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 فهد

ای کا ربحدی هتا     این دستورالعمل با  دا ط احا ا  د یا دین بح   ا      
دااا ی  یعیاااین  یااالار  مرخاااحد در تااا ر شاااحدد بااا  کمااا   ااا       

 ورفولوژیخ ، یعیین  ا ل  باحای باحددرد  یالار   ا رب در ب  ا ب       
س زی یخمین د پحدا      رب ب  ب   ارار  شحدد د در  ت ی  یخ  ر

در راساات ی اهااحای دد  د  ،رضاا یتمی ی دح اا  بیآااتح د اا ر  د هراا  
 ،(202/03 د 023/03)با   اام ر  فحدساا     صااو پاحدژ  یقیییاا ی   

   ی دین     اس .یتی  د 
 

 

 دامنه کاربرد

 کری  ب   ب شحددی کآور 
 

 

 مخاطبین

 ک رشلارار صی دق بیم   قصوالب کآ درزی
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 مقدمه

ای،  امروزه بیمه محصوالت کشاورزی به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت ریسک و خدمات بیمه

های مالی کشاورزان و  توانسته است با تحت پوشش قرار دادن عواملی که سبب ایجاد نوسان در مدیریت

پرواضح  گردد، امنیت و ثبات الزم را برای تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی فراهم سازد. باغداران می

اندرکاران بخش کشاورزی، آنان را در  است که ایجاد هرگونه امنیت فکری برای تولیدکنندگان و دست

رسیدن به هدف که همانا افزایش تولید و خودکفائی کشور است، امیدوارتر و توانمندتر خواهد ساخت. 

ای را ارائه و  دهگر( خدمات گستر اگرچه تاکنون صندوق بیمه محصوالت کشاورزی )به عنوان بیمه

راهبردهای گوناگونی را تجربه کرده است، لیکن برای دستیابی به اهداف مهم خود، پاسخگوئی بهتر به 

تقاضای کشاورزان و باغداران، و ایجاد رضایتمندی هرچه بیشتر تولیدکنندگان بخش کشاورزی، در تعامل با 

 ز نموده است. های مشترک نی محققین حوزه کشاورزی اقدام به اجرای پروژه

گر  گزار، بیمه ریزی برای محاسبه دقیق میزان پرداخت غرامت به بیمه در همین راستا، به منظور برنامه

نیازمند داشتن اطالعاتی برای برآورد میزان پتانسیل اولیه و عملکرد محصول است؛ تا بتواند بر اساس آن 

سوختگی، تگرگ، باد، و نیز عوامل زنده  ، آفتابهای عملکردی ناشی از عوامل مختلف از قبیل یخبندان زیان

محیطی را برآورد و تخمین بزند. دستورالعمل حاضر ضمن ارائه روشی ساده و عملی برای برآورد میزان 

های مهم و علمی باغبانی، به نحوه ارزیابی و تعیین خسارت عوامل مهم  محصول بر اساس شاخص

 پردازد. زا در باغات گردو می خسارت
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 برآورد میزان محصول -اول فصل

 ها  هنحوه انتخاب نمونو تعداد ، یریگ نمونه 

 انجاماز نقاط مختلف باغ و با نسبت یکسان صورت تصادفی انتخاب درختان در یک باغ به 

با توجه به اینکه درختان انتخابی باید نماینده اکثریت درختان مورد درخواست برای بیمه باشند. رد. یگ می

که تاج  یدرختان انتخاباز باید باشد بنابراین  ورد پتانسیل میآترین صفات در بر یکی از مهم سطح مقطع تنه

از میزان واقعی آن  ورد محصول قطعا بیشترآدر این صورت میزان بر زیرا ؛گرددخودداری  ،کامل ندارند

 خواهد بود.

نسبت به انتخاب  1جدول انسیل محصول درگردو، ضروری است با توجه به جهت برآورد پت

شوند در ادامه  پتانسیل استفاده می تخمینصفات مهمی که برای  گیری از آنها اقدام شود. درختان و نمونه

 .خواهند شدتوضیح داده 

 ورد میزان پتانسیل محصولآات گردو جهت بر. حداقل تعداد درختان انتخابی در باغ1جدول 

 تعداد نمونه شده بیمه درخت تعداد

 تا  از

 (هکتار در درخت 15 تا) درختان درصد 05 درخت 05تا 

 درخت 05 هر ازاء به درخت 1+  15 155 05

 درخت 05 هر ازاء به درخت 1+  10 055 155

 درخت 155 هر ازاء به درخت 1+  05 1،555 055

 درخت 105 هر ازاء به درخت 1+  00 0،555 1،555

 درخت 1055 هر ازاء به درخت 1+  00 05،555 0،555

 درخت هزار 15 هر ازاء به درخت 1+  20 یا بیشتر 05،555

 گیری سطح مقطع تنه درخت  اندازه 

باشد.  ورد میزان پتانسیل محصول میآترین صفات شاخص در بر سطح مقطع تنه یکی از مهم

گیری سطع مقطع  همبستگی بسیار نزدیکی بین اندازه تاج و سطح مقطع تنه وجود دارد. بنابراین با اندازه

رابطه نیز که اندازه تاج  جائی نآاز  گردد.ورد آتواند با تقریب بسیار خوبی از آن بر تنه، اندازه تاج می

محصول استفاده  تخمین میزانتوان از این رابطه برای  می ،نزدیکی با میزان پتانسیل تولید محصول دارد
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صفت نیز از اهمیت زیادی  زان گسترش تاج، ایندیگر با توجه به اثر فاصله کاشت بر می سوینمود. از 

فاصله کافی مستلزم وجود درختان گردو بهینه . بدیهی است عملکرد استورد پتانسیل برخودار برای برآ

بین درختان، سبب محدود شدن صله کافی باشد. در حقیقت عدم وجود فا میبرای گسترش تاج 

میزان توسعه تاج و میزان محصول محدود  ،تنهرغم افزایش سطح مقطع  علیلذا گسترش تاج شده و 

از  (متر )بر حسب سانتی تنهمحیط گیری  از این رو برای تخمین محصول، اقدام به اندازه .شدخواهد 

با استفاده از آن سطح مقطع تنه برآورد خواهد  سپس ونموده متری سطح خاک  سانتی 21ارتفاع حدود 

 شد. 

 برای تاج(  فاصله کاشت )سطح درنظر گرفته شده 

بر باروری یا عدم  متعاقبا و هانورگیری آن ،توسعه درختان بر میزانفاصله کاشت در درختان میوه 

اندازی تاج و  داری خواهد داشت. فاصله کاشت کمتر از استاندارد باعث سایه باروری درختان تاثیر معنی

در نهایت کاهش عملکرد در هکتار باعث عدم استفاده بهینه از زمین و الزم فاصله کاشت بیشتر از حد 

شود.  نسبت به تعیین فاصله درختان اقدام می ،لذا با توجه به اثر این صفت در میزان عملکرد درخت گردد. می

به ضرب آنها  حاصلگیری و  فاصله در روی ردیف و بین ردیف اندازه ،با فاصله کاشت منظم یدر باغات

گردد. در باغات با فاصله کاشت  به مترمربع( محسوب میمنظور شده برای درخت ) )سطح( عنوان فضا

نامنظم، نصف فاصله تا درخت یا درختان مجاور به عنوان فاصله کاشت در نظر گرفته شده و برای محاسبه 

به عنوان متر  08همان متر باشد،  08گیرد. در صورتی که فاصله بیش از  فضای مناسب مورد استفاده قرار می

 خواهد شد.  منظورفاصله کاشت 

 بارده در درون تاج یها وجود شاخه 

 های بارده در درون تاج درختان گردو اختالف قابل توجهی از نظر وجود یا عدم وجود شاخهدر بین 

های بیرونی یا رو به  های میانی )در مقابل قسمت ای از تاج را قسمت عمده بخشکه  جائی . از آنوجود دارد

ی را بر دار های تولیدکننده میوه در درون تاج اثر معنی لذا وجود یا عدم وجود شاخه ،دهند نور( تشکیل می

در  ندههای میوه ده پتانسیل محصول خواهد داشت. درختان با توجه به وجود یا عدم وجود شاخه میزان

 : (1)جدول  شوند درون تاج به سه گروه زیر تقسیم می

 بارده در درون تاج یوجود شاخه هامربوط به  های کالس -0جدول 



8 

 

 های بارده در درون تاج( )وجود شاخه صفت شاخص

 خارجی( یها شاخهتراکم درصد  11ندارد )کمتر از  ایکم  یلیخ  0

 خارجی( یها شاخهتراکم درصد  51-11توسط )حدود م 1

 (خارجی یها نسبت به شاخه شتریب ایدرصد  51) ادیز 2

 وضعیت باردهی درخت 

. درختان بذری گردو از قرار داردمیزان محصول در گردو، به شدت تحت تاثیر عادت باردهی درخت 

ساله  های یک های انتهایی شاخه ارقام با باردهی انتهایی )که در آن فقط جوانهسه گروه شامل نظر باردهی به 

ارقام ( و کنند میانتهایی و زیرین تولید میوه های  جوانهبینابین )که ارقام با باردهی نمایند(،  تولید محصول می

 . (2)جدول  شوند نمایند( تقسیم می های زیرین نیز تولید محصول می جانبی )که جوانهباردهی با 

 ان گردودرخت در یبارده تیوضعمربوط به  یها کالس -3جدول 

 شاخص Character )وضعیت باردهی( صفت

 Terminal Bearing 0 (TB1) ییانتها یها جوانه% درصد از 51کمتر از  -انتهایی کم

 Terminal Bearing (TB2) 1 ییانتها های جوانهدرصد  51بیش از  -انتهایی

 Intermediate Bearing (IB) 2 ییدو جوانه انتها -نینابیب

 Lateral Bearing (LB) 4 ییدو جوانه انتها ریز یها در جوانه یبارده -یجانب

 عادت رشد درخت 

بر میزان محصول  ،باردههای  در نورگیری تاج و توسعه شاخه ان ضمن تاثیرعادت رشد درخت

عادت رشد  ،ورد پتانسیل محصولآضروری است به منظور بر از این رونیز موثر خواهد بود.  اندرخت

 ،(راستافراشته )گروه  2عادت رشد به درختان گردو از نظر گردد. برداری  و یادداشتدرخت نیز ثبت 

 درختان مورد ارزیابی ثبت خواهد شد.  ازکد مربوط به هر یک سپس تقسیم و  (4)جدول  بینابین و گسترده
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 ان گردوعادت رشد درختهای مربوط به  کالس -4جدول 

 شاخص )عادت رشد( صفت

 0 (راستافراشته )

 1 بینابین

 2 گسترده

 های درون تاج خشکیدگی سرشاخه 

موثر است. درختان انتخاابی  آنها پتانسیل محصول  بر درختان گردوهای درون تاج  خشکیدگی سرشاخه

گیری قرار گیرند. میزان خشاکیدگی در درختاان    ها مورد اندازه الزم است از نظر میزان خشکیدگی سرشاخه

 .شود گیری می کدگذاری و اندازه 5 مورد ارزیابی بر اساس جدول

 در درختان گردو درون تاج یها سرشاخه یدگیخشکشرح صفات و شاخص مربوط به  -0جدول 

 شاخص های درون تاج( )خشکیدگی سرشاخه صفت

 0 %(51از  شی)ب ادیز

 1 %(51-01) متوسط

 2 %(01)کمتر از  کم

 مدیریت باغ 

وارد . باشد میموثر گردو صفاتی است که در باردهی و میزان محصول درختان  دیگر باغ نیز از مدیریت

 کاری دشوار اسات. پیچیدگی عوامل موثر در آن تعدد و به دلیل در برآورد میزان محصول، صفت این کردن 

کنتارل   با هدف اعمال این صفت در کنار سایر صفات موثر در برآورد پتانسیل، تنها باه در این دستورالعمل 

ارد ماذکور  رعایت مو. توجه شده است)مدیریت کف باغ( ات گردو شخم باغمرتب انجام های هرز و  علف

 . (6)جدول گردد  نامطلوب منظور میمدیریت به عنوان و در غیر این صورت عنوان مدیریت مطلوب  تحت

 ات گردوباغکف  تیریمدهای مربوط به صفت  کالس -6جدول 

 شاخص باغ(کف )مدیریت  صفت

 0 نامطلوب

 1 مطلوب 
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 ها رشد سالیانه شاخه 

باشد. درصورتی که درختان در شرایط  از وضعیت و پتانسیل درختان می یها شاخص رشد سالیانه شاخه

محدود و در غیر این صورت رشد قابل قبولی خواهند  آنهامیزان رشد سالیانه  ،تنش رشد نموده باشند

 5با میانگین رشد کمتر از )ها به دو گروه نامطلوب  وضعیت رشدی شاخهاین صفت، داشت. در مورد 

به صورت جدول های آن  شاخص وگروهبندی  متر( سانتی 5بیش از با میانگین رشد ) وبو مطل (متر سانتی

 شود.  می ثبت 7

 ی درختان گردو و شاخص مربوط به آنها شاخه انهیرشد سالوضعیت  -7جدول 

 شاخص ها( )رشد سالیانه شاخه صفت

 0 نامطلوب

 1 مطلوب

 آب تیمحدود 

گردو های مربوط به کمبود آب نیز باعث کاهش میزان تولید محصول در درختان  محدودیت آب و تنش

باغ نیز ثبت خواهد شد. در درختان گیری پتانسیل، وضعیت آب در دسترس  گردد. لذا در زمان اندازه می

 روز 01 مساوی دارای آبیاری منظم با دور کمتر یادر طی دوره رشد و باردهی که باغ مورد ارزیابی  صورتی

که کمتر از  در صورتی ؛متوسط کمبوددارای که حداقل ماهیانه دو بار آبیاری شود،  در صورتی ؛مطلوب ،باشد

بار در دوره رشد و باردهی آبیاری  5که کمتر از  دچار کمبود شدید و در صورتی ،شود یدو بار در ماه آبیار

 .(8)جدول  دچار کمبود خیلی شدید می باشد ،شود

 در باغات گردوو شاخص مربوط  آب وضعیتای ه کالس -8جدول 

 شاخص آب( وضعیت) صفت

 0 در دوره رشد و باردهی(آبیاری  ربا 5)کمتر از  دیشد یلیکمبود خ

 1 (بار در ماه 1کمتر از آبیاری ) دیشد کمبود

 2 روز( 05تا  01آبیاری هر) متوسطکمبود 

 4 روز( 01 مساوی )با دور آبیاری کمتر یا مطلوب
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 وضعیت خاک 

نقش گردو درختان محصول در پتانسیل  ،آب میزانتواند در کنار  وضعیت خاک از نظر حاصلخیزی می

 نامطلوب ،خیلی سنگین  بافتهائی با  خاک و نیزهای شنی یا سنگالخی  داشته باشد. خاکبر عهده مهمی را 

 .  (9)جدول  ندشو های مطلوب محسوب می خاک ،ی با بافت متوسط و عمیقئها خاک و برعکس

 و شاخص آن در باغات گردو خاک تیوضعبندی  کالس -9جدول 

 شاخص )وضعیت خاک( صفت

 0 های با بافت خیلی سبک و سنگالخی یا رسی خیلی سنگین( نامطلوب )خاک

 1 های با بافت متوسط( مطلوب )خاک

  محصول نحوه برآورد میزان پتانسیل

در از آنها هر یک  به و ضرایب مربوط (فوقذکر شده )در بندهای مربوط به صفات  اطالعات

ب از هر جدول ضرای ،به صفات ثبت شده برای هر درختآورده شده است. با توجه  05تا  01جداول 

. البته الزم به شود میورد میزان پتانسیل عملکرد برای هر درخت اقدام آو در نهایت نسبت به بر استخراج

کامیپوتری این کار را انجام خواهد نداشته و برنامه  محاسباتیس بیمه نیازی به جداول ذکر است که کارشنا

این روابط محاسباتی در ادامه  جداول واز نحوه محاسبات، داد. با این وجود برای آشنایی کارشناسان 

 ورده شده است.  آدستورالعمل 

و  (tcsa) تنه مقطع سطحورد پتانسیل درخت با استفاده از آبر بهضرایب مربوط  ،01در جدول 

با توجه و  را محاسبه آن، سطح مقطع با اندازه گیری محیط هر درختابتدا  اند. شده مشخص کاشت فاصله

استخراج  01شماره از جدول  (ti)شاخص مربوطه  ،میانگین فاصله کاشت )میانگین بین و روی ردیف( هب

 . گردد می
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 فاصله کاشت و ضرایب مربوطه جهت برآورد میزان پتانسیل عملکرد در گردومیانگین  سطح مقطع تنه، -15جدول 

 سطح مقطع تنه

(cm
2) 

 (mبین و روی ردیف ) کاشتفاصله میانگین 

3>  0-3 2-0 11-2 13-11 10-13 17-10 12-17 12<  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0155< 9 0.010 0.072 0.148 0.316 0.624 1.038 1.198 1.223 1.297 

0155-4151 8 0.024 0.099 0.204 0.557 0.993 1.216 1.315 1.359 1.359 

3051-4155 7 0.048 0.136 0.281 0.886 1.163 1.335 1.461 1.461 1.461 

0051-3055 6 0.096 0.188 0.387 1.038 1.276 1.483 1.483 1.483 1.483 

1251-0055 5 0.192 0.259 0.534 1.139 1.418 1.418 1.418 1.418 1.418 

1255-1051 4 0.277 0.357 0.737 1.266 1.266 1.266 1.266 1.266 1.266 

1055-751 3 0.349 0.493 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 

755-301 2 0.421 0.680 0.680 0.680 0.680 0.680 0.680 0.680 0.680 

305-105 1 0.481 0.481 0.481 0.481 0.481 0.481 0.481 0.481 0.481 

051< 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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در نظر ، با (InsC) درختان گردو درون تاجدر های بارده  تعیین ضرائب مربوط به وجود شاخه

 شود.  انجام می 00ق جدول ببر طو سطح مقطع تنه گرفتن 

  (InsCدرختان گردو )ضریب پتانسیل  در تعیینبا درنظر گرفتن سطح مقطع تنه  های بارده در درون تاج وجود شاخهتاثیر  -11جدول 

 سطح مقطع تنه 

(cm
2)  

 های بارده در درون تاج  وجود شاخه

خیلی کم یا ندارد )کمتر از 

 (های فوقانی درصد شاخه 05

درصد  05-05متوسط )حدود 

 های فوقانی( شاخه

درصد یا بیشتر  05زیاد )

 فوقانی( های نسبت به شاخه

1 0 3 

  InsCشاخص یا ضریب

0155< 9 
-0.47 -0.18 0.29 

0155-4151 8 
-0.46 -0.17 0.29 

3051-4155 7 
-0.44 -0.16 0.29 

0051-3055 6 
-0.42 -0.14 0.29 

1251-0055 5 
-0.38 -0.12 0.30 

1255-1051 4 
-0.33 -0.08 0.30 

1055-751 2 
-0.20 0.00 0.31 

755-301 1 
-0.03 0.11 0.33 

305-105 0 
-0.03 0.11 0.33 

051< 1 0.12 0.21 0.35 

بسیار مهم و اثرگذار در تعیین  به عنوان یک صفت ،(Pr) وضعیت باردهیضرایب مربوط به 

 شده است. گنجانده 01در جدول  (بینابین و گسترده )افراشته، رشدبا عادت  ،درختان گردوعملکرد پتانسیل 

  درختان گردو عملکرد تخمین رد (pr)ضریب و عادت رشد وضعیت باردهی  تاثیر -10جدول 

 عادت رشد

 وضعیت باردهی

% 05کمتر از )خیلی کم 

 (های انتهایی درصد از جوانه

 انتهایی 

 )فقط جوانه انتهایی(

 بینابین 

 )دو جوانه انتهایی(

 جانبی 

 های زیر دو جوانه انتهایی( )باردهی در جوانه

1 0 3 4 

 pr شاخص یا ضریب

 1 (راستافراشته )
-0.67 -0.46 -0.03 0.40 

 0 بینابین
-0.56 -0.32 0.19 0.69 

 3 گسترده
-0.45 -0.17 0.40 0.98 
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 ،محصول پتانسیل تخمین برای به آن مربوط ضرایب ودرختان  تاج داخل های سرشاخه خشکیدگی

ها در درون  نشان شده است. در این مورد با توجه به سه کالس مختلف خشکیدگی سرشاخه 02در جدول 

 تاج، ضریب مربوط به آن از جدول استخراج و در محاسبه پتانسیل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

 (db ضریب) انسیل محصولتورد پآبر در خشکیدگی سرشاخه داخل تاجتاثیر  -13جدول 

 dbشاخص یا ضریب  داخل تاج های خشکیدگی سرشاخه

 0.32- 0 %(51زیاد )بیش از 

 0.07- 1 %(01-51متوسط )

 0.38 2 %(01کم )کمتر از 

)وضعیت مطلوب یا نامطلوب( باغ کف و مدیریت  رشد سالیانه شاخهضرایب مربوط به اثر میزان 

 آورده شده است.  04در جدول  ،باغ گردودر یک بر پتانسیل محصول 

 (om ضریب) پتانسیل محصول تخمیندر و ضرائب مربوطه باغ کف مدیریت  ،رشد سالیانه شاخه -14ول جد

 باغکف مدیریت 

 رشد سالیانه شاخه
 مطلوب /نامطلوبکم

1 2 

 0.088- 0.238- 1 نامطلوب

 0.263 0.063 0 مطلوب 

در  گردو، باغ و ضرایب مربوط به آن در تعيين پتانسيل عملکرد در دسترس وضعيت خاک و آب

سطح و در مورد خاک در دو  4ضرایب مربوطه در این مورد براي وضعيت آب در شده است.  آورده 51جدول 

 . اند سطح مشخص شده

 (w ضریب) آب باغ و ضرایب مربوط در تعیین پتانسیل عملکرد ،وضعیت خاک -10 جدول

 آب وضعیت

 خاک وضعیت

 مطلوب نامطلوب

1 0 

 0.10 0.07 1 کمبود خیلی شدید

 0.30 0.21 0 کمبود شدید

 0.75 0.53 3 تا حدی کمبود دارد

 1 0.7 4 نداردکمبود 
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 گیری شده ورد پتانسیل با استفاده از رابطه بین عملکرد و سایر صفات اندازهآبر

 .گردد می برآورد زیر رابطه از استفاده با باغات گردو عملکرد پتانسیل میزان

Yield Tree = tcsa ((ti (1 + pr)) (1 + (db + InsC + om)) w) 

 

 آمده بدست ضریب ti متر مربع(، )سانتی تنه مقطع سطحعبارت است از tcsa  ،مذکور رابطه در

 ضرایب ترتیب به om و db ، InsCضرایب .باشد می 01 جدول از آمده بدست ضریب pr و 01 ازجدول

( از wمربوط به وضعیت آب و خاک ) ضریبهمچنین  .باشند می 04 و 00 ،02 جداول از آمده دست هب

 تعداد حسب بر (Yield Tree) درخت نهایی عملکرد .ردیگ می قراربدست آمده و در رابطه  05 جدول

 .شد خواهد محاسبه درخت در میوه

 :باشد شده ثبت درختی مورد در زیر اطالعات اگر مثال برای

 مربع متر سانتی 5011: تنه مقطع سطح

 متر 08(: تاج برای شده گرفته درنظر سطح) کاشت فاصلهمیانگین 

 1: تاج درون در بارده های شاخه وجود

 4:درخت باردهی وضعیت

 0: درخت رشد عادت

 0: تاج درون های سرشاخه خشکیدگی

 0:باغ مدیریت

 1: ها شاخه سالیانه رشد

 2:آب محدودیت

 1: خاک وضعیت

 

Tree Yield =5100 ((1.359 (1 + 0.40)) (1 + (-0.32 + (-0.17) + (-0.088)) 0.75) 

 .بود خواهد درخت در میوه 4590 با برابر فوق،طبق رابطه  درخت عملکرد
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 زا در باغات گردو تشخیص و ارزیابی عوامل خسارت -فصل دوم

سالمت و بهبود رشد گیاهان در زندگی همه افراد بشر موثر است. میزان رشد و باروری گیاه نه تنها 

به عوامل محیطی از قبیل آب، خاک، نور و حرارت بلکه به میزان ایمنای یاا تحمال آنهاا در برابار عوامال       

خاتالل در عملیاات   نامستعد بستگی دارد. دانشمندان علوم کشاورزی بر این باورناد کاه باروز هار گوناه ا     

گردد. به این ترتیب ضعف و کاهش قادرت رشاد رویشای و     فیزیولوژیکی گیاهی سبب بیمارشدن گیاه می

)عوامال غیار زناده(    زایشی درختان میوه گاه ناشی از حضور موجودات زنده بیماریزا و گاه منشاء محیطای  

یاد بودن عناصر مورد نیاز گیاه، و نیاز  دارد. عملیات زراعی نظیر هرس، عوامل فیزیولوژیکی از قبیل کم یا ز

هاای   اغلاب سابب باروز بیمااری     ،ساوختگی، تگارگ و بااد    شرایط جوی نامساعد از قبیل یخبندان، آفتاب

گردد  های گیاهی ایجاد می شوند. نوع و میزان خساراتی که به وسیله بیماری غیرپارازیتی در درختان میوه می

درصاد نیاز    011قه و شرایط محیطی بستگی داشته و گاه ممکن است تا زا، منط معموالً به نوع عامل بیماری

های کیفای،   برآورد شود. خسارت وارده به درختان میوه غالباً کمی است، اما در برخی موارد ظهور خسارت

 سازد. حت تاثیر قرار داده و یا حتی تولید آن را در یک منطقه محدود میا تارزش اقتصادی میوه ر

تاوان باه خساارت سارما، تگارگ،       ت وارد شده باه باغاات و درختاان گاردو مای     از جمله خسارا

سوختگی و خشکی، مشکالت گرده افشانی از قبیل زیادی گرده یا عادم وجاود ارقاام گارده دهناده       آفتاب

ها و آفاتی مانناد آنتراکناوز )لکاه سایاه      مناسب در باغات پیوندی )به علت وجود دیکوگامی( و نیز بیماری

، که در این مجموعاه باه آنهاا    ها یت، کرم خراط و پروانه فری اشاره نمود. برخی از این خسارتگردو(، بال

باشاند. از آنجاایی کاه     مشمول پرداخت غرامت از سوی صندوق بیمه محصوالت کشاورزی می پردازیم، می

اهی عفاونی  هاای گیا   ها با ناهنجاری های غیرعفونی، مشابه عالئام ناشای از بیمااری    عالئم ناشی از بیماری

زا در اغلب موارد مشکل است. بنابراین داشاتن داناش کاافی     باشد، تشخیص عامل یک عارضه خسارت می

تواند کارشناسان بیمه محصوالت کشاورزی را در این  جهت ردیابی و شناسایی هر یک از عوامل مذکور می

 امر مهم یاری رساند. 

ده و کااربردی، باه روش، نحاوه ارزیاابی و     در قالب یک دستورالعمل ساا  و در ادامه این مجموعه

 پردازیم.  زا در گردو می       برآورد خسارت مربوط به هر یک عوامل خسارت
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 بررسی و تعیین خسارت سرما 

پائیز تمام درختاان بااغ   فصل در باغ گردو، الزم است یک به منظور تعیین میزان خسارت سرما در 

کل درختان مشخص و در صورت پیوندی بودن باغ درصد هر رقم  مورد بازبینی مقدماتی قرار گرفته، تعداد

آوری  گردد. دیگر اطالعاتی که الزم است هنگام بیمه نمودن یک باغ گردو توسط کارشناس بیمه جمع تعیین 

هاای باارده در درون تااج، عاادت      و به دقت ثبت شود شامل سطح مقطع تنه و فاصله کاشت، تراکم شاخه

باردهی رقم/ژنوتیپ، عادت رشد درخت، خشکیدگی سرشاخه، وضعیت خاک، وضاعیت آب در دساترس،   

ها جهت تعیین بارآورد   این دادهگونه که قبال ذکر شد  همانباشد.  باغ میکف متوسط رشد شاخه و مدیریت 

همانناد  ، در اثار سارما   ابی خسارت وارد شدهپتانسیل محصول مورد استفاده قرار خواهند گرفت. برای ارزی

باا   برداری شاوند  تعداد درختانی که در هر باغ گردو باید نمونه ذکر شد ورد پتانسیل محصولآبرآنچه برای 

  .شوند برداری می تعیین و یادداشتاین دستورالعمل  0 توجه به جدول

شاوند. در   تصادفی در باغ انتخاب می، درختان به صورت کامال ها پس از مشخص نمودن تعداد نمونه

ها باید به  ( جهت ارزیابی خسارت برگزیده خواهند شد. انتخاب شاخهShoot-Sهر درخت، چهار شاخه )

 ای باشد که تمام تاج درخت را پوشش دهد.  گونه

گاردد. میازان سارمازدگی یاا      بینای مای   رابطه بین سرمازدگی و کاهش عملکرد به صورت خطی پیش

ها مشخص خواهد شد. به این منظور جهت بارآورد میازان    ل، با تعیین درصد خسارت جوانهکاهش محصو

هاای   ، ضروری است که نسابت باه تعیاین درصاد سارمازدگی جواناه      (Frost Damage)خسارت سرما 

 Lateral Buds Frost، جواناه هاای جاانبی    Terminal Buds Frost Damage (TBFD)انتهایی

Damage (LBFD)  هاا  سارمازدگی شااتون   درصدنیز وCatkins Frost Damage (CFD)   مطاابق(

ای گرده حاصال از  ه ها باید اشاره نمائیم با توجه به اینکه دانه در مورد شاتون ( اقدام گردد.07 و 06ل واجد

تواند باعاث کااهش عملکارد     های ماده و تولید محصول نقش دارند، سرمازدگی آنها می در باروری گل هاآن

 (.08)جدول محصول شود 
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 صفات مورد ارزیابی در بررسی خسارت سرما در باغات گردو –16جدول
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 میانگین سرمازدگی 

 ها خسارت سرما در شاتونمیزان ارزیابی  –17 جدول

 جهت تاج تعداد شاتون بازدید شده تعداد شاتون سرمازده درصد سرمازدگی شاتون
شماره 

 درخت

 شاخه در جهت شمالی   

1 
 شاخه در جهت شرقی   

 غربیشاخه در جهت    

 شاخه در جهت جنوبی   

 میانگین سرمازدگی 

 تعیین میزان دانه گرده قابل دسترس بر اساس درصد سرمازدگی شاتون در باغات گردو -12جدول 

سرمازدگی شاتوندرصد    

 

 شاخص تاثیر سطح گرده
 

 شاخص دسترسی به گرده 

Pollen Availability Index (PAI) 

 100 0 ندارد 0-10

 99 1 کم خیلی 10-40

 94 2 کم 40-65

 86 3 متوسط 65-80

 65 4 زیاد 80-90

 40 5 زیاد خیلی 90-95

 5 6 رفته بین از کامال 95-100
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برداری صفات مذکور، با توجه باه نحاوه بااردهی بااغ کاه در زماان تعیاین         پس از تعیین و یادداشت

ضارب درصاد سارمازدگی     حاصال پتانسیل عملکرد مشخص شاده اسات، میازان خساارت سارمازدگی از      

 الزم باه  های جانبی و انتهایی درختان در میزان باردهی جانبی و انتهاایی آنهاا محاسابه خواهاد شاد.      جوانه

که در زمان برآورد پتانسیل محصول در یک باغ گردو، صفت عادت باردهی رقم مورد ارزیابی  استتوضیح 

، بااردهی  درصاد  51باردهی انتهاایی کمتار از   وه شامل ن مورد درختان گردو به چهار گرگیرد. در ای قرارمی

شوند. لذا با توجه به خصوصیات اولیه  تقسیم میباردهی جانبی  و باردهی بینابیندرصد،  51انتهایی بیش از 

 هاای مااده یاا    های زیر برای برآورد میازان خساارت در اثار سارمازدگی گال      باغ بیمه شده، گزینهدرختان 

Pistillate Flowers Yield Loss (PFYL)   وجود دارند و میزان خسارت سرما به یکی از طرق زیر

 محاسبه خواهد شد: 

، خساارت در میازان محصاول برابار     Terminal Bearing (TB)در صورت بااردهی انتهاایی    .0

 خواهد بود: 

 

 
PYT1 (Potential Yield per Tree) درخت )که در زمان تعیین پتانسیل هر میزان پتانسیل اولیه عملکرد در  عبارت است از

 .مشخص شده است(

باشند، خسارت در  Intermediate Bearing (TB) در حالتی که درختان دارای باردهی بینابین .1

 میزان محصول در هر درخت برابر خواهد بود:

 

باشند، میزان خساارت در   Lateral Bearing (LB)در حالتی که درختان دارای باردهی جانبی  .2

 :شود چنین محاسبه میهر درخت 

 

  

PFYL= TBD × PYT1 

PFYL= [(TBD × PYT) × 0.6 + (LBD × PYT)] × 0.4 

PFYL= [(TBD × PYT) × 0.45 + (LBD × PYT)] × 0.55 
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 Expected Yieldیا ها، میزان عملکرد مورد انتظار در صورت خسارت سرما بر روی شاتون**   

(EY)،  اساس میزان دانه گرده قابل دسترسبر  Pollen Availability Index (PAI)  در جادول

 محاسبه خواهد شد: از رابطه روبروو  4

 

( در هار یاک از   (Lossهاا، میازان خساارت نهاائی      بنابراین در صورت بروز سرمازدگی در شااتون 

 اند برابر است با: انتخاب شدهمحصول پتانسیل بررسی درختانی که برای 

 

 

 

میانگین میزان خسارت در درختان باغ بیمه شده برابر با میانگین خسارت وارده به درختان انتخاابی  

 و مجموع خسارت وارده برابر با میانگین خسارت در تعداد درختان خواهد بود.

Loss= PYT - EY 

EY= PAI × (PYT – PFYL) 
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  سوختگی  آفتاببررسی و تعیین خسارت 

رد. تعاداد درختاان   یگ میگیری از سطح خارجی تاج درخت انجام  آفتاب سوختگی، نمونهدر مورد 

میاوه   01. از هر درخت تعداد شود انجام میاین دستورالعمل  0جدول و مطابق انتخابی همانند سایر صفات 

گاردد. پاس از جاداکردن پوسات      میوه در هر جهت( انتخاب می 5در جهت شمالی و جنوبی تاج درخت )

و ( -kdhw kernel damaged-half weightی، اختالف در قسمت رو به آفتاب یا آسایب دیاده )  چوب

درصاد   ،تحتاانی مزاز   یاا  (kernel undamaged-half weight- kuhw) میاوه  خسارت ندیده بخش

در  (tree Sun Burn- SBtهاا )  دهد. میاانگین خساارت میاوه    خسارت وارد شده به هر میوه را نشان می

-Total Sun Burn خسارت وارد شده به کال بااغ )   ،گیری از درختان انتخابی درخت تعیین و با میانگین

SBTگردد.  ( محاسبه می 

 

 

    
         

    
      

   (0) 

     
∑   

 
 

(1) 

     
∑    

  
 

      (2) 
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  بالیت، آنتراکنوز و ریزش گل و میوه در اثر مشکالت گرده افشانیبررسی و تعیین خسارت 

هاای مختلاف از گلادهی تاا زماان       نتراکنوز با توجه به وقوع خسارت در زماان آدر مورد بالیت و 

 های مختلف انجام گردد.  تواند در زمان خسارت میرسیدن محصول، ارزیابی میزان 

طارف درخات    4( در Sشااخه )  4و از هر درخت تعداد  انجام 0 بر اساس جدولانتخاب درختان 

هاای   ( اعام از میاوه  Fruitful Bud-FBهای بارده ) در هر شاخه تعداد جوانهسپس گردد.  عالمتگذاری می

کال  در ماناده یاا ریازش نماوده      های بااقی  درصد میوه بعالوه. شوند میمانده، یا ریزش نموده شمارش  باقی

 گردد.  میمشخص درخت نیز 

مااه پاس از آن    0بالفاصله بعاد از گلادهی تاا حادود      ،ترین زمان وقوع خسارت عوامل فوق مهم

 تواناد  . این موضاوع مای  گردد های جوان می ریزش آنها یا میوه سبب در این زمان ها حساسیت گلباشد.  می

صاورت گیارد. درصاد ریازش یاا      نیز ان با ریزش گل و میوه در اثر عدم گرده افشانی یا زیادی گرده همزم

 بیمااری قاارچی   ( وXanthomonas campestris- XCبالیات ) ناشی از بیمااری باکتریاائی   خسارت 

ماناده   هاای بااقی   ها یا میوه برابر با مجموع خسارت در گل ،Marssonina juglandis- MJ))آنتراکنوز 

(Intact- Iو ریزش نموده ) (Abscised- Aمی ) که ریزش در اثر بالیت یا آنتراکنوز باا   باشد. در صورتی

 ( یاا زیاادی گارده   LP-Lack of Pollination هاا در اثار عادم گارده افشاانی )      هاا و میاوه   ریزش گل

 (Pistillate Flower Abscission- PFAهمزمان باشد )، های روی درختان  وهمیگیری از  نمونه باید با

و  (MJ( یاا آنتراکناوز )  XCهای آلوده به بالیات )  نسبت به تعیین درصد میوه ،و ریزش نموده در کف باغ

 . نمود( اقدام LPو ریزش شده در اثر عدم گرده افشانی )  PFAهای دارای عارضه میوه

 

  
    

  
 

 

      (    )  ((   )    ) 

ورد خواهد آقابل بر Xالذکر با جایگزینی  رابطه فوق میزان خسارت هر یک از عوامل فوقبا استفاده از 

( و Ground-gآوری شده از زمین ) های جمع به ترتیب درصد خسارت در نمونه  tو  g. در این رابطهبود

 . دهند را نشان می( tree-tدرخت )های موجود بر روی  میوه
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  کرم خراطبررسی و تعیین خسارت 

ساله،  های یک تواند به شاخه که می استکرم خراط ناشی از های مهم در گردو، خسارت  خسارت یکی

به  گردوی ها و در باغات نماید. میزان خسارت در بعضی از سال اصلی حملهتنه حتی چندساله، بازوها و 

 نهایتشده و این امر در های دارای میوه  در شاخه ی به نحوی است که باغث قطع ارتباط آوند ،شدت آلوده

گردد. عالئم مشاهده شده در روی میوه تا حدود زیادی مشابه  می ها میوهو ریزش  خشک شدن منجر به

قابل به راحتی . با دقت در شاخه، عالئم و خسارت ایجاد شده توسط آفت استرسیدن پیش از موعد میوه 

شی از این آفت بیشتر به دنبال عدم مدیریت آسیب ناباشد.  میزا  خسارتتشخیص و تفکیک از سایر عوامل 

قابل پرداخت نخواهد بود. با مشمول بیمه نبوده و خسارت وارد شده از این رو  ؛دهد رخ میدر باغ صحیح 

ورد آقابل شناسایی و بر ،ها با توجه به ظهور عالئم مشخص این وجود برآورد میزان خسارت در میوه

 خواهد بود. 

  گرگتبررسی و تعیین خسارت 

گاردد. ایان عامال     مای خسارت تگرگ خصوصا پس از برگدهی و در طی مراحل رشد میوه ایجاد 

. با توجه به اینکاه معماوال در گاردو درصاد     شود در باغات گردو میریزش برگ، گل و میوه  سبب ،طبیعی

رد، ریزش گل و میوه در اثار تگارگ رابطاه مساتقیمی باا کااهش میازان        یگ باالیی از تشکیل میوه انجام می

 ،همانند ریزش در اثر عادم گارده افشاانی    بایدمحصول خواهد داشت. بنابراین برای برآورد میزان خسارت 

ناشای از   مانده در درخت اقدام گردد. میازان خساارت   های ریزش نموده و باقی نسبت به تعیین درصد میوه

  است: قابل محاسبهزیر  از رابطه تگرگ

  
    

  
 

 


