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تهیه کننده :علیرضا شمس الهی

مقدمه:
کشاورزی و باغداری یکی از مشاغل اصلی درشهرستان تویسرکان به شمار می رود تا جایی که سایر مشاغل نیزتا حد قابل
توجهی از این بخش متأثر هستند .کاهش کمیت وکیفیت محصوالت کشاورزی وضعیت اقتصادی شهرستان را به شدت
تحت تأثیر قرار میدهد .در ترکیب محصوالت کشاورزی تویسرکان میتوان به گردو ،بادام ،زردآلو ،گندم ،جو ،علوفه ،سیر،
حبوبات ،محصوالت جالیزی ،چغندرقند ،ذرت،کلزا ،سیب ،آلو ،هلو و… اشاره کرد .گردو مهمترین محصول و در واقع محصول
استراتژیک این شهرستان محسوب می شود به طوریکه از مجموع  9هزار و  2۰۰هکتار از باغهای موجود ،حدود  6هزارو2۰۰
هکتار به گردو اختصاص دارد .تولید ساالنه گردو بالغ بر  66هزار تن بوده که  53/2درصد تولید گردوی استان را شامل
میشود و یکی از اقالم مهم صادراتی شهرستان به شمار میرود .سطح زیر کشت محصوالت زراعی شامل 22هزار هکتار بوده
که 66هزار آن کشت آبی و  26هزار دیم می باشد.
با ذکر این مقدمه اهمیت محصوالت کشاورزی در این شهرستان و بویژه گردو را بهتر درک میکنیم .همانطور که می دانیم
یکی از عوامل تأثیر گذار بر کمیت و کیفیت این محصوالت ،پارامترها یا متغیرهای هواشناسی هستند .در چند سال گذشته
نوسانات و تغییرات آب و هوایی بخصوص سرمای دیرهنگام بهاری لطمات و خسارات زیادی به کشاورزان و باغداران به
خصوص محصول گردو وارد کرده است .بطور مثال در سال 6591کاهش ناگهانی دما به زیر صفردرجه در اردیبهشت ماه
باعث سرمازدگی وسیع محصوالت شده بطوریکه به بیش از  53درصد از باغهای گردو در سطح شهرستان آسیب وارد کرد
و صدمات اقتصادی سنگینی به بارآورد .در این گزارش قصد داریم تأثیر مهمترین متغیرهای هواشناسی (دما و بارش) را در
سال زراعی گذشته ( )6599-61۰۰بر محصوالت کشاورزی به اختصار بررسی کنیم.

وضعیت متغیرهای هواشناسی(دما و بارش) در سال زراعی 0911-0011
الف)بارش:
مجموع بارش ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تویسرکان در سال زراعی  6599-61۰۰درمقایسه با سال زراعی گدشته
27درصد کاهش و در مقایسه با بلند مدت  26درصد کاهش نشان میدهد .میزان بارش در سال زراعی جاری  559میلیمتر
بوده ،در حالیکه در سال زراعی گذشته میزان بارش 161و در بلند مدت  15۰میلیمتر به ثبت رسیده است.تویسرکان نسبت
به سال گذشته  623میلیمتر و نسبت به بلند مدت  96میلیمتربارش کمتری دریافت نموده است .اگرچه بارش در فصل
پاییز و زمستان به نرمال نزدیک بود ولی کاهش بی سابقه بارش در فصل بهار  61۰۰باعث تأثیرات منفی و خسارات قابل
توجهی در بخش کشاورزی (به خصوص زراعت) ،دامپروری ،منابع آب و.....شده است.

Chart Title
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
بارش بلتد مدت

بارش سال زراعی 1399-1398

بارش سال زراعی 1400-1399

بیشترین کاهش بارش مربوط به ماههای دی ،فروردین و اردیبهشت سال زراعی جاریاست به طوریکه از ابتدای تأسیس
ایستگاه و شاید در  3۰سال گذشته بی سابقه بوده است .میزان بارش در دیماه  1.6در فروردین ماه  6.6ودراردیبهشت1.5
میلیمتر بوده است .بارش دیماه سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته  56درصد و نسبت به بلند مدت  9۰درصد کاهش
نشان میدهد .بارش در فروردین سال جاری در مقایسه با سال گذشته  96درصد و در مقایسه با بلند مدت  92درصد کاهش
داشته است .این کاهش در اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته به  56درصد و درمقایسه با بلند مدت به  55درصد
رسیده است.
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بارش سال زراعی 1399-1400

بارش سال زراعی 1398-1399

بارش بلند مدت

مجموع بارش ماهانه بر حسب میلیمتر
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دما:
میانگین دمای ایستگاه در سال زراعی  6599-61۰۰درمقایسه با سال گذشته  6.5درجه و در مقایسه با بلند مدت 6.2
درجه سلسیوس افزایش نشان میدهد.در خرداد ماه بیشینه دمای  55درجه به ثبت رسید که این دما در این ماه در  3۰سال
گذشته بی سابقه بوده است .در ضمن در فروردین ماه  61۰۰و در روزهای هشتم و پانزدهم دمای حداقل به زیر صفر درجه
سلسیوس رسید ،کمینه دما به ترتیب  -2.2و -6.5درجه سلسیوس به ثبت رسید.
نوسانات و تنش های دمایی به خصوص در سه ماه اول سال جاری خساراتی به بخش کشاورزی و به خصوص محصوالت
باغی مانند گردو وارد کرده است.
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میانگین دمای ماهانه بر حسب درجه سانتیگراد
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خسارات وارده به بخش کشاورزی شهرستان:
الف) سرمازدگی :
کاهش دما به زیر صفر درجه سلسیوس در فروردین امسال به بخشی از باغها و مزارع شهرستان تویسرکان خسارت وارد
کرده است .سرمازدگی در روستاها و باغهای حومه شهرستان تویسرکان دربازه زمانی  5تا  67فروردین امسال ،طبق برآورد
جهاد کشاورزی شهرستان حدود 2۰درصد از باغها و مزارع شهرستان را دچار آسیب کرده به نحوی که میزان خسارت 25۰
میلیارد ریال برآورد شده است.
مجموع خسارت وارد شده به بخش زراعت  97میلیارد و بخش باغبانی  652میلیارد ریال برآورد شده است .براثر سرمازدگی
فروردین ماه 6۰۰ ،هکتار از باغهای گردو دچار آسیب شده به نحوی که طبق برآورد کارشناسان جهاد کشاورزی  626میلیارد
ریال به باغداران این محصول خسارت وارد شده است .درمورد بادام این خسارت حدود 11میلیارد و زردآلو حدود  65میلیارد
ریال می باشد.
سرمازدگی به محصوالت زراعی که مهمترین آنها شامل گندم،جو،یونجه،چغندر قند،حبوبات ،سیرو ذرت می باشد بین 6۰تا
 23درصد خسارت وارد کرده است .برآورد مبلغ خسارت در بخش زراعت در مجموع حدود  95میلیارد ریال می باشد.

ب) خشکسالی:
کاهش نزوالت جوی به خصوص در فصل بهار خسارات قابل توجهی به بخش زراعت وارد کرده است .همانطور که می دانیم
بارش در فصل بهار برای محصوالت دیم حیاتی است .سطح زیر کشت محصوالت دیم شهرستان تویسرکان در سال زراعی
جاری حدود  26هزار هکتار برآورد شده است .باتوجه به کاهش بی سابقه بارش خصوصاً در فروردین و اردیبهشت ماه حدود
 7۰درصد از محصوالت زراعی دیم در شهرستان دچار آسیب شدید شده و یا از بین رفته است .در مجموع ،برآورد میزان
کاهش تولید محصوالت دیم بر اثر خشکسالی به حدود  65هزار تن میرسد که شامل 616۰۰تن جو2633 ،تن گندم663 ،تن
حبوبات دیم 6۰2 ،تن علوفه و 55تن کاهش در سایر محصوالت دیمی می باشد.

مرجع :اداره جهاد کشاورزی شهرستان تویسرکان

