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 استان فارس هوا و اقلیم شناسی -1
 

 آب و هوای استان اندازچشم  -1-1

 

 

تان صاف تا نیمه  ینده آسمان اسآروز    5تا    1401  بهمن  1امروز شنبه    از  های هواشناسیبه بررسی نقشه با توجه  
ب و اوایل  نسبی در شنین در این مدت با افزایش رطوبت  همچ  باد خواهد بود. با وزش  و در بعضی موراد همراه    ابری

بهمن ماه    3ی امروز تا دوشنبه  کر است که طشود. الزم به ذبینی میپیش   رخداد مه رقیقاط گاهی  ای نقصبح، در پاره 
ی امروز و فردا با افزایش موقتی ابر در ساعات  شود. از سوی دیگر طینی میبغبار محلی در نقاط پر تردد شهری پیش 

است از دوشنبه تا  ذکر  باشد. شایان  انتظار نمیای نقاط استان دور از  ظهر و عصر رخداد بارش خفیف و پراکنده در پاره 
و مه ابری در بعضی ساعات ابری و مه رقیق  نیفوذ سامانه بارشی به استان، آسمانی  ش ابرناکی و نشنبه با گسترپنج

چنین تا پایان شود. همبینی مینواحی غربی پیش مه جنوبی و  ه در نیژویه  بارش باران )با احتمال رگبار و رعد و برق( ب
زمین به ویژه در نیمه شمالی  طح  ؛ که شرایط یخبندان سباشدی استان مورد انتظار می رو رار توده هوای سرد  هفته استق

م تقویت  استان  شرقی  و  مرکزی  نواحی  بخش ی و  و  آبی  تاسیسات  از  محافظت  رو،  این  از  و  شود  کشاورزی  های 
 یرد.  بایست مد نظر قرار گهای انرژی میحامل رف مپروری و مدیریت مص دا

 

های  های صورت گرفته در طی چند روز آینده دمای هوای پیش از طلوع آفتاب در شهرستان بینیبا توجه به پیش 
مرتفع  و  در  مناطق سردسیر  برف  بارش  به  توجه  توده هوای سرد    گذشته های  هفته   با  استقرار  استان کاهش  و  روی 

، اقلید و  آباده   هایهرستان شفتاب در  دما پیش از طلوع آ  دمای اول؛ به نحوی که  چشمگیری خواهد یافت

همچنین دما در پاسارگاد، بوانات،    گراد نیز کاهش خواهد یافت.ی سانتی درجه   -15تا    (خرمبیدصفاشهر )
  گراز سوی دی  ید.هد رسخواگراد نیز  ی سانتیدرجه   -7تا  رودزن(  شت )خصوصا منطقه سد دسرچهان و مرودسپیدان،  

و نیریز نیز تا   فسا، کوار  سروستان،خفر، زرقان،    ،خرامه،  بیضابختگان،    استهبان،،  نارسنجاهای  دمای هوا در شهرستان 
 گراد کاهش خواهد یافت. سانتی یدرجه  -2
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باغات و مزارع در زمان    یو سمپاش  یپاش  از محلول  یخودداررو،    شیروز پ  5در    ییآب و هوا  طیبا توجه به شرا
؛ مزارع با کود سرک مخصوصا در مزارع زود کاشت  ه یتغذ  انتقال محصوالت برداشت شده به مکان مسقف؛  ی؛بارندگ
م  عتسری برداشت  ده؛  هاوه یدر  تقو  یکود  جهت  شده  برداشت  افزا  تیدرختان  جمع   شیو  و  سرما  به    یورآمقاومت 

پوشاندن    ؛در باغات  ییاز تنش سرما  ریجلوگی  جهت  الزم  اقدامات  انجام  ؛خراب از کف باغات  یهاوهیم

؛  درختان  اه یاز هرگونه هرس س   ی خوددار  ی؛از سرما زدگ  یر یتازه کاشت مرکبات جهت جلوگ  یهانهال 

کودها  دل  یعدم مصرف  به  باغات  در  تحت    یار یآب  یهالوله   هتخلی  ؛به سرما  تی حساس  جادیا  لیازته 

استان()خ  ی زدگ  خی از    یر یفشار جهت جلوگ مناطق شمالی  مد  متنظی  ؛صوصا در  و   یاریآب  تیری و  باغات 
  یهاو سالن   های و دامدار  یها، مرغدارمناسب در گلخانه   هیدما، رطوبت، تهو  م یتنظی؛  مزارع با توجه به رخداد بارندگ

استقرار کندوها در    ها؛ی و دامدار  های مرغدار   یهاسوخت سالن   نیتام  ؛یجو  طیپرورش قارچ با توجه به شرا

آن  از  محافظت  و  باد  مخالف  بادجهت  وزش  مقابل  در  ا  ی ر یدرزگ،  ها  کوچک    ونی السزویو  و  کندوها 

استفاده از    ؛ها با جمعیت کندوها و متناسب سازی تعداد قاب، کاهش فضای کلنی پرواز  چهینمودن در

کندوها؛ در  پاک  ی روبالی  تغذیه مصنوعی  هدا  هایکانال   و   هاآبه راه   ها،ی جو  سازیو  جهت  مزارع  آب    ت یانتقال 

انجام تمهیدات الزم جهت مقابله با بارش و سرما توسط عشایر   ؛رو  شیپ هایی مناسب آب حاصل از بارندگ

   . ردیگو باغداران محترم قرار ب نی مد نظر زارع یستیکه با  یاز جمله موارد محترم
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 استان  بارشدما و بررسی  -2-1

باشد؛ که به طور  متر میمیلی   1/293بر اساس آمار اداره کل هواشناسی استان فارس میانگین بارش ساالنه استان  
حدود   در  استان  اقلیم  چهار  در  بارش  55و    25متوسط  این  از  ترتیب  درصد  زمستان  پاییز  هایفصلدر    به  نازل   و 

متر بارش ثبت شده است، که از  میلی  7/140ر استان  از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون به طور متوسط د.  شودمی
باشد،  متر میمیلی  3/78، در حالی که متوسط بارش پاییزه باشدمی فصل پاییزمتر بارش متعلق به میلی  8/59مقدار این 

از سوی  .  متر داشته استمیلی   20کاهشی در حدود  نسبت به متوسط طوالنی مدت  که بارش در سال زراعی جاری  
تا این تاریخ افزایش قابل    متر بارندگی ثبت شده در سال زراعی گذشته میلی   2/47این میزان بارش در مقایسه با    دیگر

  .داشته استدرصد(  70)در حدود توجهی 
به طور کلی متوسط بارش استان    باشد، کهمی   9/118ی زمانی  همچنین متوسط طوالنی مدت بارش در این بازه 

کنون   تا  بارش  بیشتردرصد    21ر حدود  دفارس  نرمال  می   از  استان  این  در  مقایسه   باشد.طوالنی مدت  و  ی بررسی 
ایستگاه  های دریافتی در سال زربارش  از آن است که بارش ثبت شده در  اعی جاری با متوسط طوالنی مدت حاکی 

متر بیشترین افزایش بارندگی نسبت به متوسط طوالنی مدت را با افزایشی بالغ بر  میلی  5/272سینوپتیک اقلید با مقدار 
است.    62 داده  اختصاص  خود  به  بارش  درصد  میزان  با  بمیلی   5/50همچنین الرستان  بارندگی  متر  کاهش  یشترین 

 متر کاهش( داشته است. میلی 25 –درصد   33نسبت به طوالنی مدت ) 
 

ثبت شده    سپیدانمتر در ایستگاه سینوپتیک  میل   4/356بیشترین میزان بارش ثبت شده در سال زراعی جاری با  
 ( بارش  ایستگاه  میلی   1/46است. همچنین کمترین میزان  برای  )داراب(متر(  پهنه   ثبت شده است.  فورگ  بندی نقشه 

 ( ارایه شده است. 1در نقشه )  1401ماه  دی  10تا   1400-1401بارش استان از ابتدای سال زراعی 
 

 

 
  بندی بارش استان  : پهنه1نقشه 
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 1401 دی 24تا  11  یزمان یدر بازه : خالصه آمار هواشناسی استان 1جدول 

پارامتر 

 هواشناسی

بیشینه  

 دما
 متوسط دما  کمینه دما 

بارش  
 تجمعی

 رطوبت تعرق-تبخیر

 درصد متر میلی گراددرجه سانتی

 بیشترین مقدار
2/18 

 مهر
--- 

7/13 

 المرد  - مهر

4/356 
 سپیدان

5/30 
 بریزخ

8/90 
 رستم

 --- کمترین مقدار 
5/7- 

 صفاشهر 

5/1- 

 ایزدخواست 

1/46 
 فورگ داراب 

8/14 
 ن خسروشیری

7/54 

 نیریز

 6/70 5/22 7/140 5/5 3/1 1/10 میانگین 

 مانتیث برآورد شده است. -تعرق محاسبه شده از روش پنمن-* تبخیر 
 

بازه  دما1401  دی  24تا    11  ی زمان  یدر  متوسط  طور  به  سانت  5/5استان    ی،  است  گرادیدرجه  که    ،ثبت شده 
  7/13 یبا متوسط دماو المرد مهر  نی . همچنداشته است کاهش گرادی درجه سانت 1در حدود  نیشینسبت به دو هفته پ

بوده   یدر ط  ناستا  هایشهر  نیترگرم ایستگاه یه  انددو هفته گذشته  این دو  در  ، که متوسط حداکثر دمای ثبت شد 
و    9/11  یهابا درجه حرارت   بیخنج و باالده به ترتاز سوی دیگر  .  باشدگراد می ی سانتیدرجه   6/17و    2/18تیب  تر
  ی با متوسط دماایزدخواست  استان  شهر    نی. سردترباشندی م  گرم استان   شهر  نی و سوم  نی دوم  گرادیسانت  درجه   0/11
مترین دمای حداقل متعلق به ایستگاه  ود کبا این وجاست.  گزارش شده    گرادی درجه سانت  -6/4  یو حداقل دما  -5/1

و صفاشهر    و سده   همچنین ایستگاه هواشناسی دزکردباشد.  گراد می نتیی سادرجه   -5/7مبید( با متوسط  صفاشهر )خر 
متوسط  )خرمبید( گر  گرادیدرجه سانت  -3/1با    زین  با  قرار  استان  مناطق  رتبه دوم سردترین  دیگر    .اندفته در  از سوی 

و  شهرستان اقلید  متوسط   آبادههای  سانتی درجه   0/0و    -1/0های  با  می  چهارمین  و  سومین  استان  گراد  سرد  ناطق 
 باشند.می

 

 
 فارس دمای استانبندی متوسط : پهنه2نقشه 

 
استان فارس   کمینهبندی دمای : پهنه3نقشه 
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 آگاهیهای فنی و پیش توصیه  -2 

 زراعت -1-2

 ی محصوالت زراع  یفن یهاه یتوص -1-1-2

 های عمومی توصیه 

 

 مریم لطفعلیانکارشناس: 

 

   کل استان: 

 های هرز و دفع آفات نباتی ها به منظور مبارزه با علف معاینه فنی و کالیبراسیون سم پاش  -1

 های مناسب برای سم پاشی )عدم استفاده از سمپاشی با النس( ها و روش استفاده از تکنیک  -2

 خودداری از سمپاشی در زمان وزش باد  -3
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 اقلیم
نوع 

 عملیات
 توصیه کارشناسی

 ها معاینه فنی سمپاش  داشت  سرد 

 ها معاینه فنی سمپاش  داشت  معتدل 

 گرم

 کاشت 

 جات صیفی
 ی کم خاکورز  یکشاورز  یهااستفاده از روش

 در رطوبت مناسب،   یبسترساز  انجام

 ی نکات فن  هی کل  تیمناسب با رعا  یاستفاده از ادوات خاکورز

جمع  سهولت  ( به منظور  کرونیم  30استاندارد )با ضخامت    کی پالست  زا  استفاده

 زه یبه صورت مکان  کی پالست  یا یبقا   یآور

 داشت 

 سم پاش   یفن نهیمعا

 سم پاش   ونیبراسیکال

 دار( بوم   یهااستفاده از سم پاش   حاًی)ترج  یمناسب سم پاش  کی از تکن  استفاده

گرم و 

 خشک 

 کاشت 

 جات صیفی
 ی کم خاکورز  یکشاورز  یهااستفاده از روش

 در رطوبت مناسب،   یبسترساز  انجام

 ی نکات فن  هی کل  تیمناسب با رعا  یاستفاده از ادوات خاکورز

جمع  سهولت  ( به منظور  کرونیم  30استاندارد )با ضخامت    کی پالست  زا  استفاده

 زه یبه صورت مکان  کی پالست  یا یبقا   یآور

 داشت 

 سم پاش   یفن نهیمعا

 سم پاش   ونیبراسیکال

 دار( بوم   یهااستفاده از سم پاش   حاًی)ترج  یمناسب سم پاش  کی از تکن  استفاده

 دان ی سپ ، دیخرمب، بوانات، دیاقل، آباده * منطقه سرد:

 مرودشت ، کوار، روزابادیف ، رازیش، سروستان ، سرچهان ، زرقان ، خرامه، پاسارگاد، ضایب ،  بختگان استهبان،  ، ارسنجان * منطقه معتدل: 

 ز یری نی، ممسن، کوهچنار ، کازرون ، نیروکارزیق، فسا، فراشبند، دشتنیزر، رستم، داراب، خفر ، جهرم* منطقه گرم: 

   مهر ، المرد، الر،  گراش،  خنج، اوز* منطقه گرم و خشک: 
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 گندم محصول: 

 

 محمد اسماعیل صداقت کارشناس: 
 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 سرد 

 بینی بارش اقدام به آبیاری گردد با توجه به پیش  a آبیاری 

های  کنترل علف
 هرز 

b  2-3هرز مزرعه گندم، حدود  هایعلف  تی وضع یابیارز یزمان برا  نیبهتر  
 . است اهچهی هفته پس از استقرار گ

 مصرف کود سرک 
c  و اواخر   دهیساقه  ،زنیزمان مصرف کود سرک در مرحله پنجه  نیبهتر

 . باشد ی ( می شی)قبل از مرحله زا  دهیساقه

 معتدل 

 بینی بارش اقدام به آبیاری گردد با توجه به پیش  a آبیاری 

های  علفکنترل 
 هرز 

b  2-3هرز مزرعه گندم، حدود  هایعلف  تی وضع یابیارز یزمان برا  نیبهتر  
 . است اهچهی هفته پس از استقرار گ

 مصرف کود سرک 
c  و اواخر   دهیساقه  ،زنیزمان مصرف کود سرک در مرحله پنجه  نیبهتر

 . باشد ی ( می شی)قبل از مرحله زا  دهیساقه
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 گرم

 بینی بارش اقدام به آبیاری گردد با توجه به پیش  a آبیاری 

های  کنترل علف
 هرز 

b  2-3هرز مزرعه گندم، حدود  هایعلف  تی وضع یابیارز یزمان برا  نیبهتر  
 . است اهچهی هفته پس از استقرار گ

 مصرف کود سرک 
c  و اواخر   دهیساقه  ،زنیزمان مصرف کود سرک در مرحله پنجه  نیبهتر

 . باشد ی ( می شی)قبل از مرحله زا  دهیساقه

گرم و 

 خشک 

 بینی بارش اقدام به آبیاری گردد با توجه به پیش  a آبیاری 

های  کنترل علف
 هرز 

b  2-3هرز مزرعه گندم، حدود  هایعلف  تی وضع یابیارز یزمان برا  نیبهتر  
 . است اهچهی هفته پس از استقرار گ

 مصرف کود سرک 
c  و اواخر   دهیساقه  ،زنیزمان مصرف کود سرک در مرحله پنجه  نیبهتر

 . باشد ی ( می شی)قبل از مرحله زا  دهیساقه

 دان ی سپ ، دیخرمب، بوانات، دیاقل، آباده * منطقه سرد:

 مرودشت ، کوار، روزابادیف ، رازیش، سروستان ، سرچهان ، زرقان ، خرامه، پاسارگاد، ضایب ،  بختگان استهبان،  ، ارسنجان * منطقه معتدل: 

 ز یری نی، ممسن، کوهچنار ، کازرون ، نیروکارزیق، فسا، فراشبند، دشتنیزر، رستم، داراب، خفر ، جهرم* منطقه گرم: 

 مهر، المرد، الر،  گراش،  خنج، اوز* منطقه گرم و خشک: 

 

 توضیحات تکمیلی: 

a :   .میزان آب آبیاری با توجه به مقدار بارش تعیین شود 

b  :افزا رعا  ییکارا  شیجهت  مبارزه    تیسموم  مناسب  زمان  و  مناسب  غلظت  مناسب،  انتخاب سموم  اصل:  سه 

 است. یمهم و ضرور اریبس
 

c :  کنترل   نیشده استفاده گردد. همچن  هیتوص  کیو در مراحل فنولوژ  طیکود سرک بصورت تقس  گرددیم  هیتوص

 است.  تیاهم  یهرز قبل از مصرف کود سرک دارا یهاعلف 
 

 باشدی م اهچهیهفته پس از سبز شدن گ 6هرز  هایزمان جهت کنترل علف  نیبهتر. 

 افزا انتخاب سموم مناسب، غلظت مناسب و زمان مناسب مبارزه    تیسموم رعا  ییکارا  شیجهت  سه اصل: 
 است. یمهم و ضرور اریبس
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  جومحصول: 

 

 ی هادی هاشمسیدکارشناس: 
 

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 سرد 

 های اخیر. بارندگیخودداری از انجام آبیاری با توجه به   آبیاری 

 . زدگی مزارعنیتروژنه با توجه به کاهش شدید دما و احتمال یخ عدم مصرف کودهای  کود سرک 

مبارزه با  
 های هرز علف

و عدم کارایی سموم در  های هرز با توجه به کاهش دما خودداری از مبارزه با علف 
 . شرایط ذکر شده

 معتدل 

 های اخیر. بارندگیخودداری از انجام آبیاری با توجه به   آبیاری 

 کود سرک 
کودهای نیتروژنه در مرحله پنجه زنی در صورتی که کاهش شدید دما و  مصرف 

 . احتمال یخ زدگی مزارع اتفاق نیفتد 

مبارزه با  
 های هرز علف

 . در صورت کاهش شدید دما های هرز  خودداری از مبارزه با علف 

 

 

  



 1401بهمن  1:  تاریخ انتشار 9 شمارهسال سوم                                                        کشاورزی  واقلیم  ، هوا نشریه

11 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 گرم

 های اخیر.بارندگی عدم آبیاری مزارع با توجه به   آبیاری 

 کود سرک 

در سه مرحله    نه به صورت تقسیط وژمصرف کود اوره و یا سایر کودهای نیترو  *
درصد(    30روی ) و اواخر ساقه  درصد( 40)  درصد(، اواخر پنجه زنی  30) دومین آبیاری

 رشناسان مراکز خدمات. ا با توجه به میزان کود تدارک دیده شده و با نظر ک

مبارزه با  
 های هرز علف

زنی تا  مرحله ابتدای پنچه از های هرز باریک برگ و پهن برگعلف مبارزه با 

درجه    5بعد از بارندگی در صورتی که دمای شبانه مزرعه باالی  رویاوایل ساقه
 . گراد باشد و با نظر کارشناسان مراکز خدماتسانتی 

گرم و 

 خشک 

 های اخیر.توجه به بارندگی عدم آبیاری مزارع با  آبیاری 

 کود سرک 

در سه مرحله    نه به صورت تقسیط وژمصرف کود اوره و یا سایر کودهای نیترو  *
درصد(    30روی ) درصد(و اواخر ساقه  40)  درصد(، اواخر پنجه زنی  30) دومین آبیاری

 رشناسان مراکز خدمات. ا با توجه به میزان کود تدارک دیده شده و با نظر ک

مبارزه با  
 های هرز علف

زنی تا  مرحله ابتدای پنچه از های هرز باریک برگ و پهن برگعلف مبارزه با 

درجه    5بعد از بارندگی در صورتی که دمای شبانه مزرعه باالی  رویل ساقهیاوا
 . گراد باشد و با نظر کارشناسان مراکز خدماتسانتی 

 دان ی سپ ، دیخرمب، بوانات، دیاقل، آباده * منطقه سرد:

 مرودشت ، کوار، روزابادیف ، رازیش، سروستان ، سرچهان ، زرقان ، خرامه، پاسارگاد، ضایب ،  بختگان استهبان،  ، ارسنجان * منطقه معتدل: 

 ز یری نی، ممسن، کوهچنار ، کازرون ، نیروکارزیق، فسا، فراشبند، دشتنیزر، رستم، داراب، خفر ، جهرم* منطقه گرم: 

 مهر، المرد، الر،  گراش،  خنج، اوز* منطقه گرم و خشک: 

 

 کیلوگرم در هکتار نباشد.  250تن جو در هکتار کمتر از  4* مصرف کود اوره برای عملکرد 

  



 1401بهمن  1:  تاریخ انتشار 9 شمارهسال سوم                                                        کشاورزی  واقلیم  ، هوا نشریه

12 

 

  کلزامحصول: 

 

 منصور رشیدی کارشناس: 
 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 آبیاری  سرد 
باشد توصیه خاصی مورد  مناطق در مرحله روزت می با عنایت به اینکه کلزا در این  

باشد و در صورت بارندگی و برف احتمالی گیاهان مقاومت بیشتری در برابر انتظار نمی 
 . سرمازدگی خواهند داشت 

 معتدل 

 بیاری  آ

  ،شهیکه در مرحله روزت بوده وجود رطوبت در منطقه ر  اهیگ یبا توجه به مرحله رشد 
  هیتوص یدر صورت بارندگ   و دهدی م شی را در صورت وقوع سرما افزا  اهیمقاومت گ

 . گرددی نم یخاص

مبارزه با  
 های هرز علف

  ه ی بودن درجه حرارت توص   ن یی که در مرحله روزت بوده و پا   اه ی گ   ی توجه به مرحله رشد 
 . گردد ی نم   ی خاص 

 باشد. صورت مساعد بودن هوا وجین مزارع موثر می در  

مبارزه با شته  
 مومی کلزا 

کلزا اقدام گردد و در صورت    ی مستمر از مزارع نسبت به رصد شته موم   ی ضمن سرکش 
 . اقدام گردد   آفت   ن ی ا   ه ی بر عل   ی مساعد بودن هوا نسبت به کانون کوب 
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 گرم

و   خاکورزی
 کشت 

 . های تاخیری پرهیز گردد با توجه به سپری شدن تاریخ کشت از کشت 

 . های هرز انجام گردد تا قبل ساقه روی عملیات مبارزه با علف  مصرف علفکش 

 بیاری آ

دهی  با توجه به اینکه در این مناطق بعضی از مزارع  کلزا در مرحله شروع ساقه و غنچه 
 بعد از مصرف کود سرک اقدام گردد.   بیاری مزارع آ باشند نسبت به  می 

 . بیاری مزارع خوداری گردد آ متر از  میلی   25در صورت وقوع بارندگی باالی  

مبارزه با  
 های هرز علف

 . های هرز انجام گردد عملیات مبارزه با علف  روی ساقه از  قبل  تا  
عملکرد    ش ی هرز پهن برگ هم خانواده کلزا در افزا   ی ها مزارع بخصوص علف   ن ی وج 

 . باشد ی محصول موثر م 

مصرف کود  
 سرک 

باشند نسبت به مصرف  می   دهی دهی و غنچه خروج از روزت، ساقه در مزارعی که در مرحله  
 کود سرک اقدام گردد.  

 مونیوم در این مراحل باعث افزایش عملکرد خواهد شد. آ مصرف کود سولفات  

 . گردد    ه های مناسب استفاد کش های هرز از علف جهت مبارزه با علف   روی قبل از ساقه تا   علفکش مصرف  

گرم و 

 خشک 

خاکورزی و  
 کشت 

 های تاخیری پرهیز گردد. با توجه به سپری شدن تاریخ کشت از کشت 

 . های هرز انجام گردد تا قبل ساقه روی عملیات مبارزه با علف  مصرف علفکش 

 بیاری آ

دهی  توجه به اینکه در این مناطق بعضی از مزارع  کلزا در مرحله شروع ساقه و غنچه با  
 بعد از مصرف کود سرک اقدام گردد.   بیاری مزارع آ باشند نسبت به  می 

 متر از آبیاری مزارع خوداری گردد. میلی   25در صورت وقوع بارندگی باالی  

مبارزه با  
 های هرز علف

 . های هرز انجام گردد عملیات مبارزه با علف  روی ساقه از  قبل  تا  
عملکرد    ش ی هرز پهن برگ هم خانواده کلزا در افزا   ی ها مزارع بخصوص علف   ن ی وج 

 . باشد ی محصول موثر م 

مصرف کود  
 سرک 

باشند نسبت به مصرف  می   دهی دهی و غنچه خروج از روزت، ساقه در مزارعی که در مرحله  
 کود سرک اقدام گردد.  

 مصرف کود سولفات آمونیوم در این مراحل باعث افزایش عملکرد خواهد شد. 

 گردد.    ه های مناسب استفاد کش های هرز از علف جهت مبارزه با علف   روی قبل از ساقه تا   مصرف علفکش 

 دان ی سپ، دیخرمب ، بوانات، دیاقل، آباده * منطقه سرد:
 مرودشت ، کوار، بادآروز یف ، رازیش، سروستان ، سرچهان ، زرقان ، خرامه، پاسارگاد، ضایب ،  بختگان ، استهبان،  ارسنجان * منطقه معتدل: 

 ز یری نی، ممسن، کوهچنار ، کازرون ، نیروکارزیق، فسا، فراشبند، دشتنیزر، رستم، داراب، خفر ، جهرم* منطقه گرم: 
  مهر، المرد، الر،  گراش،  خنج، اوز* منطقه گرم و خشک: 
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  پاییزهچغندر قند  محصول: 

 

 شیرازی، محسن بذرافشان نصراله آتشیکارشناس: 
 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم 

 گرم

 های هرز علف 

های  کش تر از علف های هرز باریک برگ باید هر چه سریع در صورت مشاهده علف 
 ها استفاده شود.کش اختصاصی برای کنترل آن برگ باریک  

 ها الزم است.کش وجود رطوبت کافی خاک برای کارایی بیشتر علف 

 آفات 

در مزارع سبز شده از به کاربردن سموم حشره کش به عنوان پیشگیری از 

 حمله آفت خودداری گردد.  

راهنمائی گرفتن از های خسارت آن با مشورت و در صورت مشاهده آفت و یا نشانه 
 ایی به کار گرفته شود.یکارشناسان مربوطه، روش مبارزه شیم

 تنک و وجین 

های هرز در مرحله شش تا هشت برگی ها و وجین علف باید عملیات تنک بوته 
 متر باشد.سانتی  20تا  18ها باید حدود چغندرقند انجام شود. فاصله بین بوته 

های کارگری، پیش از های هرز و کاهش هزینه شود برای کنترل علف پیشنهاد می 
 عملیات تنک و وجین از کولتیواتور استفاده شود.  

رطوبت خاک برای کولتیواتور زدن باید درحد گاورو باشد، تا موجب ایجاد کلوخ و 
 های چغندر نشود.آسیب به بوته 

 تغذیه

دار استفاده گردد. بهتر است این کار پس از تنک و وجین باید از کود سرک نیتروژن
ها  جویی شود و هم جویچه با کودکار انجام شود تا هم در میزان کود مصرفی، صرفه 

 ترمیم و بازسازی شوند.  

کیلوگرم  100تا  75دار )مانند اوره( بسته به شرایط خاک مقدار مصرف کود نیتروژن
 دار در مراحل بعدی باید استفاده شود.  شود. باقیمانده کود نیتروژنی توصیه م

بینی بارش اعالم شده باشد نیازی به آبیاری پس از استفاده از کود  چنانچه پیش 
  سرک نیست، اما در غیر این صورت انجام آبیاری پس از کود سرک ضروری است.

 . باشد ی م  تی داشت حائز اهم اتیدر انجام عمل زیمناسب هوا ن  یدما
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم 

گرم و 

 خشک 

 های هرز علف 

های  کش تر از علف های هرز باریک برگ باید هر چه سریع در صورت مشاهده علف 
 ها استفاده شود.کش اختصاصی برای کنترل آن باریک برگ 

 ها الزم است.کش علف وجود رطوبت کافی خاک برای کارایی بیشتر 

 آفات 

در مزارع سبز شده از به کاربردن سموم حشره کش به عنوان پیشگیری از 

 حمله آفت خودداری گردد.  

های خسارت آن با مشورت و راهنمائی گرفتن از در صورت مشاهده آفت و یا نشانه 
 ایی به کار گرفته شود.یکارشناسان مربوطه، روش مبارزه شیم

 وجین تنک و 

های هرز در مرحله شش تا هشت برگی ها و وجین علف باید عملیات تنک بوته 
 متر باشد.سانتی  20تا  18ها باید حدود چغندرقند انجام شود. فاصله بین بوته 

های کارگری، پیش از های هرز و کاهش هزینه شود برای کنترل علف پیشنهاد می 
 عملیات تنک و وجین از کولتیواتور استفاده شود.  

رطوبت خاک برای کولتیواتور زدن باید درحد گاورو باشد، تا موجب ایجاد کلوخ و 
 های چغندر نشود.آسیب به بوته 

 تغذیه

دار استفاده گردد. بهتر است این کار پس از تنک و وجین باید از کود سرک نیتروژن
ها  جویی شود و هم جویچه با کودکار انجام شود تا هم در میزان کود مصرفی، صرفه 

 ترمیم و بازسازی شوند.  

کیلوگرم  100تا  75دار )مانند اوره( بسته به شرایط خاک مقدار مصرف کود نیتروژن
 دار در مراحل بعدی باید استفاده شود.  شود. باقیمانده کود نیتروژنی توصیه م

بینی بارش اعالم شده باشد نیازی به آبیاری پس از استفاده از کود  چنانچه پیش 
  سرک نیست، اما در غیر این صورت انجام آبیاری پس از کود سرک ضروری است.

 . باشد ی م  تی داشت حائز اهم اتیدر انجام عمل زیمناسب هوا ن  یدما

 ز یری نی، ممسن،  کوهچنار، کازرون ، نیروکارزیق، فسا، فراشبند، دشتنیزر، رستم، داراب، خفر ، جهرممنطقه گرم: 

 مهر ، المرد، الر، گراش، خنج، اوزمنطقه گرم و خشک: 

 

 

  



 1401بهمن  1:  تاریخ انتشار 9 شمارهسال سوم                                                        کشاورزی  واقلیم  ، هوا نشریه

16 

 

 فرنگی گوجه  محصول: 

 

 کیکاووس نجفی شبانکاره کارشناس: 

 

 کارشناسیتوصیه  نوع عملیات  اقلیم 

 گرم

 کاشت 
 شود. های تونلی شروع می فرنگی به صورت کشت از اوایل دی ماه کاشت گوجه   -1

تمهیدات الزم جهت انجام آزمایش خاکشناسی عناصر ماکرو و میکرو صورت    -2
 پذیرفته و توصیه کودی برای کشت تولید بهاره بر اساس آن انجام پذیرد. 

 داشت 

a 1-  همراه با آب آبیاری انجام پذیرد.مصرف کودهای ازته  
محلول پاشی با کودهای پتاسه، بور و روی جهت تقویت و افزایش مقاومت   -2

 به سرما انجام پذیرد. 
شود  یم  هیتوص مصرف فسفر بصورت سرک در مراحل مختلف رشد -3

و   یمرحله گلده  شه،یر مرحله پس از استقرار مراحل عبارتند از: نیمهمتر
 میوه.  لی مرحله تشک

مس و بر در مزارع گوجه   منگنز، ،یرو   آهن، ییمصرف عناصر غذا -4
  ن یمصرف ا است. یدر مناطق مختلف با شدت و ضعف متفاوت ضرور یفرنگ

ها است. بسته به شدت  آن تیریروش مد نیعناصر بر اساس آزمون خاک بهتر
ل دوره داشت  در طو  ایعناصردر زمان قبل از کاشت و   نیکمبود مصرف ا

 .است  هیقابل توص یاریبه همراه آب آب  ایو  ی شبصورت محلول پا

مدیریت تغذیه 
در صورت بروز  

 سرما 

در مزارع    میو پتاس نهیآم  دیاس ی ساعت قبل از وقوع سرما، کودها 48تا  24 -1
 .سازنده( هی )دوز مصرف بر اساس توص شود یمحلول پاش یفیو ص یسبز

و  یدر مزارع سبز  یاریبصورت کودآب یکود چیبود ه یاگر نوبت کود ده -2
 مصرف نشود. یفیص

  یدر مزارع سبز اه یگ یابیپس از سرما و در صورت بروز خسارت جهت باز -3
  دیو اس نهیدآمیاس ،ییایمحرک رشد )عصاره جلبک در  یاز کودها یفیو ص

ازته مناسب   یمحلول به همراه کودها  می( و فسفر محلول و پتاسکیومیه
  رت( استفاده گردد. روش مصرف هم بصومیسولفات آمون ای می آمون تراتی)ن

 باشد. یو هم بصورت محلول پاش یاریکودآب
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم 

گرم و 

 خشک 

 کاشت 
 شود. می های تونلی شروع  فرنگی به صورت کشت از اواسط آذر ماه کاشت گوجه   -1

تمهیدات الزم جهت انجام آزمایش خاکشناسی عناصر ماکرو و میکرو صورت    -2
 پذیرفته و توصیه کودی برای کشت تولید بهاره بر اساس آن انجام پذیرد 

 داشت 

a 1- .مصرف کودهای ازته همراه با آب آبیاری انجام پذیرد  
تقویت و افزایش مقاومت  محلول پاشی با کودهای پتاسه، بور و روی جهت  -2

 به سرما انجام پذیرد. 
شود  یم  هیتوص مصرف فسفر بصورت سرک در مراحل مختلف رشد -3

و   یمرحله گلده  شه،یر مرحله پس از استقرار مراحل عبارتند از: نیمهمتر
 میوه.  لی مرحله تشک

مس و بر در مزارع گوجه   منگنز، ،یرو   آهن، ییمصرف عناصر غذا -4
  ن یمصرف ا است. یدر مناطق مختلف با شدت و ضعف متفاوت ضرور یفرنگ

ها است. بسته به شدت  آن تیریروش مد نیعناصر بر اساس آزمون خاک بهتر
در طول دوره داشت    ایعناصردر زمان قبل از کاشت و   نیکمبود مصرف ا

 .است  هیقابل توص یاریبه همراه آب آب  ایو  ی شبصورت محلول پا

تغذیه مدیریت 
در صورت بروز  

 سرما 

در مزارع    میو پتاس نهیآم  دیاس ی ساعت قبل از وقوع سرما، کودها 48تا  24 -1
 .سازنده( هی )دوز مصرف بر اساس توص شود یمحلول پاش یفیو ص یسبز

و  یدر مزارع سبز  یاریبصورت کودآب یکود چیبود ه یاگر نوبت کود ده -2
 مصرف نشود. یفیص

  یدر مزارع سبز اه یگ یابیصورت بروز خسارت جهت بازپس از سرما و در   -3
  دیو اس نهیدآمیاس ،ییایمحرک رشد )عصاره جلبک در  یاز کودها یفیو ص

ازته مناسب   یمحلول به همراه کودها  می( و فسفر محلول و پتاسکیومیه
  رت( استفاده گردد. روش مصرف هم بصومیسولفات آمون ای می آمون تراتی)ن

 باشد. یو هم بصورت محلول پاش یاریکودآب

 دانیسپ، دی خرمب، پاسارگاد، بوانات، دیاقل،  آباده منطقه سرد:

 مرودشت ، کوار، بادآروز ی ف، رازیش، سروستان ، سرچهان ،  زرقان ، خرامه، ضای ب، بختگان ، استهبان، ارسنجان منطقه معتدل: 

 ز یری نی، ممسن،  کوهچنار، کازرون ، نیروکارزیق، فسا، فراشبند، دشتنیزر، رستم، داراب، خفر ، جهرممنطقه گرم: 

 مهر ، المرد، الر، گراش، خنج، اوزمنطقه گرم و خشک: 
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a: 80حدود  که یکودها مصرف شود بطور ریو به همراه سا در زمان قبل از انتقال نشا یستیبا تروژنیاز ن یبخش  

  ن ی تا چ مانده یدرصد باق 20یعنیکود ازته   یداده شود. مابق اهی برداشت به گ نیقبل از اول یستیبا یدرصد کود ازته مصرف
قابل    یاریدر هکتار در هرمرحله آب  تروژنین  لوگرمیک25تحت فشار حداکثر مصرف    یاریآب  ستم یدوم مصرف شود. درس

افزای م  هیتوص ثر خواهد  مصرف کود مو  ییتعداد دفعات مصرف در کارآ  شیگردد. در صورت سبک بودن بافت خاک 
 .بود

   . ابدی لیدرصد تقل50مصرف کود ازته به   زانیدر هکتار م یتن کود مرغ 10در صورت مصرف 
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 باغبانی -2-2

 های فنی محصوالت باغی توصیه  -1-2-2
 

 علیرضا ضیغمی کارشناس: 
 

باغ  
 )گونه( 

اقلیم/ 
 شهرستان 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات 

 پسته 

بختگان،  ، نیریز
سروستان، 

مرودشت،   ، خرامه
 کوار و شیراز 

 به باغی و تغذیه 

 ی کود  هیتوص
 به صورت چالکود   یک یومی فسفاته، پتاسه و ه ، یوانیح یکودها -1

 ی اریهمراه با آب آب کیسولفور دیاس -2
 

 عملیات به زراعی 
 فرم(  تنک شاخه و ، سربرداری ، هرس زمستانه )ناخنک  -1

ها و بخصوص سایه  در کف کرتماسه بادی )مصرف ماسه بادی  -2
انداز درختان بصورت مالچ جهت کاهش تبخیر سطحی و افزایش 

 . (ذخیره سازی رطوبت 
سدیمی از گچ   -های سدیمی و شورگچ )بمنظور اصالح خاک-3

نمایند و میزان مصرف در هکتار بستگی به نتایج  معدنی استفاده می
 . آزمون آب و خاک دارد(

 . آزمون خاک-4
 های شور خاکآبشویی  -5

 

 :  هایماریآفات و بمراقبت 
 تله گذاری جهت شکار سوسک سرخوار پسته  -1

 

  



 1401بهمن  1:  تاریخ انتشار 9 شمارهسال سوم                                                        کشاورزی  واقلیم  ، هوا نشریه

20 

 

 باغ )گونه( 
اقلیم/ 

 شهرستان 
 توصیه کارشناسی نوع عملیات 

 مرکبات 

 فسا

 باغیبه 
 تغذیه 

 ایهای قرنطینه ردیابی آفات و بیماری  -1

   کازرون
 
 ی نارنگ

 برداشت  -1
 برداشت آزمون خاک بعد از   -2

 کودهای آلی( + Mg+NPKتغذیه کامل خاکی ) -3
 هرس سبز  -4

 رستم 
 
 ی نارنگ

 ی کود  هیتوص

  برگ و  خاک و شی زماآ اساس  بر  یخاک هیتغذ  مصرف  زمان -1
 ن آ لیتحل و هیتجز

هرسال سن   یبار به ازا  کیسال   دو  هر دهیپوس یکودگاو  *
 لوگرم یک 5درخت 

 از ین ازته مورد کود 20%* 
 از ین  مورد میپتاس 30%* 

 از یکودفسفاته موردن100%* 
،  آهن، یعناصر رو  ی حاو از یمورد ن  یکودها  یمصرف خاک* 

با فاصله    دیخاک که با  شیزما آ اساس  بر می زیمن، میکلس، منگنز
 مصرف شوند. 

 ی درختان جهت کودده یکن یپ -2
 نهال  ینیگزیجا جهت کاشت و نیآماده کردن زم -3

 ی باغ به اتیعمل

 انجام  زمان                   
 فت زده آ خشک و یهاحذف شاخه  هرس زمستانه و -1

  یلودگآ سابقه  در باغات با  یمعدن و یآل  یهاپاشش روغن  -2
 آرد آلود  یهاشپشک

 باغ  در   ماندهیباق  یهاه ویم  آوریجمع  -3
 ی خاک هیهت تغذجدرختان  یکنیپ -4

 

 ها یماریب آفات و مراقبت

با    آلیو   یمعدن یهاروغن  زمستانه با ی انجام روغن پاش زمان
 آرد آلود درصد مناسب جهت کنترل 
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 باغ )گونه( 
اقلیم/ 

 شهرستان 
 توصیه کارشناسی نوع عملیات 

 خرما 

 دشت زرین 

 به باغی 

 خاکدهی اطراف درختان  -1
 های هرز مبارزه با علف  -2

 کازرون 

 غرس نهال  -1
 ب ی هرس تکر -2

 پاجوش و تنه جوش هرس  -3
 تغذیه کامل خاکی بر اساس نتایج آزمون خاک و برگ  -4

 ردیابی سوسک کرگردنی و چوبخوار  -5

 الرستان 

 ی شخم و پاکن اتیعمل -1
  ی ار یآب ستمیس میها و ترمتوسعه تشتک  -2

 یی ا یمیو ش ی آل ی با کودها چالکود -3
 سرخرطومی حنایی  با  ردیابی و مبارزه -4

 جهرم 

 تغذیه کامل خاکی بر اساس نتایج آزمون خاک و برگ  -1
 با سوسک کرگدنی خرما مبارزه   -2

 ایردیابی آفات قرنطینه  -3
 ( ی مبارزه با شپشک سپر دار )روغن پاش -4
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 اقلیم/ شهرستان  باغ )گونه( 
نوع  

 عملیات 
 توصیه کارشناسی

 استهبان، نیریز  انجیر 
 ی به باغ 

 تغذیه 
 آبگیرها  مرمتو اصالح و   خاکدهی -1

 زیتون

 به باغی  کازرون 
 ی و جوان ساز  یهرس بارده -1

 بر اساس آزمون خاک و برگ  یخاک ه یتغذ -2

 کوار 
به باغی و  

 تغذیه 

پتاس و فسفات همراه با سولفات آهن،   ،یآل یکودها  با  هیغذت -1
 ی رو

 بیماری ورتیسلیوم زیتون  -2

 دشت زرین 
به باغی و  

 تغذیه 
 ی آل یکودها با   هیتغذ -1

 ی محصول روغن  رداشتب -2
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 : یلی تکم حاتیتوض -2-2-2

 علیرضا ضیغمی کارشناس: 

 

 پسته 

عز باشند در صورت  زیباغداران  داشته  ز  که  یتوجه  به  دما در منطقه  برس  ریحداقل  زدن چالکود جددصفر  از    دی، 
اند ، نسبت به پر کردن چالکود و کانال کودها اقدام  کانال کود حفر و پر نکرده   ایچنانچه چالکود    نمایید. و یا  یخوددار

 . دهدیمدرختان را کاهش   شهیر  یکار خطر سرمازدگ نیا. ندینما

 

 های شورعملیات آبشویی خاک 

زیادی نمک    ECچنانچه   این آب، حجم  با  باشد(، ساالنه همراه  آبیاری شور  )آب  باشد  باال  تامین آب  منبع  آب 
شود و بسته به وضعیت بافت و ساختمان خاک و نوع سیستم آبیاری این نمک  بسته به درجه شوری وارد خاک باغ می 

 آید.می  دکند و خسارت سنگینی به درختان پسته وارها و اعماق مختلف خاک تجمع پیدا می در الیه 

سنگین و غرقابی و به اصطالح اجرای  ترین راه اصالح آبیاری  های شور در باغات پسته مهم جهت اصالح خاک 
های زمستان و دی  ها آبیاری باغ بالفاصله بعد از بارندگیباشد. بهترین زمان جهت آبشویی نمکعملیات آبشویی می

 ماه است.

 

 
 های شور عملیات آبشویی خاک 
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 ماسه بادی: 

در کف کرت  بادی  ماسه  سایه مصرف  و بخصوص  بصورت  ها  و انداز درختان  تبخیر سطحی  کاهش  مالچ جهت 
 افزایش ذخیره سازی رطوبت.

 شیرین باشد و رنگ تیره آن معموالً بهتر است. انتخاب ماسه بادی:  –
 ریختن در سطح خاک و به صورت مالچ. نحوه مصرف:  –
ارتفاع   تن در هکتار. 1200بر اساس بافت خاک، دور آبیاری و شوری خاک تا  میزان مصرف:  –

 متر کمتر باشد.سانتی 25ها نباید از ماسه بادی در کف کرت 
 بعد از خزان درختان تا آخر بهمن ماه.  زمان مصرف:  –

 

 انجام مبارزه مکانیکی با آفت سوسک سرشاخه خوار  

 نمایید. در باغات پسته جهت مبارزه تلفیقی با آفت سوسک سرشاخه خوار نسبت به انجام عملیات زیر اقدام 

 ها.ندن آنهای خشک و سوزاهرس شاخه  -1

 ه.هرس شد  ههای تازگذاری با چوب تله  -2
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 درختان پسته  ییسرما ازین

  آن ناشناخته   یاز جنبه ها  یاریبوده که بس  یاهیگ  یولوژیزیف  میمفاه  نی ترده یچیاز پ  یکیدرختان    ییسرما  ازین 
اما به زبان ساده م  مانده انسان   توان گفت همانی است.  از خواب    نکهیا  ی ها براگونه که ما  صبح به موقع و سرحال 

خواب موثر در طول    نیا  ازمندین  یبه نوع  زیدرختان ن  م؛یدر طول شب هست  ی دیساعات خوب مف  ازمندین  میشو  داریب
نشده و   دار یبامدادان به موقع از خواب ب  م،ی همانطور که ما اگر شب خوب نخواب  مفهوم  دوره رکود و خواب خود هستند.

ن ن  مینخواه  زیسرحال  درختان  ن  زیبود؛  تامآن  ییسرما  ازیاگر  در طول فصل خواب  و   ،نگردد  نیها  موقع  به  بهار  در 
  ی نامناسب همراه خواهد بود. به زبان  یشیو رشد رو   وهیجوانه گل و م  زشید که با رنخواهند ش  داریسرحال از خواب ب

  ی هات ی و متابول  هادرات ی خود را با کربوه یاهیگ ره یزمستان ش  یبا سرما  ی سازگار یدرختان برا تر  یعلم

  ها خ یضد  ن یا لیو تبد  هی تجز  ازمندیدر بهار ن   یدار ی ببرای  کرده و حال    ظ یتغل   خیضد کیهمانند    مختلف 

  . ردیگی گراد انجام می درجه سانت ۷تا    0 نیمثال ب   یبرا   یخاص  یفعل و انفعاالت در دماها  نی است که ا

آماده    بهار  در  یداریب  یو برا  هیتجز  یاه یگ  یهاخیضد  نیتا اهستند    یساعات سرد موثر  ازمندیرقام مختلف نا
  گردند.

پاش  اطیاحت روغن  احمدآقا  یدر  جار  ییرقم  سال  احمدآقا  ییسرما  ازین  یدر  خ  ییرقم  پسته  مناطق  عمده    زیدر 
 میگذشته ممکن است تصم  یهاباغداران بنا به تجربه موفق سال   یندارد. اما برخ  یضرورت  یو روغن پاش  دیگرد  نیتام

ها واکنش  ی به روغن پاش  ییرقم احمدآقا  ریاخ  یهاکه در سال   دیداشته باش  توجه   .رندیبگ  زیرقم ن  نیا  یبا روغن پاش
و    دهیرقم گرد  ن یگل ا  یهااز جوانه   ره یآوندها و خروج ش  یسبب پارگ  ینبات  ره یش  انینشان داده و شدت جر  یمتفاوت

در پاشش    نیبنابرا  ست،ین  ردور از انتظا  زین  یدر سال جار  دهیپد  نیوارد نموده است. از آنجا که ا  یخسارت قابل توجه
 . دیریباغ در نظر بگ ط یمتناسب با شرا را نموده و غلظت روغن  یشتریرقم دقت ب نیا یروغن ولک رو 
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 وه یدرختان م   یهای ماریآفات و ب یآگاه  شی مراقبت و پ  -3-2
 

پ حفظ نباتات استان بر اساس اطالعات    تیریمد  یآگاه  شیشبکه مراقبت و 
ا از  فنولوژ  یفرمون  یهاتله   ،یهواشناس  یهاستگاه یحاصل   هایه یاطالع  اه یگ  یو 

نموده است  لیذ رعارا صادر  با  است  به مد  تی. الزم   ت یریموارد ذکر شده نسبت 
 و کاهش خسارت آفت اقدام گردد.  یدفعات سمپاش

 

 )در گلخانه(  ی گوجه فرنگ  ی کپک خاکستر یماریب  -2-3-1

 ، شعله کاظمی، حمیده صحراییانیعباس دیجاو  کارشناس: 

 

قارچ   بیماری  این  این  می   Botrytis cinereaعامل  و  قارچباشد که  بوده  وسیع  میزبانی  دامنه  دارای    بیماری ، 
خاکستری فلفل  توت  فرنگی،گوجه   جمله  از  متفاوتی  گیاهان  رویرا   کپک  و  انگور  می فرنگی،  میزان کندایجاد   .

   .استاز مزارع بیشتر  هااثرگذاری این بیماری در گلخانه 
 

 خاکستری  هایبافت   میوه  و   هاگل   برگ،  ساقه،  شامل  گیاه  هوایی  هایبخش   تمام  روی  عالئم  عالئم بیماری: 

  بیماری   این.  شودمی   آغاز  طوقه  و   خاک  سطح  به  نزدیک  هایبخش   از  هابرگ  و   ساقه  آلودگی.  شودمی   ایجاد  رنگی
  ها گیاهچه   پژمردگی  باعث  ساقه   اولیه  آلودگی.  شودمی   ساقه   روی  رنگ   کرم   یا   خاکستری   کپکی  و   شانکر   ایجاد   باعث

  این   اغلب.  شودمی   دیده   ایقهوه  یا  خاکستری  رنگ   به  آبسوخته   هایلکه   شکل  به  میوه   روی  بیماری   عالئم.  شودمی
  ها بافت  این  روی  و   هستند  نرم  حدودی  تا   آلوده  هایبخش .  شوندمی   ظاهر  فرنگی   گوجه  گاهگل   مجاورت   در  هالکه

  و   شکل   ایدایره   مرده،  بافت  های لکه  ها،برگ  روی  بیماری  گسترش   با.  شودمی  تشکیل  رنگ  خاکستری  کرکی  پوشش 
تر تیره   تدریج  به   و   یابدمی   گسترش  برگ  نوک   سمت  به   آهستگی  به   هالکه   این.  آیندمی   در   بژ  یا   روشن   ایقهوه   رنگ   به

  کند.ای از کل گیاه ظاهری پژمرده و خشک شده پیدا میهای عمده شده، تا نهایتا بخش 

 

 

 
  

 وه ی در گلگاه م ی خاکستر یآبسوخته با پوشش کرک یهالکه ها بروز لکه و شانکر روی برگ و ساقه
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 مدیریت بیماری : 

 ایترجیحا استفاده از آبیاری قطرهتنظیم آبیاری و  ❖
 مناسب در گلخانه علی الخصوص در ساعات میانی روز  تهویه  کردن فراهم و  رطوبت کاهش ❖
ها و رعایت بهداشت محیط گلخانه )نظیر ضدعفونی میوه   به   فیزیکی  صدمه   گونه   هر  بروز  از   جلوگیری ❖

 وسایل هرس( 
 کلسیم  دارای  کودهای از  بیشتر استفاده ❖

  اولین   شدن  باز  و   زنیجوانه :  هایزمان   در  و   متناوب  بصورت  ذیل  سموم  از   یکی  با  شیمیایی  مبارزه  ❖
)با  تکرار  یکبار  هفته  دو   هر  ضرورت  صورت  در   و   هاگلبرگ  ریزش  از  بعد  ها،برگ   از   استفاده  شود 

  ، 3/0  ناتیوو   ،2-5/2    زد  ام  متاالکسیل  هزار،  در  2  اینفینیتو  هزار،  در  3  نوردوکس:  نظیر  سمومی
 در هزار   1 یا فلینت 75/0  -1 ارتیواتاپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ها و پژمردگی و خشک شدنتوسعه لکه
 ای از گیاه های عمدهبخش
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 خرما ییحنا یسرخرطوم یانه یآفت قرنط   -2-3-2

 فرد، رزا کمالی ، بهادر صحت یعباس دیجاو  کارشناس: 

 

  از شوید متوجه اینکه  بدون را شما نخل درختان  خاموش بصورت سرخرطومی حنائی خرما

 برد.می بین

در درون تنه نخل از بافت تنه تغذیه  دیشما متوجه شو نکهیبدون ا( این آفت یهاالروهای )کرم 
 شوند.و پس از مدتی باعث مرگ و خشک شدن درختان می 

 مناطق آلوده:  

استان فارس،  خلیج  حوزه  و  کشورهای  سیستان  و  های  کرمان  جنوب  هرمزگان،  بلوچستان، 

شهرستان  یهایبخش  و    و  قیر  گراش،  اوز،  خنج،های  از  المرد  الرستان،  جهرم،  کارزین، 

 .باشندبه این آفت آلوده می  زرین دشت
 

 ید: یبه منظور حفظ سالمت باغات خود موارد زیر را رعایت نما

باشد و با  آلوده فوق الذکر ممنوع می هرگونه پاجوش خرما از مناطق    و کشت  تهیه، جابجایی  -1
 متخلفین برخورد قانونی خواهد شد. 

  با   و   حاصل  اطمینان  تهیه  محل  باغات  سالمت  از  پاجوش  کشت  و   جابجایی  خرید،  از  قبل  -2
   .نماید هماهنگی خود شهرستان مدیریت نباتات حفظ  کارشناسان

  فروشندگان سیار و دوره گرد خودداری از خرید و کشت پاجوش بدون گواهی سالمت و از    -3
 ید. ینما

عال  –4 کشاورزی  یهرگونه  جهاد  مرکز  نزدیکترین  به  را  آفت  این  به  آلودگی  به  مشکوک  م 

 اطالع رسانی کنید. 
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 سوسک سیاه گندم   -2-3-3

 ، عبداله کاربر، مریم شهریوریعباس دیجاو  کارشناس: 

 

باشد که در مراحل اولیه رشد، به مزارع خسارت وارد  خاکزی در مزارع گندم و جو می این آفت یکی از آفات مهم  
 کند. این آفت یک نسل در سال دارد. می

های استان فارس مشاهده گردیده است. خصوصا در  آفت در اکثر شهرستان   منطقه تحت پوشش اطالعیه: 

 باشد. ای برخوردار میو پاسارگاد از اهمیت ویژههای ممسنی، رستم، کازرون، فراشبند، فیروزآباد، فسا شهرستان
 

   
 خسارت  الرو آفت  سوسک بالغ

 

 کنترل: 

 الف( زراعی 

 تناوب زراعی: استفاده از محصوالتی مانند نخود، کلزا و آفتابگردان -1

 سال  2عدم کشت گندم و جو در مزارع آلوده حداقل به مدت   -2

 از برداشتشخم عمیق تابستانه بالفاصله بعد   -3

 شخم پاییزی بعد از باران دوم -4

 ب( شیمیایی 

  30در صورت لزوم و یا وجود دو الرو سوسک یا بیشتر در هر  به محض دیدن اولین عالیم خسارت در مزرعه
 سانتی مترمکعب خاک قبل از کاشت مبازه توصیه می شود. 

 لیتر در هکتار  5/1-2به میزان   EC35% فوزالن -1

 لیتر در هکتار  5/1-2به میزان  EC40.8% کلرپیرفوس -2

 لیتر در هکتار میلی  250به میزان  SC35% ایمیداکلوپرید -3

ایمیداکلوپراید این آفت با ضدعفونی بذر با  کیلوگرم بذر امکان پذیر    100گرم در    50)گاچو(    WS70%  کنترل 
   است.
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 گندم یلکه خرمائ یماریب  -2-3-4

 ، شعله کاظمییعباس دیجاو  کارشناس: 

 

  لکه   مهم  هاییربیما  از  یکی  ستا  رمشهو  برگیزرد    سوختگی  یازرد    لکه  انبعنو  که  مگند  خرمایی  لکه  ریبیما
از    ریبسیا در    دعملکر  کاهشو    رتخسا و علت مهم  دمیشو جادیا   Pyrenophoraرچقا  توسط  که  ستا  برگی گندم

در  باشد.  شخم می   فاقد  یاو    حفاظتیورزی  ک خاروش    به  کشتدارای    مناطقدر    و ایران خصوصاً  نجها  مگند  ارعمز
  یافت   معتدله  مناطق  غلبو در ا   ستا یافته  عشیو  خیرا   لسا چنددر    (رانندزماو    ن)گلستا  شمالی  یهان ستادر اما    رکشو
 .دشومی

 

ا  نیاول  عالئم بیماری:  درهقهو  به   مایلزرد    کوچک  طنقا  رتصو  به  ریبیما  ینعالئم   ظاهر  هاگبرروی    ای 

  سیله و   به  هالکه   افطرا  معموالً.  شوندمی ای  هقهو  و   شکل   مرغی  تخم   ،یافته  توسعه   ها  لکه  نماز  گذشت  با  و   دشومی
  ظاهر  نیز  خوشه  روی ریبیما  عالئم   .دمیشو   خشک  زرد و   گبر  ریبیما  با پیشرفت.  دشومی  حاطها نگزرد ر  نگز هاله
باشد لذا عدم تامین بذر از مزارع  این بیماری بذرزاد مید.  دگرمی   نهدا  ارهزوزن    کاهش  باعثو    هکیدو چر  هانه دا  ،شده

 آلوده قابل توصیه است. 

 مدیریت بیماری: 

  لسا  یک  ت مد  به  مگورسو  با  وبتنا  گرفته  رتصو   هایسیربر  : طبقنغیرمیزبا   نگیاها  با  عیزرا  وبتنا  -1
  ن غیرمیزبا  نگیاها  جملهاز    نیز  مینیز   سیبو    یونجه  ا،کلز .  باشد  موثر  ریبیما  کاهشدر    شخم  یک  ازهند ا  به  ندامیتو

 .ستا موثر  ریبیما کاهشداری در  معنی رطو به  نیز یکساله یش. آیندآمی  بحسا  به رچقا

  ت فیو ساپر  رتصو  به   رچ قا  و   دارد   ط تباار  عه رمز در    م گند  دهلوآ  یبقایا  انمیز  با   م گند  خرمایی  لکه  ریبیما   تشد
در   شتهدا  که  دییا ز  محاسن  علیرغم   حفاظتی   ورزی کشا  کند.می   نیراگذنمستاز  کخا  سطح در    یاو    گیاهی  یبقایاروی  
 .ستا  هشد  نیاد مناطقاز  ریبسیادر  مگند خرمایی لکه ریبیما  تشد  یشافزا موجب خیرا هایسال  طی

در هزار، ایپرودیون +    1با سمومی نظیر ایمازالیل    ضدعفونی بذور گندمبا توجه به بذرزاد بودن این بیماری،    -2
 در هزار، نیز اهمیت بسزایی دارد.   5/2در هزار و کاربوکسین تیرام    1کاربندازیم 

داری  معنی   ثیرتأ  یگیر  همه  یطاشر  در  و   پرچم  گبر  مرحلهدر    یرز  هایچکش رقااز  دهستفا: اشیمیایی  لکنتر  -3
 . در هزار 1لیتر در هکتار، ایمازالیل  75/0لیتر در هکتار، آمیستار اکسترا  1ست:  ارتیواتاپ ا شته دا  گیدلوآ کاهش در 
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 زرد رنگ  یبا هاله یا قهوه یهالکه ها گزرد و خشک شدن بر برگ  ها در سطح توسعه لکه
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 گندم و جو  هرز  هایبا علف ییایمیجدول مبارزه ش  -2-3-5

 ، ابوذر اسماعیلی، مریم شهریوریعباس دیجاو  کارشناس: 

 

ضرورت مبارزه و کنترل علف هرز بعنوان    و   های هرز مزارع گندم و جوتوجه به نزدیک شدن زمان مبارزه با علف 
، جدول سموم شیمیایی توصیه شده و نکات فنی  زا با پتانسیل باال در کاهش عملکردمهمترین گروه از عوامل خسارت 
 شود.و کاربردی آن در ادامه آورده می 

مقاومت و با توجه به  لذا نیاز است ابتدا فلور علف هرز مزرعه مد نظر مشخص و سپس با مد نظر قرار دادن مبحث 
 های هرز مزارع غالت نمود.نکات فنی قید شده در جدول مذکور، اقدام به مبارزه شیمیایی با علف 

علف در  مقاومت  معظل  از  رفت  برون  بهرهجهت  و  کشاورزان  به  زیر  نکات  هرز  محترم  های  برداران 

 شود:توصیه می

کش بیش از دو بار در یک مزرعه به  )از یک علف   تها با نحوه تاثیر متفاوکشاستفاده متناوب از علف ـ  
توان در طی دو سال دو بار بطور  های کنترل بکار گرفته شود. میطور متوالی استفاده نگردد، مگر اینکه سایر روش

از علف  از علف کش متوالی  و جداگانه  به طور متناوب  بار  در یک سال دو  یا  استفاده کرد،  استفاده  ها  کش های مشابه 
 .کرد(

 طوری که مخلوط دارای نحوه تاثیر چندگانه باشد.   ها به صورت مخلوط به کار برده شود،کش علف  ـ

علف   ـ مشکل  با  که  مزارعی  هستنددر  رو  به  رو  مقاوم  چچم  علفکش   هرز  تلفیقی  خاک  کاربرد  های 
تا    2پرول به صورت پیش رویشی  های باکسر یا  ، به صورتی که کاربرد علفکش شودتوصیه می مصرف و پس رویشی  

کش نظیر اکسیال یا ایلوکسان همراه با مواد افزودنی  های باریک برگکاربرد علفکش  تلفیق با روز بعد از آب اول، در 3
 انجام گردد.  برگی چچم  5تا  3 گیت ...( در مقادیر توصیه شده و  )سیتوگیت، گیاه گیت، گلدن

گست  - دالیل  از  یکی  اینکه  به  توجه  می با  نامناسب  سمپاشی  عملیات  انجام  مقاومت  بنرش  بهبود    ابراینباشد 

الزم است قبل از سم پاشی، کالیبراسیون دستگاه سم پاش زیر نظر کارشناسان   بسیار مهم است،  ناوگان سمپاشی

 مربوطه انجام گردد. 
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 هرز گندم های جدول مبارزه شیمیایی با علف
 مریم شهریور  -  بازنگری و ویرایش: ابوذر اسماعیلی

ل عمل 
ش و مح

علفک
 

 فرموالسیون

ی 
صرف

دز م
ش(  

ب علفک
)برچس

 
 قابلیت اختالط های هرز هدف علف زمان مصرف 

ت در  
ی محدودی

ت دارا
صوال

مح

س از گندم
ت پ

ب کاش
تناو

 

 مالحظات

ک )گروه 
تاپی

A )
 

8%
 

E
C

 

1-
 8

/0
 

لیتر در هکتار 
 

 زنی گندم پنجهابتدا تا انتهای 
 های هرز برگی علف 6-2

  ، دم روباهی کشیده ، یوالف 
 لولیوم  ، پوآ یکساله  ، فاالریس

  ، گرانستار 
 بروموکسینیل 

- 

هرز الزم  های علفبا توجه به مقاومت برخی از گونه
است تناوب مصرف سموم علفکش رعایت گردد. 

بهتراست با علفکش توفوردی بدلیل کاهش قدرت 
 ط نگردد. کشیده برگ کشی مخلو

س( 
س )پیرافیک

سافیک
 

)گروه 
Z )

 E
C

2
0

%
 5 

لیتر در هکتار 
 

زنی تا گره سوم  از اواخر پنجه
 ساقه گندم

 جودره  ، یوالف وحشی 
 باعث توقف رشد در دم روباهی 

  گرانستار، 
 ل ینیبروموکس

- 

با توجه به آزمایشات صورت گرفته در سال گذشته جهت  
وگره دوم ساقه  کنترل جودره و یوالف درزمان پنجه زنی  

 علف هرز، برگشت رشد نشان داد. 
میزان تاثیر آن در کنترل جودره در جایگاه بعداز توتال 

 وآپیروس قرار دارد. 

س )گروه 
تراکسو

A )
 

E
C

5
%

 

2/
1 

لیتر در هکتار 
 

 زنی گندم ابتدا تا انتهای پنجه
 هرز  هایبرگی علف 2-4

دم ، لولیوم ، فاالریس ، یوالف 
 پوآ ، روباهی کشیده 

  گرانستار، 
 ل ینیبروموکس

- 

هرز الزم  های علفبا توجه به مقاومت برخی از گونه
کش رعایت گردد. است تناوب مصرف سموم علف

بهتراست با علفکش توفوردی بدلیل کاهش قدرت 
 کشی مخلوط نگردد. کشیده برگ
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 های هرز گندم و جو جدول مبارزه شیمیایی با علف
ل عمل 

ش و مح
علفک

 

 فرموالسیون

ی 
صرف

دز م
ش(  

ب علفک
)برچس

 

 قابلیت اختالط های هرز هدف علف زمان مصرف 

ی  
ت دارا

صوال
مح

ت در تناو
محدودی

 ب 

 مالحظات

س 
سافیک

B
W

 

)گروه 
Z )

 E
C

 2
0

%
 3 

لیتر در هکتار 
 

 یوالف وحشی  سه برگی تا ساقه رفتن 
گرانستار،  

 بروموکسینیل 
- 

ی مانند یهاکشبین مصرف سافیکس و پهن برگ
آ فاصله زمانی  -توفوردی، دوپلسان سوپرو برومیسیدام

 روز رعایت گردد  7-10حدود 

ایلوکسان  
 

)گروه 
A )

 E
C

 3
6

%
 5/

2 
لیتر در هکتار 

 

 زنی گندم ابتدا تا انتهای پنجه
 هرز  هایبرگی علف 2-4

 یوالف  ، لولیوم
   ر، گرانستا

،  برومیسیدام
 بروموکسینیل 

- 
هرز الزم  های علفبا توجه به مقاومت برخی از گونه

 است تناوب مصرف سموم علفکش رعایت گردد.

آکسیال
 

 
)گروه 

A )
 

E
C

5
%

 

2/
1 

لیتر درهکتار 
 

زنی  برگی تا اواخر پنجه 3از 
 گندم

 های هرز برگی علف 6-2
 لولیوم  ، فاالریس  ، یوالف 

   گرانستار، 
برومیسیدام آ،   

 بروموکسینیل 
 .از مصرف در مزارع گندم دوروم خودداری شود -

پوماسوپر )گروه 
A )

 

E
W

 7
.5

%
 1 

لیتر در هکتار 
 

 زنی گندم ابتدا تا انتهای پنجه
 هرز  هایبرگی علف 2-4

ی،  دم روباه ، فاالریس  ، یوالف 
ارزن وحشی برروی   سوروف، 

 لولیوم بی تاثیر است . 

  گرانستار، 
 ل ینیبروموکس

- 

در چند سال اخیر شاهد تاثیر ضعیف آن برروی 
نارضایتی کشاورزان را در پی  ایم و های هرز بودهعلف

داشته است آزمایشات صورت گرفته در مناطق 
 . مختلف نیز این موضوع را تایید کرده است
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 های هرز گندم و جو جدول مبارزه شیمیایی با علف 
ل عمل 

ش و مح
علفک

 

 فرموالسیون

ی 
صرف

دز م
ش(  

ب علفک
)برچس

 

 قابلیت اختالط های هرز هدف علف زمان مصرف 

ت 
صوال

مح
ی  

دارا

ت در تناو
محدودی

 ب 

 مالحظات

ی +
توفورد

M
C

P
A

 

)گروه 
O )

 S
L

 6
7

.5
%

 

1-2
 

لیتر در هکتار 
 

زنی تا ساقه رفتن  از شروع پنجه
 گندم

سلمه، ُازمک، چغندر وحشی،  
گلرنگ وحشی، کیسه کشیش،  
گل گندم، سرشکافته، کنگر  

وحشی، گوش خرگوش، زبن در  
قفا، پیچک، خُلر، شیرین بیان،  

وحشی، شلمی، خردل  تربچه 
وحشی، خاکشیر تلخ، شیرتیغک  

)تأثیر ضعیف روی سیزاب،  
گندمک، پیچک بند، ارشته  

 خطایی، ترشک( 

- - 

برگی   2-4با توجه به حساسیت گندم و جو در مرحله  
و نیز در مرحله آبستنی و گلدهی از مصرف توفوردی 
در این مراحل خودداری شود. استفاه از توفوردی در 

مزارعی که همجوار با مزارع حساس مانند پنبه،  
آفتابگردان، باقال و درختان میوه هستند ممنوع 

  2های هرز دائمی میزان جهت کنترل علف باشد.می
 گردد . لیتر در هکتار توصیه می

دو پلسان سوپر
 

)گروه 
O )

 S
L

 6
0

%
 

5/
2 

لیتر در هکتار 
 

برگی گندم تا قبل از   5مرحله  
ساقه در  ظهور گروه دوم 

شرایطی که اغلب علفهای هرز  
 .سبز باشند

گل گندم،   ارشته خطایی، 
خارشتر، خردل وحشی، کیسه  
کشیش، پنیرک، بی تی راخ،  
شلمی، علف هفت بند، علف  

 شور، ترشک، ماشک 

- - 
از مصرف آن در مزارع همجوار با مزارع حساس مانند  

 یونجه و ... خودداری گردد. –سبزیجات  –پنبه 
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 های هرز گندم و جو جدول مبارزه شیمیایی با علف 
ل عمل 

ش و مح
علفک

 

 فرموالسیون

ی 
صرف

دز م
ش(  

ب علفک
)برچس

 

 قابلیت اختالط های هرز هدف علف زمان مصرف 

ی  
ت دارا

صوال
مح

ت در تناو
محدودی

 ب 

 مالحظات

برومیسیدام آ
 

گروه
O

P+بازدارنده     
S

II
(1

C )
 E

C
 4

0
%

 

5/
1 

لیتر در هکتار 
 

 زنی گندم انتهای پنجهابتدا تا 
 های هرز برگی علف 2-6

های هرز پهن برگ  کنترل علف
مانند ارشته خطایی، شلمی،  

تربچه وحشی، خردل وحشی،  
خاکشیر، گوش فیلی، بی تی  

راخ، آالله، سلمه، کنگر وحشی و 
.... 

باریک برگ 
 های رایجکش

- 

های ایلوکسان،  در آزمایشات صورت گرفته با علفکش
 آکسیال قابل اختالط است و براساسپوماسوپر و

دستورالعمل سازمان حفظ نباتات با کشیده  
 ها قابل اختالط است کشبرگ

ی 
ی پ

بازاگران د
 

)گروه 
3

O
+

C
 ) S

L
 5

6
.6

%
 

2 
لیتر در هکتار 

 

 از دو برگی تا ساقه رفتن 

ها به ویژه  برگاغلب پهن
هرز سمج ارشته   هایعلف

 تره خطایی، پیچک بند و شاه

باریک برگ 
 های رایجکش

- - 

گرانستار 
 

گروه 
B

 D
F

 7
5

%
 

20-25
 

گرم  در هکتار 
 

های هرز و از  برگی علف 2-5
 زنی گندم اول تا پایان پنجه

خردل وحشی، شلمی، خاکشیر،  
،  کاهووحشی، گل گندم، سیلن

 وحشی، بابونه و ... آالله

باریک برگ 
 های رایجکش

- 

محلول گرانستار اثر با اضافه نمودن مویان به 
 گردد. علفکشی آن تشدید می

در چند سال اخیر شاهد تاثیر ضعیف آن برروی 
ایم و نارضایتی کشاورزان را در پی  های هرز بودهعلف

 داشته است 
هرز الزم با توجه به مقاومت برخی از گونه های علف

 است تناوب مصرف سموم علفکش رعایت گردد.
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 های هرز گندم و جو شیمیایی با علف جدول مبارزه 
ل  

ش و مح
علفک

عمل
 فرموالسیون 

ی 
صرف

دز م
ش(  

ب علفک
)برچس

 

 قابلیت اختالط های هرز هدف علف زمان مصرف 

ی  
ت دارا

صوال
مح

ت در تناو
محدودی

 ب 

 مالحظات

ی+دایکامبا( 
ن سوپر )توفورد

دیال
 

گروه 
 O

 

S
L

 (3
4

.4
+

1
2

%
) 

800
 

ی
س

ی در هکتار 
س

 

تا پیدایش  زنی از ابتدای پنجه
  2اولین گره ساقه گندم یا جو )از 

 هرز( برگی تا قبل از گلدهی علف

های هرز پهن برگ  انواع علف
یکساله و چند ساله مانند کنگر  

، پیچک،  ، ترشک، پنیرک وحشی
خردل وحشی، تلخه، علف هفت بند،  

 سلمه تره  و ... 

ها  با کشیده برگ کش 
 مخلوط نگردد  

ها  استفاده از کشیده برگ 
بصورت جداگانه و حدود  

روز قبل از مصرف    14-7
دیالین سوپر مصرف  

 شوند 

- 

گراد  درجه سانتی10در شرایط دمایی بیش از  
 گردد. توصیه می

خشبی و هوای   های هرز دائمی وجهت علف
 گردد. لیتر توصیه می 5/1سرد تا 

ل یونیورسال
بوکتری

 

گروه
O

P+بازدارنده     
S

II
(1

C )
 E

C
 5

6
%

 

5/
1-

 
25

/1
 

در هکتار 
 

 از دو برگی تا ساقه رفتن 
  هایها به ویژه علفبرگاغلب پهن

هرز سمج ارشته خطایی، پیچک 
 صحرایی، بی تی راخ و گشنیزک 

- -  

آکسیال وان)دومنظوره( 
)پینوکسادن+فلوراسوالم(  

 

گروه
A

+
B

 

E
C

5
%

 

5/
1 

لیتر 
در هکتار 

 

زنی   برگى تا اواسط پنجه3
 2هاى هرز نازک برگ و علف

 پهن برگی علفهای هرز  4الی 
 برگ

بابونه  ، لولیوم ،فاالریس ،یوالف
 گل گندم، کیسه کشیش، صحرایی،

  شمعدانی وحشی، ،بی تی راخ خاکشیر،
 غربیلک، شقایق، خردل وحشی،

فشه نب سیزاب، قدومه کوهی، گندمک،
کنگر برگ   خودرو،صحرایی، کلزای 

پیچک   کاهو وحشی، پنیرک، ابلق،
 آناغالیس، ترشک، صحرایی)بذری(،

 اسفناج وحشی تره،هسلم
 

- 
هرز های علفبا توجه به مقاومت برخی از گونه

الزم است تناوب مصرف سموم علفکش رعایت 
 گردد. 
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 های هرز گندم و جو جدول مبارزه شیمیایی با علف 
ل  

ش و مح
علفک

عمل
 فرموالسیون 

ی 
صرف

دز م
ش(  

ب علفک
)برچس

 

 های هرز هدف علف زمان مصرف 
قابلیت  
 اختالط 

ی  
ت دارا

صوال
مح

ت
محدودی

 

 
در تناو

 ب 

 مالحظات

س
آپیرو

 

)گروه 
B )

 W
G

 7
5

%
 

6/
26

 
گرم در هکتار + روغن 

2 
در هزار 

 

برگی تا تشکیل   2مرحله  
  6-2گره دوم ساقه گندم و 

ا به جز جودره  هبرگی کشیده برگ
)جهت کنترل جودره مرحله گره  

 دوم جودره( 

بروموس، پوآ، جوموشی،  
فاالریس خردل وحشی، شلمی،  

خاکشیر، زبان درقفا، گوش  
خرگوشی، آالله، سفاالریا، برروی  
دم روباهی و لولیوم تاثیر ضعیف  
و بر روی یوالف بطور متوسط 

روی  تاثیر گذار است. بر
های هرز خانواده کمپوزیته  علف

 ف دارد. تاثیر ضعی 

- 

از کشت محصوالت  
چغندرقند، آفتابگردان و  

سورگوم بعنوان کشت بعدی  
خودداری گردد. کاشت  

محصوالت مانند حبوبات  
سیب زمینی، ذرت و سویا  

 بالمانع است. 

بطورکلی در چند سال اخیر شاهد تاثیر  
ضعیف آن در کنترل علفهای هرز کشیده  
برگ و پهن برگ بوده ایم ولی در کنترل  

 جودره در مرحله گره دوم موثر است. 

لنتور 
 

گروه )
B

+
O

 ) W
G

7
0

%
 

165
 

گرم در هکتار 
 

 ابتدا تا انتهای پنجه زنی گندم و
برگی  علفهای  2-6در مرحله 

 هرز 

خردل وحشی، کنگر وحشی،  
پیچک صحرایی، خاکشیر، 

 ماشک و ...

ش
گ ک

با کشیده بر
ها مخلوط نگردد  

. 

کشت ذرت، ماش، کنجد،  
نخود فرنگی به سویا و 

عنوان کشت دوم بعد از  
 مصرف لنتور مجاز نیست. 
کشت چغندرقند پائیزه و  
کلزا بعد از مصرف لنتور  
منجر به آسیب به این  
 محصوالت می گردد. 

از مصرف در محصوالت تحت تنش  
 خودداری شود. 

به دلیل پایداری در خاک رعایت فاصله  
زمانی کشت محصوالت به غیر از گندم و  

 ناوب ضروری است. جو در ت
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 های هرز گندم و جو جدول مبارزه شیمیایی با علف 
ل  

ش و مح
علفک

عمل
 فرموالسیون 

ی 
صرف

دز م
ش(  

ب علفک
)برچس

 

 های هرز هدف علف زمان مصرف 
قابلیت  
 اختالط 

ی  
ت دارا

صوال
مح

ت
محدودی

 

 
در تناو

 ب 

 مالحظات

اوتلو 
O

D
 )

دومنظوره 
)  

بازدارنده
A

H
A

S
 + 

بازدارنده 
کارتنوئید

 
گروه

B
+

F
1

 

O
D

 6
%

 

6/
1 

لیتر  در هکتار 
 

مرحله پنجه زنی گندم )ترجیحا  
 پنجه زنی ( واواخر اواسط 

ای برروی بر اساس بازدید مزرعه
ها تاثیر  اغلب پهن برگ یوالف و

لولیوم برگشت   در مطلوب و
 .رویش مشاهده گردید

- 

در صورت از بین رفتن گندم 
می توان محصوالتی نظیر 

گندم، جو، یونجه، آفتابگردان،  
سورگوم، سیب زمینی، سویا و 
ذرت کاشت به شرطی که از 

ماه   3مصرف علفکش حداقل  
و زمین تا عمق  گذشته باشد 

 شودمتری شخم زده سانتی   25

مانند خشکی ،   درمزارع تحت استرس 
  سرمازدگی و....اکیدا ممنوع، ، ای تغذیه

سمپاشی  از  حداکثر  یک هفته  پس
ساعت پس از   4 ندگی بار کوددهی.

 سمپاشی مشکل ندارد. 

س 
النتی

آت

)دومنظوره( 
 

گروه  
B

 O
D

 1
.2

%
 

5/
1 

لیتر در  

هکتار 
 ابتدا تا انتهای پنجه زنی گندم و 

برگی علفهای  2-6در مرحله 
 هرز 

لولیوم، یوالف، فاالریس، دم 
،  ، بی تی راخ، پنیرکروباهی

 ماشک، سیزاب و ... 

ماه، سایر   15عدس نخود و  
 ماه  3محصوالت حداقل 

ازکاربرد درمزارع تحت استرس خشکی،  
 سرمازدگی، تغذیه ای خودداری گردد 

توتال 
)دومنظور 
( ه

 

گروه  
B

 W
G

8
0

%
 

40
 

گرم درهکتار + 
25

/1
  

لیتر روغن  همراه 
 

از ابتدا تا انتهای پنجه زنی گندم 
برگی کشیده   2-4 مرحله –

برگها بجز جودره )جهت کنترل  
 جودره مرحله گره دوم جودره ( 

فاالریس، یوالف، بروموس  
های  جوموشی، جودره و علف

بی تی   هرز خانواده کروسیفره، 
  گوش بند، هفت  علف راخ، 

 .... و سفاالریا آالله،  خرگوشی، 
-  

ازکشت چغندر قند ،  
سورگوم کلزا و   ، آفتابگردان

بعنوان کشت بعدی 
 خودداری گردد 
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 کاربردی  -گزارشات و مقاالت فنی  -3
 

 تدوین الگوی کشت  -1-3
 

 ی اهیگ داتیکارشناس معاونت بهبود تول : فرهاد رامتین

 

  ی در دستور کار وزارت جهاد کشاورز  1402-1401  یسال زراع  یکشت در کشور برا  یالگو  سازی اده یو پ  نیتدو 
  1402-1401  یسال زراع  برای  «هااستان  محصوالت  کشت  سند»، از  1401قرار گرفت. وزارت متبوع در مهرماه سال  

  ی با هدف رفع وابستگ  یمحصوالت اساس  دیولاز توسعه ت  تیسند حما  نی مدنظر در ا  ی از اهداف اصل  یکیکرد.    ییرونما
است که از    ریدر همه ابعاد اثرگذار و اثرپذ  نگریکشت مستلزم جامع   یالگو  سازی ادهیاست پ  یبه واردات است. گفتن

آن  مجمله  خودکفا  توانی ها  مهارت    هاییژگیو   ن، یسرزم  ش یآما  ،ییغذا  تیامن  ،ییبه  جوامع،  اجتماعی  و  اقتصادی 
بازاررسان  بانیپشت  عیو صنا  هارساخت زی  برداران،بهره از طرف  سازیی و تجار  یفرآوری،  از عوامل    یبرخ  یاشاره کرد. 

  د یاثرگذارند که با  یبخش کشاورز  دیبر تول  یمیاقل راتییو تغ  یجهان  ینوسانات بازارها  ،یاسیس  طیاز جمله شرا  ،یرونیب
 .ردیها مدنظر قرار گآن  ریتأث ینگر ندهیو آ یشنهادیکشت پ  یالگو نیدر تدو 

 یمبتن  یبخش کشاورز یدیاز نظام تول یکننده بخش  نییکه تع یکشت، به عنوان سند  یالگو سازیاده یو پ نیتدو 
مز بوم  هایسیاست   دار، یپا  یاقتصاد  هایتیبر  دانش  کشور،  آما  ی کالن  و  از    یکیباشد،    ایمنطقه   ش یکشاورزان 
  راستای   در   کشت  الگوی  سازی پیاده   تی . اهمتدر کشور اس  ییغذا  تیتحقق امن  یدر راستا  یتیریاقدامات مد  نیمهمتر

مورد تأکید قرار    یاست که در اسناد باالدست  یهدف  ه،یصحیح منابع پا  تیریبا مد  ییو امنیت غذا  ییبه خودکفا  دستیابی
 ست.گرفته ا

 

 
  



 1401بهمن  1:  تاریخ انتشار 9 شمارهسال سوم                                                        کشاورزی  واقلیم  ، هوا نشریه

41 

 

راستا    نیدر کشور است. در ا  یمحصوالت کشاورز  دیتول  هایی کشت، رفع ناتراز  یسند الگو  یاز اهداف اصل  یکی
  ر پذیتحقق   التیو تسه  یجزئ  تیحما  یو با اعطا  یرفتار کشاورزان به سادگ  ر ییموضوع توجه داشت که تغ  ن یبه ا  دیبا
ن  ستین توانمندساز  نیتدو   ازمندیو  بر  مشتمل  جامع  غ  جادیا  ،یبرنامه  بخش  در  مکمل  آموزش    ،یرکشاورزیاشتغال 

کشت است.    ی الگو  رییتغ  جهیعدم کاهش درآمد کشاورزان در نت  نیو تضم  ری خطرپذ  گذاریه یسرما  ن،ینو  هایمهارت 
تدو  چند  برا   ی الگو  نیهر  اقدام  و  اقدام  سازیاده یپ  یکشت  دهه،  چند  از گذشت  تقد  ی آن پس  درخور  و   ریشجاعانه 

سند مطرح شده    ن یدر ا  زارها م ید  تیو استفاده از ظرف   ییاقتدار غذا ،یاز جمله نظام نوآور  یمیمفاه  نکه یا  ژهیاست؛ به و 
ا وجود  با  الگو  ن،یاست.  کنون  یسند  مبتن  یکشت  ا  یظاهراً  اجرا  نیبر  چنانچه  که  بوده  به    یالگو  یفلسفه  کشت 

دولت  نیباالتر پ   همتصور  یبه دستاوردها  توانیزده شود، م  وندیپ  یمقامات  ا  دایدست  با  یدر حال  نیکرد.    د یاست که 
جامعوهیش کشاورزان  یبانیپشت  یبرا  ینامه  برا  یاز  وابستگ  یکه  اساس  یرفع  واردات محصوالت  به  به    یکشور  اقدام 

ا   د ی با تول  سه یدر مقا  ی محصوالت اساس  دیتول  ینسب  تیو اجرا شود. ضعف مز  نیتدو   ند،نمایی محصوالت م  ن یکشت 
افزا  نیبعنوان ضعف سند تدو   ،یراساسیمحصوالت غ لذا اتخاذ راهبرد  بود.   ینسب  تیو مز  ی سودآور  شیشده خواهد 

 .است یضرور ار یبس یامر  یمحصوالت اساس دیتول

  یبه طورکل  شودیمحسوب م  یکشاورز   ریزیاز مهمترین مباحث در برنامه   یکشت یک  یو پیشنهاد الگو  یطراح
  )اقلیم، منابع آب و خاک و   طبیعیعوامل و منابع تابع    توانی را م  یو باغ  یکشت محصوالت زراع یعوامل مؤثر بر الگو

دانست توجه بیش از حد به    یو عوامل اقتصاد  تدول  هایگذاریسیاست   ،یعوامل اجتماع  ،ی...(، عوامل زیست محیط
شده است به    یو اجتماع  محیطیمخرب زیست  ی اخیر منجر به غفلت از پیامدها  هایکشاورزان در دهه   یرفاه اقتصاد

مدل  از  استفاده  خالء  دلیل  اقتصاد  ی کارآمد  های همین  جوانب،  تمام  همزمان  طور  به  بتوانند  و    یاجتماع  ، یکه 
تأ  محیطیزیست الگوها  مینرا  بود.  مشاهده  قابل  محسوس  طور  به  مبتن  ریزیبرنامه   ینمایند،  سامانه    یمختلف  بر 

  ی کشاورز   ،یصنعت  ،یشهر  یاثر تصمیمات مختلف کاربردها  یبررس  قادر به   یریاض   ریزییا برنامه   یاطالعات جغرافیای
آینده    ی کشت محصوالت به عنوان برنامه تولیدات کشاورز  یو الگو  باشندیم   یمنابع تولید کشاورز  محیطیو زیست

 .کشور باشد 
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 منابع 
1- https://www.farsmet.ir/ 

2- https://iridl.ldeo.columbia.edu 

3- Forecast Maps (wxmaps.org) 

4- https://www.ventusky.com/ 

 

  

https://www.farsmet.ir/
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 اند )به ترتیب حروف الفبا(:کارشناسانی که در تهیه این شماره همکاری داشته

 

 سازمانی سمت  نام خانوادگی، نام 

 کارشناس زراعت  می، محمود یابراه

 کارشناس حفظ نباتات  اسماعیلی، ابوذر 
 اداره آمار و فن آوری اطالعات کارشناس  ی، فاطمه اکبر

 کارشناس زراعت  آتشی شیرازی، نصراله 
 رییس تحقیقات اداره کل هواشناسی استان فارس آریانفر، رامین

 فارس  یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحقعضو هیات علمی  بذرافشان، محسن
 رییس اداره تحقیقات هواشناسی زرقان  بهمنی، علی حسین 

 رییس اداره هواشناسی شهرستان نیریز  بهنام، علیرضا
 کارشناس تحقیقات اداره کل هواشناسی استان فارس تقدسی، لیال 

 تولیدات گیاهی معاون بهبود  دبیری، حمید 
 کارشناس معاونت بهبود تولیدات گیاهی  رامتین، فرهاد 

 کارشناس مسئول کلزا رشیدی، منصور 
 کارشناس تحقیقات اداره کل هواشناسی استان فارس شاهیان، رامین 

 اداره آمار و فن آوری اطالعات کارشناس  ، شیده شمس
 هواشناسی استان فارسکارشناس تحقیقات اداره کل  شمس، مریم

 کارشناس حفظ نباتات  شهریور، مریم 
 کارشناس حفظ نباتات  فرد، بهادر صحت

 کارشناس حفظ نباتات  صحراییان، حمیده 
 سرپرست اداره آمار و فن آوری اطالعات  صحراییان جهرمی، حسین 

 کارشناس مسئول گندم  صداقت، محمداسماعیل 
 استان فارس  یاداره کل هواشناسآوری اطالعات فنکارشناس  صداقتی، حسین 

 کارشناس مسئول مدیریت امور باغبانی  رضای، علیغمیض
 مدیر حفظ نباتات عباسی، جاوید
 بینی اداره کل هواشناسی استان فارسرییس پیش علیزاده، محمد 
   یمهندس یآب و خاک و امور فن  تیریمسئول واحد مطالعات مد غفوری، وحید
 کارشناس حفظ نباتات  کاربر، عبداله 

 کارشناس حفظ نباتات  کاظمی، شعله 
 کارشناس حفظ نباتات  کمالی، رزا

 های مکانیزه آوریکارشناس فن لطفعلیان، مریم 
 کارشناس حفظ نباتات  محمدی، هوشنگ 

 کارشناس زراعت  نجفی شبانکاره، کیکاوس 

 


