود .پرتقالهای تامسون و واشنگتن ناول با  1633هکتار در حدود  78 /02درصد از کل
سطح زیر کشت مرکبات این شهرستان را به خود اختصاص داده است .انواع نارنگی با  146هکتار حدود  7درصد از کل سطح زیر
کشت این شهرستان را تشکیل میدهد .محصول نارنگی نیز با  2920تن در حدود  4 /6درصد از کل تولید مرکبات این شهرستان را
شامل میشود (آمار جهاد کشاورزی چالوس.) 1395 ،

جدول  -22آمار سطح زیر کشت ،میزان تولید و عملکرد کل مرکبات شهرستان چالوس.
سطح زیر کشت (هکتار)

چالوس
جمع کل مازندران

درصد

میزان تولید

درصد

از کل

(تن)

از کل

63090

3 /6

1771636

-

غیربارور

بارور

کل

-

-

2093

1 /9

5217

104670

109887

-

آمار جهاد کشاورزی چالوس  1395و آمارنامه محصوالت باغی سال  1394وزارت جهاد کشاورزی

 -2-4-3وضعیت آب و هوایی چالوس طی رخداد یخزدگی آذرماه 1395
طبق آمار هواشناسی حداقل دمای هوای این شهرستان طی دو روز به زیر صفر کاهش یافت (شکل  .) 31به نظر میرسد بیشترین
آسیب یخ زدگی طی روز چهارم آذرماه باشد که میانگین حداکثر دما نیز به منفی سه درجه سانتیگراد رسیده بود.
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شکل  -31آمار حداقل دمای چالوس طی رخداد یخزدگی ) .) http://www.accuweather.com

 -2-4-4بازدید و ارزیابی خسارت از باغهای مرکبات چالوس
به دنبال وقوع تنش یخ زدگی و بروز آسیب ناشی از آن ،محقق پژوهشکده مرکبات و میوههای نیمه گرمسیری طی روز  9تا  11آذرماه
از باغهای مناطق اصلی کشت مرکبات و کیوی این شهرستانها بازدید به عمل آورد .مشخصات باغهای ارزیابی شده در جدول شماره
 23و شکلهای  32و  33نشان داده شده است.

56

نام مکان
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جدول  -23مشخصات باغهای ارزیابی شده در شهرستان چالوس.
نام پایه
نوع محصول
موقعیت باغ ارتفاع
مشخصات
جغرافیایی باغ

کالچان -کریم آباد

N36 39 17.6
E52 21 58.2
N36 40 26.6
E51 22 50.8
N36 41 14.8
E52 16 34.2

گیل کال
نمک آبرود-
کیاده

سن باغ
(سال)

(متر)
تپه

-

پرتقال تامسون

-

25

دامنه

-

کیوی

-

30-5

دشت

-

پرتقال تامسون

نارنج

-

متل قو -دانیال

N36 40 13.6
E51 11 23.8

دامنه

-

مرکبات و کیوی

نمک آبرود کیاکال

-

دشت

-

انواع مرکبات

نارنج ،سیترنج و
سیتروملو

شکل  -32موقعیت جغرافیایی برخی باغهای بازدید شده شهرستان چالوس.

-

35-3
30-3
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شکل  -33عکس ماهوارهای از برخی باغهای بازدید شده مرکبات در باال :چالوس؛ کالچان -کریم آباد؛ عکس باغهای کیوی در پایین:
چالوس -گیل کال.

 -2-4-5ارزیابی خسارت بارش برف و بروز تنش یخزدگی مرکبات شهرستان چالوس
جدول شماره  24اطالعات مرتبط با ارزیابی خسارت تنش یخزدگی در مرکبات شهرستان چالوس در هفته اول پس از بروز تنش را
نشان می دهد .توضحیات تکمیلی مربوط به آسیب یخ زدگی و بارش برف در این جدول و همچنین در بخشهای بعد ارائه شده است.
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جدول  -24ارزیابی خسارت مرکبات شهرستان چالوس در هفته اول پس از بروز تنش.
نوع

میزان

میزان آسیب

میزان

میزان

میزان

میزان

مشاهده عالئم

محصول

آسیب

به تنه و شاخه

خشکیدگی

ریزش

تلخی

آبگز و

یخزدگی در

به تنه

اصلی

برگها و

میوهها

میوهها

لهیدگی

میوهها و عدم

(آسیب به

(شکستگی)

شاخههای

پوست و

قابلیت انبارداری

فرعی

گوشت

طوالنی مدت

 33درصد

 33درصد

پوست تنه)
پرتقال

0

 10 -15درصد

 10 -20درصد

-

-

(تامسون)

شکستگی تنه و شاخههای اصلی درختان مرکبات ناشی از بارش برف در چالوس
طی بازدید انجام شده از باغهای مرکبات شهرستان چالوس ،آسیب شکستگی تنه و شاخههای اصلی در حدود  10تا  15درصد
مشاهده شد ( جدول  .) 24در برخی مناطق مانند درختان جوان که هرس فرم مناسبی نداشتند به شدت آسیب دیدند و در درختان
مسنتر که پس از برف سال  86جوانسازی شده بودند نیز خسارت شکست شاخههای اصلی از محل رشد جدید شدید بود .این حالت
در مناطقی مانند سلمان شهر -دانیال وربن قابل مشاهده بود (شکل  .) 34با این وجود ،باغهایی که درختان آن از هرس فرم بسیار
مناسبی برخوردار بودند و تاج درختان کل سطح باغ را پوشانده بود آسیبی شکستگی بسیار جزئی یا بدون شکستگی بودند که این
حالت در منطقه کالچان -کریم آباد مشاهده شد.

آسیب سرما و یخزدگی در مرکبات و کیوی
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شکل  -34شکستگی شاخههای اصلی درختان پرتقال ناشی از برف سنگین در منطقه دانیال -وربن ،سلمان شهر.

 -2-4-5-2خشکیدگی برگ و سرشاخههای فرعی ناشی از تنش یخزدگی در چالوس
میانگین میزان خشکیدگی برگهای مرکبات این شهرستان در حدود  10تا  20درصد بود (جدول  .) 24باغهای جوان این شهرستان
نیز همانند سایر مناطق استان در مقایسه با باغهای مسنتر بیشتر تحت تاثیر تنش یخزدگی قرار گرفته و عالئم خشکیدگی برگها
و سرشاخهها را بسیار بیشتر نشان دادند (شکل .) 35

60
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شکل  -35خشکیدگی برگ و سرشاخههای فرعی مرکبات ناشی از تنش یخزدگی در چالوس.

 -2-4-5-3آسیب میوههای مرکبات ناشی از تنش یخزدگی در چالوس
با توجه به درجه حرارتهای بحرانی برای یخ زدن و آسیب میوههای مرکبات (جدول  ) 4و با توجه به آمار هواشناسی (شکل ،)31
ایجاد آسیب به میوهها در برخی مناطق این شهرستان قابل پیش بینی بود (شکل  . ) 36به طور کلی طی بازدیدها و بررسیهای انجام
شده از میوههای انواع ارقام مرکبات در این شهرستان ،ریزش و تلخی میوه مشاهده نشد (جدول  .) 26با این وجود پیش بینی میشود
میزان ریزش با افزایش دما و وزرش باد طی روزها و یا هفتههای آینده شروع و افزایش یابد .در مناطقی که باغ ها در دامنه ها و
مناطق شیب دار احداث شده بودند با توجه به شیب زیاد محل سرمازدگی و تخریب میوهها تنها در سطوح پائینی (زیر  1 /5متر)
مشاهده شد .پرتقال های خونی و تامسون ناول دارای عالیم آسیب بودند ولی پرتقال محلی بدون آسیب بود .میوههای ارقامی مانند
کامکوات کامال یخ زده و آبگزیده ولی بدون تلخی بودند .در برخی مناطق نیز کلمانتینها به شدت سرمازده و در سطوح پائین
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یخزده و پرتقالها نیز عالیم آسیب سرمایی داشتند .آبگز شدن و لهیدگی پوست و گوشت نیز در میوههای مرکبات این شهرستان در
حدود  33درصد بود (جدول .) 26

شکل  -36آسیب میوههای پرتقال ناشی از تنش یخزدگی در منطقه کیاده نمک آبرود.
 -2-4-6ارزیابی خسارت بارش برف و تنش یخزدگی به تاکستانهای کیوی شهرستان چالوس
جدول شماره  27اطالعات مرتبط با ارزیابی خسارت تنش یخزدگی در مرکبات شهرستان تنکابن در هفته اول پس از بروز تنش را
نشان میدهد.
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جدول  -25ارزیابی خسارت کیوی شهرستان چالوس در هفته اول پس از بروز تنش.
نوع
محصول

میزان آسیب به
تنه (آسیب به
پوست تنه)

کیوی

0

میزان آسیب به
تنه و شاخه
اصلی

میزان
خشکیدگی
برگها

میزان
ریزش
میوهها

(شکستگی)
0

میزان آبگز
و لهیدگی
پوست و

مشاهده عالئم یخزدگی
در میوهها و عدم قابلیت
انبارداری طوالنی مدت

گوشت
 100درصد

0

 70درصد

 70درصد

توضیحات :بیشتر باغ های کیوی چالوس از رقم هایوارد است .رقم گلدن در برخی مناطق وجود دارد.

 -2-4-6-1شکستگی تنه و شاخه های اصلی درختان کیوی ناشی از بارش برف در چالوس
خوشبختانه طی بازدیدهای انجام شده از تاکستانهای کیوی شهرستان چالوس آسیب پوست ،شکستگی تنه و شاخههای اصلی
تاکها کم و محدود بود (جدول  .) 25با این وجود در برخی مناطق شکستگی داربستها اتفاق افتاده بود.

 -2-4-6-2خشکیدگی برگهای تاکهای کیوی ناشی از تنش یخزدگی در چالوس
متاسفانه میزان آسیب خشکیدگی (سوختگی) برگهای کیوی در این شهرستان باال و در حدود  100درصد بود (جدول  25و شکل
 . ) 37با این حال ،ذکر این نکته ضروری است که تاکهای کیوی خزان کننده هستند و برگهای آنها در حالت طبیعی در زمستان
ریزش می کنند .با این وجود ریزش زودهنگام برگها میتواند ذخایر گیاه برای رشد و باردهی فصل بعد را کاهش دهد.
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شکل  -37خشکیدگی شدید تاکهای کیوی رقم گلدن ناشی از تنش یخ زدگی در چالوس -گیل کال و سلمان شهر.

 -2-4-6-3آسیب میوههای کیوی ناشی از تنش یخزدگی در چالوس
با توجه به درجه حرارتهای بحرانی برای یخ زدن و آسیب میوههای کیوی (جدول  ) 4و با توجه به آمار هواشناسی (شکل  ،) 31ایجاد
آسیب به میوه های کیوی این شهرستان دور از انتظار نبود .طی بازدیدها و بررسیهای انجام شده ،میوههای کیوی این منطقه متاسفانه
در حدود  70درصد میوههای برداشت نشده دچار آسیب ناشی از یخزدگی شده بودند و این نوع میوهه ا عالئم لهیدگی میوه را نشان
میدادند .میوههای باقیمانده روی تاکها آسیب دیده و نرم شده بودند .میوه های رقم رقم گلدن به هیچوجه قابل استفاده نبودند و
سرمازدگی شدیدی نشان دادند و از پوست میوهها نیز صمغ خارج شده بود (شکل .) 38
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شکل  -38آسیب شدید میوههای کیوی رقم گلدن ناشی از تنش یخزدگی در چالوس -گیل کال.
توضیح  :بیشتر باغه ای کیوی چالوس از رقم هایوارد است.
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ارزیابی خسارت مرکبات و کیوی
شهرستان تن کابن
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 -1 -5-2موقعیت جغرافیایی شهرستان تنکابن
ا ین شهرستان از سمت غرب به شهرستان رامسر ،از شرق به شهرستان چالوس ،از جنوب به رشتهکوههای البرز و از شمال به دریای
خزر متصل است (شکلهای  39و  .) 40شهرستان تنکابن یکی از شهرستانهای استان مازندران از نظر جغرافیایی در  52درجه و 50
دقیقه درازای خاوری و  49درجه و  36دقیقه پهنای شمالی و  20متر پایینتر از سطح دریای آزاد قرار دارد.

شکل  -39موقعیت جغرافیایی شهرستان تنکابن در استان مازندران

شکل  -40عکس ماهوارهای از موقعیت جغرافیایی شهرستان تنکابن.
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 -2-5-2آمار سطح زیر کشت ،میزان تولید و عملکرد کل مرکبات و کیوی شهرستان تنکابن

شهرستان تنکابن دارای  16169هکتار باغهای مرکبات است که این میزان در حدود  14 /7درصد از کل سطح زیر کشت مرکبات
استان مازندران را به خود اختصاص داده است (جدول  .) 26میزان تولید میوه مرکبات این شهرستان  400هزار تن است که در حدود
 22درصد از کل تولید مرکبات استان مازندران است.
هم چنین سطح زیر کشت تاکستانهای کیوی این شهرستان  3200هکتار است که این میزان در حدود  49 /6درصد از کل سطح
زیر کشت این این محصول در استان مازندران را تشکیل می دهد .میزان تولید میوه کیوی این شهرستان در حدود  70400تن است
که در حدود  39 /1درصد از کل تولید کیوی استان مازندران را شامل میشود (آمار جهاد کشاورزی تنکابن.) 1395 ،

جدول  -26آمار سطح زیر کشت ،میزان تولید و عملکرد کل مرکبات شهرستان تنکابن.
سطح زیر کشت (هکتار)

تنکابن
جمع کل مازندران

درصد

میزان تولید

درصد

از کل

(تن)

از کل

404225

22 /81

1771636

-

غیربارور

بارور

کل

-

-

16169

14 /7

5217

104670

109887

-

آمارنامه محصوالت باغی سال  1394وزارت جهاد کشاورزی


توضیح :میزان تولید محصول مرکبات این شهرستان از حاصل ضرب سطح کل زیر کشت در میانگین تولید (  25تن در
هکتار) به دست آمده و ممکن است کمتر یا بیشتر باشد.
جدول  -27آمار سطح زیر کشت ،میزان تولید و عملکرد کل کیوی شهرستان تنکابن.
سطح زیر کشت (هکتار)

تنکابن

درصد

میزان تولید

درصد

از کل

(تن)

از کل

70400

39 /1

180000

-

غیربارور

بارور

کل

-

-

3200

49 /6

6450

-

جمع کل مازندران

آمار جهاد کشاورزی تنکابن و آمارنامه محصوالت باغی سال  1394وزارت جهاد کشاورزی



توضیح :کیوی رقم هایوارد بیشترین درصد از کل سطح زیر کشت کی وی این شهرستان را شامل می شود.
میزان تولید محصول کیوی این شهرستان از حاصل ضرب سطح کل زیر کشت در میانگین تولید (  22تن در هکتار) به
دست آمده و ممکن است کمتر یا بیشتر باشد.
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 -2-5-3وضعیت آب و هوایی تنکابن طی رخداد یخزدگی آذرماه 1395
طبق آمار هواشناسی ،دمای هوای این شهرستان طی حداقل یک روز به زیر صفر درجه سانتیگراد کاهش یافت (شکل  .) 41به نظر
می رسد بیشترین آسیب یخ زدگی طی روز چهارم آذرماه باشد که میانگین حداقل دما به زیر صفر درجه سانتیگراد رسیده بود (شکل
.) 41

شکل  -4 1آمار حداقل دمای تنکابن طی رخداد یخزدگی (.) http://www.accuweather.com
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 -4-5-2بازدید و ارزیابی خسارت از باغ های کیوی و مرکبات شهرستان تنکابن در هفته اول پس از بروز تنش
به دنبال وقوع تنش یخ زدگی و بروز آسیب ناشی از آن ،کارشناسان پژوهشکده مرکبات و میوههای نیمه گرمسیری طی روز  9تا 11
آذرماه از باغهای مناطق اصلی کشت مرکبات و کیوی این شهرستانها بازدید به عمل آوردند .مشخصات باغهای کیوی و مرکبات
ارزیابی شده به ترتیب در جدولهای شماره  28و  30نشان داده شده است.

جدول  -28مشخصات تاکستانهای کیوی ارزیابی شده در شهرستان تنکابن.
مشخصات جغرافیایی باغ

موقعیت باغ

نوع محصول

نام پایه

سن باغ

نام مکان

آقای کردی

دشت

کیوی هایوارد

-

باالی 20

نشتارود

مقصود عسکرپور

دشت

کیوی هایوارد

10

نشتارود

محمد صادق

دشت

کیوی هایوارد

15

خرم آباد

موسویان

دشت

کیوی هایوارد

22

پلت کله (امامزاده حسین)

 -2-5-5ارزیابی خسارت بارش برف و بروز تنش یخزدگی به تاکستان های کیوی شهرستان تنکابن
جدول شماره  31اطالعات مرتبط با ارزیابی خسارت تنش یخزدگی در مرکبات شهرستان تنکابن در هفته اول پس از بروز تنش را
نشان میدهد .توضی حات تکمیلی مربوط به آسیب یخ زدگی و بارش برف در این جدول و همچنین در بخشهای بعد ارائه شده است.
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جدول  -29ارزیابی خسارت کیوی شهرستان تنکابن در هفته اول پس از بروز تنش.
نوع

آسیب

شکستگی

خشکیدگی

ریزش

تغییر

آبگز و

مشاهده عالئم

محصول

پوست
تنه

تنه و
شاخه

برگها

میوهها

میوهها

لهیدگی
پوست و

یخزدگی در میوهها و
عدم قابلیت انبارداری

گوشت

طوالنی مدت

بد طعمی و

باالی 90

باالی  90درصد

ترشحات
میوه

درصد

-

زیر 25
درصد

اصلی
کیوی

هایوارد

-

-

منطقه نشتارود

کیوی هایوارد
منطقه خرم آباد

100

-

درصد

-

-

 50درصد

-

زیر  25درصد

توضیحات:
 باغهای کیوی واقع در منطقه نشتارود از دشت تا دامنه که میوه آنها برداشت نشده بود باالی  90درصد در اثر یخزدگی
آسیب دیده و غیر قابل برداشت با هدف نگهداری در سردخانه بودند.


میوه هایی که با هدف صنایع غذایی برداشت و به سردخانه برده شده بود قبل از بارگزاری به دلیل گرم شدن هوا و
لهیدگی میوه ،آب و ترشحات زیادی از کف جعبه ها جریان داشت.



باغ های واقع در منطقه خرم آباد تنکابن تا هفته اول بعد از بروز سرما عالیم کمتری از خسارت را نشان میدادند و
باغداران مشغول برداشت میوه با هدف نگهداری در سردخانه بودند.



در برخی موارد که میوه برداشت نشده بود و برف روی تاکها نشسته بود در اثر سنگینی مضاعفی که ایجاد شده بود
داربستها روی زمین خوابیده بودند.

 -2-5-5-1شکستگی تنه و شاخه های اصلی درختان کیوی ناشی از بارش برف در تنکابن
خوشبختانه طی بازدیدهای انجام شده از تاکستانهای کیوی شهرستان تنکابن آسیب پوست ،شکستگی تنه و شاخههای اصلی تاکها
کم و محدود بود (جدول  .) 29با این وجود در برخی موارد که میوه برداشت نشده بود و برف روی تاکها نشسته بود در اثر سنگینی
مضاعفی که ایجاد شده بود داربستها روی زمین خوابیده بود ند (شکل .) 42

 -2-5-5-2خشکیدگی برگهای تاکهای کیوی ناشی از تنش یخزدگی در تنکابن
متاسفانه میزان آسیب خشکیدگی (سوختگی) برگهای کیوی در این شهرستان باال بود .به طوری که میزان خشکیدگی برگ تاکها
در منطقه نشتارود  100درصد و در منطقه خرم آباد در حدود  50درصد بود (جدول  29و شکل  .) 43با این حال ،ذکر این نکته
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ضروری است که تاکهای کیوی خزان کننده هستند و برگهای آنها در حالت طبیعی در زمستان ریزش میکنند .با این وجود ریزش
زودهنگام برگها میتواند ذخایر گیاه برای رشد و باردهی فصل بعد را کاهش دهد.

شکل  -42آسیب تاکها و میوههای کیوی رقم هایوارد ناشی از تنش یخزدگی در منطقه خرم آباد تنکابن.

 -2-5-5-3آسیب میوههای کیوی ناشی از تنش یخزدگی در تنکابن
با توجه به درجه حرارتهای بحرانی برای یخ زدن و آسیب میوههای کیوی (جدول  ) 4و با توجه به آمار هواشناسی (شکل  ،) 41ایجاد
آسیب به میوههای کیوی این شهرستان دور از انتظار نبود .طی بازدیدها و بررسیهای انجام شده ،میوههای کیوی در منطقه نشتارود
و خشکداران متاسفانه باالی  90درصد میوههای برداشت نشده دچار آسیب ناشی از یخزدگی شده بودند و این نوع میوهها عالئم
لهیدگی میوه را نشان میدادند و و غیر قابل برداشت با هدف نگهداری در سردخانه بودند (شکل  .) 43میوههایی که هم با هدف
صنایع غذایی برداشت و به سردخانه برده شده بودند نیز قبل از بارگزاری به دلیل گرم شدن هوا و لهیدگی میوه ،آب و ترشحات
زیادی از کف جعبهها جریان داشت (شکل .) 44
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طی بازدیدها و بررسیهای انجام شده از تاکستانهای کیوی منطقه خرم آباد تنکابن ،میزان آسیب یخزدگی به میوههای کیوی
در این منطقه کمتر از منطقه نشتارود و خشکداران بود .میزان لهیدگی و مشاهده عالئم یخزدگی میوههای کیوی در این منطقه کمتر
از  25درصد بود (جدول  29و شکل .) 43

لهیدگی میوه پس از یخ زدگی و آب
شکل  -43آسیب میوههای کیوی رقم هایوارد ناشی از تنش یخزدگی در منطقه نشتارود و خشکداران.
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شکل  -44آسیب شدید میوههای کیوی رقم هایوارد ناشی از تنش یخزدگی در منطقه نشتارود و خشکداران.

 -2-5-6بازدید و ارزیابی خسارت باغهای مرکبات شهرستان تنکابن در هفته اول پس از بروز تنش
مشخصات  16باغ مرکبات بازدید و ارزیابی شده در مناطق مختلف شهرستان تنکابن از جمله در تنکابن ،نشتارود و خرم آباد در
جدول شماره  30نشان داده شده است.
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جدول  -30مشخصات باغهای مرکبات ارزیابی شده در شهرستان تنکابن
نام پایه

سن باغ

نام مکان

کردی

دشت

کامکوآت

نارنج

10

نشتارود-خشکداران

محمد صادق

دشت

پرتقال تامسون

سیتروملو

20

نشتارود  -بندبن

شفیع نوتج

دامنه

پرتقال تامسون

نارنج

15

نشتارود  -بندبن

شفیع نوتج

دامنه

پرتقال خونی

نارنج

15

نشتارود  -بندبن

شفیع نوتج

دامنه

نارنگی محلی

نارنج

20

نشتارود  -بندبن

شفیع نوتج

دامنه

کلمانتین

نارنج

17

نشتارود  -بندبن

شفیع نوتج

دامنه

کربالیی

نارنج

17

نشتارود  -بندبن

شفیع نوتج

دامنه

پرتقال سیاورز

نارنج

17

نشتارود -کوتی بازار

پهالی

کوهپایه

پرتقال تامسون

نارنج

10

نشتارود -کوتی بازار

پهالی

کوهپایه

پرتقال خونی مورو

نارنج

10

روبروی مدرسه

دشت

پرتقال تامسون

نارنج

5

تنکابن-گراکو

رحمت اهلل صیادیان

دشت

پرتقال خونی

نارنج

3

تنکابن-گراکو

رحمت اهلل صیادیان

دشت

کلمانتین

نارنج

25

تنکابن-گراکو

رحمت اهلل صیادیان

دشت

نارنگی انشو

نارنج

20

تنکابن-گراکو

رحمت اهلل صیادیان

دشت

نارنگی پیج

نارنج

15

تنکابن-گراکو

مهندس صیادیان

دشت

پرتقال تامسون

نارنج

20

تنکابن -پلت کله

خرم آباد-مزرک

مشخصات جغرافیایی باغ

موقعیت باغ

نوع محصول

 -2-5-6-1ارزیابی خسارت بارش برف و بروز تنش یخزدگی به مرکبات شهرستان تنکابن
جدول شماره  31اطالعات مرتبط با ارزیابی خسارت تنش یخزدگی در مرکبات شهرستان تنکابن در هفته اول پس از بروز تنش را
نشان میدهد .توضی حات تکمیلی مربوط به آسیب یخزدگی و بارش برف در این جدول و همچنین در بخشهای بعد ارائه شده است.
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جدول  -31ارزیابی خسارت مرکبات شهرستان تنکابن در هفته اول پس از بروز تنش.
نوع

آسیب

شکستگی

خشکیدگی

ریزش

تلخی

آبگز و

مشاهده عالئم

محصول

پوست

تنه و شاخه

برگها و

میوهها

میوهها

لهیدگی

یخزدگی در

تنه

اصلی

شاخههای
فرعی

پوست و
گوشت

میوهها و عدم
قابلیت انبارداری
طوالنی مدت

پرتقال (تامسون)

-

-

 25درصد

%5

-

-

2-1%

نارنگی کلمانتین

-

-

 25درصد

%5

-

50%

50%

پرتقال خونی

-

-

 25درصد

%5

-

-

2-1%

کامکوآت

-

-

 25درصد

%5

-

90%

90%

نارنگی پیج

-

-

 25درصد

10%

50%

-

-

نارنگی انشو

-

-

 25درصد

%5

-

-

2-1%

نارنگی محلی

-

-

-

-

-

-

-

کربالیی

-

-

-

-

-

-

-

پرتقال سیاورز

-

-

-

-

-

-

-

توضیحات:
 در منطقه نشتارود تنکابن حدفاصل دشت تا کوهپایه که بیشترین کاهش دما و سنگینی برف رخ داده بود میوه
ارقام کامکوآت و کلمانتین نسبت به سایر ارقام مورد بررسی خسارت باالی  80درصد دیده بودند.


از نظر خسارت فیزیکی درختان مرکباتی که طی برف سنگین در سال  92سربرداری شده بودن و شاخههای
جدید شکل گرفته و امس ال برای اولین بار به میوه رفته بودند به دلیل انشعاب شاخهها از یک نقطه مجددا دچار
شکستگی شده بودند که در دامنه و کوهپایه این نوع خسارت در درختان تامسون بیشتر مشاهده شد.



ارقام محلی چون سیاورز و کربالیی هم از نظر شاخساره و هم میوه تا زمان بازدید خسارت کمتری را متوجه شده
بودند.
در منطقه خرم آباد تنکابن آسیب ها بیشتر از نوع آبگز شدن و تغییر رنگ برگها به ویژه در جهت جنوبی درخت



بود .شکستگی ها به صورت پراکنده و عمدتا در شاخه های با باردهی باال در اثر سنگینی مضاعف میوه و برف رخ
داده بود.



تا هفته اول بازدید هنوز ر یزش ناشی از تنش سرمایی در باغ ها مشاهده نشد.
کلیه باغ هایی که مورد بازدید قرار گرفت فاقد بیمه محصول بودند.

76

پژوهشکده مرکبات و میوههای نیمهگرمسیری

 -6-1-1 -2-5شکستگی تنه و شاخههای اصلی درختان مرکبات ناشی از بارش برف در تنکابن
خوشبختانه طی بازدید انجام شده از باغهای مرکبات شهرستان تنکابن ،آسیب صفر و یا جزئی به پوست ،شکستگی تنه و شاخههای
اصلی مشاهده شد ( جدول  .) 31با این وجود ،درختان مرکباتی که طی برف سال  92سربرداری شده بودند و شاخههای جدید شکل
گرفته و امسال برای اولین بار به میوه رفته بودند به دلیل انشعاب شاخهها از یک نقطه مجددا دچار شکستگی شده بودند که این
حالت در درختان تامسون در دامنهها و کوهپایهها بیشتر قابل مشاهده بود (شکل .) 45

شکل  -45شکستگی شاخههای اصلی درختان مرکبات در منطقههای نشتارود و خشکداران ناشی از ریزش برف.

 -6-1-2 -2-5خشکیدگی برگها و سرشاخههای مرکبات ناشی از تنش یخ زدگی در تنکابن
برگها و سرشاخه های بیشتر ارقام مرکبات در این شهرستان دچار خشکیدگی کم تا متوسطی شدند (شکل  . ) 46به طوری که
میانگین خسارت خشکیدگی برگهای بیشتر ارقام در حدود  25درصد تخمین زده شد (جدول  .) 31با این وجود ،برگهای و
سرشاخههای ارقام محلی چون نارنگی محلی و پرتقال سیاورز و تا زمان بازدید فاقد عالئم خشکیدگی بودند ( جدول .) 31

آسیب سرما و یخزدگی در مرکبات و کیوی
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شکل  -46آسیب یخزدگی به درختان و میوههای مرکبات منطقه خرم آباد تنکابن.

 -6-1-3 -2-5آسیب میوههای مرکبات ناشی از تنش یخزدگی در تنکابن
با توجه به درجه حرارتهای بحرانی برای یخ زدن و آسیب میوههای مرکبات (جدول  ) 4و با توجه به آمار هواشناسی (شکل ،)41
قابل پیش بینی بود که ایجاد آسیب به میوههای مرکبات این شهرستان جزئی باشد .به طور کلی طی بازدیدها و بررسی های انجام
شده از میوههای انواع ارقام مرکبات در این شهرستان ،ریزش میوه بین صفر تا  10درصد متفاوت بود (جدول  .) 31تلخی نیز تنها در
میوههای نارنگی پیج مشاهده شد .آبگز شدن و لهیدگی پوست و گوشت نیز تنها در میوههای نارنگی کلمانتین و کامکوات قابل
مشاهده بود (شکل  .) 47در مورد مشاهده عالئم آسیب یخزدگی و قابلیت انباری داری نیز میوههای کامکوات و نارنگی پیج به ترتیب
بیشترین عالئم و کمترین عمرانباری قابل پیش بینی را دارا بودند (جدول .) 31
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شکل  -47آسیب یخزدگی به میوههای مرکبات منطقههای نشتارود و خشکداران.
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 -3نتیجه گیری


عمده برداشت انواع نارنگیها در استان مازندران در آذرماه است ولی انواع پرتقال در اواخر آذر و اوایل دی ماه است و با
توجه به اینکه فصل برداشت محصول اصلی مرکبات استان ( پرتقال تامسون ) هنوز آغاز نشده بود و میوهها روی درخت قرار
داشتند (نیمه رسیده) در نتیجه میزان خسارت تنش یخزدگی افزایش یافت.



حدود نیمی از انواع نارنگیها (پیج و اونشو) قبل از برف برداشت شده بودند و نیم دیگر پس از برف برداشت شدند .با توجه
به متحمل بودن نارنگیها به ویژه اونشو میزان خسارت به میوههای آنها کم و یا ناچیز بود.



میزان خشکیدگی برگها و آسیب میوه های مرکبات در درختان جوان در مقایسه با درختان مسن تر بسیار بیشتر بود.



میزان شکستگی تنه و شاخههای اصلی در دامنهها و کوهپایهها در مقایسه با دشتها بسیار بیشتر بود.



میزان آسیب به میوههای پرتقال تامسون در شهرستانهای ساری ،قائم شهر و بابل به توجه به کاهش دما تا منفی  4درجه
سانتیگراد و طوالنی تر بودن دوره یخبندان بیشتر از سایر مناطق بود.



شکستگی تنه و شاخههای اصلی درختان در شهرستانهای قائم شهر و بابل بیشتر از سایر مناطق بود.



خشکیدگی برگهای پرتقالهای تامسون در شهرستانهای بابل ،قائم شهر و ساری بیشتر از سایر مناطق بود.



برگها و میوهای نارنگی پیج دچار آسیب در سطوح مختلفی شده بودند .در حالی که نارن گی اونشو در این رخداد آسیب
چندانی ندید.



میوههای کیوی منطقه غرب مازندران به ویژه در شهرستانهای تنکابن و چالوس آسیب شدید دیدند.
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 -4پیشنهادات
-

بر اساس نتایج مقدماتی پژوهشهای انجام شده در پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری روی میوههای پرتقال
تامسون در طی تنش یخزدگی اخیر ،مشخص گردید که در صورتی که دمای هوا به پایینتر از آستانه بحرانی برای یخزدگی
و آسیب میوهها برای حداقل چند ساعت رسیده باشد نگهداری میوههای روی درختان توجیه علمی نداشته و میوهها با
افزایش دما طی روزها و هفتههای بعد به سرعت آب خود را از دست داده و ریزش میکنند .همچنین این چنین میوههایی
بازارپسندی الزم را ندارند.

-

بهترین روش برای حفظ کوتاه یا میان مدت میوهها در این شرایط ،برداشت میوهها قبل از افزایش دمای هوا و نگهداری
آنها در سردخانههای با شرایط دمایی  5تا  7درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی در حدود  90تا  95درصد است.

-

در صورت عدم وجود چنین سردخانههایی بهتر است میوهها زودتر برداشت شده و قبل از از دست دادن آب میوه و فساد
به مراکز صنایع تبدیلی فرستاده شوند.

-

بیمه محصوالت باغی به ویژه مرکبات در مناطقی با احتمال باالی بروز تنشهای غیر زیستی از جمله یخزدگی راهکاری
مناسب برای جبران خسارت باغدران است ولی متاسفانه صنعت بیمه در این بخش توسعه مناسبی ندارد و پیشنهاد میشود
دالیل عدم رویکرد مناسب بیمه بررسی و مرتفع شود.

-

استفاده از ارقام زودرس در این مناطق پیشنهاد میشود.

-

همکاری بسیار نزدیک سازمان هواشناسی کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی جهت اطالع رسانی دقیق و زودهنگام بروز
یخزدگی به کشاورزان بسیار ضروری به نظر میرسد.

-

اطالع رسانی مداوم بوسیله شبکههای تلویزیونی استانی ،پیامک و سایر شبکههای ارتباط جمعی قبل از بروز تنش به منظور
آگاهسازی باغ داران ضروری به نظر میرسد.

-

احداث صنایع تبدیلی و سردخانههای پیشرفته در مناطق اصلی تولید مرکبات بسیار ضرروی است.

-

اختصاص بودجه پژوهشی مناسب به پژوهشکده مرکبات و میوههای نیمه گرمسیری جهت مطالعه ،تعیین و اجرای بهترین
شیوههای محافظت از مرکبات در مقابل برور تنش یخزدگی.

-
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 منابع-5
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