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 استان فارس هوا و اقلیم شناسی -1
 

 

 آب و هوای استان اندازچشم  -1-1

 

آسمان استان طی  هفته    اواخرتا    1401ماه    شهریور  27شنبه  یک امروز  از    ،یهواشناس  یهانقشه  ی با توجه به بررس
ساعات بعد از ظهر و اوایل شب با کمی افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود. همچنین در برخی نقاط شرقی استان  

شود. الزم به ذکر است طی چند روز  بینی میارش و رعد و برق پیش بخصوصا در شمال شرقی استان رگبارهای پراکنده  
 ده نخواهد شد.  دمای هوا تغییرات چندانی مشاه در آینده 
 

انجام هرگونه    ؛ های همراه با وزش باد شدیددر ساعت  یارآبی  عدم رو،    شی روز پ  5در    یی آب و هوا  طیبا توجه به شرا
برداشت محصوالت باغی در ساعات مختلف روز؛   ؛در ساعات خنک و بدون وزش باد یو سم پاش یمحلول پاش  اتیعمل

استفاده   ؛در شمال استان یکاهش دما و خطر سرمازدگ ل یمزارع به دل یاریآبجات و ی فیدر برداشت حبوبات و ص عتسری
ها به دلیل احتمال وزش  اطمینان از استحکام سازه گلخانه   ی؛از سرمازدگ  یریپتاس باال در مزارع جهت جلوگ  ی از کودها

پرورش قارچ با توجه به    یهاو سالن ها  ی و دامداری مرغدار،  هاه مناسب در گلخانه یدما، رطوبت، تهو  متنظیباد شدید؛  
  مناسب   دام خوراک از  استفاده  ؛باد وزش مقابل  در هاآن  از   محافظت و  باد  مخالف   جهت در  کندوها  استقرار ی؛  جو طیشرا

جهت برداشت    داتتمهی  ؛ اتخاذو ذرت  ونجهیبرداشت محصول    یبرا  طیمناسب بودن شرا  ؛هوا  یخشک  طشرای  به  توجه  با
  ی و شمال شرق  یها در مناطق شرق  لیمس  هیدام در ارتفاعات و حاش  یاز چرا  ی؛ همچنین خودداریامحصول ذرت علوفه 

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

 

  289/ 2ماه  شهریور 19متوسط طوالنی مدت بارش استان از ابتدای سال زراعی تا   با توجه به آمار سنوات گذشته
دهنده آن است که  که نشان  ؛متر ثبت شده استمیلی  8/258باشد، این میزان در سال زراعی جاری  متر می میلی

سال جاری نسبت به متوسط   و  بودهدرصد کمتر از متوسط طوالنی مدت  12بارندگی استان در سال جاری در حدود  
 طوالنی مدت دوران خشکی را سپری کرده است.  

های سال زراعی جاری در دی ماه رخ داده و استان پاییز بارندگی  قابل توجهی ازبخش  بایستی در نظر داشت که
  از کشاورزی استان آغاز شد. یهایآسا و آسیب به بخش های سیل دی ماه با بارش خشکی را گذرانده است. در حالی که 

ها  های بهمن ماه با میزان و شدت کمتری ثبت شده که دسترسی گیاه به آب حاصله از این بارش از سوی دیگر بارش 
را در فصل مورد نیاز به خوبی   ها نتوانستند نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی، با این وجود این بارشنمایدتر میرا آسان 

 .تامین نمایند

  ابتدایقابل توجه نبوده و نیاز آبی گیاهان را تامین ننمودند. با این وجود از  ها در سه ماهه فصل بهار و تیر ماه بارندگی 
تحت  هفته را در طی   و کشور مرداد سامانه بارشی نشات گرفته از مونسون هند وارد استان شده و اکثر نقاط استان

متر بارندگی در استان ثبت شده است.  میلی  5/43در حدود این مدت به طور متوسط  تاثیر خود قرار داده است. در  
ی سینوپتیک در طی این دوره متعلق به ایستگاه هواشناسی نورآباد  هابیشترین میزان بارش ثبت شده در ایستگاه 

متر ثبت شده است. به طور کلی  میلی  5/0متر بارش و کمترین آن در ایستگاه المرد با میزان میلی  6/156ممسنی با 
. در  اندده کرهای غربی استان بیشترین بارش و بخش جنوب غربی )المرد، خنج و ...( کمترین بارش را دریافت قسمت
درصد مساحت استان    55همچنین در حدود . متر بارش ثبت شده استمیلی 15درصد مساحت استان کمتر از   6حدود 

ها خسارات قابل توجهی به بخش کشاورزی و زیر  این بارندگی . ندامتر دریافت کرده میلی 50تا   30های بین بارش 
 های عمرانی وارد آورده است. ساخت 

درصد مساحت استان    19/ 5دهد که حدود  ارش سال زراعی جاری با متوسط طوالنی مدت نشان می مقایسه آماری ب 
درصد نرمال    40های کمتر از  درصد این مساحت، بارش   0/ 9  د، که ان درصد نرمال دریافت کرده   25های کمتر از  بارش 
درصد مساحت    27/ 5. از سوی دیگر  گیرداستان را در بر می   به سمت شمال   ، که این گستره بیشتر مناطق مرکز اند داشته 

 . اند بیشتر از نرمال را دریافت کرده   % 45نرمال تا  های  بارش استان  
 

 

 

ابتدای   از  ثبت شده  بارش  میزان  سال  بیشترین 
  نورآباد ممسنی زراعی جاری تا کنون متعلق به ایستگاه  

می میلی  0/585با   همچنین  متر  و    سپیدانباشد. 
بارش    کازرون میزان  متر میلی   9/344و    5/554با 

سال   در  استان  پربارش  شهرهای  سومین  و  دومین 
می  جاری  آباده،  باشد.  زراعی  و   صفاشهر همچنین 

با    ارسنجان ترتیب    1/159و    0/153،  0/130به 
متر بارش، کمترین میزان بارش دریافتی در استان  میلی

 اند. را داشته 

 
م  از   یی ها بخش فارس  استان    یشهرها   ان ی در 

بارش   دان ی سپ  نورآباد  از    ی ها و   متری ل ی م   400باالتر 
درصد مساحت    4/ 5در کل حدود    ه اند ک کرده   افت ی در 

م  شامل  را  سو شود ی استان  از  درصد    54/ 5  گر ی د   ی . 
را    تر م ی ل ی م   300تا    200  ن ی ب   ی ها مساحت استان بارش 

 اند. کرده   افت ی در 
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 1401/ 06/ 19بندی بارش سال زراعی استان تا تاریخ  : پهنه 1نقشه  
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 1401 شهریور  19تا   6  یزمان یدر بازه : خالصه آمار هواشناسی استان 1جدول 

پارامتر 

 هواشناسی

بیشینه  

 دما
 متوسط دما  کمینه دما 

  بارش
 اخیر 

بارش  
 تجمعی

 رطوبت تعرق-تبخیر

 درصد متر میلی  گراددرجه سانتی

 بیشترین مقدار
0/43 

 باالده 
 --- 

7/34 

 خنج
 --- 

0/585 
 نورآباد

6/108 
 باالده

3/54 
 رستم

 ---  کمترین مقدار 
2/8 

 خرمبید 

7/19 

 خرمبید 
 --- 

0/130 
 آباده

1/79 
 سیمکان 

9/117 

 قادرآباد

 3/23 1/92 9/246 ---  7/25 3/16 6/34 میانگین 

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

ثبت شده است که    گرادیدرجه سانت  7/25استان    ی، به طور متوسط دما1401  وریشهر  19تا    6  یزمان  یدر بازه 
  و   7/34  یخنج با متوسط دما  نیکاهش داشته است. همچن  گرادیدرجه سانت  9/1در حدود    نیشینسبت به دو هفته پ

وجود حداکثر    نیبوده است. با ادو هفته گذشته    یشهر استان در ط  نیترگرم  گرادیدرجه سانت 4/42ثبت   یحداکثر دما
  ن یدوم  5/33  یشهر با متوسط دما  نی که ا،  باشدی گراد می درجه سانت  43ثبت شده متعلق به شهرستان باالده با    یدما

  ن یسوم گرادی سانت درجه  3/32و  6/32 یهابا درجه حرارت  بیمهر و رستم به ترتهمچنین . ه استشهر گرم استان بود
درجه    2/8  یو حداقل دما  7/19  یبا متوسط دما   دیاستان خرمب  شهر  نی. سردترباشندیم  ستان شهرگرم ا  نیو چهارم

  ن یو سوم  ن یدوم  گرادی درجه سانت  10/ 5و    4/9با    زین  نیریبوانات و خسروش  یهااست. شهرستان گزارش شده    گرادیسانت
 .باشندیسرد استان در دو هفته گذشته م یشهرها

 
 فارس دمای استانبندی متوسط : پهنه2نقشه 

 
استان فارس بیشینهبندی 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: 
 

 پاشی خودداری شود.گونه سمدر زمان وزش باد از هر 

 اقلیم
نوع 

 عملیات
 توصیه کارشناسی

 سرد 

 غالت و کلزا  ژهیو یهاکارنده  یفن نهیمعا کاشت 

 برداشت 
 بی از تخر یریبه منظور جلوگ یف یبعد از برداشت محصوالت ص کیپالست ی ایبقا یجمع آور

 ست یز طیمزارع و مح

 معتدل 

 غالت و کلزا  ژهیو یهاکارنده  یفن نهیمعا کاشت 

 داشت 
 ی هرز و دفع آفات نبات یهاها به منظور مبارزه با علفپاشسم ونیبراسیو کال  یفن نهیمعا

 ( با النس ی)عدم استفاده از سمپاش یسم پاش یمناسب برا یهاها و روشکیاستفاده از تکن

 برداشت 
منظور جلوگیری از تخریب جمع آوری بقایای پالستیک بعد از برداشت محصوالت صیفی به 

 مزارع و محیط زیست 
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 اقلیم
نوع  

 عملیات 
 توصیه کارشناسی

 گرم

 داشت 
 ی هرز و دفع آفات نبات  یهاها به منظور مبارزه با علفسم پاش ونیبراسیو کال  یفن نهیمعا

 با النس(  ی)عدم استفاده از سمپاش یسم پاش یمناسب برا یهاها و روشکیاز تکن استفاده

 برداشت 
جمع آوری بقایای پالستیک بعد از برداشت محصوالت صیفی به منظور جلوگیری از تخریب 

 مزارع و محیط زیست 

گرم و 

 خشک 

 داشت 
 ی هرز و دفع آفات نبات  یهاها به منظور مبارزه با علفسم پاش ونیبراسیو کال  یفن نهیمعا

 با النس(  ی)عدم استفاده از سمپاش یسم پاش یمناسب برا یهاها و روشکیاز تکن استفاده

 برداشت 
جمع آوری بقایای پالستیک بعد از برداشت محصوالت صیفی به منظور جلوگیری از تخریب 

 مزارع و محیط زیست 
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 گندم محصول: 

 

 

 محمد اسماعیل صداقت کارشناس: 

 کارشناسیتوصیه  نوع عملیات  اقلیم

 پایان برداشت سرد 
 ن یها در سطح زمدرصد آن 30از خاک و حفظ حداقل  یاهیگ یایخارج کردن بقا

 مناسب بستر بذر  یساز هیته

 پایان برداشت معتدل 
 ن یدر سطح زم هاآندرصد  30و حفظ حداقل  ی گیاهی از خاکایخارج کردن بقا

 مناسب بستر بذر  یساز هیته

 پایان برداشت گرم
 ن یدر سطح زم هاآندرصد  30و حفظ حداقل  ی گیاهی از خاکایخارج کردن بقا

 مناسب بستر بذر  یساز هیته

 پایان برداشت گرم و خشک 
 ن یدر سطح زم هاآندرصد  30و حفظ حداقل  ی گیاهی از خاکایخارج کردن بقا

 مناسب بستر بذر  یساز هیته

 خرمبید، سپیدان اقلید، بوانات، ، آباده * منطقه سرد:

 بختگان، بیضا، پاسارگاد، خرامه، زرقان، سرچهان، سروستان، شیراز، فیروزاباد، کوار، مرودشت   استهبان، ارسنجان،* منطقه معتدل: 

 ریز دشت، فراشبند، فسا، قیروکارزین، کازرون، کوهچنار، ممسنی، نی جهرم، خفر، داراب، رستم، زرین* منطقه گرم: 

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

 

 شیرازی، محسن بذرافشان نصراله آتشیکارشناس: 

 

 
 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم 

 معتدل 

 های هرز علف 

خصوصا   هرزدر صورت وجود علف مزرعه بدون علف هرز باشد.  دیزمان با  نیدر ا
 آن فورا اقدام گردد.   یدست  نینسبت به وج علف هرز سس

 یهاکش هرچه زودتر از علف  دیبا برگک یهرز بار یهاصورت وجود علف  در
  یها استفاده شود. وجود رطوبت کافکنترل آن  یبرا یاختصاص کشبرگک یبار

 ها الزم است.کش علف  شتریب ییکارا  یخاک برا

آفات و  
 ها یماریب

 است.  دیو مراقبت الزم جهت مبارزه با آفات مورد تاک دیبازد رکاشت،یمزارع ددر 
بوته چغندرقند وجود دارد که  یدگیچیپ یمار یهوا امکان بروز ب یبا توجه به خشک

 ی هاکش الزم است مزرعه با حشره  یماری ب یهانشانه  نیدر صورت مشاهده نخست
  به طور کامل از زین هاه یهرز مزرعه و حاش یهاگردد و علف  یسمپاش کیستمیس

 بروند.  نیب
که با    ردیقرار گ قی دق دیها مورد بازدبوته یجوانه مرکز  دیزمان به بعد با  نیا از

( نسبت به مبارزه با آن اقدام  تایچغندرقند )ل  دیآفت ب یهانشانه  نیمشاهده نخست
از   شی در عصر و غروب و تا پ یزمان سمپاش نیآفت بهتر نیکنترل ا ینمود. برا

 طلوع آفتاب است. 
  نیآغاز یهالکه  تیوضع یمزرعه و بررس دیبازد ییآب و هوا  طیتوجه به شرا با

. توجه  ردینظر و مورد دقت قرار گ ها مددر پشت برگ یسطح دکیبه سف یآلودگ
  دکینشانه سف نیدارد. با مشاهده اول یشتریب تیمورد در مزارع پربرگ اهم نیبه ا

 نمود. کنترلشده اقدام به  هیتوص یهاکش با قارچ  دیبا یسطح
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم 

 معتدل 

 ن یتنک و وج

در مرحله شش تا هشت   بایدهرز  ی ها علف نی ها و وجتنک بوته اتیعمل

 چغندرقند انجام شود.   یبرگ

 باشد.  متریسانت 20تا  18حدود  دیها بابوته  نیفاصله ب

از  ش یپ ،یکارگر یهانه یهرز و کاهش هز یهاکنترل علف  یبرا شودی م شنهادیپ

  واتور یکولت ی. رطوبت خاک براداستفاده شو واتوریاز کولت  نیتنک و وج اتیعمل

 چغندر نشود. یهابه بوته  بیکلوخ و آس جادیدرحد گاورو باشد، تا موجب ا دیزدن با

 تغذیه

  انیبه پا دیکاشته شدند، کاربرد کود سرک با بهشتیکه تا آخر ارد  یدر مزارع
 باشد.   دهیرس

 شود. یمزارع خوددار هی در کل  دارتروژنی کاربرد کود سرک ن از

  نیمصرف دارند، بهتر است اعناصر کم  یکودها   یپاشبه محلول  ازیکه ن  یمزارع در
 کار از عصر تا صبح روز بعد است.

 آبیاری 

)در صورت بارش(   ، میزان بارندگیاهیگ یبا توجه به مرحله رشد  ی اریدور آب میتنظ
 شود.    یاز حد خوددار شیب یاریروزانه مدنظر قرار گرفته و از آب  یدما تیو وضع

  شنهادیچغندرقند پ شهیر یدگیاز پوس یر یهوا و به منظور جلوگ یبا توجه به دما
 . ابدیمزارع از عصر شروع و تا صبح روز بعد ادامه   یاریدر صورت امکان آب شودیم

  گردد.  یدر مزارع خوددار لیدلیمدت و ب یطوالن یاعمال تنش خشک از
 گردد.  شه یر یدگیپوس یهایمار یمنجر به بروز ب تواندی م یاقدام نیچن

 کوار، مرودشت  روزآباد، ی ف راز،یخرامه، زرقان، سرچهان، سروستان، ش ضا،ی ارسنجان، استهبان، بختگان، ب: معتدلمنطقه 
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 پنبه محصول:  

 

 ی محمود نی غالمحسکارشناس: 

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم 

 گرم 

 دور آبیاری منظم یاریآب

 هامحلول پاشی ریزمغذی
)اوایل صبح یا غروب آفتاب( در  کودهای حاوی عناصر ریز مغذی

 . صورت مساعد بودن هوا 

 نحوه مصرف بر اساس دستور العمل فنی مدیریت حفظ نباتات  های تنظیم کننده رشد هورمون 

گرم و 

 خشک 

 دور آبیاری منظم آبیاری مزارع 

 محلول پاشی 
غروب آفتاب( در )اوایل صبح یا  کودهای حاوی عناصر ریز مغذی

 . صورت مساعد بودن هوا 

 . نحوه مصرف بر اساس دستور العمل فنی مدیریت حفظ نباتات های تنظیم کننده رشد هورمون 

 فسا ،سروستان  زرین دشت، ،داراب، جهرماستهبان، گرم:

   مهر ، المرد، الر، گراش، خنج، اوزمنطقه گرم و خشک: 
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 فرنگی گوجه  محصول: 

 

 کیکاووس نجفی شبانکاره کارشناس: 

 

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم 

 سرد 
داشت و برداشت  

  یجمع آور و
 محصول  یایبقا

 . انجام شود و یا عصر صبح  لیاوا یو سمپاش  کودها  یمحلول پاش اتیعمل -1
a2- االمکان در شب انجام شود یدر ساعات خنک روز و حت یار یآب اتیعمل . 
ها و ک یپالست یا یبقا  ستیز  طیبعد از اتمام برداشت جهت حفاظت از مح -3

   .شود یجمع آور  نیاز سطح زم پیت یار یآب یهاستمیس
  زرعهمحصول بجا مانده در م   یا یبردن بقا نیاز ب یبرا بعد از اتمام برداشت  -4

  قیشخم عم فرنگی از جمله مینوز گوجه های مار ی جهت مبارزه با آفات و ب

 . است  یضرور

 معتدل 

 داشت  
 . صبح انجام شود   لیاوا ی و سمپاش یمحلول پاش اتیعمل -1

a2- االمکان در شب انجام شود یدر ساعات خنک روز و حت یار یآب اتیعمل . 

جمع   برداشت و
  یایبقا یآور

 محصول 

 با توجه مساعد بودن شرایط کشاورزان در برداشت محصول تسریع نمایند.   -1
ها و ک یپالست یا یبقا  ستیز  طیبعد از اتمام برداشت جهت حفاظت از مح -2

   .شود یجمع آور  نیاز سطح زم پیت یار یآب یهاستمیس
  زرعهمحصول بجا مانده در م   یا یبردن بقا نیاز ب یبرا بعد از اتمام برداشت  -3

  قیشخم عم فرنگی از جمله مینوز گوجه های مار ی جهت مبارزه با آفات و ب

 . است  یضرور
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم 

 شود. فرنگی شروع می از اوایل دی ماه کاشت گوجه  کاشت  گرم

و  گرم

 خشک 

 کاشت 

 . ردیآزمون خاک انجام پذ  جیدر مزارع بر اساس نتا  هیپا  یمصرف کودها  -1
 .یگوجه فرنگ  ینشا کار  اتیدر عمل  عیتسر -2

در ساعات خنک روز انجام شود و    یاصل نیبه زم  یفرنگانتقال نشا گوجه  -3
 . شود  ،یاریکشت شده آب نیبالفاصه زم

b4- ردیگی عمدتا در زمان قبل از کاشت صورت م  میمصرف کود پتاس  . 
ازته   از کود یاست. بخش  ادیدوره رشد ز  لیبه کود ازته در اوا   یگوجه فرنگ  ازین -5

 کودها مصرف شود.  ر یبه همراه سا   قبل از انتقال نشاء ستیبای م

 داشت 

c1- از زمان حدود دو هفته پس از انتقال نشاء مصرف   یعنی پس از استقرار نشاء
   .شروع شود ی ستیازته با یها کود

به   یحاوی رو  یفسفره و کودها  ، یکودها از پس از استقرار نشاء استفاده  -2
 . است  دی مف اریبس شهیر  هیتوص یصورت محلول در آب برا 

  نیمهمترشود  ی م  هیتوص مصرف فسفر بصورت سرک در مراحل مختلف رشد_ 3
 . بذر لیو مرحله تشک یمرحله گلده شه،ی ر  مرحله پس از استقرار  مراحل عبارتند از:

 

 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: 

 
 
a: وه یم  یریو شکل گ یبعد از انتقال نشا، گلده یهادر دوره   تیباشد حساسی م  یار یحساس به آب یاهیگ  یگوجه فرنگ  

باعث    یاز حد در دوره گلده  شیب یاریاست. الزم به ذکر است آب   یمحصول در زمان گلده نیا  یآب  ازیاست. حداکثر ن  شتریب
 . شودی ها مگل  زشیر

b  :می شود. پتاسی مشاهده م  ینییپا   یهااست که عمدتا در برگ   هابرگ   هیحاش  یسوختگ   م،یاز جمله عالئم کمبود پتاس  
 . کندی م  ،یر یجلوگ  وهیشدن م  یو پفک  ی از عارضه پوک  وهی مواد جامد و ماده خشک م  ش،یشده و با افزا   وهیموجب رشد متوازن م

c:    20یعنیکود ازته    یو مابق  ردیبرداشت صورت پذ  ن یقبل از اول  یستیشده با  ه یدرصد کود ازته توص  80حدود  
 دوم مصرف شود.   نیتا چ ماندهیدرصد باق
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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 

 : باغیبه  اتیعمل

 سرک  صورت به میکلس ترات ی، نم یفروت ست و کلس یپاشمحلول -1
 وند یبرداشت محصول، پ -2

 
 :  هایماریآفات و بمراقبت 

 ، کنه معمولی زنبور مغزخوار پسته پره خرنوب، شب

 مرکبات 

 فسا

 به باغی 
 تغذیه 

 مصرف کودهای پتاسه  -1
 انجام پیوند خواب  -2

 ای ردیابی مگس میوه مدیترانه -3
 ها حلزون و رابمبارزه با  -4

   کازرون
 
 ینارنگ

 ای ردیابی مگس میوه مدیترانه -1
 با تریپس  شیمیایی مبارزه -2

 رستم
 
 ینارنگ

باروش  ازین کود پتاسه مورد %5 و ازیکود ازته مورد ن %5مصرف  -1
 یهافات شپشکآ یمشاهده خسارت اقتصاد درصورت ؛یاریآبکود 
مسائل   تیبا رعابا سموم مناسب  یبرگ. اقدام کنترل نوزیو ملود آآرد 

 . ردی صورت گ یطیمح ستیز
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 باغ )گونه( 
اقلیم/ 

 شهرستان 
 توصیه کارشناسی نوع عملیات 

 خرما 

 دشت زرین

 به باغی 

 ها پاجوش یجداساز -1
 غرس نهال  -2

 تازه کشت شده  یهاپوشاندن نهال -3
 )رطب(  یخوربرداشت تازه -4

 کازرون 
 برداشت  -1

 آفت سوسک کرگدنی و چوبخوار  و مبارزه ردیابی -2

 الرستان 

 و خرما  برداشت رطب -1
 انتقال پاجوش  -2

 کاشت نهال جدید  -3
 ردیابی و مبارزه سرخرطومی حنایی  -2

 کنترل سوسک کرگدنی  -3
 زنبور )استفاده از توری و ...(  -4

 المرد 
 سایر ارقام برداشت  -1

 سرخرطومی حنایی ردیابی  -2

 جهرم
 برداشت رطب  -1

 ی ا نهیفات قرنطآ یابیرد -2
 مبارزه با نسل دوم زنجره -3
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 اقلیم/ شهرستان  باغ )گونه( 
نوع  

 عملیات 
 توصیه کارشناسی

 انار 
نیریز و استهبان و  
 ارسنجان و شیراز 

 به باغی
 تغذیه

 آبیاری -1
 یوندپ -2

 کرم گلوگاه انار مبارزه با  -3

 انجیر 
استهبان، نیریز، خرامه،  

 کازرون و مهارلو 
 یبه باغ

 تغذیه

 برداشت -1
   مبارزه با آفت مگس سرکه -2

 زیتون

 به باغی خرامه 
 برداشت محصول  -1

 گموز  -2

 کوار
به باغی و  

 تغذیه

 هرسِ پاجوش -1
 برداشت محصول کنسروی  -2

 پره چوبخوار زیتونشب  -3
 پسیل زیتون -4

 دشت زرین
به باغی و  

 تغذیه
 برداشت محصول کنسروی  -1
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 : یلی تکم حاتیتوض -2-2-2

 علیرضا ضیغمی کارشناس: 

 

 قابل توجه باغداران محترم پسته: 

 است؟   یزمان از سال الزام  نی پاشش فروت ست در ا ایآ

  یباالتر ییفروت ست در زمان تورم جوانه در بهار از کارا یمحلول پاش
 پس از برداشت برخوردار است. یعنی ینسبت به زمان کنون

پس از برداشت و تورم جوانه    ی عنیپاشش فروت ست در هر دو مرحله  
 .ستیو الزام آور ن دینما یتواند کمک مضاعفیها نم

  یمحلول پاش  ی برا  یمناسب و فرصت کاف  طیکه شرا  یدر صورت  نیبنابرا
از برداشت به و   دیها در بهار را داردر زمان تورم جوانه  اگر   ژهیپاشش پس 

 . ستین یالزام  دیدرخت ندار یرو  یبرگ سالم و کاف
 

 

 برداشت   زمان در پسته چوبخوار پروانه  جمعيت تخمين

  برداشت  زمان  یعنی  روزها   این   در   که   کارهایی  ترینمهم   جمله  از
 . است باغ  در  پسته چوبخوار  پروانه  جمعیت تخمین  داد، انجام  توانمی

  محل  یا  ترمینال  در  باغ  هر  از  شده  چیده  هایخوشه   از  منظور  این  برای
  درصد   خوشه   محور  شکست  با  و   کرده   انتخاب   هاییخوشه   تصادف  به  باغ

 .  کنیممی  تعیین را آلودگی

  چوبخوار  پروانه (  کرم)  الرو   تغذیه  دلیل   به   هاآن   محور  که   هاییخوشه 
 بیشتری  خوشه  تعداد  چه  هر.  گیریممی  نظر  در  آلوده  باشند  شده  سیاهی  دچار

 . رودمی   باالتر کار دقت  نماییم بررسی را

  1  سالم  خوشه  9  ازای  به  اگر.  است  مناسب  خوشه  عدد  500  بررسی
  آفت  این   با  آینده  سال  فروردین  در  باید  باشد  آلوده  و یا بیشتر از آن  خوشه
  . گردد مبارزه  زا خسارت و  کلیدی
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 وه یدرختان م   یهای ماریآفات و ب یآگاه  شی مراقبت و پ  -3-2
 

حفظ نباتات استان بر اساس اطالعات حاصل   تیریمد  یآگاه  شیشبکه مراقبت و پ
را صادر   لی ذ  هایه یاطالع  اه یگ  یو فنولوژ  یفرمون   یهاتله   ،یهواشناس  یهاستگاه یاز ا

و   یدفعات سمپاش   تیریموارد ذکر شده نسبت به مد  تی. الزم است با رعانموده است 
 کاهش خسارت آفت اقدام گردد. 

 

 کرم خاردارپنبهتلفیقی آفت کنترل    - 2-3-1

 آبروان  امی پ، یعباس دیجاو  کارشناس: 
 

از   هیاز آفات مهم و خطرناک مزارع پنبه است که با تغذ یکیکرم خاردار 
 .دینما جادیرا ا ییتواند خسارت باالی پنبه م یهاغوزه و برگ

 

 نحوه خسارت 

 یو موجب پژمردگ  هیتغذ  ییها از جوانه انتهاغوزه   لیالروها قبل از تشک
آن بوته   یانتها و  ی ها مها وخشک شدن  چنانچه گل  های جوان  غوزه شوند. 

مورد حمله قرار   ده یهای رسکرده و چنانچه غوزه  زش یر رندیمورد حمله قرار گ
خاردار برای    رم ک  شوند.ی باز م  مهیبصورت ن  ا یشود و  یاصال باز نم  ای  رندیگ

. شودی م  افیو باعث قطع ال هیدرون غوزه تغذ افیبه بذر پنبه، از ال یابیدست 
الرو    نیهمچن الرفضوالت  قارچ   طیمح   افیوی  رشد  برای  های  مساعدی 
 کند.ی و نامرغوب م فی را کث افیای بوجود آورده و الدوده 

 

 مشخصات 

و عرض بدن با    متریلی م  12  تا  10  ای کوچک به طول حشره کامل پروانه 
سبز    ییهای جلوو بال  نهی. رنگ سر، قفسه سمتری لیم  22  تا  20  های بازبال

تر از  پر رنگ   یسه نوار موج دارکم  یی های جلوای بوده و روی بالمغز پسته 
  رندیگی م  ها روی بدن قرارشود. در موقع استراحت که بال ی م  دهیمتن آن د

  4  ها دارایهای بدن الرو کنند. هر کدام از حلقه ی م  جادیرا ا  W  هیشب  یعالمت
به آن   زین لی دل نیو مودار هستند که به هم یغده مانند گوشت یعدد برجستگ

 .ندیگو یخاردارم

 

 

 
 شفیره کرم خاردار 

 

 
 الرو کرم خاردار 

 

 
 تخم کرم خاردار 
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 کرم خاردار شب پره   غوزه   یروکرم خاردار بر  تغذیه پنبه  ساقه یرو کرم خاردارخسارت 

 

 : مدیریت آفت

و شکار حشرات    یفرمون  یهااستفاده نمود. الزم است ابتدا با نصب تله   یقیتلف   تیریاز روش مد  دیکنترل آفت با  یبرا
 مبارزه را مشخص نمود.  یاطالع الزم کسب شود و سپس زمان مناسب برا  تیاز زمان ظهور و نوسانات جمع

 

 توصیه  کنترل روش ردیف 

1 
زراعی   کنترل

بهداشت   و
 گیاهی

 ق یبرداشت و شخم عم  انیآلوده مزارع پنبه در پا  یاه یگ  ایی خاک بردن بقا ریخرد کردن و ز  √
 نتهیتراکم کشت و استفاده از بذور دل تیکشت به موقع و رعا  √

 ی پاشمناسب سم   یهاپنبه به منظور کاربرد روش  یاو پشته  یفیکشت رد √
داخل  های هرز تابستانه و زمستانه )گاو پنبه و تاج خروس(  به موقع و مبارزه با علف  نیوج √

 مزرعه و حاشیه آن 

 در مزارع پنبه  و مرداد  ریت هایماه   نمو در  کننده رشد و میاستفاده از هورمون تنظ √

2 
کنترل 
 بیولوژیک 

 و غیر شیمیایی 

 دستورالعمل  به توجه با آفت کنترل جهت  مزرعه در براکون زنبور رهاسازی √
 ( 3و  2 یدر مرحله سن الرو  هکتار هر در هزار عدد 4)

 اول نیسن یدر مزارع به محض مشاهده الروها  یتی ب  کیولوژیاستفاده از آفت کش ب √

 ن یاز سطح زم متر 5/1 در ارتفاع  در هکتار  یعدد تله فرمون 24تا  16شکار انبوه آفت با نصب  √

 مبارزه شیمیایی  3

 شیمیایی مبارزة روش از باید و نیست کافی فوق هایروش  انجام آفت طغیان شرایط در

 .کرد استفاده

بوته و در اواسط فصل    10هر  یعدد الرو به ازا  کیفصل با مشاهده  لی: اوا ییا یمینرم مبارزه ش
 . بارده یهادرصد اندام  1 یکشت به بعد با آلودگ

کارشناسان حفظ   هیبر اساس توص  لیپرونیبنزوات و ف نیشده از جمله امامکت هیکاربرد سموم توص
 . نباتات

 

تاث  توجه:  منظور  کاهش دهنده   ر یبه  به مصرف  نسبت  که کشاورزان محترم  است  و   pH  یهابهتر سموم الزم  آب 

  .ندینما یاژهی( توجه و یمحلول پاش  هایصابون  ،هاا )روغن هسورفکتانت
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 کنترل تلفیقی کرم هلیوتیس در پنبه   -2-3-2

 مریم شهریور  ،آبروان امی پ، یعباس دیجاو  کارشناس: 

 

های هلیوتیس یا کرم غوزه پنبه یکی از آفات مهم و بالقوه خطرناک مزارع پنبه است که با تغذیه از غوزه و برگ 
باشد که  متر می میلی  12–20  طول  ای بهتواند خسارت باالیی را در مزارع ایجاد نماید. کرم غوزه پنبه شب پره پنبه می 

 شود، تخم حشره گرد و پهن و دارای خطوط قطری،می   دیده تیره لوبیایی لکه  یک و  گرد گوچک  لکه  یک  بال هر روی
ها به  شفیره  شود.نوار طولی در پشت الرو دیده می 4باشند که های متنوع میمتر و به رنگسانتی 6تا  5الروها حداکثر 

 شوند. ای و در خاک تشکیل می قهوه رنگ 

 

 جوان  الروهای  و   کرده  ریزی  تخم  پنبه  گل  دارای  هایبوته  روی  بر  پنبه  غوزه  هلیوتیس  کرم  هایپروانه   خسارت: 

  الیاف   از   هاغوزه   کردن  سوراخ  با  و   کرده  حمله   غوزه  و   گل   غنچه،  به   سپس   و   کرده   تغذیه   برگ  از   تخم  از   خروجِ   از   پس
  ها آن  داخل  که باشدمی  میوه داخل در رنگ سیاه هایسوراخ  صورت به میوه در هلیوتیس کرم آفت .کنندمی  تغذیه پنبه

 .روندمی  بین  از هامیوه   هلیوتیس آفت  خسارت شدید موارد در . باشدمی  کرم  فضوالت از پر

 

   
 هلیوتیس  کرم تخم هلیوتیس  الرو هلیوتیس  شفیره

   
 هلیوتیس  پره شب هلیوتیس کرم تغذیه هلیوتیس کرم خسارت

 

 مدیریت آفت: 

های فرمونی و شکار حشرات  برای کنترل آفت باید از روش مدیریت تلفیقی استفاده نمود. الزم است ابتدا با نصب تله 
 از زمان ظهور و نوسانات جمعیت اطالع الزم کسب شود و سپس زمان مناسب برای مبارزه را مشخص نمود. 
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 توصیه  کنترل روش ردیف 

1 
  و زراعی کنترل

 گیاهی   بهداشت

 مزارع پنبه یاه یگ  یای خاک بردن بقا ریخرد کردن و ز  √
 زمستانگذران یهاره یبردن شف نیو آب تخت زمستانه جهت از ب قی شخم عم √

 و زودرس پنبه  نتهیکشت بذور دل √
 شده  هیبدور با سموم توص  یضدعفون √

 مزرعه  هیهرز تابستانه و زمستانه مزرعه و حاش یهابه موقع و مبارزه با علف  نیوج √
 و مرداد در مزارع پنبه  ریتهای ماه کننده رشد و نمو در   میاستفاده از هورمون تنظ √

 مهرماه در مزارع پنبه لیماه و اوا  وری در شهر زهای استفاده از برگ ر √
 مهرماه  لیدر اوا   یار یقطع آب √

2 
 کنترل

 بیولوژیک 

 دستورالعمل  به  توجه با آفت کنترل  جهت مزرعه  در براکون زنبور  رهاسازی √
 هکتار(  هر در  عدد هزار 4)

  به مزارع  در ... و آزال نیم تی،بی  جمله از گیاهی و بیولوژیک  سموم  از استفاده √
 اول  سنین الروهای مشاهده محض

 انبوه  شکار جهت هکتار هر در  فرمونی  تله عدد  12 حداقل از استفاده √

 شیمیایی  مبارزه 3

  مبارزة  روش از باید  و نیست  کافی فوق هایروش  انجام آفت طغیان شرایط  در √
 .کرد استفاده  شیمیایی

کارشناسان   هیشده بر اساس دستورالعمل سازمان حفظ نباتات و توص هیکاربرد توص √
)کوراکرون(،   (، پروفنفوسسر ی)تر  نوسادی(، اسپ نی)الرو کارب یود یحفظ نباتات مانند ت

(،  نی+ دلتامتر دی اکلوپر ی)ت  (، پروتئوسلی دالی ری)پ پلو  ی)آوانت(، سوم ندوکساکاربیا
 ( نورون)لوف (، فلک لوکارب یود ی)ت نیکارو

 

 و  آب  pH هایدهنده  کاهش مصرف به نسبت محترم کشاورزان  که است الزم سموم بهتر تاثیر منظور به توجه: 

 .نمایند ایویژه توجه  (پاشی محلول  هایصابون  ،هاروغن )  اهسورفکتانت
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 بذور گندم و جو  یدستوروالعمل اصول انباردار  -2-3-3

 عبداله کاربر ، یعباس دیجاو  کارشناس: 

 

در طول دوره    هیو حفظ قوه نام یاز خسارات آفات انبار   یریبذور غالت )گندم و جو( و جلوگ تیفیبه منظور حفظ ک
 .موراد زیر بایستی رعایت گرددمازاد بر صرف ساالنه(  یانبارش خصوصا )بذور

 شرایط فنی انبارالف: 

دیوارهای جانبی، کف انبار بایستی دارای پوشش موزاییک یا سیمانی باشد و سقف و دیوارها فاقد هرگونه درز و   -1
 شکاف باشند. 

 انبار بایستی دارای هواکش متناسب با ابعاد انبار باشد.   -2

 ها کامال عاری از منفذ باشند و با توری مناسب پوشیده شوند.ها و هواکش پنجره  -3

 ها و درب ورودی انبار به منظور جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید.بان جهت پنجره نصب سایه  -4

 سفالت پوشیده گردد.آبایستی مسطح و با سیمان و یا  یک متر از اطراف انبار می   اطراف ساختمان انبار به فاصله  -5

 انبار حتی المقدور بایستی درای سیستم خنک کننده مناسب باشد. -6

 شرایط فنی نگهداری بذور در انبار: ب: 

ا شسته و سپس با  بایستی کلیه سطوح شامل کف، سقف، دیوارها تمیز و یقبل از انبار کردن بذور در انبار می  -1
 سموم کم خطر مانند دوروسبان، آمبوش و سایپرومترین سم پاشی و آفت زدایی گردد.

 بایستی در طول دوره نگهداری در انبار با حجم مناسب روی پالت نگهداری گردد.های بذر می کیسه  -2

 ر گرفته شود. ها راهرو مناسب در نظبایستی بین محموله جهت عبور و مرور و تهویه مناسب، می -3

بایستی بصورت مستمر بررسی و در صورت افزایش دما و رطوبت با استفاده از سیستم  دما و رطوبت انبار می   -4
 تهویه و یا خنک کننده دما و رطوبت تنظیم گردد. 

 شرایط فنی ضدعفونی: ج: 

 است.در صورت آلودگی به آفات انباری در طول دوره نگهداری ضدعفونی بذور ضروری  -1

می   -2 انبار  پاشی  سم  و  عملیات ضدعفونی  شرکتانجام  توسط  اساس  بایستی  بر  مجوز  دارای  های ضدعفونی 
 های فنی انجام گردد.دستوالعمل 

 باشد.  در طول نگهداری مبارزه با جوندگان از جمله موش ضروری می  -3

ت کاشت تا یک سال پس از ضدعفونی را  شود، این بذور قابلیچنانچه بذور ضدعفونی شده در انبار نگهداری می   -4
  دارا هستند. در صورتیکه بیش از این باشد بایستی مجددا بذور ضدعفونی گردند. 
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 بذور گندم وجو  یوضدعفون یبوجار  تیاهم  -2-3-4

 عبداله کاربر، مریم شهریور، یعباس دیجاو  کارشناس: 

 

کیفیت   در  موثر  فاکتورهای  مهمترین  از  یکی  بذر  میسالمت  تولید  از وکمیت  بذور  بوجاری  و  باشد. ضدعفونی 
باشد این بیماری  های هرز می های گندم( و علف ها ) سیاهک راهکارهای مهم پیشگیری و جلوگیری از انتشار بیماری 

این مدت   در ها عالئم بیماری قابل تشخیص نبوده و بوده ودر صورت کاشت بذور آلوده، تا قبل از ظهور خوشه  بذر زاد

شود و گندم تولیدی نیز بدلیل آلودگی قابلیت مصرف جهت  کوددهی، سمپاشی و ... می  های هنگفتی صرف آبیاری،ینههز
شود از بذور بوجاری و  باتوجه به موارد فوق توصیه می   .انسان، دام و بذور جهت کشت را نداشته و بایستی امحاء شوند

 ضدعفونی شده استفاده شود. 

 

 مدیریت بیماری: 

 اده از بذر سالم و گواهی شده و پرهیز از کاشت بذور خودمصرفی  استف -1

 پرهیز از تهیه بذر از مزارع آلوده   -2

 تامین بذر از مراکز مجاز و پرهیز جدی از خرید بذر از دالالن بذر   -3

 های آلوده )جهت بیماری سیاهک آشکار( حذف بوته  -4

 های کارشناسان گیاهپزشکیاستفاده از توصیه ضدعفونی بذور با سموم توصیه شده با  -5
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 هاسموم توصیه شده جهت ضدعفونی بذور گندم وتریتیکاله برعلیه سیاهک

 فرموالسیون نام تجاری  نام عمومی قارچکش
 دز توصیه شده جهت

 بذرتن  1 

 هزار  در FS%3 1 دیویدند دیفنوکونازول 

 هزار  در FS%3.63 1 دیویدند استار  سایپروکونازول+دیفنوکونازول

 هزار  در DS%3 2 دیویدند دیفنوکونازول 

 در هزار  FS%40 5/2 ویتاواکس تیرام کاربوکسین تیرام 

 در هزار  WP%75 5/0 ویتاواکس تیرام کاربوکسین تیرام 

 در هزار  FS%6 5/0 راکسیل تبوکونازول 

 در هزار  DS%2 5/1 راکسیل تبوکونازول 

 هزار  در WP%60 2 باویستین+دروزال  کاربندازیم

 هزار  در DS%7.5 2 بایتان تریادیمنول 

 در هزار  FS%40 2/0 الماردور  پروتیوکونازول+تبوکونازول 

 در هزار  FS%20 2/0 رئال تری تیکونازول

 .باشدسموم فوق جهت ضدعفونی بذور گندم می

 

لکه نواری جو از قارچکش   آشکار و های سیاهک پنهان وبیماری جهت ضدعفونی بذور جو بر علیه 

 درهزار استفاده شود.  2دز  یا رورال تی اس با کاربوکسین تیرام و
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 هرز کلزا در زمان کاشت  ی هاکنترل علف  تیریمد  -2-3-5

 پیام آبروان ، یعباس دیجاو  کارشناس: 

 

واسط    زبانیخاک، م  ییاز مواد غذا  ه یعالوه بر تغذ  که   ی برای کلزا بوده، بطور  یمهم  اریبس  ب یهای هرز، رقعلف 
ی هرز هم خانواده   یهاخواهند بود و عالوه بر آن، اختالط بذور علف   زین  یاهیگ  هایی ماریبرای رشد آفات و ب  یمناسب

  ی مبارزه اصول  ایبه موقع و    در صورت عدم کنترل  نینابراگردد. بی روغن و کنجاله م  تیفیآمدن ک  نییکلزا، باعث پا
 محصول خواهند شد. یفیو ک یموجب کاهش کم

 

 :   دستورالعمل اجرایی کنترل
 

 توصیه  کنترل روش ردیف 

 زراعی  کنترل 1

بذور   یقبل از کاشت و پس از جوانه زن  یار یو آب نیزم  یآماده ساز  ماخار کردن:  √
بردن   نیاز ب یبرا  ی عموم یهااستفاده از علفکش ایو   سکیهرز، انجام د  یهاعلف

 . هرز جوانه زده و سپس انجام کاشت یهاعلف

برچسب   ی های هرز و داراکشت بذور عاری از علف  شده:  یبذور گواه کاشت √
 بذر و نهال   یثبت و گواه قاتیموسسه تحق

بذور    عیدر توز  ی کنواختیشده و  هیکشت بذور کلزا در تراکم توص تراکم:  تیرعا √
 هنگام کاشت 

 شیمیایی  کنترل 2

 : ( شیرو شی خاک کاربرد )پ علف کش 

برای کنترل لیتر در هکتار    5/2تا  2با دز مصرف   EC 48%(  ترفالن )  نیفلورالیترسم 
این  .ردیگی کش( در خاک مورد استفاده قرار م های هرز در حال جوانه زدن )جوانه علف

  نیا کش به نور آفتاب حساس بوده و باید بالفاصله با دیسک به زیر خاک رود. علف
  ز یهای هرز پهن برگ نتعدادی از علف  هیبوده و عل  ها مؤثرنه یسموم بر روی اکثر گرام

را به   ی شود که علفکش ترفالن، گندم، جو خودرو و خردل وحش توجهاما  . مؤثر است
 کند.ی کنترل نم  یخوب

  10شده و بالفاصله تا عمق  یکشت روی خاک مرطوب سمپاشسموم قبل از  √
نوبت عمود بر هم با خاک مخلوط شود. چنانچه خاک خشک  2تا  1 سکیمتر با د ی سانت
 کهی بطور  ،سبک شود اری یبا خاک مخلوط و بالفاصله آب یکلوخ باشد پس از سمپاش ی و ب

 . ردیگ ارخاک قر یمتریسانت 10تا  یمحلول سم در اعماق سطح 
حداکثر فاصله بوم تا  کهیجت بوده، بطوریسمپاش، پشت تراکتوری با نازل ت  نیبهتر√

 گردد.  جادی ا یرا هنگام سمپاش   یکسانی یپوشانمتر باشد تا امکان هم  5/0سطح خاک 
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 توصیه  کنترل روش ردیف 

 کنترل شیمیایی  2

 :زنی جوانه از پیش و کاشت از پس کش علف

  تریل 5/2تا  2با دز مصرف   EC 41/6% مراک+ متازاکلر(  نیاستار)کوئ زانیبوت √
  کیهای هرز باراز علف  یعیوس فیاست. جهت کنترل ط یانتخاب یکشعلف  در هکتار 

های هرز هم خانواده  شود. قادر است علف ی استفاده م کلزا برگ و پهن برگ در مزارع
ارشته  ،یتلخ و معمول ریخاکش ش،یکش سهی ک ،ی )تا حدودی(کلزا از جمله خردل وحش

 . را کنترل کند اهیرگیو پ یغیت  ریش س،یفاالر  ،یچچم، دم روباه ،ییخطا
روز پس از کشت کلزا و قبل از جوانه زدن کلزا در   2زمان مصرف آن   نیبهتر √

  هاین یکش در خاک و در زمهای مرطوب و دارای رطوبت برای انتقال علف خاک
  یزمان ممکن برای سمپاش نیاول در اول ارییکم پس از آب رطوبت  ایخشک و 

 ود شی م هیتوص

 
 جدول میزان تاثیر علف کش بوتیزان استار و ترفالن روی علف های هرز مزارع کلزا 

 بوتیزان استار ترفالن  علف هرز   بوتیزان استار ترفالن  علف هرز 

 **  * خردل وحشی  **  * خردل سیاه 
 **  **  یوالف وحشی  ****  - کیسه کشیش 

 ****  ****  دم روباهی   ****  * خاکشیر معمولی 
 ****  ****  چچم   ***  ***  تی راخبی

 ****  ****  سیفاالر  * ****  کاهوک
 - - تاج ریزی  - - یونجه زرد 
 - - کنگر وحشی   ****  * خاکشیر تلخ
 **  **  پنیرک  **  * هفت بند 

 ****  ****  غک یرتیش  ****  - اه یرگیپ 
 ****  - یی ارشته خطا  ***  * شلمی 

     - - کنگر ابلق

 عدم کنترل  - %؛  25 زیکنترل ناچ *  %؛ 50کنترل متوسط  ** %؛  75کنترل خوب   ***  %؛ 100  یکنترل عال  ****
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 مرکبات(  وه ی)مگس م  ی اترانهیمد وهیمگس م   -2-3-6

 فرد، رزا کمالی ، بهادر صحت یعباس دیجاو  کارشناس: 

 

وجود   ...  افزایش جمعیت و خسارت آفت مگس میوه در باغات میوه خصوصا باغات انار و مرکبات و سیب و خطر  
 گردد.ها وارد می دارد و چنانچه به موقع با این آفت مبارزه صورت نگیرد، خسارات جبران ناپذیری به میوه 

 عالئم خسارت: 

نه گیاهی از جمله انواع مرکبات، انار، سیب، هلو، زردآلو،  گو  300به    باشد.یکی از آفات بسیار خطرناک باغات میوه می
 کند. حمله می  (آلو، خرمالو، سیب، انگور، انبه، پاپایا، خرما، گوجه فرنگی، انجیر، ازگیل، گالبی، به و...

گردد و باعث کاهش  ها می درصدی میوه  100ریزی در درون بافت میوه موجب فساد و ریزش  این آفت با تخم 

 .شودکمیت و کیفیت میوه می 

 

   

 های آلوده میوه میوه  مگس کامل  حشره های جلب کننده حشرات تله 

  

 

 میوه آلوده  ریزش میوه های جلب کننده حشرات تله 



 1401 شهریور  27: تاریخ انتشار 30شماره  دومسال                                               کشاورزی  واقلیم  ، هوا نشریه

28 

 

تله اجرای عملیات    مگس در هر 3  الی 2ها و یا شکار روزانه  در صورت مشاهده ریزش میوه  پیش آگاهی آفت: 

 باشد.تلفیقی آفت با هماهنگی کارشناس حفط نباتات ضروری می مدیریت 

 

 مدیریت آفت: 

 توصیه  کنترل روش ردیف 

1 
مبارزه  

 باغیبه 

  به  سطحی کف باغ و پای درختان )قسمت سایه انداز( شخم عملیات  اجرای ✓

جهت از بین بردن  ( اسفند  و بهمن)  زمستان فصل در  سانتیمتر 15-20عمق

 گذران  زمستان  هایشفیره 

 در مناطق آلوده خصوصا   در باغ هاآنو انبار نکردن  هازود هنگام میوه برداشت   ✓

)دفن در   هابردن آن  نیدرخت و از ب ی پا افتهی زش یآلوده ر  یهاوه یم  یجمع آور ✓

 عمق نیم متری خاک و یا غوطه ور کردن در مشتقات نفتی( 

ها ضروری است.  های آلوده ریزش کرده و از بین بردن آن آوری میوه جمع  نکته مهم:

 بایستی تا پایان برداشت بصورت روزانه و همگانی در مناطق آلوده انجام گردد. می 

2 
شکار انبوه  

 آفت 

  5الی  3 های غذاییای( حاوی جلب کننده نوشابه تله )بطری  100تا  70نصب  ✓

  30درصد )سراتراپ یا پروتین هیدرولیز( )یک لیتر محلول جلب کننده شامل: 

  968الی  948سی سم ماالتیون+سی  2سی پروتئین هیدرولیزات + سی  50الی 

سی سی آب برای هر   250قرص در   5سی آب(. در مورد قرص سراتنیکس سی

 . عدد تله فرمونی جلب کننده حشرات نر و ماده 100 تا 70و یا نصب  تله(

در صورت افزایش جمعیت طعمه پاشی باغ به روش محلول پاشی بصورت   ✓

)قسمت جنوبی درختان( با محلول پروتین   های یک در میان و یا کل باغردیف 

 شود. درصد به همراه سم ماالتیون توصیه می   3هیدرولیز 

3 
  مبارزه

 شیمیایی 

های  ها و مناطق طغیانی و غیر قابل مدیریت جمعیت مگس توسط تلهکانون در  ✓

در هزار، دیپترکس با   2جلب کننده، سم پاشی باغ با سموم ماالتیون با غلظت 

در هزار   25/0 با غلظت   اسپینوساد بیولوژیک کشحشره  در هزار و5/1غلظت 

 گردد. ای توصیه می بصورت لکه 
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 انار کرم گلوگاه   -2-3-7

 ، ناهید بیابانی یعباس دیجاو  کارشناس: 

 

ها  وه یم  یآلودگ  لی هرساله بدل  ید یآفت مهم و کلباشد. این  مهمترین آفت باغات انار در کشور و استان فارس می 
 .گرددی مدر طول فصل رشد )بهار و تابستان(  ییباال ار یموجب خسارت بس  شودی م جاد ی)کرم( ا یکه در مرحله الرو 

های  ها و باکتری کرم گلوگاه با تغذیه از میوه انار و در نتیجه ورود عوامل میکروبی از جمله قارچ   عالئم خسارت: 

 آورد.ای رابه بار میگردد که خسارت قابل توجه مضر باعث پوسیدگی و لهیدگی میوه می 
 

 

از تله با    پیش آگاهی آفت:  از دستگاه های فرمونی و تله استفاده  های دیتا الگر )ثبت دما(  های نوری یا با استفاده 

 های آفت را مشخص نمود.توان زمان های ظهور افت و تعداد نسل می
 

 توصیه  کنترل روش ردیف 

 باغی مبارزه به  1

آلودگی  جمع آوری میوه های آلوده در طول فصل بخصوص در زمان هایی که شدت   ✓
 افزایش می یابد و معدم نمودن صحیصح میوه های جمع آوری شده

 ذف پرچم یا پاک کردن تاج انار با وسایل مناسب در طول فصل ح ✓

 تغذیه مناسب  ✓

 آبیاری منظم و بموقع  ✓

بایستی تا پایان  ها ضروری است. می های آلوده و از بین بردن آن آوری میوه جمع   نکته مهم: 

 همگانی در مناطق آلوده انجام گردد.  برداشت بصورت روزانه و

2 
های  روش 

 غیرشیمیایی 

عدد    60تا    30عدد در هر هکتار جهت ردیابی و    2تا    1ها به تعداد  استفاده از فرمون ✓
نوبت فرمون    4ها باید تعویض گردد( حداقل  جهت شکار انبوه )هر یکماه یکبار فرمون

 . گذاری ضروری است

 عدد جهت شکار انبوه   15تا  10عدد جهت ردیابی و   1تعداد استفاده از تله نوری به  ✓

 نوبت(  4درصد و تکرار آن هر ماه یکبار )حداقل  5استفاده از کائولین به میزان  ✓

 شیمیایی  مبارزه 3
هد ✓ حاضر  حال  توص  چ یر  ش  هیگونه  لذا   یبرا   ییایم یمبارزه  ندارد  وجود  گلوگاه  کرم 

خو مصرف  از  محترم  و  دباغداران  جدا    یفن  ری غ   یهاهیتوص  ا یسرانه  سموم  مصرف 
 . کنند  یخوددار
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 زنجره نخیالت   -2-3-8

 فرد، بهادر صحتیعباس دیجاو  کارشناس:  

 

کند. گیاهی تغذیه می ای است مکنده که از شیره  زنجره نخیالت حشره 
باشد و بصورت مستقیم و غیر مستقیم این حشره دارای دو نسل در سال می 

 نماید: ی و بصورت زیر به درختان و محصول خرما خسارت وارد م

 تغذیه از شیره گیاهی و ایجاد ضعف در درختان و ریزش میوه  -1

رت  دفع شیره و تراوش آن بر روی اندام مختلف گیاه که عمده خسا   -2
 باشد.وط به همین نوع خسارت میبوارده مر

 

 . درختان ریبا سا یکار  انهی م ،نکردن فاصله کاشت تیبهداشت باغ، رعا تیعدم رعا  آفت:  انیعلل طغ
 

 رعایت موارد ذیل نسبت به محافظت از باغ خود اقدام نمایند. الزم است باغداران ضمن آشنایی با آفت و 

 

 روشهای کنترل زنجره  : 
 توصیه  کنترل روش ردیف 

 مبارزه زراعی  1

هرس مناسب درختان )هرس زمستانه و تابستانه( در اسفند و تیرماه و سوزاندن   -1
های  تخم  ی نابود  بقایای هرس که هرس زمستانه در اسفند تأثیر بسیار زیادی در

 دارد. زمستانگذران و در نهایت کاهش جمعیت نسل اول آفت  
 ها.ها و تنه جوش حذف پاجوش  -2

( در باغات جدیداالحداث و حذف  m10×10رعایت فاصله کاشت بین درختان ) -3
 درختان زیادی در باغات سنتی 

 مبارزه فیزیکی  2
 . ها و نوارهای زرد چسبندهاستفاده از کارت  -

که مصادف با  ها در مناطق با آلودگی کم ودر مبارزه با نسل دوم آفت از این کارت 
 . توان استفاده نمودگردد می باشد و سمپاشی توصیه نمیرسیدن میوه می 

 شیمیایی  مبارزه 3
 لوپیرادیفوران ، فهزار در 5/0  دیپرا  یاستام درهزار،  5/2 ونیبا استفاده از سموم، ماالت -

 در هزار  5/0

  

 
 حشره کامل و پوره زنجره نخیالت 
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 منابع 
2- https://www.farsmet.ir/ 

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

3- Forecast Maps (wxmaps.org) 

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

 

  

https://www.farsmet.ir/
https://iridl.ldeo.columbia.edu/
http://wxmaps.org/fcst.php
https://www.ventusky.com/
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 اند )به ترتیب حروف الفبا(:کارشناسانی که در تهیه این شماره همکاری داشته

 
 سمت سازمانی  نام خانوادگی، نام 

 کارشناس زراعت  ابراهمی، محمود 

 اداره آمار و فن آوری اطالعات کارشناس  وحیده ی، اریاسفند
 اداره آمار و فن آوری اطالعات کارشناس  ی، فاطمه اکبر

 کارشناس حفظ نباتات  آبروان، پیام 
 کارشناس زراعت  آتشی شیرازی، نصراله 

 فارس  یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحقعضو هیات علمی  بذرافشان، محسن
 کارشناس حفظ نباتات  بیابانی، ناهید
 معاون بهبود تولیدات گیاهی  دبیری، حمید 
 کارشناس معاونت بهبود تولیدات گیاهی  رامتین، فرهاد 

 اداره آمار و فن آوری اطالعات کارشناس  ، شیده شمس
 نباتات کارشناس حفظ  شهریور، مریم 

 کارشناس حفظ نباتات  فرد، بهادر صحت
 سرپرست اداره آمار و فن آوری اطالعات  صحراییان جهرمی، حسین 

 کارشناس مسئول گندم  صداقت، محمداسماعیل 
 کارشناس مسئول مدیریت امور باغبانی  رضای، علیغمیض

 مدیر حفظ نباتات عباسی، جاوید
 فارس یسازمان جهاد کشاورز یمهندس یآب و خاک و امور فن  تیریمسئول واحد مطالعات مد غفوری، وحید
 کارشناس حفظ نباتات  کاربر، عبداله 

 کارشناس حفظ نباتات  کمالی، رزا
 شهرستان آباده  –کارشناس حفظ نباتات  گنجی، فریبا 

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

 کارشناس زراعت  محمودی، غالمحسین 
 کارشناس زراعت  نجفی شبانکاره، کیکاوس 

 


