
 

 

 

 وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

گرمسیریهای نیمهپژوهشکده مرکبات و میوه  

 

 

 

 

 

 

 (1395زدگی در مرکبات و کیوی استان مازندران )آذرماه آسیب سرما و یخ بررسی

 
     

 گزارش علمی فنی

 96پاییز 

 



 

 

 تعالیبسمه

 
 وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 گرمسیریهای نیمهپژوهشکده مرکبات و میوه
 

 فنی علمیگزارش 
 

 

 (1395تان مازندران )آذرماه زدگی در مرکبات و کیوی اسآسیب سرما و یخ بررسی

 

 

 :تهیه کنندگان
 ابوذر هاشم پور

 یحیی تاجور

 علیرضا شیخ اشکوری

 هرمز عبادی

 جواد فتاحی مقدم

 مازیار فقیه نصیری

 مرتضی گل محمدی

 های نیمه گرمسیریپژوهشکده مرکبات و میوه، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، ت علمیااعضاء هی
 



 

 
 

 
 

 شناسنامه

زدگی در مرکبات و کیوی استان مازندران بررسی آسیب سرما و یخ:         نام نشریه

 (1395)آذرماه 
عبادی،  هرمزابوذر هاشم پور، یحیی تاجور، علیرضا شیخ اشکوری، :    گاننویسند

 جواد فتاحی مقدم، مازیار فقیه نصیری و مرتضی گل محمدی
  مهندس مازیار فقیه نصیری :      ویراستار علمی و ادبی

 و ابوذر هاشم پور  طاهره رئیسی :     طراحی و صفحه آرایی

 گرمسیریهای نیمهپژوهشکده مرکبات و میوه: کمیته انتشارات        ناشر

 الکترونیکی:     شمارگان

 1396:     سال انتشار

های پژوهشکده مرکبات و میوهخیابان استاد مطهری،  رامسر،:   نشانی

 گرمسیرینیمه

 46915335صندوق پستی: –01155223282: دورنگار -01155225233تلفن: 
citrus.press@yahoo.comEmail: 

 

 

 در مرکز اطالعات و مدارک علمی کشاورزی ثبت شده است.18/07/96 مورخ 52473این نشریه به شماره 

 

 

 

 

 

 

mailto:citrus.press@yahoo.com


 

 
 

 سپاسگزاری
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 چکیده

کند. در اوایل آذرماه زراعی و باغی وارد می محصوالتای را به بسیاری از بار و ویران کنندههای زیانزدگی آسیبهای سرما و یختنش

به ویژه در شرق مازندران و به  کشور های مرکبات شمالزدگی موجب بروز خسارت به باغ( نیز وقوع تنش یخ1395سال جاری )

از اولین اقدامات زدگی پس از وقوع تنش سرما و یا یخها به باغوارده زندارن گردید. بررسی و برآورد خسارت های کیوی در غرب ماباغ

ها از مشکالت این حوزه به های زیر مجموعه است. با این وجود، برآورد دقیق میزان آسیب به باغوزارت جهاد کشاورزی و سازمان

پژوهشگران با تجربه  گیری ازبا بهرهبا توجه به اهمیت موضوع و  های نیمه گرمسیریمیوه بنابراین پژوهشکده مرکبات ورود. شمار می

سعی بر برآورد دقیق خسارت و مطالعه آثار ها های غیر زیستی و فیزیولوژی پس از برداشت میوهفیزیولوژی تنش و با دانش در زمینه

با توجه به اینکه فصل برداشت ها نشان داد که نتایج بررسی .نمود های مرکبات طی یک رویکرد علمی در استاناین تنش بر میوه

میزان خسارت )نیمه رسیده( ها روی درخت قرار داشتند آغاز نشده بود و میوه( هنوز پرتقال تامسونمرکبات استان ) محصول اصلی

عالوه  های آنها کم و یا ناچیز بود.خسارت به میوهها به ویژه اونشو میزان با توجه به متحمل بودن نارنگی زدگی افزایش یافت.تنش یخ

ها در درختان ها و آسیب میوهمیزان خشکیدگی برگنشان داد که مرکبات  زدگی به درختانآسیب تنش یخ ارزیابی ، نتایجبر این

ها و در دامنهنیز  ش برفناشی از بار های اصلیمیزان شکستگی تنه و شاخه جوان در مقایسه با درختان مسن تر بسیار بیشتر بود.

های پرتقال میزان آسیب به میوهبر اساس مشاهدات انجام شده مشخص شد که  ها بسیار بیشتر بود.ها در مقایسه با دشتکوهپایه

 یخبندانتر بودن دوره گراد و طوالنیدرجه سانتی 4کاهش دما تا منفی به توجه به  ساری، قائم شهر و بابلهای تامسون در شهرستان

شهر و بابل بیشتر از سایر مناطق های قائمدر شهرستانمرکبات های اصلی درختان شکستگی تنه و شاخه بیشتر از سایر مناطق بود.

ها برگ های بابل، قائم شهر و ساری بیشتر از سایر مناطق بود.های تامسون در شهرستانهای پرتقالخشکیدگی برگهمچنین  بود.

مشاهدات نتایج  .ندنارنگی اونشو در این رخداد آسیب چندانی ندید ولی پیج دچار آسیب در سطوح مختلفی شدندو میوهای نارنگی 

های کیوی غرب مازندارن دچار خسارت شدید شدند. به طوری که در برخی مناطق های انجام شده نشان داد که تاکستانبررسیو 

بر اساس نتایج  ها گردید.بسیار باال بود و موجب لهیدگی میوههای کیوی یوهآسیب به مهای تنکابن و چالوس به ویژه در شهرستان

زدگی اخیر، مشخص گردید که در صورتی های پرتقال تامسون در طی تنش یخروی میوه انجام شدههای پژوهشبه دست آمده از 

های اقل چند ساعت رسیده باشد نگهداری میوهها برای حدزدگی و آسیب میوهتر از آستانه بحرانی برای یخکه دمای هوا به پایین

های بعد به سرعت آب خود را از دست داده و ریزش ها با افزایش دما طی روزها و هفتهروی درختان توجیه علمی نداشته و میوه

ها در این دت میوههایی بازارپسندی الزم را ندارند. بهترین روش برای نگهداری کوتاه یا میان مکنند. همچنین این چنین میوهمی

 95تا  90درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی در حدود  5تا  4های با شرایط دمایی ها و نگهداری آنها در سردخانهشرایط، برداشت میوه

ها زودتر برداشت شده و قبل از دست دادن آب میوه و فساد هایی بهتر است میوهدرصد است. در صورت عدم وجود چنین سردخانه

 مراکز صنایع تبدیلی فرستاده شوند.به 

 زدگی، مرکبات، کیوی.تنش یخهای کلیدی: واژه
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 گفتارپیش

ای را برای بسیاری از گیاهان زراعی و باغی در پی دارد. به طوری که در برخی بار و ویران کنندههای شدید نتایج زیانبندانسرما و یخ

مرکبات شمال  هایکشاورزان به ویژه باغدارمیلیاردها ریال خسارت به  1392و  1386های های سالبندانها از جمله طی یخاز سال

های مرکبات شمال ای به باغزدگی موجب بروز خسارت گسترده( نیز وقوع تنش یخ1395در اوایل آذرماه سال جاری )وارد شد. کشور 

ای گی به صورت دورهزدهای کیوی در غرب مازندارن گردید. بنابراین وقوع پدیده تنش سرما و یخبه ویژه در شرق مازندران و به باغ

ها از اولین اقدامات وزارت جهاد قابل تصور است. بررسی و برآورد خسارت به باغبه اشکال مختلف های شمالی کشور در استان

با ها زدگی است. با این وجود، برآورد دقیق میزان آسیب به باغهای زیر مجموعه پس از وقوع تنش سرما و یا یخکشاورزی و سازمان

زدگی وقوع تنش یخهنگام در  رود.این حوزه به شمار میاز مشکالت  زدگیتنش یخبه تعاریف مختلف از نوع و میزان آسیب توجه 

های مرکبات و کیوی شمال کشور )به ویژه استان مازندارن( ( نیز سطوح متفاوتی از میزان آسیب به باغ1395آذرماه سال جاری )

پژوهشگران با تجربه و با گیری از بهره بابا توجه به اهمیت موضوع و  های نیمه گرمسیریمیوهپژوهشکده مرکبات و  شد.گزارش می

سعی بر برآورد دقیق خسارت و مطالعه آثار این ها های غیر زیستی و فیزیولوژی پس از برداشت میوهفیزیولوژی تنش دانش در زمینه

بازدیدهای خود از مناطق مختلف  درپژوهشگران این پژوهشکده  .نمودهای مرکبات طی یک رویکرد علمی در استان تنش بر میوه

در  شود.های بعدی ارائه میبندی نهایی آن در بخشجمعنتایج که زدگی را مورد ارزیابی قرار دادند میزان خسارت تنش یخ ،استان

ارائه برخی از تعاریف به مروری کوتاه بر جایگاه و اهمیت مرکبات در کشور و استان مازندران خواهد شد و سپس ابتدا  ،های بعدبخش

 زدگی در استان مازندران،تنش یخ بندان، سابقه وقوعزدگی( در گیاهان، انواع یخضروری در زمینه تنش دمای پایین )سرما و یخ

در نهایت گزارش ارزیابی نهایی مرکبات و کیوی در هر یک از مناطق مورد بررسی به طور جداگانه  زدگی در مرکبات وفیزیولوژی یخ

  پرداخته خواهد شد.

 

 95پاییز .............................................................................................................................................................................................................................................
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 موقعیت جغرافیایی استان مازندران -1-1

حد جنوبی آن  حد شرقی آن استان گلستان، حد شمالی آن دریای مازندران، .(1)شکل  ستان مازندران در شمال ایران قرار داردا

شکل (. 2شهرستان است )شکل  19این استان دارای . استتهران و قزوین و حد غربی آن استان گیالن  استانهای سمنان،

امتداد و  ای و کوهستانی تقسیم کرد.توان آنها را به دو قسمت جلگهای است که به روشنی میهای استان مازندران به گونهناهمواری

را محصور کرده  خزرای دریای های کنارهخط ساحلی و جلگه مسافتی طوالنی، به صورت دیواری مرتفع در های البرز،جهت رشته کوه

در محل تالقی جلگه  کاهش می یابد. خزردر سراسر استان از ارتفاعات به سوی جلگه و دریای  اتقریبشیب زمین  ،دلیلبدین  است.

مواری های قدیمی به وسیله رسوبات جدیدتر قسمتی از ناه شدت فرسایش و تراکم آبرفت، دلیلبه  های شمالی البرزو کوهپایه

تحت  ،خزرای در سواحل جنوبی و شرقی دریای در قسمت جلگه .اندپوشیده شده و تنها در بعضی نقاط به صورت تپه ظاهر شده

 .اندآورده تپه های ماسه ای ساحلی تشکیل شده و سدی طبیعی و کم ارتفاع بین دریا و جلگه پدید تأثیر نسیم دریا و بادهای محلی،

نیمه شرقی البرز غربی و تمام البرز  های ساحلی استان مازندران را از قسمت داخلی ایران جدا نموده است.جلگه ،های البرزرشته کوه

شرایط جغرافیایی  همراه با سایر عوامل طبیعی، بدین ترتیب، از البرز شرقی در محدوده استان مازندران قرار دارند. یقسمتمرکزی و 

که بر دامنه  تاالر و نکا بابل، هراز، به وسیله رودهای بزرگی از قبیل چالوس، های البرز در مازندران،رشته کوه خاصی پدید آمده است.

در محدوده استان  ای،های محلی ناحیهبا توجه به تفاوت شود.به واحدهای کوهستانی مشخص تقسیم می شمالی آن جاری هستند

حد فاصل خط ساحلی دریای  .مرکزی و شرقی تقسیم کرد به سه واحد غربی، شرقی، -البرز را در جهت غربی توانمازندران نیز می

سایت ) شرق استان مازندران گسترده شده است از غرب تا ای وسیعی که عرض متغیر داردنوار جلگه های شمالی البرز،و کوهپایه خزر

  (.http://ostan-mz.ir ؛استانداری مازندران

 هایدریا، بیابان به و نزدیکی دریا، دوری از سطح البرز، ارتفاع جبال ، سلسلهجغرافیایی ثیر عرضات تحت مازندران استان طبیعت

در  مازندران و هوای آب جهت همین قرار دارد. به جنگلیو  گیاهی و پوشش ایو ناحیه محلی بادهای ، وزشترکمنستان جنوبی

 و مرطوب گرم هایتابستان ، کهخزری معتدل و هوای عبارتند از: آب آن و انواع است و گوناگون متفاوت جغرافیایی مختلف هایکانون

 و کوتاه معتدل هایو تابستان سرد با یخبندان هایزمستان که کوهستانی معتدل و هوای آب :دارد و مرطوب معتدل هایو زمستان

جوی  هایبارشدارد.  و خنک کوتاه هایسرد و تابستان هایو زمستان طوالنی هاییخبندان که سرد کوهستانی و هوای دارد. آب

 .آوردمی گرما نیز دوام دوره تا اواسط که است برف صورت غالباً به کوهستانی نواحی
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 جایگاه و اهمیت مرکبات و کیوی در کشور و استان مازندران -1-2

 . کشت(Calabrese, 2002) استساله  4000ی کشت و پرورش جهان دارای سابقه در که است مهم باغبانی جز محصوالت مرکبات

به نظر  ولیهای مناسب با رطوبت کافی متمرکز است درجه شمالی و جنوبی در خاک 40و پرورش مرکبات در عرض جغرافیایی 

 20ی کشت و تولید مرکبات در نواحی نیمه گرمسیر است که باالتر از عرض جغرافیایی رسد که در سطوح تجاری، مناطق عمدهمی

در حال حاضر تولید ساالنه مرکبات در سراسر ( 1320) 1بر اساس گزارش فائو .(2007si, Nicolo)درجه شمالی و جنوبی قرار دارد 

 کنندهتولید عمده کشورهای از یکینیز  ایراناست.  میلیارد دالر برآورد شده 20میلیون تن، به ارزش بیش از  121جهان بیش از 

 283993 کشور در حدود مرکبات کشت زیر کشاورزی، سطحوزارت جهاد  1394بر طبق آمارنامه محصوالت باغی سال . است مرکبات

 .(1394؛ بی نام، 1)جدول  است هکتار در تن 3/18 عملکرد محصول آبی متوسط با تن میلیون 3/4بیش از  تولید میزان و هکتار

 جایگاه این و است دارا را هشتم مقام مرکبات کنندهتولید کشورهای بین در کشت زیر سطح هم و تولید میزان لحاظ از هم ایران

 .(1389 مقدم، فتاحی و قزوینی فتوحی)باشد  تواندمی مرکبات کنندهتولید کشور 125 بین در خوبی نسبتاً

درصد از کل سطح زیر کشت مرکبات کشور را  69/38هکتار مرکبات در حدود  109887با سطح زیر کشت  استان مازندران

 شوددرصد کل تولید مرکبات کشور را شامل می 77/40میلیون تن در حدود  77/1استان با دهد. میزان تولید کل مرکبات تشکیل می

 .(1394؛ بی نام، 1)جدول 

 

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

 درصد

 از کل

میزان تولید 

 )تن(

 درصد

 از کل

  سطح زیر کشت )هکتار(

 غیربارور بارور کل

 مازندران 5217 104670 109887 69/38 1771636 77/40

 جمع کل کشور 37064 246929 283993 - 4345247 -

 وزارت جهاد کشاورزی 1394آمارنامه محصوالت باغی سال 

 

                                                                 
1 FAO 
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درصد از کل سطح زیر  38/76حدود در هکتار  83940انواع پرتقال )به ویژه تامسون( در بین محصوالت مرکبات با سطح زیر کشت 

درصد  53/71میلیون تن است که  27/1دهد. همچنین میزان تولید پرتقال این استان کشت مرکبات استان مازندران را تشکیل می

درصد از تولید کل مرکبات  29/21هکتار ) 23400انواع نارنگی با سطح زیر کشت  .می شود از کل تولید مرکبات استان را شامل

درصد از کل سطح زیر کشت مرکبات استان( جایگاه دوم سطح زیرکشت و تولید مرکبات  29/21هزار تن ) 460استان( و تولید 

های بعدی از نظر سطح زیر کشت و روت در جایگاهاستان را به خود اختصاص داده است. نارنج، لیمو شیرین، لیموترش و گریپ ف

 .(1394؛ بی نام، 2)جدول  میزان تولید قرار دارند

 

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

 عملکرد

)کیلوگرم در 

 هکتار آبی(

 درصد

 از کل

میزان تولید 

 )تن(

 درصد

 از کل

 نوع )هکتار(سطح زیر کشت 

 محصول
 غیربارور بارور کل

 پرتقال 3370 80570 83940 38/76 1267136 53/71 16610

 نارنگی 1700 21700 23400 29/21 460000 97/25 22632

 نارنج 132 1460 1592 47/1 32500 83/1 22430

 لیمو شیرین 0 500 500 45/0 5000 28/0 11250

 لیمو ترش 15 80 95 09/0 2000 11/0 34000

 گریپ فروت 0 70 70 06/0 1000 06/0 16000

 سایر مرکبات 0 290 290 26/0 4000 22/0 11538

 جمع کل 5217 104670 109887 100 1771636 100 18099

 وزارت جهاد کشاورزی 1394آمارنامه محصوالت باغی سال 

 

بر شود. کشت و تولید میبه ویژه در غرب استان مازندران های شمالی کشور کیوی نیز یکی از محصوالت باغی است که در استان

 میزان و هکتار 11783 کشور در حدود کیوی کشت زیر وزارت جهاد کشاورزی، سطح 1394طبق آمارنامه محصوالت باغی سال 

 .(1394؛ بی نام، 3است )جدول  هکتار در تن 305653بیش از  آن نیز تولید
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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 

استان کیوی است. میزان تولید کل  دارادرصد از کل سطح زیر کشت کیوی کشور را  74/54های کیوی در حدود باغاز هکتار  6450

 .(1394؛ بی نام، 3)جدول شود کل تولید کیوی کشور را شامل میاز درصد  89/58در حدود است که هزار تن  180

 

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

 درصد

 از کل

 میزان تولید
 )تن( 

 درصد

 از کل

  سطح زیر کشت )هکتار(

 غیربارور بارور کل

 مازندران 250 6200 6450 74/54 180000 89/58

 جمع کل کشور 1199 10584 11783 - 305653 -

 وزارت جهاد کشاورزی 1394آمارنامه محصوالت باغی سال 

 

 دمای پایین تنش -1-3

شود و این ( تقسیم میگرادکمتر از صفر درجه سانتیدگی )زگراد( و دمای یخدرجه سانتی 0-15به دمای سرمازدگی )دمای پایین 

تر از دهد که دما به پایینشرایطی رخ میزدگی در تنش یخ. (KeXuan et al. 2006) بندی بر مبنای مقاومت گیاهان استتقسیم

شود که در آن دما هسته یخ در بافت تشکیل شود و در اغلب زدگی در علوم گیاهی به دمایی گفته مینقطه انجماد آب برسد. یخ

ممکن غیروه  ، مدت زمان تنش وبافت، شرایط آب و هوایی قبل از وقوع تنشگونه گیاهی، نوع بحرانی بسته به نوع  یمواقع این دما

 گراد باشد.است یک تا چند درجه زیر صفر درجه سانتی

 

  زدگی در گیاهانفرآیند یخ -1-3-1

زدگی زنند. کاهش نقطه یختوانند از تشکیل هسته یخ و رشد یخ جلوگیری کنند، یخ میی از گیاه وقتی که نمییهاگیاهان و بخش

شود، ایجاد می 1شدنو بوسیله فراسرد ) ,1980Levitt( حل شونده همانند قندهاگراد( که به وسیله حضور مواد درجه سانتی 2تا 1)

                                                                 
1 Supercooling 
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متفاوت هسته یخ  های سردتر و معتدل مرطوب خیلی ناچیز است. در نتیجه، گیاهان انواعزدگی در اقلیماغلب برای جلوگیری از یخ

 . (Theocharis et al. 2012) دهندرا در دماهای مالیم تشکیل می

 در بافت گیاه تشکیل هسته یخ -1-3-2

( یا به وسیله 1های یخ پایدار یا به صورت خودبخود )تشکیل هسته یخ متجانسهای آب برای تشکیل هستهدر اثر دمای پایین مولکول

تشکیل هسته یخ متجانس در دماهای نزدیک زیر صفر . شوندگرد هم جمع می (2یخ نامتجانستحریک مواد دیگر )تشکیل هسته 

توانند بعید است، ولی بر عکس اجتناب از تشکیل هسته یخ نامتجانس در یک اقلیم مرطوب مشکل است. موادی که در طبیعت می

ها و ساختارهای دیگر مولکول -2باکتری فعال هسته یخ  -1های یخ نامتجانس عمل کنند شامل: های هستهبه عنوان تشکیل دهنده

خارجی(  یممکن است روی سطح گیاه )دارای منشا 3دهنده هسته یخبقایای آلی و غیر آلی هستند. عوامل تشکیل -3بیولوژیکی و 

ید با آب در ارتباط باشد. درونی( باشند. عامل تشکیل دهنده هسته یخی نامتجانس بالقوه با یو یا در برخی موارد درون گیاه )منشا

توانند زاد غیر موثر خواهند بود. برف و بوران همچنین میدهنده هسته یخ برونترتیب اگر سطح گیاه خشک باشد عوامل تشکیلبدین

 (.Theocharis et al. 2012) زدگی در گیاهان باشندآغازگر یخ

 

 بندانانواع یخ -1-3-3

زمین و اشیایی که در مجاورت آن هستند به کمتر از صفر  حسطشود که در آن دمای میالق طابندان به شرایطی طبق تعریف، یخ

 5بندان تشعشعی یا تابشییخ و 4اییخبندان فرارفتی یا جبههاصلی شامل گروه دوتوان در ها را میبندانگراد برسد. یخدرجه سانتی

 وجود دارد. 6یخبندان مختلط به نامنیز نوع سومی ار یخبندان  (. .1992Kalma et alبندی کرد )تقسیم

 

 فرارفتیای یا بندان جبههیخ -1-3-3-1

است، هوای گرم وجود داشته در آن که قبال است ای منطقه بهتوده هوای سرد )زیر صفر درجه( و ورود بندان در اثر انتقال این نوع یخ

درجه حرارت این توده هوا کمتر از درجه حرارت بحرانی برای محصوالت خاص آن منطقه است. از عالئم این نوع  .شودایجاد می

                                                                 
1 Homogeneous nucleation 
2 Heterogenous 
3 Nucleators 
4 Advection Frost 
5 Radiative Frost 
6 Mixed Frost 
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حتی برفی بودن هوا اشاره کرد. هوای و بودن ابری ، نبود وارونگی دمایی، خشک و شدید، وزرش باد شدید یتوان به سرمابندان مییخ

دان منحصر به ساعات شبانه نیست و نتا چند روز در منطقه استقرار دارد. این نوع یخبای به مدت یک سرد پس از عبور سطح جبهه

هایی برگ نیست وهای بیرونی تاج درخت تواند رخ دهد. خسارت این نوع یخبندان محدود به برگدر تمامی ساعات شبانه روز می

 .بیند. حفاظت در برابر این نوع یخبندان با توجه به امکانات موجود مشکل استدرونی تاج نیز در صورت شدید بودن تنش آسیب می

رخ داد. مسئله  ادر مناطق عمده کشت مرکبات یعنی کالیفرنی 1998و  1990های ای در سالندان های جبههبدو مورد از بدترین یخ

ای کاهش بل توجه در حوادث مذکور این بود که با نزدیک شدن هوای سرد به منطقه، دماهای حداکثر در روز به طور قابل مالحضهاق

( در استان مازندران نیز بنا به گفته کارشناسان 1395اوایل اذرماه )بندان اخیر یخ(. Tiefenbacher et al. 2000ن داد )انش

 ای بود.ههبندان جبهواشناسی از نوع یخ

 

 شعشعی یا تابشیتبندان یخ -1-3-3-2

های آرام و صاف که به علت عدم وجود ابر و در شب شود.بندان از اتالف شبانه حرارت زمین در اثر تشعشع زیاد ناشی میاین نوع یخ

بندان سطح خاک و گیاه به یخ آید. در این نوعگیرد به وجود میپایین بودن فشار بخار آب، تابش زمین به فضا به سهولت صورت می

کنند. این عامل، سرد رد شده و سپس آنها نیز هوای مجاور خود را از طریق هدایت سرد میهای دیگر ستابش زیاد، بیش از شب علت

ع ود است به صورت پوششی سنگین تا طلتر از هوای فوقانی خوشدن بیشتر هوا را در پی دارد. از آنجا که این هوای سرد، سنگین

شود. روشنایی نسبی ماند. لذا در صورت کاهش دما به زیر نقطه بحرانی گیاه موجب ایجاد خسارت میخورشید روی مزرعه باقی می

ال حرارت قبندان است. در این شرایط چون حرکت هوا کم است، انتشب و حرکت مالیم شاخ و برگ گیاهان از خصوصیات این نوع یخ

کند و به همین دلیل کشاورزان در کندی انجام گرفته و در نتیجه انسان سرما را کمتر احساس میهای در معرض هوا به از قسمت

هایی از گیاه که مستقیما در معرض آسمان است خسارت شوند. تحت این شرایط تنها اندامبندان دچار اشتباه میتشخیص این نوع یخ

طی این  بینند.ی مصون بودند صدمه کمتری میششدید گرما به صورت تاب های درون تاج گیاه که از اتالفببینند و برگ و شاخهمی

رسد که ی مییابد و به سطحش ارتفاع افزایش میدهد که در این شرایط درجه حرارت با افراینوع یخبندان پدید وارونگی رخ می

  شود.ارتفاع یا سطح اینورژن نامیده می
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 بندان مختلطیخ -1-3-3-3

های تابشی بندانشوند. در این وضعیت، یخمشاهده می به طور متوالیبندان تابشی و فرارفتی های مختلط هر دو نوع یخبنداندر یخ

بندان تابشی یخ ولیبندان فرارفتی ممکن است در طول روز یا شب اتفاق افتد دهند. یخمعموالً پس از عبور یک جبهه سرد رخ می

پیوندد. این پدیده معموالً با یک مرکز پرفشار و هوای سرد و خشک و پایدار همراه خواهد بود. تفکیک لزوماً به هنگام شب به وقوع می

 (.Ahrens, 2009) رود که اغلب در شب اتفاق افتدانتظار می ولی استها بسیار مشکل بندانبندان مختلط از سایر یخیخ

 های مرکبات و کیویمیوهو درختان دگی در زیخفرآیند  -1-4

ای که در آن بافت مشخصی دمای ویژه زدگی حساس هستند.مرکبات به عنوان گیاهان نیمه گرمسیری و همیشه سبز به دماهای یخ

پایین، شرایط زدگی، مدت زمان پایداری دمای گونه، رقم، دمای یخاز جمله زند و درجه آسیب وارده به چندین عامل از از گیاه یخ می

. درختان با وابسته است گیاه قبل از تنش، سن گیاه )درختان جوان تحمل بسیار کمتری در مقایسه با درختان با بلوغ بیشتر درند(

 درختان (.Powell and Williams, 1998دارند ) محصولهمان درختان در شرایط بدون خوب تحمل کمتری در مقایسه با  محصول

 تردقیقه یا طوالنی 30به مدت  -7/1دهند. عموما وقتی دما به زدگی نشان میحساسیت متفاوتی به تنش یخ ،ارقام مختلف مرکبات

 . (Young and Harman, 1967) کندز میبرو زدگی در درختان مرکبات حساسیابد برخی عالئم آسیب یخکاهش می

های تی که در آن میوهدرجه حرارزدگی دارند. ها به تنش یخها و برگدر مقایسه با شاخه یها حساسیت بیشتربه طور کلی میوه

 تعیین درجه حرارت بحرانی مشخص برای میوه مرکباتبیند بسته به گونه و درجه رسیدگی میوه متفاوت است. مرکبات آسیب می

. مدت زمان پایداری دمای پایین، قدرت رشدی درخت، شرایط آب و هوایی قبل است مشکل است. زیرا عوامل متعددی بر آن تاثیر

 ,Young and Harman) موثرند و سایر مرکبات پرتقالمیوه از یخ زدگی، بلوغ میوه و سرعت کاهش دما همگی بر میزان آسیب به 

زند( دارا بودن مواد جامد محلول باالتر که به عنوان ضد یخ )برای کاهش دمایی که در آن مایع یخ میهای بالغ به دلیل میوه .(1967

دهند. تری را نشان میزده رنگ روشنپرتقال یخ هایهای میوههای نابالغ دارند. پالپدر مقایسه با میوه یکنند تحمل باالترعمل می

های بخش درونی های بخش بیرونی تاج در مقایسه با میوههزدگی موثر است. میویب یخیزان آسمحل قرارگیری میوه در تاج نیز بر م

های کوچکتر در مقایسه زدگی موثر است، به طوری که میوهاندازه میوه نیز بر میزان آسیب یخبینند. تر و بیشتری میتاج آسیب سریع

به  نبنابرای .ها یک انتقال دهنده ضعیف گرماستضخیم پرتقالهمچنین پوست شوند. میسرد تر های بزرگتر بسیار سریعبا میوه

یابد. وقتی که تر از درجه حرارت هوای بیرون کاهش میدرجه حرارت درون میوه بسیار آهسته پوست، خاطر همین نقش محافظتی

تر از هوایی اطراف میوه باشد. بنابراین کاهش ه گرمجدر 7 یابد بخش دورنی میوه ممکن استدرجه حرارت هوا سریعا کاهش می
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مشکل تعیین اینکه  دمای درون میوه برای رسیدن به دمای بیرون آن ممکن است تاخیری از یک تا یک و نیم ساعت داشته باشد.

دمای درون که ای است د شدن پدیدهرشود. فراستر میزند بوسیله پدیده فراسرد شدن پیچیدهچه دمایی به میوه مرکبات آسیب می

به طور  (.Young and Harman, 1967) زدگی خود برسد بدون اینکه هسته یخی تشکیل شودتواند به زیر دمای نقطه یخمیوه می

زند. گراد زمانی که این دما برای چند ساعت پایدار باشد، یخ میدرجه سانتی -3/3تا  -2/2میوه مرکبات به آسانی در دمای کلی 

پرتقال (. Powell and Williams, 1998)زدگی دارند ها نیاز به زمان بیشتری برای یخروت در مقایسه با پرتقالفهای گریپمیوه

زدگی درجه حرارتی که در آن یخشان سرد شوند. زدگیدرجه زیر نقطه یخ 3زدگی شروع شود تا توانند قبل از اینکه یخهای ناول می

شود اندکی متفاوت است. آزمایشات نشان داده است که های یک رقم مشابه و حتی روی یک درخت مشابه آغار میها در پرتقالمیوه

های پرتقال واشنگتن ناول زدگی در میوهمتفاوت است. یخ گرادسانتیدرجه  -8/2تا  -2/2های ناول رسیده از زدگی پرتقالنقطه یخ

های پرتقال ناول در میوهزدگی یخشود. ر اساس دمای درون میوه شروع میبو گراد سانتیدرجه  -2/2تا  -7/1دماهای نیمه رسیده از 

های پرتقالهای پرتقال والنسیا مشابه زدگی میوهدمای یخشود. )دمای درون میوه( شروع میگراد سانتیدرجه  -9/1تا  -4/1از سبز 

های بحرانی که در آن میوه مرکبات درجه حرارت. (Young and Harman, 1967) ناول سبز است بنابراین حساسیت باالتر دارند

 Geisel andبه همراه توضیحات تکمیلی آن نشان داده شده است ) 4در جدول  زنند برای برخی از مرکبات انتخاب شدهیخ می

Unruh, 2003; Young and Harman, 1967.)  
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 .کیوی های مرکبات وهای بحرانی برای یخ زدن و آسیب برخی میوهدرجه حرارت -4جدول 

   میوه
 دمای بحرانی

  
 مرحله رسیدگی نام فارسی میوه

 -4/1تا  -9/1 سبز هاپرتقال

 -7/1تا  -8/2 نیمه رسیده ها ها و گریپ فروتپرتقال

 -7/1تا  -9/3 رسیده ها ها و گریپ فروتپرتقال

 -8/0تا  -4/1 رسیده ها لمون

 -9/0 رسیده کیوی

 توضیحات: 

 تر را در های دمایی پایینتوانند دامنهها میدرجه حرارت بحرانی به رطوبت نسبی و مدت زمان تنش بستگی دارد. میوه

 .تر تحمل کنندتر و زمان تنش کوتاههوای خشک

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

 گراد متفاوت است.سانتیدرجه  -8/2تا  -2/2 های ناول رسیده اززدگی پرتقالنقطه یخ 

 گراد و بر اساس دمای درجه سانتی -2/2تا  -7/1 های پرتقال واشنگتن ناول نیمه رسیده از دماهایدر میوهزدگی یخ

 شود. درون میوه شروع می

 شود. گراد )دمای درون میوه( شروع میسانتیدرجه  -9/1تا  -4/1 های پرتقال ناول سبز اززدگی در میوهیخ 

 دارند.  یاست بنابراین حساسیت باالتر های ناول سبزمشابه پرتقال های پرتقال والنسیازدگی میوهدمای یخ 

 

 مرکبات هایدر درختان و میوهو عالئم آن زدگی آسیب یخ -1 -1-4

 موجبتر به دنبال آسیب تر و خشکدارد. روزهای گرم بستگی تنش پس اززدگی به دما و شرایط آب و هوایی بروز عالئم آسیب یخ

های والنسیا اگر به طور جزیی آسیب دیده باشند ممکن است بهبودی تقریبا کاملی را شود. پرتقالتر میوه میفروپاشی بسیار سریع

زده در صورت عدم بارندگی های یخدهند. پرتقالهای ناول به ندرت عالئم بهبود را نشان میولی پرتقال ،در زمان برداشت نشان دهند

کنند. اغلب تنها نشانه مانند ولی در صورت بارندگی فراوان احتماال بالفاصله شروع به ریزش میخت باقی میبرای مدتی روی در

 است های یخ نزدهدر مقایسه با بخش میوهیخ زده  یهاتر بخشروشنبسیار رنگ  ،آسیب در چند روز ابتدای پس از یخ زدن میوه

(Young and Harman, 1967 .)های عصاره و در نتیجه حالت از دست رفت آب میوه و خشک شدن کیسهزدگی موجب آسیب یخ

زدگی ممکن است سریعا ریزش کنند و یا در طول زمان به آهستگی های شدیدا آسیب دیده در طول یخشود. میوهپفی شدن می
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زدگی بیشتر مکانیکی است. اغلب آسیب یخ ازیر .(3)شکل  ها تغییر چشمگیری نداردکنند ولی معموال ظاهر بیرونی میوهریزش 

های آسیب دیده در مانند. کاهش آب میوهها روی درخت باقی میتر در مقایسه با گریپ فروتزده برای مدت طوالنییخ یهاپرتقال

 زدگی دارد. میزان کلی کاهش عصاره بسته به شدت آسیب و شرایط آب و هوایی پس از یخکندای بروز میطول دوره چند هفته

(Zekri et al. 2016 .) زند. بنابراین تری از گوشت یخ میمشخص شده است که پوست میوه مرکبات در دمایی پایینبه طور کلی

بخش بیرونی میوه )پوست( رخ دهد. تلخی میوه ها تواند درون میوه )گوشت( بدون هرگونه آسیب آشکار روی زدگی میآسیب یخ

 های پلی فنل اکسیداز پس از بروز تنش دمای پایین است.ناشی از اکسید شدن ترکیبات فنولی بویژه لیمونین بوسیله آنزیم

 

 

 

 

 

 .(Zekri et al. 2016) زدگیآسیب درونی شدید میوه ناشی از تنش یخ -3شکل 

زدگی در برگ مرکبات در مراحل . عالئم تنش یخ(4)شکل  شودها و پیچیده شدن آنها میبرگدگی موجب آبگز شدن تنش یخ

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 

ها ها وجود دارد. در صورتی که شدت تنش زیاد باشد برگاحتمال بهبودی برگ ،دهد. در صورت جزیی بودن خسارترا نشان می

های اصلی رخ تی شاخهحها و ها، مرگ سرشاخهتر شود ریزش برگبندان طوالنیتر رود و یا یخشوند. چنانچه دما پایینخشکیده می

 .(5)شکل  دهد
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 .(Zekri et al. 2016زدگی )ها ناشی از تنش یخآبگز شدن برگ -4شکل 

 

 
 (.Zekri et al. 2016) زدگیناشی از تنش یخها میوه ها و میوهریزش شدید برگ -5شکل 

 

 مازندران( و میزان خسارت آنهازدگی در مرکبات جهان و ایران )استان یخ تنشسابقه بروز  -1-5

کالیفرنیا در حدود  1990بندان سال های مرکبات کالیفرنیا وارد کرده است. یخترین خسارت را به باغزدگی بیشیخ تنشدر آمریکا 

 های مرکبات نیز آسیب وارد گردیدهزار هکتار از باغ 450مرکبات خسارت وارد کرد و به حدود  صنعتمیلیون دالر به  500

(Attaway, 1997یخ .) میلیون دالر خسارت وارد کرد. 700حدود  1998بندان در همین ایالت در سال 

زدگی های شمالی کشور به ویژه استان مازندران شاهد بروز دو تنش یخ(، استان1395زدگی اخیر )آذرماه عالوه بر تنش یخ

حدود یک سوم  1386دی ماه  25تا  16زدگی در تنش یخ هاگزارشبود. بنابر برخی  1392و بهمن ماه  1386مرکبات طی دی ماه 
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 13زدگی محصول پرتقال از بین رفت و یا دچار تغییر کیفی شدند که امکان مصرف تازه خوری نداشتند. در حالی که طی تنش یخ

(. به احتمال 1392درصد از محصول مرکبات شمال از بین رفت )برادران نصیری و همکاران،  10حدود  92بهمن ماه سال  20تا 

ناشی از برداشت بیشتر محصوالت مرکبات از روی درختان بوده است، زیرا عمده  92درصد( سال  10بسیار زیاد میزان کم خسارت )

(. همچنین با مقایسه حداقل دما در مناطق اصلی پراکنش مرکبات هاشم پور ؛ت )نگارندهبرداشت مرکبات بویژه پرتقال در دی ماه اس

در این دو  92طی سال  پایین ترنشان دهنده دمای  92و  86های سال در استان مازندران مانند ساری و حتی رامسر طی تنش

ها در سال فاوت زمان وقوع آن و برداشت بیشتر میوه(، بنابراین اختالف در برآرود خسارت ناشی از ت6و  5های منطقه است )جدول

 (. ؛ هاشم پورهای مرکبات باشد )نگارندهزدگی آن سال به میوهاست تا اینکه ناشی از خسارت کمتر تنش یخ 92

 

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

 

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

 تاریخ     

 شهر

13/11/1392 14/11/92 15/11/92 16/11/92 17/11/92 18/11/92 19/11/92 

 -2 -8/0 -4/3 -4/3 -4/5 -4/5 -6/1 ساری

 4/1 2/3 -6/0 -4/1 -6/3 -6/3 -2/1 بابلسر

 -6/1 0 -4/3 -8/1 -6/3 -6/3 -2/1 رامسر

 منبع: سازمان هواشناسی کشور

 

 

 

 تاریخ     

 شهر

16/10/1386 17/10/86 18/10/86 19/10/86 20/10/86 21/10/86 22/10/86 

 -2/0 8/1 -6/2 -2/3 -5/2 -3 -5/0 ساری

 2/0 -1 6/0 -1 -2 -4/2 4/0 بابلسر

 0 -1 -2 -4/2 -5/2 -5/1 -4/0 رامسر

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

. زدگی در استان مازندران گردیدسوم و چهارم آذرماه موجب بروز تنش یخهای در روزسنگین  برف بارشو  جبهه هوای سردورود 

برف  بارشبا توجه به کم سابقه بودن (. 7)جدول  مناطق شرقی استان مازندران رسیدگراد در درجه سانتی -4دما به  ،دطی این رویدا

به درختان و محصول های شدید گیری و آسیباین استان دچار غافل زدگی در این زمان از سال، باغ دارانو بروز تنش سرما و یخ

با توجه به اینکه فصل برداشت از آنجایی که عمده برداشت انواع پرتقال در اواخر آذر و اوایل دی ماه است و  شدند.مرکبات خود 

 خسارت افزایش یافت.قرار داشتند میزان  ها روی درختآغاز نشده بود و میوه( هنوز پرتقال تامسونمرکبات استان ) محصول اصلی

های نیمه شد، بنابراین پژوهشکده مرکبات و میوهپس از بروز این تنش، سطوح مختلفی از میزان خسارت در سطح استان گزارش می

طی نشست  .استان نموددر های مرکبات طی یک رویکرد علمی سعی بر برآورد دقیق آن و مطالعه آثار این تنش بر میوهگرمسیری 

های ارزیابی خسارت در قالب یک فرم ارزیابی مشخص شد و مناطق ارزیابی برای رئیس پژوهشکده با همکاران این پروژه، شاخص

آذرماه از  14تا  9کارشناسان این پژوهشکده که همگی از اعضای هیات علمی بودند طی روزهای  هریک از همکاران مشخص گردید.

و ارزیابی خسارت را انجام دادند که در  پراکنش اصلی مرکبات در آن قرار داشت بازدید به عمل آوردهمختلف که های شهرستان

 بخش بعد به ارائه نتایج هر منطقه پرداخته خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 تاریخ 3/9/1395 4/9/1395 5/9/1395 6/9/1395 7/9/1395

 منطقه

 )بندر امیرآباد(بهشهر  -4 -4 -3 - -

 ناز ( دشت) ساری -3 -4 -2 - -

 شهر )قراخیل( قائم -3 -4 -1 -4 -2/1

 نوشهر 0 0 -2 - -

 رامسر 3 0 -1 - -

  : اداره کل هواشناسی استان مازندران و استگاه هواشناسی کشاورزی قائم شهرمنبع
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زارش ارزیابی خسارت مرکبات و گ 
 کیوی استان

 گرمسیریهای نیمهپژوهشکده مرکبات و میوه                                18



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهرستان ارزیابی خسارت مرکبات 
 اقئم شهر
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 قائم شهر شهرستانموقعیت جغرافیایی  -2-1-1

شهرستان  و از غرب با شهرستان ساری ، از شرق باشهرستان جویبار از شمال با شهرستان سوادکوه شهر از جنوب باشهرستان قائم

دقیقه عرض شمالی  38درجه و  36دقیقه تا  21درجه و  36. طول و عرض جغرافیایی این شهرستان بین (6)شکل  استمرز هم بابل

متوسط ارتفاع از سطح دریای  .قرار گرفته است گرینویچ دقیقه طول شرقی از نصف النهار 3درجه و  53دقیقه تا  43رجه و د 52و 

 گراد است.درجه سانتی 7/16متر و میلی 724ساالنه آن به ترتیب  متر است. میانگین بارش و دمای 2/51این شهرستان 

 

 

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

 

  آمار سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد کل مرکبات شهرستان قائم شهر -2-1-2

را به خود اختصاص استان مازندران درصد از کل سطح زیر کشت مرکبات  37/11هکتار در حدود  12500شهرستان قائم شهر با 

درصد از کل تولید مرکبات استان  42/12هزار تن است که در حدود  220مرکبات این شهرستان میوه میزان تولید  داده است.

در حدود  مرکبات این شهرستان را شامل می شود.شت سطح زیر کاز کل درصد  95پرتقال تامسون حدود . (8)جدول  مازندران است

 1500؛ منطقه مشخص شده با رنگ قرمز(، حدود 7در منطقه جاده نظامی )شکل این شهرستان های مرکبات هکتار از باغ 8000

سایر مناطق  هزار هکتار نیز در 3000؛ منطقه مشخص شده با رنگ زرد( و حدود 7)شکل  هکتار در مسیر جاده قائم شهر به کیاکال

 .قرار دارد ؛ منطقه مشخص شده با رنگ بنفش(7شهرستان )شکل 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%DA%86


 

 
 

 

 

 .آمار سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد کل مرکبات شهرستان قائم شهر -8جدول 

 درصد

 از کل

میزان تولید 

 )تن(

 درصد

 از کل

  منطقه سطح زیر کشت )هکتار(

 غیربارور بارور کل

  قائم شهر - - 12500 37/11 220000 42/12

  جمع کل مازندران 5217 104670 109887 - 1771636 -

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

 

 
 .ای از شهرستان قائم شهر و مناطق پراکنش مرکباتعکس ماهواره -7 شکل
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  1395آذرماه  زدگیقائم شهر طی رخداد یخ وضعیت آب و هوایی -2-1-3

(. عالوه بر این میزان 9 و جدول 8 )شکل رسیدطبق آمار هواشناسی حداقل دمای هوای این شهرستان طی چندین روز به زیر صفر 

سانتی متر در کالردره )نوری محله( متغیر بود که موجب خسارت  40متر در ایستگاه هواشناسی تا حدود سانتی 7برف نیز از  بارش

 درختان مرکبات گردید.ها و تنه سنگین شکستگی شاخه

 

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

 حداکثر
 بادسرعت 

 تبخیر

(CC) 

ساعات 
 آفتابی

 تاریخ درجه حرارت

 حداقل حداکثر متوسط

5 0 0 1 6/4 6/2- 3/9 

3 0 8/2 2/1- 4/1 8/3- 4/9 

4 0 5/7 1/3 6/7 4/1- 5/9 

0 0 2/7 9/3 8/11 4- 6/9 

2 0 5/8 4/6 14 2/1- 7/9 

  منبع: ایستگاه هواشناسی کشاورزی قراخیل )قائم شهر(

 

 بندان در شهرستان قائم شهر و آسیب به مرکبات آنبرف و وقوع یخ بارش -2-1-4

( که از مناطق 10و  9های برف سنگین اوایل آذرماه در برخی مناطق این شهرستان به ویژه در منطقه جاده نظامی )شکل بارش

  های مرکبات این شهرستان شد.موجب بروز آسیب به باغ اصلی کشت مرکبات است

 

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

 

 های مرکبات شهرستان قائم شهربازدید و ارزیابی خسارت از باغ -2-1-5

با هماهنگی مدیریت رماه ذآ 10و  9طی روزهای  های نیمه گرمسیریمرکبات و میوهدر پی این رخداد کارشناسان پژوهشکده 

های مناطق اصلی کشت مرکبات این شهرستان بازدید به از باغ و همراهی مهندس قربانی قائم شهر جهاد کشاورزی شهرستان

نقشه و  12و  11 هاینشان داده شده است. همچنین شکل 10های ارزیابی شده در جدول شماره مشخصات باغ. آوردندعمل 

با توجه به اینکه منطقه جاده نظامی دارای دهد. را نشان می ای مناطق ارزیابی شده در شهرستان قائم شهرتصاویر ماهواره

ترین بازدید از این منطقه بود. همچنین باتوجه به اینکه پرتقال تراکم کشت مرکبات این شهرستان بود بنابراین بیشبیشترین 

ارزیابی خسارت بر این محصول شود، بنابراین تاکید بازدید و از کل مرکبات این شهرستان را شامل میدرصد  95تامسون حدود 

 بود.
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 .های ارزیابی شده در شهرستان قائم شهرمشخصات باغ -10جدول 
مشخصات جغرافیایی  نام مکان

 باغ

ارتفاع  موقعیت باغ

 )متر(

 باغسن  نام پایه نوع محصول

 )سال(

 N36 25 25.8 وسطی کال
E52 52 45.0 

  6  نارنج پرتقال تامسون  77 دامنه

 N36 25 06.6 واسکس
E52 51 46.0 

  6 نارنج پرتقال تامسون  102 دامنه

 N36 29 07.6 قراخیل
E52 46 11.8 

  14 نارنج پرتقال تامسون  20 دشت

 N36 28 00.2 جاده قراخیل
E52 46 42.6 

  11 نارنج پرتقال تامسون  35 دشت

 N36 26 38.3 خطیرکال
E52 44 30.0 

  12 نارنج پرتقال تامسون  48 دشت

 N36 31 35.1 سنگتاب
E52 48 17.9 

  15 نارنج پرتقال تامسون  6 دشت

 N36 23 39.1 نوری محله
E52 47 18.3 

  10 نارنج پرتقال تامسون 157 کوهپایه

 N36 23 53.3 کالر دره
E52 47 09.3 

  30 نارنج پرتقال تامسون 113 دامنه

 

 
های بازدید شده را نشان . نقاط زرد رنگ برخی از باغای مناطق ارزیابی شده در شهرستان قائم شهرنقشه ماهواره -11شکل 

  دهد.می
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قائم شهر )جاده نظامی: به ترتیب از باال سمت راست: قراخیل،  ارزیابی شده مرکبات هایباغای برخی ماهواره عکس -12شکل 

 دهد.نقاط زرد رنگ برخی از باغات بازدید شده را نشان می. کالردره و خطیر کال(

 

  زدگی مرکبات شهرستان قائم شهرتنش یخ زارزیابی خسارت بارش برف و برو -2-1-6

زدگی در مرکبات شهرستان قائم شهر در هفته اول پس از بروز تنش را اطالعات مرتبط با ارزیابی خسارت تنش یخ 11جدول شماره 

 های بعد ارائه شده است.زدگی و بارش برف در این جدول و همچنین در بخشتکمیلی مربوط به آسیب یخات یحتوضدهد. نشان می
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 گرمسیرینیمه



 

 
 

 زدگی.ارزیابی خسارت مرکبات شهرستان قائم شهر در هفته اول پس از بارش برف و بروز تنش یخ -11جدول 

 مشاهده عالئم

زدگی در یخ

ها و عدم میوه

قابلیت انبارداری 
 طوالنی مدت

آبگز و 

لهیدگی 

پوست و 

 گوشت

تلخی 

 هامیوه

ریزش 

 ها میوه

خشکیدگی 

ها و برگ

 های فرعیشاخه

شکستگی تنه 

 و شاخه اصلی

آسیب پوست 

 تنه

 نوع

 محصول

60- 55 
 درصد

20- 15 

 درصد

20 - 15 
 درصد

5-0 

 درصد

35- 30 

 درصد

25 - 20 

 درصد

 پرتقال 0

 )تامسون(

 :توضیحات 

  شود، بنابراین تاکید ارزیابی شهرستان را شامل میاز کل سطح زیر کشت مرکبات این درصد  95پرتقال تامسون حدود
 خسارت بر این محصول است.

 خواهد داشت  ها و ماه های آینده افزایشهفتهها طی و برگ هاشود میزان بروز عالئم خشکیدگی سرشاخهپیش بینی می

 وجود دارد.درصدی  15تا  10افزایش  احتمالو 
  شود میزان ریزش به ساقه ناشی از تنش سرما و یخ زدگی، پیش بینی میبا توجه به سست شدن محل اتصال دم میوه

 های روی درخت طی روزها و هفته های آینده افزایش چند برابری خواهد داشت.میوه

 ها در زمان داشت، برداشت و جابجایی موجب کاهش عمر انباری محصوالت باغی با توجه به اینکه هر گونه آسیب به میوه

ها از کیفیت مناسبی های تنش دیده در طول انبار کاهش یافته و میوهشود عمر انباری میوهیش بینی میشود، لذا پمی
 برخوردار نباشند. 

 هایی اند و دچار تلخی نیستند در حال حاضر قابلیت تازه خوری دارند ولی میوههایی که آسیب درونی شدید ندیدهمیوه

 ستفاده در صنایع تبدیلی را دارند.اند تنها قابلیت اکه آسیب بیشتری دیده
 تر بود.های مسناز باغبیشتر  های جوان بسیارها در باغها و سرشاخهها و خشکیدگی برگآسیب به میوه 

 ها به دلیل ارتفاع بیشتر برف بسیار بیشترها و کوهپایههای احداث شده در دامنههای اصلی در باغشاخه میزان شکستگی 

  ها است.دشتشده در های احداث از باغ

 ها دامنههای احداث شده در از باغ ها بسیار بیشترهای احداث شده در دشتها در باغها و سرشاخهمیزان خشکیدگی برگ
 ها بود.و کوهپایه

 ها نیز یخ زده و به طور ها دچار خشکیدگی کامل برگ شده بودند و میوهدرختان لیموشیرین موجود در برخی از باغ

 تلخ و غیر قابل استفاده شده بودند.کامل 

 

 برف در قائم شهربارش های اصلی مرکبات ناشی از شکستگی تنه و شاخه -2-1-6-1

ها و های واقع در کوهپایهباغهای اصلی مرکبات ناشی از برف در قائم شهر را نشان می دهد. میزان شکستگی تنه و شاخه 11جدول 

دچار خسارت شدید شکستگی تنه و شاخه اصلی و همزمان وجود بار میوه روی درخت مناطق نزدیک به آن به دلیل برف سنگین 

برخی های اصلی در (. میزان شکستگی شاخه13های منطقه جاده نظامی قابل مشاهده بود )شکل این حالت بویژه در باغ بودند.شده 

27                                        در مرکبات و کیویزدگی آسیب سرما و یخ  



 

 
 

کمتر برف دچار  بارشبه دلیل  کم از سطح دریا ارتفاعمناطقی با ها و موجود در دشت یهارسید. باغدرصد هم می 50باغ ها تا 

 .ندو در برخی موارد بدون خسارت شکستگی بود هاتنه و شاخه خسارت کمتر شکستگی

 

 
های باال: نوری محله و عکس هایجاده نظامی )عکسمنطقه مرکبات های تنه در برخی از باغ شکستگی شاخه و -13شکل 

 .پایین: جاده قراخیل(

 

 شهرزدگی در قائمهای فرعی مرکبات ناشی از تنش یخها و شاخهخشکیدگی برگ -2-1-6-2

زدگی قرار گرفته و عالئم تر بیشتر تحت تاثیر تنش یخمسن یهاباغبا های جوان در مقایسه باغبر اساس مشاهدات انجام شده، 

طی کال بسیار در مناطقی مانند واسکس و وساین حالت  .(14)شکل  اندنشان دادهبسیار بیشتر ها را ها و سرشاخهخشکیدگی برگ

ها در برخی مناطق و بر گ با این وجود، میزان خشکیدگیها در این مناطق باال بود. چشمگیر بود و خشکیدگی برگ و سرشاخه

زدگی بوده و از سوی دیگر بروز ها تنها چند روز پس از وقوع تنش یخبا توجه به اینکه زمان بازدید از باغتر کمتر بود. های مسنباغ
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ها شود میزان بروز خشکیدگی برگکند بنابراین پیش پینی میها پس از تنش و با گرم شدن هوا بروز میعالئم خشکیدگی طی هفته

 .(11)جدول  افزایش یابد

 

 
 .های سمت راست: واسکس(عکس)عکس های:سمت چپ جاده قراخیل و  قائم شهر مرکبات هایباغبه زدگی آسیب یخ -14شکل 

 

 زدگی در قائم شهرتامسون ناشی از تنش یخهای پرتقال آسیب میوه -2-1-6-3

و  8و با توجه به آمار هواشناسی )شکل  (6های مرکبات )جدول های بحرانی برای یخ زدن و آسیب میوهدرجه حرارتبا توجه به 

این  یهاغطی بازدیدهای انجام شده از با. مرکبات این شهرستان دور از انتظار نبود یهاایجاد آسیب شدید به میوه ،(9جدول 

. با (11و جدول  15شکل ) زدگی و یا سرمازدگی در سطوح مختلف قابل مشاهده بودها عالئم یخشهرستان متاسفانه در بیشتر میوه

عالئم  است و پوست میوه در ظاهر سالم است بنابراین تشخیص یزدگی بیشتر درونتنش یخمیوه مرکبات طی توجه به اینکه آسیب 

شود که پیش بینی می عادی را دچار اشتباه کند. از سوی دیگر  ددرون آن مشکل است و ممکن است افرا زدگی بدون مشاهدهیخ
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 هامیوهبا گذشت زمان افزایش خواهد داشت. با توجه به اینکه هرگونه خسارت به ها در شهرستان زدگی میوهبروز عالئم خسارت یخ

شود بیشتر شود بنابراین پیش بینی میموجب کاهش شدید عمر انباری میآن برداشت و جایجایی ، داشتدر زمان  کهر چند اند

 د.نها قابلیت انبارداری طوالنی مدت نداشته باشمیوه

 

 
 .زدگی در قائم شهرهای پرتقال تامسون ناشی از تنش یخمیوهآسیب  -15شکل 
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شهرستان ارزیابی خسارت مرکبات 
ابل  ب
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 موقعیت جغرافیایی شهرستان بابل  -2-2-1

، البرز ، از جنوب به رشته کوهشهرستان بابلسر این شهرستان از شمال به است. استان مازندران هایشهرستان بابل یکی از شهرستان

 10. ارتفاع آن از شمال تا (16)شکل  محدود است سواد کوه و شهرقائم های ، و از شرق به شهرستانشهرستان آمل از غرب به

دقیقه عرض  35درجه و  36دقیقه و  5درجه و  36. شهرستان بابل بین تر استکیلومتری جنوب بابل از سطح دریاهای آزاد پایین

 است.النهار گرینویچ واقع شدهدقیقه طول شرقی از نصف 45درجه و  52دقیقه و  30 درجه و 52شمالی و 

 

 
 .موقعیت جغرافیایی شهرستان بابل در استان مازندران -16شکل 

 

  عملکرد کل مرکبات شهرستان بابلآمار سطح زیر کشت، میزان تولید و  -2-2-2

درصد از کل سطح زیر کشت مرکبات  34/20های مرکبات است که این میزان در حدود هکتار باغ 22360شهرستان بابل دارای 

 32/19تن است که در حدود  342384استان مازندران را به خود اختصاص داده است. میزان تولید میوه مرکبات این شهرستان 

های پرتقال تامسون است هزار هکتار از باغ 18این شهرستان دارای . (12)جدول  درصد از کل تولید مرکبات استان مازندران است

میزان سطح زیر کشت انواع شود. مرکبات این شهرستان را شامل میسطح زیر کشت از کل درصد  5/80حدود  که این میزان در

و از این نظر  شودشامل میاین شهرستان را مرکبات کل سطح زیر کشت از درصد  9/8اشت که هکتار  2000در حدود یز نارنگی ن

درصد  29/92حدود که در هزار تن محصول  316با تولید  از نظر میزان تولید میوه نیز پرتقال .در جایگاه دوم بعد از پرتقال قرار دارد

 19300با تولید نیز انواع نارنگی  را به خود اختصاص داده است.تولید شود، جایگاه اول را شامل می از کل تولید مرکبات این شهرستان

که تن  6850نارنج با تولید همچنین محصول  شود.از کل تولید مرکبات این شهرستان را شامل میدرصد  6/5حدود در تن محصول 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%85%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%85%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%88%D9%87


 

 
 

گیرد )آمار در جایگاه سوم از نظر میزان تولید میوه قرار می از محصول کل مرکبات این منطقه را تشکیل می دهددرصد  2حدود 

 .جهاد کشاورزی بابل(

 

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

 درصد

 از کل

میزان تولید 

 )تن(

 درصد

 از کل

  سطح زیر کشت )هکتار(

 غیربارور بارور کل

  بابل - - 22360 34/20 342384 32/19

  جمع کل مازندران 5217 104670 109887 - 1771636 -

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

 

مناطق عمده کشت  17. شکل پی شرقی قرار دارددبنو  ، گتاببابل کنار مناطقی مانندهای مرکبات این شهرستان در بیشتر باغ

 مرکبات در این شهرستان را مشخص شده است.
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 .)مناطق درون حلقه قرمز رنگ( ای از شهرستان بابل و مناطق اصلی کشت مرکبات این شهرستانعکس ماهواره -17شکل 

 

 

 1395آذرماه  زدگیبابل طی رخداد یخ وضعیت آب و هوایی -2-2-3

فاصله نزدیک (. با توجه با 18طبق آمار هواشناسی حداقل دمای هوای این شهرستان طی چندین روز به زیر صفر رسید )شکل 

توان گفت که شرایط آب و هوایی این شهرستان در زمان وقوع این تنش تقریبا ایستگاه هواشناسی کشاورزی قراخیل به بابل می

 .(9)جدول  مشابه قائم شهر بوده است
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 .(http://www.accuweather.com) زدگیآمار حداقل و حداکثر دمای بابل طی رخداد یخ -18شکل 

 

 های مرکبات شهرستان بابلبازدید و ارزیابی خسارت از باغ -2-2-4

آذرماه  11های نیمه گرمسیری طی روز میوهشی از آن، کارشناس پژوهشکده مرکبات و نازدگی و بروز آسیب به دنبال وقوع تنش یخ

های با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل و با همراهی مهندس میرساداتی مدیر تولیدات گیاهی این شهرستان از باغ

نشان داده  13های ارزیابی شده در جدول شماره مشخصات باغ. آوردندمناطق اصلی کشت مرکبات این شهرستان بازدید به عمل 

باتوجه به دهد. نشان می این شهرستان راای مناطق ارزیابی شده در نقشه و تصاویر ماهواره 20و  19 هایشده است. همچنین شکل

د، بنابراین تاکید بازدید و داتشکیل میمرکبات این شهرستان را سطخ زیر کشت از کل درصد  5/80اینکه پرتقال تامسون حدود 

 ارزیابی خسارت بر این محصول بود.
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 بابل.های ارزیابی شده در شهرستان مشخصات باغ -13جدول 

مشخصات  نام مکان

 جغرافیایی باغ

ارتفاع  موقعیت باغ

 )متر(

نوع 

 محصول

 سن باغ نام پایه

 )سال(

 N36 26 28.7 طلوت
E52 43 26.3 

  10  نارنج تامسون  30 دشت

 N36 24 15.4 داردشت -بابل کنار
E52 43 55.4 

  13 سیترنج تامسون  47 دشت

 N36 19 40.4 پایین گنج کال
E52 37 50.3 

  10 نارنج تامسون  161 دشت

 N36 27 45.5 چاری
E52 40 26.4 

  - نارنج تامسون  19 دشت

 N36 23 18.4 بندپی -اتاق سرا
E52 38 40.6 

  10 نارنج تامسون  76 دامنه

 N36 21 09.5 بندپی -زوارده
E52 39 23.5 

  15 نارنج تامسون  122 -

 N36 21 17.1 مرزی کال
E52 44 20.4 

  42 نارنج تامسون 113 کوهپایه

 

 
بازدید شده را نشان های نقاط زرد رنگ درون حلقه قرمز باغ ؛ای مناطق ارزیابی شده در شهرستان بابلنقشه ماهواره -19شکل 

 دهد. می
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، اتاق سرا -بندپیشهرستان بابل )به ترتیب از باال سمت راست: بازدید شده مرکبات  هایباغای از برخی عکس ماهواره -20شکل 

 .چاری و طلوت(

 

  مرکبات شهرستان بابلبه زدگی ارزیابی خسارت بارش برف و تنش یخ

زدگی در مرکبات شهرستان بابل در هفته اول پس از بروز تنش را نشان اطالعات مرتبط با ارزیابی خسارت تنش یخ 14جدول شماره 

 ارائه شده است.های بعد و همچنین در بخشجدول این برف در بارش زدگی و حات تکمیلی مربوط به آسیب یخیدهد. توضمی
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 زدگی.هفته اول پس از بارش برف و بروز تنش یخدر  ارزیابی خسارت مرکبات شهرستان بابل -14جدول 

 مشاهده عالئم

زدگی در یخ

ها و عدم میوه

قابلیت انبارداری 
 طوالنی مدت

آبگز و 

لهیدگی 

پوست و 

 گوشت

تلخی 

 هامیوه

ریزش 

 ها میوه

خشکیدگی 

ها و برگ

های شاخه

 فرعی

شکستگی تنه 

 و شاخه اصلی

آسیب 

پوست 

 تنه

 نوع

 محصول

60- 55 
 درصد

25- 20 

 درصد

20 -15 
 درصد

10-5 

 درصد

40- 35 

 درصد

25 - 20 

 درصد

 )تامسون(پرتقال  0

 :توضیحات 

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

 خواهد  های آینده افزایشها و ماههفتهها در طی و برگ هاشود میزان بروز عالئم خشکیدگی سرشاخهپیش بینی می

 وجود دارد.درصدی  15تا  10افزایش  احتمالداشت و 
 های روی زدگی، احتماال میزان ریزش میوهبا توجه به سست شدن محل اتصال دم میوه به ساقه ناشی از تنش سرما و یخ

 های آینده افزایش چند برابری خواهد داشت.درخت طی روزها و هفته

 موجب کاهش عمر انباری محصوالت باغی ها در زمان داشت، برداشت و جابجایی با توجه به اینکه هر گونه آسیب به میوه

ها از کیفیت مناسبی های تنش دیده در طول انبار کاهش یافته و میوهشود عمر انباری میوهشود، لذا پیش بینی میمی
 برخوردار نباشند. 

 هایی میوهاند و دچار تلخی نیستند در حال حاضر قابلیت تازه خوری دارند ولی هایی که آسیب درونی شدید ندیدهمیوه

 اند تنها قابلیت استفاده در صنایع تبدیلی را دارند.که آسیب بیشتری دیده
 تر بود.های مسناز باغبیشتر  های جوان بسیارها در باغها و سرشاخهها و خشکیدگی برگآسیب به میوه 

 ارتفاع بیشتر برف بسیار بیشتر ها به دلیلها و کوهپایههای احداث شده در دامنههای اصلی در باغشاخه میزان شکستگی 

  ها بود.دشتهای احداث شده در از باغ

 ها دامنههای احداث شده در از باغ ها بسیار بیشترهای احداث شده در دشتها در باغها و سرشاخهمیزان خشکیدگی برگ
 ها بود.و کوهپایه

 

 برف بارش های اصلی مرکبات ناشی از شکستگی تنه و شاخه -2-2-5-1

دچار خسارت  هاان، باغبه دلیل برف سنگین و همزمان وجود میوه روی درخت در برخی مناطقطی بازدید انجام شده مشاهده شد که 

 ( و بابل کنار )مرزی کال(زوارده)های منطقه بندپی شرقی این حالت در باغبرای مثال، اند. شدید شکستگی تنه و شاخه اصلی شده

در رسید. درصد هم می 60تا  50باال و به ها باغ اینهای اصلی در (. میزان شکستگی شاخه21به وضوع قابل مشاهده بود )شکل 

 10 نیزهای باغبود ولی با این وجود در این اصلی کمتر قابل مشاهده های خسارت شکستگی تنه و شاخه میزانها باغبرخی دیگر از 
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میزان  16جدول  برای مثال، این حالت در روستای طلوت و داردشت مشاهده شد. .درصد وجود شکستگی قابل مشاهده بود 20تا 

 دهد.های اصلی مرکبات ناشی از برف در بابل را نشان میشکستگی تنه و شاخه

 

 

  .)روستای زوارده( ناشی از بارش برف بابلبازدید شده های تنه در برخی از باغ شکستگی شاخه و -21شکل 

 

 زدگی در بابلهای فرعی مرکبات ناشی از تنش یخها و شاخهخشکیدگی برگ -2-2-5-2

زدگی بیشتر تحت تاثیر تنش یخ ترمسن یهاهای جوان در شهرستان بابل نیز در مقایسه با باغهای مرکبات قائم شهر، باغهمانند باغ

(. این حالت در مناطقی مانند روستای 22ها را بسیار بیشتر نشان دادند )شکل ها و سرشاخهقرار گرفته و عالئم خشکیدگی برگ

ها ها در این مناطق بسیار باال بود و عالئم خشکیدگی برگطلوت در جاده بابل کنار بسیار چشمگیر بود و خشکیدگی برگ و سرشاخه

ها نیز به دلیل عدم رعایت اصول صحیح احداث باغ در برخی از باغ(. 22و سرشاخه ها از فواصل دور قابل مشاهده بود )شکل 

خشکیدگی کامل خشکیدگی بسیار شدید مشاهده شد. برای مثال احداث باغ در بین شالیزارها در منطقه پایین گنج کال منجر به 
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ها تنها چند روز پس از وقوع تنش یخ زدگی بوده و از سوی با توجه به اینکه زمان بازدید از باغ .های مرکبات و کیوی شده بودبرگ

شود میزان بروز کند بنابراین پیش پینی میهوا بروز می ها پس از تنش و با گرم شدندیگر بروز عالئم خشکیدگی طی هفته

. شاید (16)جدول  به طور کلی میزان خشکیدگی در باغ های شهرستان بابل بیشتر از قائم شهر بود ها افزایش یابد.خشکیدگی برگ

 باشد. ه با قائم شهردر مقایس در این شهرستان ترهای جوانبیشتری از باغزیر کشت وجود سطح  ،یکی از دالیل این امر

 
 .(روستای طلوت -جاده بابل کناربابل )مرکبات های باغ درزدگی آسیب یخ -22شکل 

 

 زدگی در بابلهای پرتقال تامسون ناشی از تنش یخآسیب میوه -2-2-5-3

 ،(18( و با توجه به آمار هواشناسی )شکل 6های بحرانی برای یخ زدن و آسیب میوه های مرکبات )جدول با توجه به درجه حرارت

شهرستان  یهاطی بازدیدهای انجام شده از باغ. (14)جدول  ها مرکبات این شهرستان دور از انتظار نبودایجاد آسیب شدید به میوه

پوست در سطوح مختلف قابل مشاهده سطحی زدگی درونی میوه و یا آسیب ها عالئم یخدر بیشتر میوههمانند قائم شهر بابل متاسفانه 
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در ظاهر سالم زدگی بیشتر درونی است و پوست میوه میوه مرکبات طی تنش یخبه آسیب  هرگونه از آنجایی که (.23بود )شکل 

زدگی بدون مشاهده درون آن مشکل است و ممکن است افراد عادی را دچار اشتباه کند. از سوی است بنابراین تشخیص عالئم یخ

زدگی میوه با گذشت زمان افزایش خواهد داشت. با توجه به اینکه هرگونه خسارت به میوه هر چند اندک دیگر بروز عالئم خسارت یخ

ها قابلیت شود بیشتر میوهرداشت و جایجایی موجب کاهش شدید عمر انباری می شود بنابراین پیش بینی میدر زمان داشت، ب

 انبارداری طوالنی مدت نداشته باشد.

 

 
ها )عالئم آبگز شدن پوست میوه و آسیب درونی این میوه زدگی در بابلهای پرتقال تامسون ناشی از تنش یخآسیب میوه - 23 شکل

 .های پایین(ها از جمله رنگ روشن گوشت در عکسزدگی درونی میوههای باال و عالئم آسیب یخدر عکس
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اهی شهرستانارزیابی خسارت مرکبات 
کا اری و ن  س
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 نکا های ساری وموقعیت جغرافیایی شهرستان -2-3-1

از مشرق  های البرز و استان سمنان،از جنوب و جنوب شرقی به رشته کوه ،خزرل شرقی به دریای اشهرستان ساری از شمال و شم

 .(25و  24 های)شکل تسواد کوه و جویبار محدود اس های قائم شهر،و از مغرب به شهرستان و میاندرود نکاهای به شهرستان

ب و هوای آ دقیقه است. 4درجه و  36دقیقه و به عرض جغرافیایی  5درجه و  53این شهر به طول جغرافیایی موقعیت جغرافیایی 

دارای  آنهای جنوبی کوهستانی ها نسبتاً سرد و خشک است. همچنین بخشو در زمستان مرطوبها معتدل و ساری در تابستان

 باشد. های بسیار سرد میزمستان

های )شکل است نکا متصل است. مرکز این شهرستان شهر شهرستان بهشهر و از شرق به شهرستان ساری شهرستان نکا از غرب به

 .(25و  24

 

 
 .های ساری و نکا در استان مازندرانموقعیت جغرافیایی شهرستان -24شکل 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%A9%D8%A7


 

 
 

 

 
 .نکا های ساری وای از موقعیت جغرافیایی شهرستانعکس ماهواره -25شکل 

 

 و نکا ساریهای آمار سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد کل مرکبات شهرستان -2-3-2

درصد از کل سطح زیر  24/18است که این میزان در حدود  پرتقال و نارنگی های مرکباتهکتار باغ 20045شهرستان ساری دارای 

میزان کل تولید پرتقال و نارنگی این شهرستان در حدود (. 15کشت مرکبات استان مازندران را به خود اختصاص داده است )جدول 

هکتار است که از  10655تر نشان می دهد که کل سطح زیر کشت پرتقال شهرستان ساری در حدود تن است. آمار جزیی 404586

تن است. همچنین کل سطح زیر کشت  212012هکتار آن بارور هستند و میزان تولید محصول پرتقال آن نیز  9602این میزان 

هکتار آن بارور هستند و میزان تولید محصول نارنگی  8521هکتار است که از این میزان  9390نارنگی شهرستان ساری در حدود 

 .تن است 192574آن نیز 

درصد از کل سطح زیر  5/4است که این میزان در حدود  پرتقال و نارنگی های مرکباتهکتار باغ 5004شهرستان نکا نیز دارای 

میزان کل تولید پرتقال و نارنگی این شهرستان در حدود  (.16کشت مرکبات استان مازندران را به خود اختصاص داده است )جدول 

تولید هکتار است و میزان  2554کل سطح زیر کشت پرتقال شهرستان نکا در حدود آمار، تن است. بر اساس همین  104496
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تولید محصول هکتار است و میزان  2450کل سطح زیر کشت نارنگی شهرستان نکا در حدود همچنین  تن است. 58447محصول آن 

 تن است. 46049آن 

 

 .مرکبات شهرستان ساری (پرتقال و نارنگیمرکبات )میزان تولید  و سطح زیر کشتکل آمار  -15جدول 

 درصد

 از کل

میزان تولید 

 )تن(

 درصد

 از کل

  سطح زیر کشت )هکتار(

 ساری
 غیربارور بارور کل

 (پرتقال و نارنگیمرکبات ) 1922 18123 20045 24/18 404586 83/22

  جمع کل مازندران 5217 104670 109887 - 1771636 -

 95 آمار جهاد کشاورزی مازندران

 

 .شهرستان نکا)پرتقال و نارنگی(  مرکباتمیزان تولید  و زیر کشت سطحکل آمار  -16جدول 

 درصد

 از کل

میزان تولید 

 )تن(

 درصد

 از کل

               سطح زیر کشت )هکتار(

 نکا              

 غیربارور بارور کل

 (و نارنگیپرتقال مرکبات ) 577 4427 5004 55/4 104496 89/5

  جمع کل مازندران 5217 104670 109887 - 1771636 -

 95 آمار جهاد کشاورزی مازندران

 

  1395آذرماه  زدگیوضعیت آب و هوایی ساری طی رخداد یخ -2-3-3

(. میزان 17و جدول  26)شکل  یافتطبق آمار هواشناسی حداقل دمای هوای این شهرستان طی چندین روز به زیر صفر کاهش 

زدگی طی روز رسد بیشترین آسیب یخ(. به نظر می26گراد رسید )شکل حداقل دما برای چند روز متوالی به زیر صفر درجه سانتی

 (.17رم آذرماه باشد که میانگین حداکثر دما نیز به زیر صفر درجه سانتیگراد رسیده بود )جدول اچه
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 .(http://www.accuweather.com) زدگیآمار حداقل و حداکثر دمای ساری طی رخداد یخ -26شکل 

 

 .زدگیرخداد سرما و یخ ر هواشناسی ساری )دشت ناز( طیآما -17جدول 

 باد حداکثر

 )متر بر ثانیه(

 برف

 )سانتی متر(

 بارندگی

 )میلی متر(

  تاریخ درجه حرارت

 حداقل حداکثر متوسط

8010 1 2/1 - 5 3- 3/9  

7008 0 2/1 - 1- 4- 4/9 

7005 3 4/7 - 1 2- 5/9 

 : اداره کل هواشناسی استان مازندرانمنبع
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 گرمسیرینیمه



 

 
 

 در هفته اول پس از بروز تنش های مرکبات شهرستان های ساری و نکابازدید و ارزیابی خسارت از باغ -2-3-4

 11تا  9طی روز  زدگی و بروز آسیب ناشی از آن، محقق پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیریبه دنبال وقوع تنش یخ

 هایهای ارزیابی شده در جدولمشخصات باغها بازدید به عمل آورد. های مناطق اصلی کشت مرکبات این شهرستانآذرماه از باغ

 نشان داده شده است.  19و  18شماره 

 

 .های ارزیابی شده در شهرستان ساریباغمشخصات  -18جدول 

 مکان سن درخت پایه رقم آدرس سطح باغ

 دشت سال 20 نارنج تامسون سورک-رود میان سورکی-هکتار 3

 دامنه سال 15 نارنج تامسون روستای اللیم  -رود میان  شریفی-هکتار 3

 ساحل سال 8 نارنج تامسون روستای سوته -ساری  موسوی -هکتار  6

 دشت سال 5 سیترنج تامسون فرودگاه -دشت ناز ساری ساری  دشت ناز -هکتار  500

 دشت سال 5 سیترنج انشو  فرودگاه  یدشت ناز سار دشت ناز-هکتار  500

 

 .های ارزیابی شده در شهرستان نکامشخصات باغ -19جدول 

 مکان سن درخت پایه رقم آدرس سطح باغ

 ساحلی سال 15 نارنج تامسون دنگه سرک –نکاء  فالح-هکتار  5

 ساحلی سال 15 نارنج پرتقال سانگین  دنگه سرک –نکاء  فالح -هکتار  5

 ساحلی سال 20 نارنج انشو دنگه سرک –نکاء  نژادولی -هکتار 10

 ساحلی سال 20 نارنج پیج دنگه سرک –نکاء  نژادولی -هکتار 10

 ساحلی سال 20 نارنج تامسون دنگه سرک –نکاء  نژادولی -هکتار 10

 دشت سال 25 نارنج پیج خیابان ماکرو –نکاء  دهپور -هکتار  16

 دشت سال 25 نارنج تامسون خیابان ماکرو –نکاء  دهپور -هکتار  16

 دشت سال 30 نارنج تامسون کمربندی –نکاء  احمدیان-هکتار  2

 ساحلی سال 8 نارنج تامسون نیروگاه –نوذرآباد  –نکاء  جعفرخانی-هکتار  2
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  زدگی مرکبات شهرستان ساری و نکاارزیابی خسارت بارش برف و بروز تنش یخ -2-3-5

های ساری و نکا در هفته اول زدگی در مرکبات شهرستاناطالعات مرتبط با ارزیابی خسارت تنش یخ 21و  20های شماره جدول

های زدگی و بارش برف در این جدول و همچنین در بخشحات تکمیلی مربوط به آسیب یخیدهد. توضپس از بروز تنش را نشان می

 بعد ارائه شده است.

 

 .شهرستان ساری در هفته اول پس از بروز تنشارزیابی خسارت مرکبات  -20جدول 

 مشاهده عالئم

زدگی در یخ
ها و عدم میوه

قابلیت انبارداری 

 طوالنی مدت

آبگز و 

لهیدگی 
پوست و 

 گوشت

تلخی 

 هامیوه

 ریزش 

 ها میوه

خشکیدگی 

ها و برگ
های شاخه

 فرعی

شکستگی 

تنه و 
شاخه 

 اصلی

آسیب 

پوست 
 تنه

 نوع

 محصول

 2/16 نامشخص

 درصد

7/23 

 درصد

2/16  

 درصد

2/41 

 درصد

 پرتقال تامسون 0 0

 نارنگی انشو 0 0 0 درصد 8 0 0 نامشخص

 

 

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

 مشاهده عالئم
زدگی در یخ

ها و عدم میوه

قابلیت انبارداری 

 طوالنی مدت

آبگز و 
لهیدگی 

پوست و 

 گوشت

تلخی 
 هامیوه

ریزش 
 هامیوه

خشکیدگی 
ها و برگ

های شاخه

 فرعی

شکستگی 
تنه و 

شاخه 

 اصلی

آسیب 
پوست 

 تنه

 نوع
 محصول

 پرتقال تامسون 0 0 درصد 43 درصد 15 درصد 16 درصد 3 نامشخص

 نارنگی پیج 0 0 درصد 5/27 درصد 15 درصد 10 درصد 5 نامشخص

 نارنگی انشو 0 0 0 0 0 0 نامشخص

 پرتقال سانگین 0 0 درصد 35 درصد 5 درصد 5 0 نامشخص
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 های ساری و نکاشهرستانهای اصلی مرکبات ناشی از بارش برف در شکستگی تنه و شاخه -2-3-5-1

مشاهده ای اصلی ههای ساری و نکا آسیب شکستگی تنه و شاخهمرکبات شهرستانهای از باغطی بازدید انجام شده خوشبختانه 

 .(21و  20های ) جدول شدن

 

 زدگی در ساری و نکاهای فرعی مرکبات ناشی از تنش یخها و شاخهخشکیدگی برگ -2-3-5-2

پرتقال تامسون در شهرستان ساری نیز باال های و بابل، میزان آسیب خشکیدگی )سوختگی( برگ های مرکبات قائم شهرهمانند باغ

 درصد تخمین زده شد 25/41حدود  پرتقال های تامسون در یها. به طوری که میانگین خسارت خشکیدگی برگ(29)شکل  بود

 سوته و دشت ناز ساری بسیار باال و به ترتیب در حدودهای تامسون در مناطقی مانند روستای سوختگی برگ پرتقال .(22)جدول 

در مورد آسیب  .ها دچار خشکیدگی شده بودنددرصد برگ 35در سایر مناطق نیز به طور متوسط  درصد تخمین زده شد. 50و  45

 (.20هکتاری نارنگی انشو در دشت ناز ساری آسیب سوختگی برگ مشاهده نشد )جدول  500ارقام نارنگی نیز طی بازدید از باغ 

)شکل های پرتقال تامسون در شهرستان نکا نیز باال بود آسیب خشکیدگی )سوختگی( برگ، میزان های مرکبات ساریهمانند باغ

درصد تخمین زده شد  43های تامسون این شهرستان در حدود پرتقال یها. به طوری که میانگین خسارت خشکیدگی برگ(27

درصد  50و تا بود های تامسون در مناطقی مانند دنگه سرک، نوذرآباد و کمربندی نکا بسیار باال سوختگی برگ پرتقال (.23)جدول 

ها در مورد آسیب خشکیدگی برگ(. 21درصد بود )جدول  35در حدود نیز های پرتقال رقم سانگین رسید. خشکیدگی برگنیز می

ساری فاقد آسیب هستند. در صورتی  مشابهخص شد که نارنگی انشو های این شهرستان مشدر ارقام نارنگی نیز در طی بازدید از باغ

با توجه به اینکه زمان بازدید (. 21درصد تخمین زده شد )جدول  5/27که میانگین آسیب خشکیدگی در نارنگی رقم پیچ در حدود 

ها پس از تنش و با هفتهروزها و زدگی بوده و از سوی دیگر بروز عالئم خشکیدگی طی ها تنها چند روز پس از وقوع تنش یخاز باغ

  .(28)شکل  ها افزایش یابدبرگ و ریزش شود میزان بروز خشکیدگیکند بنابراین پیش پینی میگرم شدن هوا بروز می
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 .)عکس سمت چپ(و نکا )عکس سمت راست( های پرتقال تامسون دشت ناز ساری زدگی به باغآسیب یخ -27شکل 

 

 زدگی در ساری و نکامرکبات ناشی از تنش یخهای آسیب میوه -2-3-5-3

 ،(26با توجه به آمار هواشناسی )شکل ( و 4های مرکبات )جدول های بحرانی برای یخ زدن و آسیب میوهبا توجه به درجه حرارت

های انجام شده طی بازدیدها و بررسی این شهرستان دور از انتظار نبود. های تامسونبه ویژه پرتقال مرکبات یهاایجاد آسیب به میوه

)جدول  صد بوددر 75/23درصد و تلخی میوه  25/16در ساری، میزان لهیدگی و ریزش میوه در حدود  های پرتقال تامسوناز میوه

 اظهار نظری نداشتند. مسئولکارشناس های تامسون پرتقالزدگی و قابلیت انباری داری . در مورد مشاهده آسیب یخ(20

هکتاری نارنگی انشو در دشت ناز ساری تنها آسیب  500، در طی بازدید از باغ ی نارنگیهازدگی به میوهدر ارتباط با آسیب تنش یخ

 نشد.  مشاهدههای تلخی و لهیدگی میوه شد ولی آسیبریزش میوه مشاهده 

درصد و تلخی  3در شهرستان نکا، میزان لهیدگی در حدود های پرتقال تامسون طی بازدیدها و بررسی های انجام شده از میوه

کارشناس مسئول اظهار های تامسون زدگی و قابلیت انباری داری پرتقال(. در مورد مشاهده آسیب یخ21درصد بود )جدول  16میوه 

های نارنگی انشو در منطقه های ارقام مختلف نارنگی، در طی بازدید از باغزدگی به میوهنظری نداشتند. در ارتباط با آسیب تنش یخ

های نارنگی رقم پیج در این تلخ، لهیدگی و ریزش میوه ی از(. با این وجود میزان21 نکا هیچ گونه آسیبی مشاهده نشد )جدول

 .تا حدی قابل مشاهد بودرستان شه
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  .ریزش برگ و میوه در دشت ناز ساری -28شکل 
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و کیوی  ارزیابی خسارت مرکبات 
 چالوس شهرستان
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 چالوسجغرافیایی شهرستان  موقعیت -2-4-1

یعنی  ی شمالی آبریز البرز میانی،آباد و از جنوب به حوزهچالوس از شرق با شهرستان نوشهر، از غرب به شهرستان عباسشهرستان 

 .(30و  29های )شکل گذردالقان میطهای شمال اش از فراز بلندترین قلهاستان البرز محدود است که خط جدا کننده

 

 
 در استان مازندرانموقعیت جغرافیایی شهرستان چالوس  -29شکل 

 

 
 .چالوسجغرافیایی شهرستان ای از موقعیت عکس ماهواره -30شکل 
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 آمار سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد کل مرکبات شهرستان چالوس  -2-4-2

درصد از کل سطح زیر کشت مرکبات استان  9/1های مرکبات است که این میزان در حدود هکتار باغ 2093شهرستان چالوس دارای 

درصد از کل  6/3تن است که در حدود  63090مازندران را به خود اختصاص داده است. میزان تولید میوه مرکبات این شهرستان 

از کل سطح زیر درصد  6/83حدود هکتار در  1749با سطح زیر کشت ل (. انواع پرتقا22تولید مرکبات استان مازندران است )جدول 

درصد از کل  16/83حدود  تن در 52470انواع پرتقال با تولید  کل محصولبه طور کلی دهد. کشت این شهرستان را تشکیل می

از کل درصد  02/78حدود هکتار در  1633با های تامسون و واشنگتن ناول پرتقالشود. تولید مرکبات این شهرستان را شامل می

از کل سطح زیر درصد  7حدود هکتار  146با انواع نارنگی  .به خود اختصاص داده استسطح زیر کشت مرکبات این شهرستان را 

ن را درصد از کل تولید مرکبات این شهرستا 6/4حدود تن در  2920نیز با نارنگی محصول  .دهدتشکیل میکشت این شهرستان را 

 .(1395، چالوس)آمار جهاد کشاورزی  شودشامل می

 

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

 درصد

 از کل

میزان تولید 

 )تن(

 درصد

 از کل

  سطح زیر کشت )هکتار(

 غیربارور بارور کل

  چالوس - - 2093 9/1 63090 6/3

  جمع کل مازندران 5217 104670 109887 - 1771636 -

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

 

  1395آذرماه  زدگیطی رخداد یخ چالوسوضعیت آب و هوایی  -2-4-3

ترین رسد بیش(. به نظر می31)شکل  یافتروز به زیر صفر کاهش  دوطبق آمار هواشناسی حداقل دمای هوای این شهرستان طی 

 گراد رسیده بود.درجه سانتی منفی سهزدگی طی روز چهارم آذرماه باشد که میانگین حداکثر دما نیز به آسیب یخ
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 (. http://www.accuweather.com ( زدگیطی رخداد یخ دمای چالوسآمار حداقل  -31شکل 

 

 های مرکبات چالوسبازدید و ارزیابی خسارت از باغ -2-4-4

آذرماه  11تا  9های نیمه گرمسیری طی روز میوهزدگی و بروز آسیب ناشی از آن، محقق پژوهشکده مرکبات و به دنبال وقوع تنش یخ

شماره  های ارزیابی شده در جدولمشخصات باغها بازدید به عمل آورد. های مناطق اصلی کشت مرکبات و کیوی این شهرستاناز باغ

 نشان داده شده است.  33و  32های و شکل 23
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 های ارزیابی شده در شهرستان چالوس.مشخصات باغ -23جدول 
مشخصات  نام مکان

 جغرافیایی باغ

ارتفاع  موقعیت باغ

 )متر(

 سن باغ نام پایه نوع محصول

 )سال(

 N36 39 17.6 کریم آباد -کالچان
E52 21 58.2 

  25  - پرتقال تامسون   - تپه

 N36 40 26.6 گیل کال
E51 22 50.8 

  5-30 - کیوی - دامنه

 -نمک آبرود

 کیاده

N36 41 14.8 
E52 16 34.2 

  - نارنج پرتقال تامسون  - دشت

 N36 40 13.6 دانیال -متل قو
E51 11 23.8 

نارنج، سیترنج و  مرکبات و کیوی - دامنه

 سیتروملو

35-3  

  3-30 - انواع مرکبات - دشت - نمک آبرود کیاکال

 

 
 .بازدید شده شهرستان چالوس هایباغبرخی  یجغرافیای موقعیت -32شکل 
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های کیوی در پایین: کریم آباد؛ عکس باغ -کالچان ؛چالوس مرکبات در باال:بازدید شده های باغای از برخی ماهواره عکس -33شکل 

 گیل کال.  -چالوس

 

  زدگی مرکبات شهرستان چالوسارزیابی خسارت بارش برف و بروز تنش یخ -2-4-5

چالوس در هفته اول پس از بروز تنش را  زدگی در مرکبات شهرستاناطالعات مرتبط با ارزیابی خسارت تنش یخ 24شماره  جدول

 های بعد ارائه شده است.زدگی و بارش برف در این جدول و همچنین در بخشدهد. توضحیات تکمیلی مربوط به آسیب یخنشان می
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 هفته اول پس از بروز تنش.شهرستان چالوس در  ارزیابی خسارت مرکبات -24جدول 

مشاهده عالئم 

زدگی در یخ

ها و عدم میوه

قابلیت انبارداری 

 طوالنی مدت

میزان 

آبگز و 

لهیدگی 

پوست و 

 گوشت

 میزان

تلخی 

 هامیوه

میزان 

ریزش 

 هامیوه

میزان 

خشکیدگی 

ها و برگ

های شاخه

 فرعی

 میزان آسیب

به تنه و شاخه 

اصلی 

 )شکستگی(

میزان 

 آسیب

 به تنه

)آسیب به 

 پوست تنه(

 نوع

 محصول

 پرتقال 0 درصد 10 -15 درصد 10 -20 - - درصد 33 درصد 33

 )تامسون(

 

 مرکبات ناشی از بارش برف در چالوسهای اصلی درختان شکستگی تنه و شاخه

درصد  15تا  10های اصلی در حدود ، آسیب شکستگی تنه و شاخهچالوسهای مرکبات شهرستان طی بازدید انجام شده از باغ

درختان جوان که هرس فرم مناسبی نداشتند به شدت آسیب دیدند و در درختان (. در برخی مناطق مانند 24مشاهده شد ) جدول 

این حالت  های اصلی از محل رشد جدید شدید بود.سازی شده بودند نیز خسارت شکست شاخهجوان 86که پس از برف سال  ترمسن

درختان آن از هرس فرم بسیار که  یهای(. با این وجود، باغ34قابل مشاهده بود )شکل ربن ودانیال  -سلمان شهردر مناطقی مانند 

کل سطح باغ را پوشانده بود آسیبی شکستگی بسیار جزئی یا بدون شکستگی بودند که این  مناسبی برخوردار بودند و تاج درختان

 کریم آباد مشاهده شد. -حالت در منطقه کالچان
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 .، سلمان شهرربنو -دانیال منطقههای اصلی درختان پرتقال ناشی از برف سنگین در شکستگی شاخه -34شکل 

 

 زدگی در چالوسهای فرعی ناشی از تنش یخخشکیدگی برگ و سرشاخه -2-4-5-2

های جوان این شهرستان (. باغ24درصد بود )جدول  20تا  10های مرکبات این شهرستان در حدود میانگین میزان خشکیدگی برگ

ها زدگی قرار گرفته و عالئم خشکیدگی برگتر بیشتر تحت تاثیر تنش یخهای مسننیز همانند سایر مناطق استان در مقایسه با باغ

 (. 35ها را بسیار بیشتر نشان دادند )شکل و سرشاخه
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 .زدگی در چالوسناشی از تنش یخمرکبات های فرعی خشکیدگی برگ و سرشاخه -35شکل 

 

 چالوسزدگی در های مرکبات ناشی از تنش یخآسیب میوه -2-4-5-3

(، 31به آمار هواشناسی )شکل ( و با توجه 4های مرکبات )جدول های بحرانی برای یخ زدن و آسیب میوهبا توجه به درجه حرارت

های انجام . به طور کلی طی بازدیدها و بررسی(36)شکل  قابل پیش بینی بوددر برخی مناطق این شهرستان ها ایجاد آسیب به میوه

شود یبا این وجود پیش بینی م (.26)جدول  مشاهده نشدمیوه و تلخی در این شهرستان، ریزش های انواع ارقام مرکبات شده از میوه

در مناطقی که باغ ها در دامنه ها و  های آینده شروع و افزایش یابد.میزان ریزش با افزایش دما و وزرش باد طی روزها و یا هفته

متر(  5/1ها تنها در سطوح پائینی )زیر با توجه به شیب زیاد محل سرمازدگی و تخریب میوهمناطق شیب دار احداث شده بودند 

های ارقامی مانند های خونی و تامسون ناول دارای عالیم آسیب بودند ولی پرتقال محلی بدون آسیب بود. میوهمشاهده شد. پرتقال

 ها به شدت سرمازده و در سطوح پائین زده و آبگزیده ولی بدون تلخی بودند. در برخی مناطق نیز کلمانتینکامال یخ کامکوات
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مرکبات این شهرستان در های نیز در میوه و لهیدگی پوست و گوشت شدن آبگزها نیز عالیم آسیب سرمایی داشتند. زده و پرتقالیخ

 (. 26جدول ) درصد بود 33حدود 

 

 
 .نمک آبرود کیاده منطقهزدگی در های پرتقال ناشی از تنش یخمیوه آسیب -36شکل 

 

  های کیوی شهرستان چالوستاکستانبه زدگی ارزیابی خسارت بارش برف و تنش یخ -2-4-6

تنکابن در هفته اول پس از بروز تنش را  زدگی در مرکبات شهرستاناطالعات مرتبط با ارزیابی خسارت تنش یخ 27شماره  جدول

 دهد.نشان می
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 هفته اول پس از بروز تنش.شهرستان چالوس در  ارزیابی خسارت کیوی -25جدول 

زدگی مشاهده عالئم یخ
ها و عدم قابلیت در میوه

 انبارداری طوالنی مدت

میزان آبگز 
و لهیدگی 

پوست و 

 گوشت

میزان 
ریزش 

 هامیوه

میزان 
خشکیدگی 

 هابرگ

میزان آسیب به 
تنه و شاخه 

اصلی 

 )شکستگی(

میزان آسیب به 
)آسیب به تنه 

 پوست تنه(

نوع 
 محصول

درصد 70 درصد 70  درصد 100 0   کیوی 0 0 

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

 

 های اصلی درختان کیوی ناشی از بارش برف در چالوسشکستگی تنه و شاخه -2-4-6-1

های اصلی کیوی شهرستان چالوس آسیب پوست، شکستگی تنه و شاخه هایتاکستانخوشبختانه طی بازدیدهای انجام شده از 

 تفاق افتاده بود.ها اشکستگی داربستبا این وجود در برخی مناطق (. 25ها کم و محدود بود )جدول تاک

 

 چالوسزدگی در های کیوی ناشی از تنش یخهای تاکخشکیدگی برگ -2-4-6-2

و شکل  25)جدول بود درصد  100و در حدود های کیوی در این شهرستان باال متاسفانه میزان آسیب خشکیدگی )سوختگی( برگ

های آنها در حالت طبیعی در زمستان کننده هستند و برگهای کیوی خزان . با این حال، ذکر این نکته ضروری است که تاک(37

 تواند ذخایر گیاه برای رشد و باردهی فصل بعد را کاهش دهد.ها میکنند. با این وجود ریزش زودهنگام برگریزش می
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 .گیل کال و سلمان شهر -سناشی از تنش یخ زدگی در چالورقم گلدن کیوی  هایتاک خشکیدگی شدید -37شکل 

 

 چالوسزدگی در های کیوی ناشی از تنش یخآسیب میوه -2-4-6-3

(، ایجاد 31( و با توجه به آمار هواشناسی )شکل 4های کیوی )جدول های بحرانی برای یخ زدن و آسیب میوهبا توجه به درجه حرارت

منطقه متاسفانه  اینهای کیوی های انجام شده، میوههای کیوی این شهرستان دور از انتظار نبود. طی بازدیدها و بررسیآسیب به میوه

ا عالئم لهیدگی میوه را نشان هزدگی شده بودند و این نوع میوهدچار آسیب ناشی از یخ ی برداشت نشدههادرصد میوه 70 در حدود

وجه قابل استفاده نبودند و دیده و نرم شده بودند. میوه های رقم رقم گلدن به هیچها آسیبهای باقیمانده روی تاکمیوه. دادندمی

 (. 38ها نیز صمغ خارج شده بود )شکل سرمازدگی شدیدی نشان دادند و از پوست میوه
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 .گیل کال -سزدگی در چالوناشی از تنش یخرقم گلدن کیوی  هایمیوهشدید  آسیب -38شکل 

 .ای کیوی چالوس از رقم هایوارد استه: بیشتر باغحتوضی
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و کیوی  ارزیابی خسارت مرکبات 
کابن شهرستان  تن
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 شهرستان تنکابن موقعیت جغرافیایی -2-5-1

دریای  و از شمال به البرز هایکوه، از جنوب به رشتهشهرستان چالوس ، از شرق بهرامسرن ین شهرستان از سمت غرب به شهرستاا

 50درجه و  52های استان مازندران از نظر جغرافیایی در شهرستان تنکابن یکی از شهرستان. (40و  39های )شکل متصل است خزر

 .قرار دارد دریای آزاد تر از سطحمتر پایین 20 و شمالی پهنایدقیقه  36درجه و  49 و خاوری درازایدقیقه 

 

 
 موقعیت جغرافیایی شهرستان تنکابن در استان مازندران -39شکل 

 

 
 .تنکابنشهرستان جغرافیایی ای از موقعیت عکس ماهواره -40شکل 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%B1
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF


 

 
 

 شهرستان تنکابن آمار سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد کل مرکبات و کیوی -2-5-2

درصد از کل سطح زیر کشت مرکبات  7/14های مرکبات است که این میزان در حدود هکتار باغ 16169شهرستان تنکابن دارای 

هزار تن است که در حدود  400(. میزان تولید میوه مرکبات این شهرستان 26استان مازندران را به خود اختصاص داده است )جدول 

 درصد از کل تولید مرکبات استان مازندران است.  22

از کل سطح درصد  6/49در حدود هکتار است که این میزان  3200کیوی این شهرستان  هایتاکستانهم چنین سطح زیر کشت 

تن است  70400دهد. میزان تولید میوه کیوی این شهرستان در حدود زیر کشت این این محصول در استان مازندران را تشکیل می

 (.1395)آمار جهاد کشاورزی تنکابن،  شودشامل میدرصد از کل تولید کیوی استان مازندران را  1/39که در حدود 

 

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

 درصد

 از کل

میزان تولید 

 )تن(

 درصد

 از کل

  سطح زیر کشت )هکتار(

 غیربارور بارور کل

  تنکابن - - 16169 7/14 404225 81/22

  جمع کل مازندران 5217 104670 109887 - 1771636 -

 وزارت جهاد کشاورزی 1394آمارنامه محصوالت باغی سال 

 :تن در  25میزان تولید محصول مرکبات این شهرستان از حاصل ضرب سطح کل زیر کشت در میانگین تولید ) توضیح

 به دست آمده و ممکن است کمتر یا بیشتر باشد. هکتار(

 

 .شهرستان تنکابن کیویآمار سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد کل  -27جدول 

 درصد

 از کل

میزان تولید 

 )تن(

 درصد

 از کل

  سطح زیر کشت )هکتار(

 غیربارور بارور کل

  تنکابن - - 3200 6/49 70400 1/39

  جمع کل مازندران   6450 - 180000 -

  وزارت جهاد کشاورزی 1394آمارنامه محصوالت باغی سال  تنکابن وآمار جهاد کشاورزی 

 :وی این شهرستان را شامل می شود.کیسطح زیر کشت کیوی رقم هایوارد بیشترین درصد از کل  توضیح 

 ( 22میزان تولید محصول کیوی این شهرستان از حاصل ضرب سطح کل زیر کشت در میانگین تولید )به  تن در هکتار

 دست آمده و ممکن است کمتر یا بیشتر باشد.
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  1395آذرماه  زدگیوضعیت آب و هوایی تنکابن طی رخداد یخ -2-5-3

(. به نظر 41)شکل  یافتکاهش درجه سانتیگراد دمای هوای این شهرستان طی حداقل یک روز به زیر صفر  ،طبق آمار هواشناسی

دما به زیر صفر درجه سانتیگراد رسیده بود )شکل  حداقلرسد بیشترین آسیب یخ زدگی طی روز چهارم آذرماه باشد که میانگین می

41.) 

 

 
 .(http://www.accuweather.com) زدگیطی رخداد یخ آمار حداقل دمای تنکابن -14شکل 
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 در هفته اول پس از بروز تنش های کیوی و مرکبات شهرستان تنکابنبازدید و ارزیابی خسارت از باغ -2-5-4

 11تا  9های نیمه گرمسیری طی روز میوهزدگی و بروز آسیب ناشی از آن، کارشناسان پژوهشکده مرکبات و به دنبال وقوع تنش یخ

های کیوی و مرکبات مشخصات باغها بازدید به عمل آوردند. های مناطق اصلی کشت مرکبات و کیوی این شهرستانآذرماه از باغ

 نشان داده شده است.  30و  28های شماره ارزیابی شده به ترتیب در جدول

 

 .کیوی ارزیابی شده در شهرستان تنکابن هایتاکستانمشخصات  -28جدول 

 سن باغ نام پایه نوع محصول موقعیت باغ مشخصات جغرافیایی باغ نام مکان

 20باالی  - کیوی هایوارد دشت آقای کردی پلت کله )امامزاده حسین(

 10  کیوی هایوارد دشت مقصود عسکرپور نشتارود

 15  کیوی هایوارد دشت محمد صادق نشتارود

 22  کیوی هایوارد دشت موسویان خرم آباد

 

  های کیوی شهرستان تنکابنتاکستانبه زدگی ارزیابی خسارت بارش برف و بروز تنش یخ -2-5-5

تنکابن در هفته اول پس از بروز تنش را  زدگی در مرکبات شهرستانارزیابی خسارت تنش یخاطالعات مرتبط با  31شماره  جدول

 های بعد ارائه شده است.زدگی و بارش برف در این جدول و همچنین در بخشحات تکمیلی مربوط به آسیب یخیدهد. توضنشان می
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 ارزیابی خسارت کیوی شهرستان تنکابن در هفته اول پس از بروز تنش. -29جدول 

مشاهده عالئم 

ها و زدگی در میوهیخ

عدم قابلیت انبارداری 

 طوالنی مدت

آبگز و 

لهیدگی 

پوست و 

 گوشت

 تغییر 

 هامیوه

ریزش 

 هامیوه

خشکیدگی 

 ها برگ

شکستگی 

نه و ت

شاخه 

 اصلی

آسیب 

پوست 

 تنه

 نوع

 محصول

 90باالی  درصد 90باالی 

 درصد

بد طعمی و 

ترشحات 
 میوه

- 100 

 درصد 

کیوی هایوارد  - -

 منطقه نشتارود

 25زیر  درصد 25زیر 
 درصد

کیوی هایوارد  - - درصد  50 - -
 منطقه خرم آباد

 توضیحات:

 زدگی درصد در اثر یخ 90تا دامنه که میوه آنها برداشت نشده بود باالی های کیوی واقع در منطقه نشتارود از دشت باغ

 آسیب دیده و غیر قابل برداشت با هدف نگهداری در سردخانه بودند.

 هایی که با هدف صنایع غذایی برداشت و به سردخانه برده شده بود قبل از بارگزاری به دلیل گرم شدن هوا و میوه

 زیادی از کف جعبه ها جریان داشت.لهیدگی میوه، آب و ترشحات 

 دادند و های واقع در منطقه خرم آباد تنکابن تا هفته اول بعد از بروز سرما عالیم کمتری از خسارت را نشان میباغ

 باغداران مشغول برداشت میوه با هدف نگهداری در سردخانه بودند.

 نشسته بود در اثر سنگینی مضاعفی که ایجاد شده بود ها در برخی موارد که میوه برداشت نشده بود و برف روی تاک

 ها روی زمین خوابیده بودند.داربست

 

 های اصلی درختان کیوی ناشی از بارش برف در تنکابنشکستگی تنه و شاخه -2-5-5-1

 هااصلی تاک ایهشکستگی تنه و شاخهپوست، آسیب  تنکابنشهرستان  کیوی هایتاکستانانجام شده از  هایطی بازدیدخوشبختانه 

ها نشسته بود در اثر سنگینی با این وجود در برخی موارد که میوه برداشت نشده بود و برف روی تاک (.29)جدول  کم و محدود بود

 .(42ند )شکل ها روی زمین خوابیده بودمضاعفی که ایجاد شده بود داربست

 

 زدگی در تنکابنکیوی ناشی از تنش یخ هایتاک هایخشکیدگی برگ -2-5-5-2

ها این شهرستان باال بود. به طوری که میزان خشکیدگی برگ تاککیوی در های میزان آسیب خشکیدگی )سوختگی( برگمتاسفانه 

نکته با این حال، ذکر این . (43شکل و  29جدول ) درصد بود 50درصد و در منطقه خرم آباد در حدود  100 منطقه نشتاروددر 
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کنند. با این وجود ریزش های آنها در حالت طبیعی در زمستان ریزش میهای کیوی خزان کننده هستند و برگضروری است که تاک

 دهد.فصل بعد را کاهش و باردهی ذخایر گیاه برای رشد  تواندمیها زودهنگام برگ

 

 

 
  .منطقه خرم آباد تنکابندر زدگی رقم هایوارد ناشی از تنش یخهای کیوی و میوه هاتاک آسیب -42شکل 

 

 زدگی در تنکابنهای کیوی ناشی از تنش یخآسیب میوه -2-5-5-3

(، ایجاد 41( و با توجه به آمار هواشناسی )شکل 4)جدول  کیویهای های بحرانی برای یخ زدن و آسیب میوهبا توجه به درجه حرارت

در منطقه نشتارود  کیویی هامیوه ،های انجام شدهاین شهرستان دور از انتظار نبود. طی بازدیدها و بررسی کیوی یهاآسیب به میوه

ها عالئم و این نوع میوهزدگی شده بودند دچار آسیب ناشی از یخ ی برداشت نشدههادرصد میوه 90و خشکداران متاسفانه باالی 

هایی که هم با هدف میوه(. 43)شکل و غیر قابل برداشت با هدف نگهداری در سردخانه بودند و  دادندلهیدگی میوه را نشان می

صنایع غذایی برداشت و به سردخانه برده شده بودند نیز قبل از بارگزاری به دلیل گرم شدن هوا و لهیدگی میوه، آب و ترشحات 

 (.44ها جریان داشت )شکل زیادی از کف جعبه
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کیوی های میوهزدگی به میزان آسیب یخ های کیوی منطقه خرم آباد تنکابن،از تاکستان های انجام شدهطی بازدیدها و بررسی

ی کیوی در این منطقه کمتر اهزدگی میوهو مشاهده عالئم یخمیزان لهیدگی  از منطقه نشتارود و خشکداران بود.در این منطقه کمتر 

 (. 43و شکل  29)جدول  درصد بود 25از 

 

 
 .و خشکدارانمنطقه نشتارود در زدگی های کیوی رقم هایوارد ناشی از تنش یخآسیب میوه -43شکل 
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 .منطقه نشتارود و خشکداران در زدگیهای کیوی رقم هایوارد ناشی از تنش یخمیوهشدید آسیب  -44شکل 

 

 در هفته اول پس از بروز تنش تنکابنهای مرکبات شهرستان ارزیابی خسارت باغبازدید و  -2-5-6

مناطق مختلف شهرستان تنکابن از جمله در تنکابن، نشتارود و خرم آباد در ارزیابی شده در بازدید و باغ مرکبات  16مشخصات 

 نشان داده شده است.  30جدول شماره 
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 های مرکبات ارزیابی شده در شهرستان تنکابنمشخصات باغ -30جدول 

 سن باغ نام پایه نوع محصول موقعیت باغ مشخصات جغرافیایی باغ مکاننام 

 10 نارنج کامکوآت دشت کردی پلت کله -تنکابن

 20 سیتروملو پرتقال تامسون دشت محمد صادق خشکداران-نشتارود

 15 نارنج پرتقال تامسون دامنه شفیع نوتج بندبن-نشتارود 

 15 نارنج پرتقال خونی دامنه شفیع نوتج بندبن-نشتارود 

 20 نارنج نارنگی محلی دامنه شفیع نوتج بندبن-نشتارود 

 17 نارنج کلمانتین دامنه شفیع نوتج بندبن-نشتارود 

 17 نارنج کربالیی دامنه شفیع نوتج بندبن-نشتارود 

 17 نارنج پرتقال سیاورز دامنه شفیع نوتج بندبن-نشتارود 

 10 نارنج پرتقال تامسون کوهپایه پهالی کوتی بازار -نشتارود

 10 نارنج پرتقال خونی مورو کوهپایه پهالی کوتی بازار -نشتارود

 5 نارنج پرتقال تامسون دشت روبروی مدرسه مزرک-خرم آباد

 3 نارنج پرتقال خونی دشت رحمت اهلل صیادیان گراکو-تنکابن

 25 نارنج کلمانتین دشت رحمت اهلل صیادیان گراکو-تنکابن

 20 نارنج نارنگی انشو دشت رحمت اهلل صیادیان گراکو-تنکابن

 15 نارنج نارنگی پیج دشت رحمت اهلل صیادیان گراکو-تنکابن

 20 نارنج پرتقال تامسون دشت مهندس صیادیان گراکو-نکابنت

 

  مرکبات شهرستان تنکابن به زدگیارزیابی خسارت بارش برف و بروز تنش یخ -2-5-6-1

تنکابن در هفته اول پس از بروز تنش را  زدگی در مرکبات شهرستاناطالعات مرتبط با ارزیابی خسارت تنش یخ 31شماره  جدول

 های بعد ارائه شده است.این جدول و همچنین در بخشزدگی و بارش برف در حات تکمیلی مربوط به آسیب یخیدهد. توضنشان می
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 ارزیابی خسارت مرکبات شهرستان تنکابن در هفته اول پس از بروز تنش. -31جدول 

مشاهده عالئم 

زدگی در یخ

ها و عدم میوه

انبارداری قابلیت 
 طوالنی مدت

آبگز و 

لهیدگی 

پوست و 

 گوشت

تلخی 

 هامیوه

ریزش 

 هامیوه

خشکیدگی 

ها و برگ

های شاخه

 فرعی

شکستگی 

تنه و شاخه 

 اصلی

آسیب 

پوست 

 تنه

 نوع

 محصول

 )تامسون( پرتقال - - درصد 25 % 5 - - 2-1%

 نارنگی کلمانتین - - درصد 25 % 5 - 50% 50%

 پرتقال خونی - - درصد 25 % 5 - - 2-1%

 کامکوآت - - درصد 25 % 5 - 90% 90%

 نارنگی پیج - - درصد 25 10% 50% - -

 نارنگی انشو - - درصد 25 % 5 - - 2-1%

 نارنگی محلی - - - - - - -

 کربالیی - - - - - - -

 پرتقال سیاورز - - - - - - -

 توضیحات:
 کوهپایه که بیشترین کاهش دما و سنگینی برف رخ داده بود میوه  در منطقه نشتارود تنکابن حدفاصل دشت تا

 درصد دیده بودند. 80ارقام کامکوآت و کلمانتین نسبت به سایر ارقام مورد بررسی خسارت باالی 

  های سربرداری شده بودن و شاخه 92از نظر خسارت فیزیکی درختان مرکباتی که طی برف سنگین در سال

ها از یک نقطه مجددا دچار ال برای اولین بار به میوه رفته بودند به دلیل انشعاب شاخهجدید شکل گرفته و امس
 شکستگی شده بودند که در دامنه و کوهپایه این نوع خسارت در درختان تامسون بیشتر مشاهده شد.

  را متوجه شده ارقام محلی چون سیاورز و کربالیی هم از نظر شاخساره و هم میوه تا زمان بازدید خسارت کمتری

 بودند.
 ها به ویژه در جهت جنوبی درخت در منطقه خرم آباد تنکابن آسیب ها بیشتر از نوع آبگز شدن و تغییر رنگ برگ

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

 داده بود. 

 یزش ناشی از تنش سرمایی در باغ ها مشاهده نشد.تا هفته اول بازدید هنوز ر 
 .کلیه باغ هایی که مورد بازدید قرار گرفت فاقد بیمه محصول بودند 
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 ناشی از بارش برف در تنکابن مرکباتهای اصلی درختان شکستگی تنه و شاخه -6-1-1 -2-5

ای هشکستگی تنه و شاخه پوست،صفر و یا جزئی به  آسیب ،تنکابنهای مرکبات شهرستان خوشبختانه طی بازدید انجام شده از باغ

های جدید شکل سربرداری شده بودند و شاخه 92با این وجود، درختان مرکباتی که طی برف سال  (.31اصلی مشاهده شد ) جدول 

که این ها از یک نقطه مجددا دچار شکستگی شده بودند گرفته و امسال برای اولین بار به میوه رفته بودند به دلیل انشعاب شاخه

 (. 45ها بیشتر قابل مشاهده بود )شکل ها و کوهپایهدامنهحالت در درختان تامسون در 

 

 
 .های نشتارود و خشکداران ناشی از ریزش برفمنطقهدر  های اصلی درختان مرکباتشکستگی شاخه -45شکل 

 

 ناشی از تنش یخ زدگی در تنکابن مرکباتهای ها و سرشاخهخشکیدگی برگ -6-1-2 -2-5

. به طوری که (46)شکل های بیشتر ارقام مرکبات در این شهرستان دچار خشکیدگی کم تا متوسطی شدند ها و سرشاخهبرگ

های و با این وجود، برگ (.31درصد تخمین زده شد )جدول  25در حدود  بیشتر ارقام یهامیانگین خسارت خشکیدگی برگ

 (.31سیاورز و تا زمان بازدید فاقد عالئم خشکیدگی بودند ) جدول پرتقال  و های ارقام محلی چون نارنگی محلیسرشاخه
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 .خرم آباد تنکابنمنطقه  های مرکباتزدگی به درختان و میوهآسیب یخ -46شکل 

 

 زدگی در تنکابنناشی از تنش یخ مرکباتهای آسیب میوه -6-1-3 -2-5

(، 41( و با توجه به آمار هواشناسی )شکل 4های مرکبات )جدول های بحرانی برای یخ زدن و آسیب میوهبا توجه به درجه حرارت

انجام طی بازدیدها و بررسی های به طور کلی . این شهرستان جزئی باشد مرکبات یهاایجاد آسیب به میوهقابل پیش بینی بود که 

تلخی نیز تنها در (. 31)جدول  درصد متفاوت بود 10بین صفر تا ، ریزش میوه این شهرستاندر  انواع ارقام مرکباتهای شده از میوه

های نارنگی کلمانتین و کامکوات قابل هنیز تنها در میو و لهیدگی پوست و گوشت شدن آبگزهای نارنگی پیج مشاهده شد. میوه

های کامکوات و نارنگی پیج به ترتیب نیز میوهزدگی و قابلیت انباری داری آسیب یخعالئم در مورد مشاهده (. 47 مشاهده بود )شکل

  (.31ترین عمرانباری قابل پیش بینی را دارا بودند )جدول ترین عالئم و کمبیش
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 .نشتارود و خشکدارانهای منطقه های مرکباتمیوهزدگی به آسیب یخ -47شکل 
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 گیرینتیجه -3

 انواع پرتقال در اواخر آذر و اوایل دی ماه است و با ها در استان مازندران در آذرماه است ولی عمده برداشت انواع نارنگی

ها روی درخت قرار میوهآغاز نشده بود و ( هنوز پرتقال تامسونمرکبات استان ) توجه به اینکه فصل برداشت محصول اصلی

 ی افزایش یافت.گزدمیزان خسارت تنش یخ در نتیجه)نیمه رسیده( داشتند 

  پیج و اونشو( قبل از برف برداشت شده بودند و نیم دیگر پس از برف برداشت شدند. با توجه ها نیمی از انواع نارنگیحدود(

 های آنها کم و یا ناچیز بود.ها به ویژه اونشو میزان خسارت به میوهبه متحمل بودن نارنگی

 بسیار بیشتر بود.های مرکبات در درختان جوان در مقایسه با درختان مسن تر ها و آسیب میوهمیزان خشکیدگی برگ 

 ها بسیار بیشتر بود.ها در مقایسه با دشتها و کوهپایههای اصلی در دامنهمیزان شکستگی تنه و شاخه 

 درجه  4کاهش دما تا منفی به توجه به  های ساری، قائم شهر و بابلهای پرتقال تامسون در شهرستانمیزان آسیب به میوه

 بیشتر از سایر مناطق بود. ندانسانتیگراد و طوالنی تر بودن دوره یخب

 های قائم شهر و بابل بیشتر از سایر مناطق بود.اصلی درختان در شهرستان یهاشکستگی تنه و شاخه 

 های بابل، قائم شهر و ساری بیشتر از سایر مناطق بود.در شهرستان های تامسونی پرتقالهاخشکیدگی برگ 

 گی اونشو در این رخداد آسیب سطوح مختلفی شده بودند. در حالی که نارنها و میوهای نارنگی پیج دچار آسیب در برگ

 .چندانی ندید

 آسیب شدید دیدند. های تنکابن و چالوسبه ویژه در شهرستان غرب مازندرانمنطقه  کیوی یهامیوه 
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 پیشنهادات -4

پرتقال  یهاروی میوهمرکبات و میوه های نیمه گرمسیری  انجام شده در پژوهشکده هایپژوهشبر اساس نتایج مقدماتی  -

زدگی از آستانه بحرانی برای یخ ترکه در صورتی که دمای هوا به پایین مشخص گردید ،زدگی اخیریختنش تامسون در طی 

ها با توجیه علمی نداشته و میوههای روی درختان نگهداری میوهها برای حداقل چند ساعت رسیده باشد و آسیب میوه

 هاییچنین میوه کنند. همچنین اینو ریزش می های بعد به سرعت آب خود را از دست دادهافزایش دما طی روزها و هفته

 بازارپسندی الزم را ندارند.

از افزایش دمای هوا و نگهداری  ها قبل، برداشت میوهها در این شرایطمیان مدت میوهبهترین روش برای حفظ کوتاه یا  -

 درصد است. 95تا  90نسبی در حدود  و رطوبتسانتیگراد درجه  7تا  5های با شرایط دمایی آنها در سردخانه

دست دادن آب میوه و فساد  ها زودتر برداشت شده و قبل از ازهایی بهتر است میوهدر صورت عدم وجود چنین سردخانه -

 به مراکز صنایع تبدیلی فرستاده شوند.

راهکاری زدگی های غیر زیستی از جمله یخاحتمال باالی بروز تنش بابیمه محصوالت باغی به ویژه مرکبات در مناطقی  -

شود پیشنهاد می مناسب برای جبران خسارت باغدران است ولی متاسفانه صنعت بیمه در این بخش توسعه مناسبی ندارد و

 .دالیل عدم رویکرد مناسب بیمه بررسی و مرتفع شود

 شود.استفاده از ارقام زودرس در این مناطق پیشنهاد می -

وزارت جهاد کشاورزی جهت اطالع رسانی دقیق و زودهنگام بروز  و همکاری بسیار نزدیک سازمان هواشناسی کشاورزی -

 رسد.میزدگی به کشاورزان بسیار ضروری به نظر یخ

های ارتباط جمعی قبل از بروز تنش به منظور پیامک و سایر شبکه ،استانیتلویزیونی های بکهاطالع رسانی مداوم بوسیله ش -

 رسد.سازی باغ داران ضروری به نظر میآگاه

 مرکبات بسیار ضرروی است.تولید های پیشرفته در مناطق اصلی احداث صنایع تبدیلی و سردخانه -

 بهترینو اجرای های نیمه گرمسیری جهت مطالعه، تعیین بودجه پژوهشی مناسب به پژوهشکده مرکبات و میوهاختصاص  -

 زدگی.های محافظت از مرکبات در مقابل برور تنش یخشیوه

-  
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