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 استان فارس هوا و اقلیم شناسی -1
 

 

 دور نمای آب و هوای استان -1-1

 

، برای مناطق غرب و استان در ساعات بعد از  1401تیر ماه    4امروز شنبه های هواشناسی، با توجه به بررسی نقشه 
بینی شده است. همچنین برای چند روز آینده آسمان استان در  ظهر افزایش وزش باد )در برخی موارد باد شدید( پیش 

از ظهر وزش باد محتمل میبینی شده است. همچنین در ساعات ببیشتر مناطق صاف پیش  شود. همچنین دمای  عد 
 رود.استان به تدریج رو به افزایش می  یهوا

 

سطح    یو در دسترس بر رو   یعیطب  یاز انواع مالچ ها  استفادهرو،    شیروز پ  5در    ییآب و هوا  طیتوجه به شرا  با
بستر کشت    سازی  آماده؛  سطح خاکو کاهش رطوبت از    ریاز تبخ  یریهوا جهت جلوگ  یدما  ش یکرت ها با توجه به افزا

آب از ریزش میوه در باغات    م یتنظ؛  هوا  ی با توجه به گرما  التیمنظم در نخ  ی اریذرت و  آبیاری جهت جلوگیری  دور 
خنک روز و بدون وزش پاشی و محلول پاشی در ساعات  انجام عملیات سم ؛  جوان  یهانهال  یرو   بانیسا  جادیمرکبات و ا

در ساعات خنک روز و   وریط هیهوا در جنوب استان؛ تغذ گرمای از کندوها ماندن امان در جهت الزم اقدامات انجام ؛باد
  ی از جمله موارد  ییاز استرس گرما  یریجهت جلوگ  یریش  یهاو دام   وریدر دسترس ط  زیروز و قرار دادن آب خنک و تم

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

 

متر  میلی  9/282ماه  تیر 4متوسط طوالنی مدت بارش استان از ابتدای سال زراعی تا   با توجه به آمار سنوات گذشته
دهنده آن است که بارندگی استان  که نشان   ؛متر ثبت شده استمیلی   4/203باشد، این میزان در سال زراعی جاری می

بنابراین شرایط آبی سال جاری را نسبت به   ،باشددرصد کمتر از متوسط طوالنی مدت می  28در سال جاری در حدود  
های سال زراعی جاری در دی ماه رخ  بخش عظیم بارندگی  که . بایستی در نظر داشتباشدمی  خشکطوالنی مدت 

از   یهایآسا و آسیب به بخش های سیل داده و استان پاییز خشکی را گذرانده است. در حالی که دی ماه با بارش 
های بهمن ماه با میزان و شدت کمتری ثبت شده که دسترسی گیاه به  از سوی دیگر بارش  کشاورزی استان آغاز شد.

زراعی و باغی را در  ها نتوانستند نیاز آبی گیاهان ، با این وجود این بارش نمایدتر میها را آسان حاصله از این بارش آب 
 .فصل مورد نیاز به خوبی تامین نمایند

درصد مساحت استان    65/ 0دهد که در حدود  مقایسه آماری بارش سال زراعی جاری با متوسط طوالنی مدت نشان می 
درصد نرمال    50های کمتر از  درصد این مساحت، بارش   0/ 5  د، که ان دریافت کرده درصد نرمال    25های کمتر از  بارش 
های  بارش درصد مساحت استان    0/12. از سوی دیگر  گیردمی   بیشتر مناطق مرکزی استان را در بر   اند. این گستره داشته 

 . اند بیشتر از نرمال را دریافت کرده   % 18نرمال تا  
 

 

 

بیشترین میزان بارش ثبت شده از ابتدای سال زراعی  
با   سپیدان  ایستگاه  به  متعلق  کنون  تا    2/498جاری 

با    فیروزآبادباشد. همچنین نورآباد ممسنی و  متر می میلی
متر دومین و سومین  میلی   7/273و    4/428میزان بارش  

می  جاری  زراعی  در سال  استان  پربارش  باشد. شهرهای 
،  6/86به ترتیب با    صفاشهرایزدخواست و  همچنین آباده، 

بارش  میلی   2/128و    1/121 میزان  کمترین  بارش،  متر 
 اند. دریافتی در استان را داشته 

م  بخش   ی شهرها   ان ی در  فارس  از    یی ها استان 
دریافتی  ست که بارش  از استان ا   ی بخششهرستان آباده تنها  

درصد   3/ 5، که در حدود باشد متر کمتر می میلی  100آن از 
تشک  را  فارس  استان  بخش دهد ی م   ل ی مساحت  از    یی ها . 

ن   دان ی سپ  نورآباد  از    ی ها بارش   ز یو   متری ل ی م   300باالتر 
درصد مساحت استان را   3در کل حدود    ه اند ک کرده   افت ی در 

درصد مساحت استان   54/ 7  گری د   ی. از سو شود ی شامل م 
اند. از  کرده   افت ی را در   تر م ی ل ی م   250تا    150  ن ی ب   ی ها بارش 
  ییها و بخش   دشت ن ی جهرم، داراب، زر   ی ها شهرستان   جمله 
 و فراشبند.  راز ی از ش 

 

 

 

 
 1401/ 03/ 21بندی بارش سال زراعی استان تا تاریخ  : پهنه 1نقشه  
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 1401 خرداد 28تا  15  یزمان یدر بازه : خالصه آمار هواشناسی استان 1جدول 

پارامتر 

 هواشناسی

بیشینه  

 دما
 متوسط دما  کمینه دما 

 بارش

 تجمعی 

- تبخیر

 تعرق
 رطوبت

 درصد متر میلی گراددرجه سانتی

 بیشترین مقدار
8/45 

 مهر
 --- 

6/37 

 ممسنی 

2/498 
 سپیدان

8/127 
 مهر

7/26 

 ---  مقدار کمترین 
9/9 

 خسروشیرین 

9/21 

 خسروشیرین

6/86 
 آباده

6/96 
 سیمکان 

5/11 

 خنج

 1/17 111 4/203 2/29 3/19 37//3 میانگین 

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

گراد ثبت شده است که  درجه سانتی   2/29، به طور متوسط دمای استان  1401خرداد    28تا    15ی زمانی  در بازه 
و    6/37با متوسط دمای    ممسنی. همچنین  گراد افزایش داشته استدرجه سانتی  3در حدود  هفته پیشین    دو   نسبت به

ود حداکثر  با این وجبوده است.    دو هفته گذشته  در طیترین شهر استان  گراد گرمسانتی  9/41حداکثر دمای ثبت شده  
دومین    5/36درجه سانتی گراد می باشدکه این شهر با متوسط دمای  8/45دمای ثبت شده متعلق به شهرستان مهر با  

از آن  شهر گرم استان بود.   گراد  ی سانتی درجه   7/35و    5/36های  درجه حرارت   ابه ترتیب ب  زرین دشتو    خنجپس 
استان می   چهارمینو    سومین استانباشند. سردترشهر گرم   ی نه یو کم  9/21  یبا متوسط دماخسروشیرین    ین شهر 

درجه   7/23و   5/22های سیمکان )بوانات( و خرمبید نیز با شهرستان .استگزارش شده  شده گرادیدرجه سانت 9/ 9یدما
 باشند.گراد دومین و سومین شهرهای سرد استان در دو هفته گذشته می سانتی

 

 
 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
 

 عمومی های توصیه 
 

 مریم لطفعلیانکارشناس: 
 

 پاشی خودداری شود.در زمان وزش باد از هر گونه سم
 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 سرد 

 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

 کاشت 

به  یز ی( در کاشت محصوالت جالکرونی م 30استاندارد )با ضخامت  یهاکیاستفاده از پالست
 بعد از برداشت محصول   کیپالست یایبقا یدر امر جمع آور لیمنظور تسه 

 اصول و انتخاب ادوات مناسب  هیکل  تیبستر محصوالت بهاره با رعا هیته
در کاشت   یخاکورز یو ب یاعم از کم خاکورز  یحفاطت یکشاورز یهااز روش استفاده

 محصوالت بهاره 
 کاشت مناسب در کاشت محصوالت بهاره  شیاستفاده از کارنده و آرا 

 

بقایای   نهای کاشتت مستتقیم بعد از خارک کردخاکورزی و دستتگاهاستتفاده از روش بیذرت:  

 اضافه از مزرعه

 بلند بسترهای عریض و یاستفاده از روش کاشت رو  حبوبات: 

 ها استفاده از روش کم خاکورزی، تنظیم و کالیبراسیون کارنده قند: چغندر

 برداشت 

 یو عقد قرار داد برا  ازیمورد ن نیگندم و تدارک کمبا زمان برداشت مزارع کلزا و ینیب شیپ
 برداشت به موقع مزارع 

 در زمان برداشت  نیکمبا زشیحضور در مزرعه و کنترل ر
با استفاده از خاکورز مرکب بالفاصله بعد از برداشت مزارع غالت و  یخاکورز اتیعمل انجام

 . اضافه یاهیگ یایکلزا و خارک نمودن بقا
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 معتدل 

 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 یهاروشها و کیاستفاده از تکن

 کاشت 

 اصول و انتخاب ادوات مناسب  هیکل  تیبستر محصوالت بهاره با رعا هیته
در کاشت   یخاکورز یو ب یاعم از کم خاکورز  یحفاطت یکشاورز یهااز روش استفاده

 محصوالت بهاره 
 کاشت مناسب در کاشت محصوالت بهاره  شیاستفاده از کارنده و آرا 

 

بقایای   نهای کاشتت مستتقیم بعد از خارک کردخاکورزی و دستتگاهاستتفاده از روش بی  ذرت: 

 اضافه از مزرعه

 برداشت 
 در زمان برداشت  حضور در مزرعه و کنترل ریزش کمباین

جلوگیری از تخریب جمع آوری بقایای پالستیک بعد از برداشت محصوالت صیفی به منظور 
 مزارع و محیط زیست 

 
  



 1401 تیر 4: تاریخ انتشار 24شماره سال دوم                                               هوا و اقلیم شناسی کشاورزی  نشریه

7 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 گرم

 برداشت 

 در زمان برداشت  نیکمبا زشیحضور در مزرعه و کنترل ر
انجام عملیات خاکورزی با استفاده از خاکورز مرکب بالفاصله بعد از برداشت مزارع غالت و 

 اضافه کلزا و خارک نمودن بقایای گیاهی 
  نیبرداشت به موقع مزارع، تأم یبرداشت چغندرقند و عقد قرار داد برا  یهاتدارک دستگاه

 حمل محصول یبرا  ونیکام
 در زمان رطوبت مناسب مزرعه )حالت گاورو(  زهییمزارع چغندر قند پا برداشت

جمع آوری بقایای پالستیک بعد از برداشت محصوالت صیفی به منظور جلوگیری از  
 تخریب مزارع و محیط زیست 

 کاشت 

 و انتخاب ادوات مناسب  یاصول فن هیکل  تیبستر محصوالت بهاره با رعا هیته
در کاشت   یخاکورز یو ب یاعم از کم خاکورز  یحفاطت یکشاورز یهااز روش استفاده

   محصوالت بهاره
 کاشت مناسب در کاشت محصوالت بهاره  شیاستفاده از کارنده و آرا 

 

های  با آرایش کاشتت ردیفی )فاصتله بین ردیف  خاکورزیبیاستتفاده از روش کاشتت   پنبه: 

 متر(سانتی 75کاشت  

بقایای   نهای کاشت مستقیم بعد از خارک کردو دستگاه  خاکورزیبیاستفاده از روش    ذرت: 

 اضافه از مزرعه 

گرم و 

 خشک 

 برداشت 

 در زمان برداشت  نیکمبا زشیمزرعه و کنترل رحضور در 
انجام عملیات خاکورزی با استفاده از خاکورز مرکب بالفاصله بعد از برداشت مزارع غالت و 

 کلزا و خارک نمودن بقایای گیاهی اضافه 
  نیبرداشت به موقع مزارع، تأم یبرداشت چغندرقند و عقد قرار داد برا  یهاتدارک دستگاه

 حمل محصول یبرا  ونیکام
 در زمان رطوبت مناسب مزرعه )حالت گاورو(  زهییمزارع چغندر قند پا برداشت

جمع آوری بقایای پالستیک بعد از برداشت محصوالت صیفی به منظور جلوگیری از  
 تخریب مزارع و محیط زیست 

 کاشت 

 و انتخاب ادوات مناسب  یاصول فن هیکل  تیبستر محصوالت بهاره با رعا هیته
در کاشت   یخاکورز یو ب یاعم از کم خاکورز  یحفاطت یکشاورز یهااز روش استفاده

   محصوالت بهاره
 کاشت مناسب در کاشت محصوالت بهاره  شیاستفاده از کارنده و آرا 

 

های  با آرایش کاشتت ردیفی )فاصتله بین ردیف  خاکورزیبیاستتفاده از روش کاشتت   پنبه: 

 متر(سانتی 75کاشت  

بقایای  نهای کاشت مستقیم بعد از خارک کردو دستگاه خاکورزیبیاستفاده از روش  ذرت: 

  اضافه از مزرعه
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 گندممحصول: 

 

 اسماعیل صداقت محمد کارشناس: 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 نظارت و پایش مزارع در مرحله برداشت.  a نظارت بر برداشت  سرد 

 نظارت و پایش مزارع در مرحله برداشت.  a نظارت بر برداشت  معتدل 

 نظارت و پایش مزارع در مرحله برداشت.  a نظارت بر برداشت  گرم

 وری بقایا آحفظ بقایای گیاهی و جمع  b پایان برداشت گرم و خشک 

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

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

   توضیحات تکمیلی: 

a  : ضایعات و ریزش دانه در مزارع خواهد داشت.ها تاثیر بسزایی در کاهش  تنظیم کمباین و نظارت بر برداشت کمباین 

b  : گردد.وری بقایای رها شده در سطح خاک به منظور حفظ حاصلخیزی خاک توصیه می آحفظ بقایای گیاهی و جمع 

 

 

 اطالعیه مهم: 
اند  با توجه به افزایش قیمت آرد و بر اساس اطالعات واصله برخی افراد نسبت به پیش خرید غیرقانونی گندم فعال شده 
لذا مقتضی است ضمن شناسائی و معرفی این افراد و با تشکیل شورای تامین و با هماهنگی فرماندهی انتظامی و  

های تمهیدات الزم برای جلوگیری از حمل و نقل غیرقانونی گندم خصوصا خروک محموله دادستان محترم شهرستان، 
ندم خارک از شبکه خرید دولتی، جلوگیری از احتکار و  گندم به خارک از استان، برخورد با دالالن خرید و فروش گ

نگهداری خارک از عرف گندم در انبارها و ممانعت از فعالیت افراد فرصت طلب )افرادی که اقدام به عقد قرارداد جهت 
اد  نمایند( و به هر نحوی در خرید و تحویل گندم به مراکز دولتی و رسمی اخالل ایج خرید گندم یا پیش فروش آن می

 اقدام گردد. می نمایند 
ها به کشاورزانی که گندم خود را به مراکز رسمی و دولتی تحویل  الزم بذکر است در سال زراعی آتی کود و سایر نهاده 

 ند تعلق نخواهد گرفت.نداده 
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 جو محصول: 

 

 هاشمی هادی سید کارشناس: 

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 سرد 

 . مزرعه ا کاهش رطوبت و خشک بودن سطح خاکمزارع ب یاریآبانجام  یاریآب

 یهابا علف مبارزه
 هرز 

 . با نظر کارشناسان مراکز خدماتهرز پهن برگ  یهامبارزه با علف

 هاآفات و بیماری
 . یتورزن  اتیسن غالت در مزرعه با انجام عمل تیجمع نییتع

  ییمزارع جهت مبارزه با سن غالت در مرحله پوره با راهنما یدر صورت لزوم سمپاش
 . کارشناسان مراکز خدمات

 برداشت  معتدل 
کارشناسان   یجو در مزرعه با هماهنگ  زشیبه منظور کاهش ر هانیکمبا میتنظ

 مراکز خدمات 

 

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

 مرودشت ، کوار، بادآروزیف، رازیش،  سروستان ، زرقان ، خرامه، پاسارگاد، ضایب،  بختگان ، ارسنجان * منطقه معتدل: 
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  هبهارچغندر قند محصول: 

 

 شیرازی، محسن بذرافشان نصراله آتشیکارشناس: 

 

 
 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم 

 معتدل 

 های هرز علف 

هرچه   دیمشاهده شده با برگک یهرز بار یهاکه سبز هستند و علف   یدر مزارع
ها استفاده شود. کنترل آن  یبرا یاختصاص کشبرگک یبار یهاکش زودتر از علف 

 ها الزم است.کش علف  شتریب ییکارا ی خاک برا  یوجود رطوبت کاف
  یدما تیوضعپهن برگ، در حال حاضر  یهاصورت لزوم استفاده از علفکش  در

بعدازظهر   یروز و ابتدا یانیها در ساعات مکش علف  ن یاستفاده از ا یهوا برا
خنک انجام شود.    یکار در صبح زود و عصر در دما نیا دیباو  ستیمناسب ن
 . ردیکار در هنگام وزش باد صورت نگ نیدقت شود که ا دیبا نیهمچن

آفات و  
 ها یماریب

از حمله آفات   یریشگیکش به عنوان پحشره در مزارع سبز شده از کاربرد سموم 
 شود.   یخوددار

گرفتن   ییخسارت آن با مشورت و راهنما یهانشانه  ایدر صورت مشاهده آفت و 
 بکار گرفته شود.  ییا یمیاز کارشناسان مربوطه، روش مبارزه ش

و خسارت آن، به   )رهه( نایآفت کارادرمزارع زودکاشت در صورت مشاهده  در
از    شیدر عصر و غروب و تا پ یآفت الزم است سمپاش نیکنترل مناسب امنظور 

 طلوع آفتاب انجام شود. 
خسارت آن، به منظور   ایو   (سیبر )آگروتآفت کرم طوقهصورت مشاهده  در

از طلوع    شیدر عصر و غروب و تا پ یآفت الزم است سمپاش  ن یکنترل مناسب ا
کش  از سموم حشره   دیآفتاب انجام شود. در صورت عدم کنترل مناسب آفت با

 طعمه مسموم استفاده گردد.  ایگرانوله و 
چغندرقند وجود دارد   بوته یدگیچ یپ یماریبهوا امکان بروز  یتوجه به خشک با

الزم است مزرعه با   یماریب یها نشانه  نیکه در صورت مشاهده نخست
  زین هاه یهرز مزرعه و حاش یهاگردد و علف  یسمپاش  کیستمیس یهاکش حشره

 بروند. نیبه طور کامل ازب
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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

انجام شده است الزم است نسبت به استفاده    نیتنک و وج اتیکه عمل  یدر مزارع
که کود سرک در دو مرحله و با فاصله   شودی م شنهادی. پندیاز کود سرک اقدام نما

 یشکنکاربرد کود سرک همزمان با سله   نیبرده شود. همچن روز بکار   30تا   20
 . گرددی م هیتوص

کاشته شدند، کاربرد کود سرک به   نیاول فرورد  مهیکه در اسفندماه و ن  یمزارع
. بهتر  اعمال گردد اهی گ ازیخرداد تمام ن  مهیاز ن شیگردد که تا پ تیریمد ینحو

شود  ییجوصرفه  ،یکود مصرف  زانیکار با کودکار انجام شود تا هم در م  نیاست ا
 شوند.   یو بازساز می ترم هاچه یو هم جو

 لوگرم ی ک   100تا    75خاک    ط ی اوره( بسته به شرا   د )مانن   دار تروژن ی مقدار مصرف کود ن 
 استفاده شود.   د ی با   ی در مراحل بعد   دار تروژن ی کود ن   مانده ی. باق شود ی م   ه ی توص 

 است.   یپس از کود سرک ضرور دیبا یار یانجام آب

به   زایکاشته شدند، و ن نیاول فرورد  مهیکه در اسفندماه و ن  یمزارعدر 
خرداد    انیکار تا پا ن یمصرف دارند، بهتر است اعناصر کم   یکودها یپاشمحلول 

 زمان مصرف از عصر تا صبح روز بعد است. نیانجام گردد. بهتر

 آبیاری 

روزانه مدنظر قرار  یدما تیو وضع اهیگ یبا توجه به مرحله رشد  ی اریدور آب میتنظ
 شود.   یاز حد خوددار شیب یاریگرفته و از آب

  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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  چغندر قند پاییزهمحصول: 

 

 نصراله آتشی شیرازی، محسن بذرافشان کارشناس: 

 

 

 
 ریزی برداشت تمامی مزارع باید به نحوی باشد که تا آخر خرداد تمام مزارع برداشت شوند. برنامه 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم 

 گرم

 آبیاری

روزانه مدنظر قرار  یدما تیو وضع اهیگ یبا توجه به مرحله رشد  ی اریدور آب میتنظ
 .شود  یاز حد خوددار شیب یاریگرفته و از آب

بسته به زمان  دیبا ماندهیباق یهای اریآب یزیرتوجه به آغاز برداشت مزارع، برنامه  با
خاک سبب مشکالت در   یخشک ایخاک و  ادیرطوبت زگردد.  میبرداشت تنظ

 .شودی برداشت و افت عملکرد م

 برداشت 

 ،یدگیچغندرقند سالم و بدون پوس لی به منظور تحو ،ییدما  طیبا توجه به شرا
و  یدگیکارخانجات انجام شود تا از پالس یبرداشت مزرعه هماهنگ با برنامه زمان

 شود. یریکاهش درآمد چغندرکاران جلوگ تیچغندرقند و در نها تیفیک رییتغ

گرم و 

 خشک 

 آبیاری

روزانه مدنظر قرار  یدما تیو وضع اهیگ یبا توجه به مرحله رشد  ی اریدور آب میتنظ
 .شود  یاز حد خوددار شیب یاریگرفته و از آب

بسته به زمان  دیبا ماندهیباق یهای اریآب یزیرتوجه به آغاز برداشت مزارع، برنامه  با
خاک سبب مشکالت در   یخشک ایخاک و  ادیرطوبت زگردد.  میبرداشت تنظ

 .شودی برداشت و افت عملکرد م

 برداشت 

 ،یدگیچغندرقند سالم و بدون پوس لی به منظور تحو ،ییدما  طیبا توجه به شرا
و  یدگیکارخانجات انجام شود تا از پالس یبرداشت مزرعه هماهنگ با برنامه زمان

 شود. یریکاهش درآمد چغندرکاران جلوگ تیچغندرقند و در نها تیفیک رییتغ

 

 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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 کلزا محصول: 

 

 ی رشیدمنصور کارشناس: 

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 سرد 

 آبیاری مزارع 

  ی بند ف و شروع غال   ی مناطق در مرحله گلده   ن ی کلزا در ا   نکه ی با توجه به ا 
  اه ی دو مرحله از مراحل حساس گ   ن ی ا   نکته که و در نظر گرفتن این    باشد ی م 

 مزارع اقدام گردد.   ی ار ی ب آ نسبت به    باشد ی و رطوبت م   ی ار ی ب آ نسبت به  

 مصرف کود سرک 
و    ی مناطق در مرحله گلده   ن ی در ا   اه ی گ   ی مرحله رشد   نکه ی با توجه به ا 

 . گردد   یاز مصرف هر نوع کود سرک خوددار  باشند ی م   ی غالفبند 

 کلزا  یموممبارزه با شته 

کلزا بالفاصله    ی به شته موم   ی لودگ آ منظم از مزارع در صورت    ی ضمن سرکش 
 . رد ی با سموم مناسب صورت گ   ی سمپاش 

 استفاده گردد.   مور ی ها از سم پر ت ی حفظ پاراز   ی برا   ی در مرحله گلده 

 معتدل 

 بیاری مزارع آ

  یمناطق در مرحله غالفبند  نیدر ا   اهیگ  یمرحله رشد  نکهیبا توجه به ا
  باشندی م  یاریبآ نسبت به  اهیمرحله از مراحل حساس گ  نیو ا باشد ی م

 . گردد  ی اریبآبالفاصله 

 کلزا  یمبارزه با شته موم

کلزا   یبه شته موم  یلودگآ ضمن سرکش منظم از مزارع در صورت 
   .ردیبا سموم مناسب صورت گ یبالفاصله سمپاش 

 . استفاده گردد موری ها از سم پرت یحفظ پاراز  یبرا  ی در مرحله گلده

 . نسبت به مصرف کود سرک اقدام گردد   یتا قبل گلده مصرف کود سرک 
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 گرم

 مبارزه با شته مومی کلزا

کلزا   یبه شته موم یلودگ آ منظم از مزارع در صورت   یضمن سرکش
   .ردیبا سموم مناسب صورت گ یبالفاصله سمپاش 

 استفاده گردد.  موری ها از سم پرت یحفظ پاراز  یبرا  ی در مرحله گلده

 بیاریآ
  مزارع اقدام گردد یار یبآ در مرحله غالف و دوره پر شدن دانه نسبت به 

 . گرددی وزن هزار دانه و عملکرد م شیکه باعث افزا

 مصرف کود سرک 
 نسبت به مصرف کود سرک اقدام گردد.    یقبل گلده تا

 . گردد   یخوددار دایاک یاز مصرف هر نوع کود در مرحله بعد از گلده

 و خشک  گرم

 مبارزه با شته مومی کلزا

کلزا   یبه شته موم یلودگ آ منظم از مزارع در صورت   یضمن سرکش
   .ردیبا سموم مناسب صورت گ یبالفاصله سمپاش 

 .استفاده گردد موری ها از سم پرت یحفظ پاراز  یبرا  ی در مرحله گلده

 بیاریآ
  مزارع اقدام گردد یار یبآ مرحله غالف و دوره پر شدن دانه نسبت به   در

 . .گرددی وزن هزار دانه و عملکرد م شیکه باعث افزا

 مصرف کود سرک 
 نسبت به مصرف کود سرک اقدام گردد.    یقبل گلده تا

 . گردد   یخوددار دایاک یاز مصرف هر نوع کود در مرحله بعد از گلده

 

 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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 پنبه محصول:  

 

 ی محمود نی غالمحسکارشناس: 

 

 مزارع های هرز مبارزه مکانیکی و شیمیایی با علف -1

 زای پنبه  مبارزه تلفیقی با آفات و عوامل خسارت -2

های آزمون همراه با تغذیه گیاه بر اساس توصیه   های آبی(آبیاری بموقع و منظم مزارع )بمنظور جلوگیری از تنش -3
 پنبه خاک و دستور العمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاه  

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم 

 داشت  معتدل 

 آبیاری مزارع و تامین نیاز آبی  -1
 سله شکنی با استفاده از کولتیواتور  -2

 . کود سرک، کودآبیاری -3
 محلول پاشی کودهای حاوی عناصر ریز مغذی )اوایل صبح یا غروب آفتاب(  -4

 داشت  گرم 

 آبیاری مزارع و تامین نیاز آبی  -1
 کولتیواتور سله شکنی با استفاده از   -2

 . کود سرک، کودآبیاری -3
 محلول پاشی کودهای حاوی عناصر ریز مغذی )اوایل صبح یا غروب آفتاب(  -4

 کاشت  گرم و خشک 

 آبیاری مزارع و تامین نیاز آبی  -1
 سله شکنی با استفاده از کولتیواتور  -2

 . کود سرک، کودآبیاری -3
 )اوایل صبح یا غروب آفتاب( محلول پاشی کودهای حاوی عناصر ریز مغذی  -4

 استهبان، فسا، سروستانمعتدل گرم: 

 داراب، زرین دشت، جهرم  گرم:

  مهر ، المرد، الر، گراش، خنج، اوزمنطقه گرم و خشک: 
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 ی کیپنبه منطبق بر مراحل فنولوژ یکود ده میتقو

 نوع کود 
 مراحل رشد فنولوژیکی )روز پس از کاشت( 

 88 64 40 30 16 قبل از کاشت 

   کود نیتروژنی
20%  

 توصیه

30%  
   توصیه

50%  
 توصیه

  

           توصیه  %100 کود فسفری 

           توصیه  %100 کود پتاسیمی

کودهای حاوی  
 عناصر ریز مغذی

    
محلول 
 پاشی

  
محلول 
 پاشی

محلول 
 پاشی

کودهای قابل حل با  
 پتاسیم باال

          
محلول 
 پاشی

قابل حل با  کودهای 
 فسفر باال 

    
محلول 
 پاشی

      

 کود آلی 
توسط دیسک با 
           خاک مخلوط شود

   اسید هیومیک 
کود 
 آبیاری

  
محلول 
 پاشی

کود 
   آبیاری

های رشد  محرک
 گیاهی 

      
محلول 
 پاشی

    

 

 

  

 آبیاری نواری پنبه
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 فرنگی گوجه  محصول: 

 

 شبانکاره کیکاووس نجفی کارشناس: 

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم 

 سرد 

 کاشت 

 . ند ینسبت به کشت اقدام نما عا یسر  ییآب وهوا  طی باتوجه به مساعد شدن شرا -1
 است.  یضرور  یگوجه فرنگ  یکود  ازین نییانجام آزمون خاک جهت تع -2

 .یگوجه فرنگ  ینشا کار  اتیدر عمل  عیتسر -3
در ساعات خنک روز انجام شود و    یاصل نیبه زم  یانتقال نشا گوجه فرنگ -4

 . شود ی اریکشت شده آب نیبالفاصه زم
a5- ردیگی عمدتا در زمان قبل از کاشت صورت م  میمصرف کود پتاس  . 

b6- ازته   یمصرف کودها   (حدود دو هفته پس از انتقال نشاء)  پس از استقرار نشاء
   .شروع شود  یستیبا

به    یحاوی رو یفسفره و کودها یکود ها  از پس از استقرار نشاء استفاده  -7
 . است  دی مف اریبس شهیر  هیتوص یصورت محلول در آب برا 

  نیشود مهمتری م  هیتوص مصرف فسفر بصورت سرک در مراحل مختلف رشد -8
 . بذر لیو مرحله تشک یمرحله گلده شه،ی ر  مرحله پس از استقرار  مراحل عبارتند از:

 داشت 

  د ینواسیمراه آمه به  .N.P.K  یمصرف کودها ی رشد برگ هیدر مرحله اول -1
بصورت    ایو   یاریتوان همراه با آب آبی را م اهشود. مصرف آن ی م هیتوص

 انجام داد.  یپاشمحلول 
با شدت   ی گنمنگنز، مس در مزارع گوجه فر ،یآهن، رو  ییمصرف عناصر غذا -2

  ا ی و یعناصر بصورت محلول پاش   نیاست مصرف ا یو ضعف متفاوت ضرور 
 . است هیقابل توص یاریهمراه با آب آب

ساقه و    ینابجا رو  یهاشه یر  دیبه تول ینگ فرگوجه   یهابا توجه به واکنش بوته -3
  یپا  ی پشته، عمل خاکده یبا خواباندن بوته ها رو  ،یشیرشد رو شیبه تبع آن افزا 

 رد یبوته صورت پذ 
c4- در ساعات خنک روز انجام شود یار یآب اتیعمل . 
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم 

 داشت  معتدل 

  دی نواسیمراه آمه به  .N.P.K یمصرف کودها ی رشد برگ هیدر مرحله اول -1
بصورت    ایو   یاریتوان همراه با آب آبی را م اهشود. مصرف آن ی م هیتوص

 انجام داد.  یپاشمحلول 
با شدت   ی گنمنگنز، مس در مزارع گوجه فر ،یآهن، رو  ییمصرف عناصر غذا -2

  ا ی و یعناصر بصورت محلول پاش   نیاست مصرف ا یو ضعف متفاوت ضرور 
 . است هیقابل توص یاریهمراه با آب آب

ساقه و    ینابجا رو  یهاشه یر  دیبه تول ینگ فرگوجه   یهابا توجه به واکنش بوته -3
  یپا  ی پشته، عمل خاکده یبا خواباندن بوته ها رو  ،یشیرشد رو شیبه تبع آن افزا 

 رد یبوته صورت پذ 
c4- در ساعات خنک روز انجام شود یار یآب اتیعمل . 

 گرم
و جمع   برداشت

 آوری

ها و ک یپالست یا یبقا ستیزط یبعد از اتمام برداشت جهت حفاظت از مح -1
 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  -2
  قیشخم عمی گوجه فرنگ  نوزی از جمله م های مار ی جهت مبارزه با آفات و ب

 . است  یضرور

گرم و 

 خشک 

آوری جمع
 بقایای محصول 

ها و ک یپالست یا یبقا ستیزط یبعد از اتمام برداشت جهت حفاظت از مح -1
 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  -2
  قیشخم عمی گوجه فرنگ  نوزی از جمله م های مار ی جهت مبارزه با آفات و ب

 . است  یضرور

 

 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:  شود.  ی مشاهده م  ینییپا  یهااست که عمدتا در برگ  هابرگ   هیحاش  یسوختگ  م،ی از جمله عالئم کمبود پتاس
  وه یشدن م  یو پفک  یعارضه پوک  از  وه یشک مخمواد جامد و ماده    ش،یشده و با افزا  وهیموجب رشد متوازن م  میپتاس
 .کندیم ،یریجلوگ

b:  به کود ازته    یفرنگگوجه   از یکودها مصرف شود. ن  ریبه همراه سا  قبل از انتقال نشاء  ستیبای ازته م  از کود   یبخش
 یو مابق ردیبرداشت صورت پذ نیقبل از اول یستیشده با هی درصد کود ازته توص  80حدود . است ادیدوره رشد ز لی در اوا

 دوم مصرف شود.    نیتا چ مانده یدرصد باق 20یعنیکود ازته 

و  اهیگ ینگیرشد سبز شیازت باعث افزا یحاو یکودها  یگوجه فرنگ یشیرشد رو هیدر مراحل اول

لذا در   . شود یرشد م یکنواختیو  اهیگ تیباعث تقو  میو پتاس شتری ب ییزاشهیفسفر باالباعث ر یکودها

توان یرا م اهشود. مصرف آنیم ه یتوص  دینواسیمراه آمه به .N.P.K یمصرف کودها  یرشد برگ هیمرحله اول

 .انجام داد  یبصورت محلول پاش ایو  یار یهمراه با آب آب

c  :وه یم یر یو 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
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 باغبانی -2-2

 های فنی محصوالت باغی توصیه  -1-2-2

 

 علیرضا ضیغمی کارشناس: 
 

 

  

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم/ شهرستان  )گونه( باغ 

 پسته 

سروستان،  ، نیریز
مرودشت،   ، خرامه

 کوار و شیراز 

 به باغی 
 تغذیه 

 : باغیبه  اتیعمل

 ها هرس پاجوش -1
 ایجاد تشتک  -2

 های هرز مبارزه شیمیایی با علف -3
 های هرز مبارزه مکانیکی با علف -4

 تغذیه کامل -5
 پیوند  -6

 
 :  هایماریآفات و بمراقبت 
)شیره   زنجره خوار،  جوانههای برگخوار، پوستخوار، پروانه، سیکاپنود

 .، پسیلگموز یماریب، سن سبز، تر( 
 

 مرکبات 

 فسا

 به باغی 
 تغذیه 

 مبارزه با شپشک آرد آلود و شپشک استرالیایی -1

   کازرون
 
 ینارنگ

 مبارزه شیمیایی با کنه و تریپس  -1

 رستم
 
 ینارنگ

 . تر گرددکوتاه یاریبآ یهاهوا دوره یدما شیباتوجه به افزا  -1
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 باغ )گونه( 
اقلیم/ 

 شهرستان 
 توصیه کارشناسی نوع عملیات 

 خرما 

 دشت زرین

 به باغی 

 آرایش خوشه  -1
 تنک کردن میوه  -2

 ها با توری پوشش خوشه -3
 مبارزه با کنه تارعنکبوتی  -4

 کازرون 

 پوشش خوشه  -1
 استفاده از قارچ کش  پوسیدگی تنه خرما -2

 آفت سوسک کرگدنی و چوبخوار  و مبارزه ردیابی -3
 و کنه  زنجره مبارزه شیمایی با -4

 گراش 
 ها تنک کردن خوشه -1

 و سوسک کرگدنی  ییحنا یآفت سرخرطوم یابیرد -2
 تنظیم دور آبیاری -3

 المرد 
   هاخوشهعملیات آرایش و هدایت  -1

 یی حنا یسرخرطوم آفت یابیرد -2
 کنه گردآلود مبارزه با  -3

 جهرم
 آبیاری  -1

 کرم میوه و شپشک سپردار با مبارزه  -2
 ی ا نهیفات قرنطآ یابیرد -3
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 اقلیم/ شهرستان  باغ )گونه( 
نوع  

 عملیات 
 توصیه کارشناسی

نیریز و استهبان و  انار 
 ارسنجان و شیراز 

 به باغی
 تغذیه

 پیوند -1
 های مدیریت حفظ نباتات کرم گلوگاه انار بر اساس توصیهمبارزه با  -2

 انجیر 
استهبان، نیریز، خرامه،  

 کازرون و مهارلو 
 یبه باغ

 تغذیه

 گرده افشانی -1
 استفاده از ظروف مقوایی  -2

   ها، مبارزه با آفت کنهکنترل مورچه -3

 زیتون

 کنه زیتونمبارزه با  -1 به باغی کازرون

 کوار
به باغی و  

 تغذیه

 پاجوش  هرسِ -1
 های هرزمبارزه با علف -2
 مویسولفات آمون هیتغذ -3

 کرویم یکودها یمحلول پاش -4

 فسا
به باغی و  

 تغذیه

 هرس  -1
 حذف پاجوش  -2

 کنه زیتون  -3
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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  شیمراقبت و پشبکه  
را صادر نموده    ل یذ  ه یاطالع  اهیگ  یو فنولوژ  یفرمون   یهاتله   ، یهواشناس  یهاستگاه یاز ا

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

 

 کنترل کرم خاردارپنبه   - 2-3-1

 آبروان  امی پ، یعباس دیجاو  کارشناس: 

 

کرم خاردار پنبه یکی از مهمترین آفات مزارع پنبه است. این آفت قدرت خسارتزایی بسیار 
 دهد.باالیی دارد و محصول پنیه را هم از نظر کمی و کیفی و تولید بذر تحت تاثیر قرار می

 

 نحوه خسارت: 

تغذیه    شود.ها میها، تغذیه الروها از جوانه انتهایی که موجب خشکیدگی و خسارت به بوته قبل از تشکیل غوزه 
ها که موجب کاهش کیفیت الیاف ورود الروها به درون غوزه  گردد.ها میهای پنبه که موجب ریزش آنالروها از غنچه 

 گردد.می

 

 :گیاهی بهداشت و زراعی کنترل 

 پنبه  مزارع آلوده گیاهی بقایای بردن خاک زیر و  کردن خرد. 

  زمستان  هایشفیره بردن بین از  جهت زمستانه آب  یخ و  عمیق  شخم 

 .گذران

 پنبه  زودرس و  دلینته بذور از استفاده. 

 آفت   جمعیت پیک با گیاه مناسب یژفنولو تا موقعه ب کشت و  منطقه در توصیه مورد کشت تاریخ انتخاب
 .نگیرد قرار زمان دریک

 آن حاشیه خروس( و  تاک و  پنبه )گاو   مزرعه زمستانه و  تابستانه هرز هایعلف  با مبارزه و  موقع به وجین . 

 پنبه مزارع در  مردادماه و  تیر در نمو و  رشد کننده  تنظیم هورمون از استفاده. 

 پنبه مزارع در مهرماه اوایل و  ماه شهریور در ریزهابرگ  از استفاده. 

 ماه مهر اوایل در آبیاری  قطع. 
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 کنترل بیولوژیک: 

   استفاده از تله های فرمونی برای ردیابی و پیش آگاهی 

 شکارگر  یبا زنبورها کیولوژیمبارزه ب 

 

 کنترل شیمیایی: 

 .کش مجاز با رسیدن جمعیت الروها به حد آستانه اقتصادی با استفاده از سموم الرو 

 

 
 شهرستان داراب   1401مشاهده پروانه کرم خاردار پنبه در فرودین ماه 

 

 
 شهرستان داراب  1401 ماه  خرداد مشاهده پروانه کرم خاردار پنبه در
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 کنترل تلفیقی کرم هلیوتیس در پنبه   -2-3-2

 مریم شهریور  ،آبروان امی پ، یعباس دیجاو  کارشناس: 

 

های تغذیه از غوزه و برگ هلیوتیس یا کرم غوزه پنبه یکی از آفات مهم و بالقوه خطرناک مزارع پنبه است که با  
باشد که  متر میمیلی   12 –  20 طول ای به تواند 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 رنگ قهوه 

 

 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   خروک   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: 

تله   با نصب  ابتدا  است  استفاده نمود. الزم  تلفیقی  از روش مدیریت  باید  آفت  های فرمونی و شکار  برای کنترل 
 حشرات 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 
زراعی   کنترل

بهداشت   و
 گیاهی

 .شودمی  آفت گذرانزمستان  فرم رفتن بین  از برداشت، باعث از پس عمیق شخم

 کشت  تراکم رعایت و موقع به کشت

 پاشی  سم مناسب هایروش  کاربرد منظور به پنبه ایپشته و ردیفی کشت

2 
کنترل 
 بیولوژیک 

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

 ماترین – اسپینوزاد آزال، نیم تی،بی جمله از گیاهی و بیولوژیک سموم از استفاده

 اول  سنین الروهای مشاهده محض به مزارع در ... و

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

 مبارزه شیمیایی  3

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

 .کرد استفاده شیمیایی

بنزوات، آوانت، مچ  فیت، امامکتین پروکلیم جمله از شده توصیه و رایج سموم کاربرد
 اساس بر پلو سکت، ماتریک، ایمونیت، تاکومی، سومی )لوفنورون(، الروین، اوی

 نباتات  حفظ کارشناسان توصیه

 

 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 ا ) هسورفکتانت و 
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 مقاالت فنی و کاربردی -3
 

 ترانهیمد وهیوکنترل آفت مگس م یابیرد -1-3
 

 جهاد کشاورزی استان فارس  حفظ نباتات تیریسرپرست مد: یعباس دیجاو 

 جهاد کشاورزی استان فارس  حفظ نباتات تیریمد : کارشناس رزا کمالی

 

ی مگس میوه است که به  آورترین گونهزیان  و جهان  ای در ترین آفات قرنطینه ای یکی از مهم مگس میوه مدیترانه 
درصدی به محصوالت    100این مگس توانایی ایجاد خسارت    .زندخسارت می گونه محصول باغی و زراعی    350بیش از  

های را در واردات محصوالت کشاورزی از کشورهای آلوده به آفت اعالم  باغی را دارد.کشورهای عاری از آفت محدویت
 .  نمایندای آلوده جلوگیری می و از ورود محصوالت کشاورزی از کشوره 

 

 ی شناس ختیر -1-1-3

. رنگ عمومی  استمتر  میلی   5/4-5/6حشره کامل مگسی بطول  
چشم  زرد،  قرمزبدن  رنگ  به  مرکب  براق،    های  ارغوانی  به  متمایل 

شکم تخم مرغی شکل    .بندی است  پنج شاخک سه بندی و پنجه پاها  
های پشتی آن  عرضی خاکستری رنگ در سطح حلقه   و دارای دو نوار

تقریبی   بطول  و  مشخص  کامال  ماده  حشره  ریز  تخم    یکاست. 
ها شفاف و مانند تمام افراد جنس سراتیتیس حاوی بال   است.  مترمیلی

نیمه انتهایی سپرچه کامال سیاه رنگ  سطح پشتی قفس سینه بیضی شکل و  سه لکه زرد با هاله نازک سیاه رنگ است.
های سیاه و سفید در قسمت پشت قفس سینه در این مگس کامال منحصر به فرد بوده و یکی  ترکیب لکه   و   الگو  است.

. وجود لکه صلیبی شکل سراتیتس است   های جنسگونه   ای از سایرهای مهم درتفکیک مگس میوه مدیترانه ویژگی  از
. حشره نر دارای  های مهم برای تشخیص این مگس است احیه پشت قفس سینه یکی از ویژگی سفید متمایل به زرد در ن 

های مرکب است که در قسمت فوقانی شاخک و بین چشم   در   (Orbital setae)  یک جفت موی بلند و کامال مشخص 
ها  ای از سایر گونه مدیترانه این ویژگی در تشخیص مگس میوه  (. 1)شکل  سیاه است  آن درآمده و رنگ  لوزی انتها بصورت 

 بالغ   متر و به رنگ سفید متمایل به کرم است. الرو میلی   0/ 7  –   1شکل، به طول    حشره برنجی  خم ت .  اهمیت زیاد دارد 

ای استوانه ،  مترمیلی   3/ 5-   5طول  به  شفیره    است. متر  میلی   7- 10و به طول    به رنگ سفید متمایل به کرم ای شکل،  استوانه 
 (. 2  )شکل   باشد می یره  یا تای روشن  قهوه به رنگ  و  شکل  
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 مگس میوه مدیترانه ای نر )ب(  و  ماده)الف( حشره کامل   -1شکل 

 

 
 مگس میوه مدیترانه ای )ب(  )الف( و شفیره الرو  -2شکل  

 

 یزبانی مناطق انتشار و دامنه م  -2-1-3

های مازندران، اصفهان، یزد، فارس، جنوب  آفت در ایران اولین بار از مشهد گزارش گردیده و تاکنون از استان این  
های  در باغ   1386دی ماه سال    مگس در  در فارس اولین بار این  .کرمان، آذربایجان شرقی و غربی گزارش شده است

شیراز و حومه آن و شهرستان سپیدان و کازرون و نورآباد و  های میوه شهر  در حال حاضر باغ  و   میوه شیراز گزارش شد 
خسارت وارد  گونه محصول باغی و زراعی    350به بیش از    آلوده به این مگس هستند.  نمرودشت و جهرم و استهبا

 باشند.های آفت می نماید. مرکبات، انار، هلو، زردآلو، سیب، گالبی، خرمالو، انجیر مهمترین میزباننمی
 

 نحوه خسارت  -3-1-3

میوهتغیر رنگ میوه در محل تخمگذاری، کرمو   آن  ها و شدن  ها سه مشخصه مهم خسارت مگس میوه  ریزش 
الروها   و )ابتدای تغییر رنگ(  در حال رسیدن هایمیوه زیر پوست   مگس ماده از طریق تخمگذاری درای است. مدیترانه

عوامل   و های کارپوفیلوس( )مگس سرکه و سوسک  آفاتبرخی  ورودزنند. های آلوده خسارت میبا تغذیه ازگوشت میوه 
قابل مصرف شدن    غیر  های آلوده باعث تشدید و میوه   درون  به   های پنیسیلیوم و آسپرژیلوس()قارچ   ثانویهی  زابیماری

 . های شدید ریزش میوه مشهود استدر آلودگی .(3)شکل  شودهای آلوده می میوه

 

 

 لکه صلیبی

 

 نردر حشره  اهیس یمو الف

 

 ب

 ب الف
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 وه یم یشد  زشیو ر وهیم یخسارت رو : 3شکل  

 

 چرخه زندگی  -4-1-3

  ر د  ایمگس مدیترانه  های کامل فعالیت حشره   های که فصل زمستان حالت نرمال و طبیعی داشته باشد در سال 
های  حشرهانبوهی جمعیت  اوک  دارد.  تا اواسط آذرماه ادامه    و شود  می   تیرماه آغازاواسط    ازشیراز در سال بعد  های میوه  باغ

و هوایی شیراز شودمی  وآبان مشاهده  های مهرماه   کامل در  در شرایط آب  نسل کامل    4ای حداقل  مگس مدیترانه   . 
)هلو، انجیر و آلو( حدود یک ماه و روی   های فصل تابستانو طول دوره هر نسل آن روی میوه   کندهمپوشان تولید می

مگس بخش عمده فصل زمستان را  این  .انجامدماه بطول می 1/ 5)انار، خرمالو و سیب زرد( حدود  های فصل پاییزمیوه
  باشد. ترین عامل تلفات مراحل مختلف رشدی آن می سرمای زمستان مهم .  کندبصورت شفیره درون خاک سپری می 

لی آخر فصل آفت است در بقاء و  ای نیست اما چون میزبان اصانار گرچه میزبان مطلوبی برای الروهای مگس مدیترانه 
 کند.تجدید نسل آن نقش بسیار مهمی ایفاء می

 

 در استان فارس یا  ترانهیمد  وهیمگس م  تیریمد ی راهبردها -4-1-3

 الف: پیشگیری از انتشار آفت به مناطق جدید و غیر آلوده 

 : ضرورت جلوگیری از انتشارآفت به سایر مناطق استان از طریق

 های آلوده از مناطق آلوده به مناطق غیرآلوده  جلوگیری از انتقال میوه  -1

گراد حداقل به مدت  درجه سانتی  4ها در سردخانه با دمای زیر  )نگهداری میوه   های برداشت شدهزدایی میوه آفت  -2
 .سه هفته(

های میوه شیراز در مناطق  در باغ بندی استفاده شده  ها و وسایل برداشت و بسته جلوگیری از کاربرد دوباره جعبه  -3
 .غیرآلوده

 .ردیابی مستمر آفت در کلیه مناطق استان) نصب تله های جکسون حاوی تریمدلور طبق دستورالعمل فنی( -4
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 ب: مدیریت آفت در مناطق آلوده  

 مبارزه مکانیکی: -1

کاهش آلودگی و تجدید نسل آفت و  های آلوده در فصل زمستان و اوایل بهار در  آوری و از بین بردن میوه جمع 
 . )سال بعد( اهمیت زیاد دارد کاهش خسارت در فصل بعد

در طول    های تابستانه )ارقام مختلف هلو، انجیر، آلو(های آلوده روی میزبان آوری و از بین بردن مستمر میوهجمع 
 مهم است.های فصل پاییز)خرمالو، سیب، انار( فصل تابستان در کاهش جمعیت آفت روی میوه 

های انار و خرمالو آلوده در اواخرفصل پاییز)حداکثر تا آذرماه(  تر جمع آوری و از بین بردن همگانی میوه از همه مهم 
 کند. در کاهش ذخیره زمستانی آفت و تجدید نسل آن برای فعالیت و ایجاد خسارت در سال بعد نقش مهمی ایفا می 

های نایلونی شفاف درب بسته نگهداری و  ساعت درون کیسه   24حداقل  آوری شده را باید به مدت  های جمع میوه
 متر دفن کرد. سانتی  50های به عمق حداقل سپس در گودال 

 مبارزه زراعی:  -2

)بهمن و اسفند( در    متر در فصل زمستانسانتی   15-20)پابیل پای درختان( و به عمق  اجرای عملیات شخم سطحی 
 بسیاراهمیت دارد. های زمستان گذران انهدام شفیره

ابتدای  توان میوههای فرازگرا مانند خرمالو )میزبان آخر فصل( می برداشت زود هنگام محصول: در میوه  ها را در 
گیرند( برداشت و جهت ریزی قرار نمی)میوه خرمالو در این مرحله معموال مورد حمله مگس جهت تخم   مرحله تغییر رنگ

 تقل کرد و با این اقدام از وارد آمدن خسارت به محصول جلوگیری کرد.  طی کردن مراحل رسیدن به انبار من

برداشت به موقع و عدم انبار کردن میوه ها در باغ: ازتاخیردر برداشت میوه محصوالت میزبان آخر فصل به خصوص  
سردخانه منتقل کرد و حداقل  های برداشت شده را باید دراسرع وقت از باغ خارک و به  نمود و میوه  بایست پرهیزمی   انار

 شود.هفته در آن جا نگهداری کرد. این کار باعث از بین رفتن کلیه مراحل نابالغ موجود در میوه می   3-4به مدت 

 شکار انبوه آفت : -3

جهت تشخیص زود هنگام می بایست نسبت به نصب تله ها از اوایل خرداد ماه درباغ های میوه اقدام کرد. تعداد  
 متر نصب شوند  2الی   5/1نیاز حداقل دو تله در هکتاراست. تله ها باید در جهت جنوب درختان و ارتفاع حدود   تله مورد

ترین روش های مبارزه با مگس های میوه است . با توجه به ابداع وکاربرد تله ها و مواد   شکار انبوه یکی از متدوال
در دو دهه اخیر، کاربرد این روش رو به افزایش است. با توجه  مبارزه با مگس های میوه    در  جلب کننده جدید و موثرتر

به موانع فنی، اجرایی و زیست محیطی متعدد در استفاده از روش شیمیایی) سمپاشی یا طعمه پاشی( در مبارزه با مگس  
  انبوه با استفاده از   میوه مدیترانه ای در باغ های میوه و کارایی مطلوب روش شکار انبوه و مزایای متعدد آن، برنامه شکار

 باشد.  می مواد جلب کننده، می تواند یکی از گزینه های مناسب برای مدیریت آفت  و انواع تله 
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 های میوه عبارتند از: نکات مهم در کاربرد این روش در باغ 

  های زود  بایست از زمان تغییر رنگ میوه در میوه ها می های با سیستم کشت مخلوط، عملیات نصب تلهدر باغ
رس )ارقام پیش رس هلو( شروع شود. معموال این زمان در شرایط شیراز )وقتی فصل زمستان نرمال باشد(  

 اوایل تیرماه است.
  ها از اواسط شهریورماه ) زمان تغییر رنگ میوه( انجام شودهای یکدست انارعملیات نصب تله در باغ . 
  ها روی  ها برحسب زمان رسیدن میوه ط نسبت به جابجایی تله های مخلو ها، در باغ به منظور افزایش کارایی تله

 های مختلف اقدام کرد. میزبان

 

ها به شرح زیرتوصیه  های مختلف ترتیب نصب و جابجایی تله با توجه به فنولوژی و زمان رسیدن میوه در میزبان 
 گردد:می

 . ارقام هلوی پیش رسهای پیش رس مانند زرد آلو، آلو و نصب تله روی میوه  اوایل تیرماه:

)هلو انجیری(، انجیر سیاه و    ها روی میوه ارقام هلوی میان رسجابجایی و نصب تلهمرداد تا اواسط شهریور ماه:  
 . ارقام هلوی دیررس

 . ها روی میوه خرمالو، انار و سیبجابجایی و نصب تلهاواسط شهریورتا اواسط آذرماه: 

 

  جنوب درختان میزبان نصب شوندمتری و در سمت   5/1–2ها درارتفاع تله. 

  اطراف آن فاقد شاخ و    ای نصب شوند که در معرض نورمستقیم خورشید نباشند و حدود نیم متر ها به گونه تله
 .برگ باشد 

  است   ر ی به شرح جدول ز   ب ی مخلوط به ترت   ی ها تله+ماده جلب کننده جهت شکار انبوه در باغ   ب ی ترک   ن ی ناسب تر م : 

 

 ماده جلب کننده + تله و تعداد تله در هکتار  بیجدول ترک 

 لور  ضیزمان تعو  تعداد تله در هکتار  تله+ماده جلب کننده  بیترک 

 بار  کیحداقل سه ماه  مخلوط  یهاعدد در باغ 25 مدلور  یجکسون+تر
 بار  کیحداقل سه ماه  ب یانار و س  کدستی یهاعدد باغ 15 مدلور  ی+ترلیمک ف

 تراپ  ی+تفرولوریب
 عدد در هکتار باغ مخلوط  50

 ب یانار و س  کدستی یهاعدد باغ 25
 بار کیدو ماه 

 سراتراپ  عیتراپ+ما یتفر
 تله در هکتار در باغ مخلوط  100

 ب یانار و س کدستی یهاعدد در باغ 40
 بار در فصل تابستان    ک ی هر دو هفته  

 بار زمستان  کیسه هفته  

 سراتراپ  عی)نوشابه(+ما یکیپالست یبطر
 تله در هکتار در باغ مخلوط  120

 ب یانار و س کدستی یهاعدد در باغ 50
 بار در فصل تابستان    ک ی هر دو هفته  

 بار زمستان  کیسه هفته  
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 مدلور  یتله جکسون و چسب+تر +کارت زرد ولوریتراپ+ب یتله تفر مدلور+کارت زرد  ی+ترلیتله مک ف 

 

 ( sprayBait)  یطعمه پاش -4

متداول  یکی مد  هایروش   نتریاز  با مگس  دن  یاترانه یمبارزه  ا باشدی م  ا یدر  در  م  نی.  و    زانیروش،  سم  مصرف 
 خواهد داشت.  یریگکاهش چشم  یطیمح ستیز هاییآلودگ

  هایف یاز رد  یبرخ  ا یتنه درختان    یرو   ی)طعمه پاش  یامعموال بصورت لکه   یبر حسب شدت آلودگ  یطعمه پاش
 . ردیگی ( صورت مریآفتابگ هایدرختان آلوده در بخش  ییمتر از اندام هوا  کی یبه پهنا ینواربه صورت  ایکاشت 

سراتراپ+ حشره کش ماالتیون   ایمخلوط پروتئین هیدرولیزات و    ،یطعمه پاش  یبرا  یمیقد  یهاونیاز فرموالس  یکی
 همراه با آب است.

 

بار )تراکم    ک ی  یابصورت هفته   یپاش. طعمه ردیهنگام غروب آفتاب صورت گ  ا یصبح    ل یدر اوا  دیبا  ی طعمه پاش
 شود.  یانجام م (نییپا تی)تراکم جمع  بار ک یدو هفته  ایباال(  تیجمع

با سموم مناسب    دیبا  که شده است  هیآب توص  تریل  100در  زاتیدرولیه  نییپروت  تریل  2  یال  5/1،  یطعمه پاش  یبرا
نکته مهم   آب( مخلوط شوند. تریل 100در  تریل یلیم 25) نوسادیاسپ ایآب(  تریل  100در  تریل یلیم 200)  ونیمانند ماالت

مصرف شود و در   ستیبای م  ساعت(  24زمان ممکن )حداکثر در مدت    نیترع یشده در سر  هیمسموم ته  طعمهآن که  
 تکرار شود.  یطعمه پاش  اتیعمل یصورت وقوع بارندگ

 

   ها آغاز و تا زمان برداشتوه یرنگ م رییاز زمان شروع تغ   یپاشطعمه اتیعمل

 . ابدیی ) با توجه به تراکم آفت( ادامه م 
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 منابع 
 استان فارس اداره کل هواشناسی  -1

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

3- Forecast Maps (wxmaps.org) 

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

  

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  ابراهیمی، محمود 

 های نوینآوریفنکارشناس دفتر  ی، وحیده اریاسفند
 های نوینآوریکارشناس دفتر فن ی، فاطمه اکبر

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

 فارس  یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحقاستادیار  بذرافشان، محسن
 کشاورزی زرقانرئیس اداره تحقیقات هواشناسی  حسین بهمنی، علی

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

 مسئول کلزاکارشناس  رشیدی، منصور 
 های نوینآوریکارشناس دفتر فن ، شیده شمس

 کارشناس حفظ نباتات  شهریور، مریم 
 های نوینآوریفنمدیر دفتر  صحراییان جهرمی، حسین 

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

 سرپرست مدیریت حفظ نباتات  عباسی، جاوید
 کارشناس اداره کل هواشناسی استان فارس  علیزاده، محمد 

 کارشناس اداره کل هواشناسی استان فارس  علیمردانی، محسن
 فارس یسازمان جهاد کشاورز یمهندس یآب و خاک و امور فن  تیریمسئول واحد مطالعات مد غفوری، وحید

 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 اداره کل هواشناسی استان فارس  مقدم، فرزانه 

 کارشناس زراعت  نجفی شبانکاره، کیکاوس 

 


