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 مقدمه  -1
 

 ی با خوانندگان گرام یسخن

 

. باشدی کشت و کار م  حیصح  یزیرابزار در برنامه   نیترمهم   یمیمتنوع اقل  یهاینیبش یبلند مدت و پ  طیاز شرا  یآگاه
  ق یدق  لی و تحل  ینه تنها مستلزم بررس  نده،یآ  یمیاقل  یدادهایاز رو   یو آگاه  یفعل  طیشرا  شی بلند مدت، پا  یهانقشه  دیتول

 است.  رامونیپ طی با مح اهان یارتباط گ قی و شناخت دق یدانش کاف ازمندیبلکه ن است  اقلیمهوا و  یهاداده 

  هر  است و  فارس استان  یمختلف سازمان جهاد کشاورز یهاحاصل تالش کارشناسان در بخش  پیش رو ی هنشری
از دانش    نهیاست به منظور استفاده به  یگام کوچک  کن یل  باشد،ی نم  از یمورد ن  یفن   یهاه یتوص  ع یوس  ف یط  یگوپاسخ   چند

 شده است.   هیبخش ته نیبرداران پرتوان ابهره یهااز تالش  یبانیپشت منظورروز که به   یمیمتنوع اقل یهاو داده  یفن

های هواشناسی  بینینامه اطالعات و پیش ه شده در هفته های ارایآگاهی ها و پیش ای توصیه که مبننکته دیگر آن 
های توصیه بایست در بکارگیری  باشند، که این امر همواره می است که ذاتا با درصدی از عدم قطعیت و احتمال همراه می 

 ارایه شده مد نظر قرار گیرد.  

  ن یو انتقادات سازنده شما بهتر  شنهاداتیپ  یست و از اشکال و کمبود ن  یکنندگان، خال هیته  تالش  رغمی عل  مطمئنا
 .میاگرفته  شی است که در پ  یما در بهبود و توسعه راهراهنمای 

 

 

 قیو توف یتندرس یآرزو  با

 استان فارس  یسازمان جهاد کشاورز سییر  یطمراس احمد

 

 

 

 

 

 تماس با ما

 پست الکترونیک:

modernAg.tech@fajo.ir 

modernAg.techoffice@gmail.com 

 شماره تماس:

 07132263358          تلفن ثابت:         

 09018397327           آپ: واتس      
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 استان فارس هوا و اقلیم شناسی -2
 

 

ها و اطالعات هوا و اقلیم شناسی در بخش کشاورزی بر کمتر کسی پوشیده است.  داده   تیامروزه اهم

برداران بخش کشاورزی از تاثیر شرایط آب و هوایی هر منطقه بر رشد و نمو  دانش و آگاهی کارشناسان و بهره 

های روزانه مزارع و باغات،  ها و ... و همچنین کاربرد آن در مدیریت یاهان زراعی و باغی، حمله آفات و بیماری گ

تواند سپری محکم در مقابل عوامل نامساعد جوی برای حفظ محصوالت زراعی و باغی باشد. که گمان میبی

وری محصوالت کشاورزی و رشد و  هره افزایش ب   ،هایی آب و هواییدر نهایت کاهش خسارات ناشی از پدیده 

 شکوفایی اقتصاد کشاورزی را به همراه خواهد داشت. 

خودکار   یهواشناس ستگاهیا 45 یمتول 1391استان فارس از سال   یراستا سازمان جهاد کشاورز نیا در

کاربرد   یراستا  دراز سوی دیگر   نموده است. یبرداراطالعات بهره  نیاز ا ...که در بخش حفظ نباتات و  دهیگرد

  بخش انیز  دهیو کاهش خسارات وارده در اثر پد  یمحصوالت کشاورز  دیتول  ش یدر افزا  یعلم هواشناس  شتریهر چه ب
  ی هاه یتوص  هیگذشته و ارا  یهفته  ییآب و هوا  طیشرا  یبه منظور بررس  ،یکشاورز  یشناس  مینامه هوا و اقلهفته  ،یجو

 ابد.  یی ن انتشار مبردارابه بهره  یکاربرد

ا  یآمار هواشناس در  آورهفته  نیمورد مطالعه  آمار گرد  از  ا  ینامه  از  اسکادا  ستگاه یشده  سازمان جهاد    یخودکار 
  ی هواشناس اداره کل کینوپتیس  هایستگاهیا  یهاو داده   های شرکت زرین افزاز، آمار برداشت شده از ایستگاه یکشاورز
 .گرددی م هیالزم ارا ی هاه یتوص یآب و هواشناس یهاینیبش ی به کمک پ تی. و در نهاباشدی استان م

 

ن   یها و نمودارها مجموعه آمار بدست آمده به صورت نقشه  نیا  در در  های مربوطه(  )در بخش   ازیمورد 

موجود در    یهاستگاه یبرداشته شده از ا  یخالصه اطالعات آمار   نیهمچن  شود،یکاربرارن قرار داده م  اریاخت

 که در ادامه به تفسیر آن پرداخته شده است.  شده است.   هی( ارا1جدول شماره )

  



 1400آبان  1تاریخ انتشار   :4شماره سال دوم                                            هفته نامه هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 

3 

  

 مهر  16تا  10  یزمان یدر بازه خالصه آمار هواشناسی استان  :1جدول 

پارامتر  

 هواشناسی 

بیشینه 

 دما
 کمینه دما

متوسط 

 دما
 تابش رطوبت  تعرق -تبخیر بارش

  درصد متر میلی گراد درجه سانتی

بیشترین 
 مقدار 

3/39 
 مهر

 --- 
4/30 

 خنج
 --- 

5/42 
 مهر

8/37 
 مهر

3/1793 
 خنج

 ---  کمترین مقدار 
6/4 

 بوانات 
7/14 

 بوانات 
 --- 

9/28 
 سیمکان

8/16 
 دشت زرین

8/1182 
 ایج

 6/1519 3/25 7/34  1/21 3/12 4/30 میانگین
 مانتیث برآورد شده است. -روش پنمنتعرق محاسبه شده از -* تبخیر 
 

 استان  بارشبررسی  -2-1

باشد؛ که به طور  متر میمیلی   1/293استان فارس میانگین بارش ساالنه استان  بر اساس آمار اداره کل هواشناسی  
ارندگی  که به طور متوسط میزان ببارد.  درصد از این بارش در فصل پاییز می  25متوسط در چهار اقلیم استان در حدود  

متر است که در مجموع از این مقدار  میلی   3/51و    3/77،  8/80،  1/71در مناطق سرد، معتدل، گرم و گرم و خشک  
های سرد،  درصد بارش در اقلیم   25که به طور متوسط حدود  بارد.  ماه می   آبانمتر آن در  میلی   3/8و    6/18،  3/20،  2/22

بنابراین با توجه  باشد.  درصد بارش منطقه گرم و خشک می   16ان  شود، همچنین این میزمعتدل و خشک را شامل می 
های اداره کل  بینیرود که در شرایط نرمال در آبان ماه بارش رخ دهد. از سوی دیگر پیش به سوابق آماری انتظار می 

رود  ه احتمال میاند هر چند ک بینی نمودهبینی متفاوت در اواخر آبان ماه بارش را پیش های پیش هواشناسی و نیز مدل
 این میزان بارش از بارش نرمال کمتر باشد.

 
 

 های استان سال در اقلیم سه ماه فصل پاییز:میزان درصد بارش در 2جدول 

 اقلیم
 درصد بارش  آذر  آبان مهر  پاییز 

 آذر آبان مهر متر میلی

 9/68 3/28 7/2 3/47 2/22 5/1 1/71 سرد 

 9/73 7/24 4/1 4/59 3/20 2/1 8/80 معتدل 

 4/75 2/23 4/1 4/57 6/18 4/1 3/77 گرم

 4/82 9/15 6/1 2/42 3/8 8/0 3/51 گرم و خشک 

 دان یسپ، دیخرمب، بوانات، دیاقل، آباده منطقه سرد:

 مرودشت، کوار، بادآ روزی ف، رازی ش، سروستان ، سرچهان ، زرقان ، خرامه، پاسارگاد، 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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 ساله(  25طوالنی مدت )در   استانآبان ماه بندی بارش : پهنه1نقشه 

 

 بررسی پارامتر دمای استان -2-2

( ارایه  3های مختلف استان فارس در جدول )میانگین طوالنی مدت دما )متوسط، بیشینه، کمینه مطلق( در اقلیم 
شود با توجه به آمار طوالنی مدت اقلیمی احتمال رخداد خطر سرمازدگی  همانگونه که در جدول مشاهده میشده است. 

ی درجه   7احتمال رخداد دماهای کمتر از بخش منطقه گرم و خشک تقریبا وجود ندارد. همچنین در منطقه گرم نیز    در
های  متوسط دمای کمینه در اقلیم باشد.  باشد، که احتمال رخداد بسیار پایینی می نزدیک به چهار درصد می   گرادسانتی

باشد، و متوسط حداقل مطلق دما در این دو اقلیم به ترتیب  می گراد  درجه سانتی   1/13و    6/8سرد و معتدل به ترتیب  
تواند خطر سرمازدگی گیاهان  و سایر شرایط محیطی می  ی فیزیولوژیکی گیاهتوجه به مرحلهدرجه است که با    3/5و    9/1

بیاورد به همراه  و گرم خشک را  به مناطق گرم  این مناطق نسبت  در  پیوسته دما  پایش  و  بررسی  بنابراین  ضروری    ؛ 
 باشد.  می

 مختلف استان فارس  یهامیآبان ماه در اقل  نهی و کم نهیشیمتوسط، ب یدما: 3جدول 

 اقلیم
 کمینه دما

متوسط 

 کمینه دما

بیشینه  متوسط 

 دما
 متوسط دما

 گراد درجه سانتی

 5/16 4/24 6/8 9/1 سرد 

 4/21 8/29 1/13 3/5 معتدل 

 1/25 7/33 4/16 9/7 گرم

 0/28 0/37 1/19 3/12 گرم و خشک 
 

 



 1400آبان  1تاریخ انتشار   :4شماره سال دوم                                            هفته نامه هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 

5 

 

گراد ثبت شده است که نسبت به  درجه سانتی   21/ 1، به طور متوسط دمای استان  1400مهر    23الی    17ی زمانی  در بازه 
های هوای سرد سیبری  گراد کاهش داشته است که این کاهش سریع به علت ورود توده ی سانتی درجه   3هفته پیشین در حدود  

ترین شهر استان در  گراد گرم سانتی   38/ 2و حداکثر دمای ثبت شده   30/ 4است. همچنین خنج با متوسط دمای  به منطقه بوده  
و متوسط    39/ 3روز بوده است. بیشترین دمای ثبت شده در گرمترین ساعت روز برای شهرستان مهر و به میزان    7طی این  

دشت به طور متوسط با دمای  باشد. همچنین زرین استان می گراد ثبت شده است، که دومین شهر گرم  درجه سانتی   29/ 7دمای  
  گراد ی درجه سانت   4/ 6  ی دما   ی نه ی و کم   14/ 7  ی با متوسط دما   است. سردترین شهر استان   سومین شهرستان گرم استان بوده   27/ 6

و خسروشیرین با متوسط    14/ 8همچنین بهمن و خرمبید به ترتیب با دمای  است.  گزارش شده   شهرستان بوانات   ن ی تر خنک 
 دهند.  های خنک استان را تشکیل می گراد به ثبت رسیده اند، که دومین و سومین پهنه ی سانتی درجه   15/ 5دمای  
 

 
 دمای استان بندی متوسط  : پهنه2نقشه 

 
 بندی دمای کمینه استان فارس : پهنه3نقشه 
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آبان ماه پ  استان فارس بیانگر کاهش دمای حداقل )کمینه( در هفته   های اداره کل هواشناسی بینی پیش  ی اول 
های شمالی استان خواهیم بود؛ که این  ها تا روز سه شنبه شاهد کاهش دما خصوصا در بخش بینیباشد. بنابراین پیش می

درجه افت دما را به همراه داشته باشد. بنابراین امکان دارد در این مناطق دما از حد بحرانی تحمل   6تواند تا می کاهش 
لذا پایش دما در این مناطق ضروری بوده و باغداران و  تر رسیده رسیده و تنش سرمایی را به گیاه وارد نماید.گیاه پایین 

   های الزم را داشته باشند.رخداد احتمالی سرمازدگی آمادگی زارعین استان بایستی برای مقابله با 
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 تعرق استان - تبخیربررسی پارامتر  -2-3

، که نسبت به هفته پیش  باشدمتر در هفته میمیلی   7/34تعرق استان در  -شده متوسط تبخیر  ارائهبا توجه به نقشه  
بیشترین  .  باشداهش محسوس دما در این هفته می ، که این کاهش به طور عمده در اثر کاست  داشته چشمگیری    کاهش

، همچنین متوسط رطوبت نسبی در  به ثبت رسیده است مترمیلی   5/42با مقدار   مهرتعرق برای شهرستان -میزان تبخیر
دمای باالی    بیشترین رطوبت ثبت شده در استان است با این وجود  کهدرصد گزارش شده است؛    8/37  این شهرستان

  محاسبه شده   تعرق -میزان تبخیرکمترین    تعرق شده است.-( موجب افزایش تبخیرگرادسانتی   30این شهرستان )متوسط  
گراد درجه سانتی   1/7  و دمای حداقل آن  6/15، که دمای متوسط شهرستان  ثبت شده است  سیمکانمتر برای  میلی   9/28

  .باشدخنک استان می چهارمین شهر به ثبت رسیده است که  

 

 
 تعرق استان فارس -بندی تبخیر: پهنه4نقشه 
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 آب و هوای استان دور نمای  -3

 

 استان  دور نمای بارش -3-1

(  .IRI: International Research Institute for Climate and Societyهای )بینینقشه زیر با توجه به پیش 
 دهد. ( را نشان مینوامبرو  اکتبر، سپتامبر) آگوستدور نمای بارش در سه ماهه بعد از ماه  

 

 
ماه(   بهمن   12تا    آبان   10)   ژانویه تا    نوامبر   ی ها بارش در ماه   ی فصل   ی دور نما :  5نقشه  

 

 

 

 

 

قهوه  فیط*   تا  دهنده  ی ا زرد  احتمال    ینشان 
کاهش بارش و    نیانگی کمتر از م  ی هارخداد بارش

  شتریب  ی هااحتمال رخداد بارش  یسبز تا آب  فیط
بدست آمده توسط   - دهندیرا نشان م نیانگیاز م

IRI 

 

  9برابر با  )پاییز    –  دسامبرتا    اکتبرهای کل استان برای سه ماهه  شود که بارش با توجه به نقشه چنین برآورد می 
های ارایه  بینینسبت به متوسط طوالنی مدت کاهش داشته باشد. که پیش   یدود حممکن است تا    ( ماه  ید  10مهر تا  

هواشناسی استان فارس و کل کشور مبنی برا کاهش بارش    اداره کل  اولیه  هایبینیشده در این سایت همسو با پیش 
ت دیم دقت  باشد. لذا بایستی در کشت محصوالت زراعی خصوصا محصوال پاییزه در مقایسه با متوسط طوالنی مدت می

های تکمیلی در طول فصل رشد آماده بود تا در صورت نیاز تنش  نظر الزم را انجام داد و همچنین برای انجام آبیاری 
های توان توصیه نمود که برای کشت محصوالت از واریته آبی عملکرد گیاهی را به همراه نداشته باشد. همچنین می 

 مقاوم به خشکی استفاده نمود.  

ماه بارشی را    اول آبان در نیمه  های کوتاه مدت بارش )هفتگی و دو هفتگی( ارایه شده نیز  بینیر پیش از سوی دیگ
ی زمانی بسیار ناچیز اند. لذا کشاورزان محترم با توجه به این نکته که احتمال رخداد بارش در این بازه بینی ننمودهپیش 
  ام نمایند.باشد، بایستی نسبت به کشت محصوالت پاییزه خود اقد می
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 دور نمای دمای استان  -3-2

برای کل استان  نسبت به میانگین طوالنی  پاییزدمای فصل برای ( 6)نقشه  ی استاندما سه ماههنقشه دور نمای 
های جنوب شرقی  بخش بینی دمای  نماید. بر اساس این پیش می  بینیافزایش دما نسبت به میانگین طوالنی مدت را پیش 

استان نسبت به سایر مناطق آن از افزایش دمای بیشتری نسبت به میانگین طوالنی مدت برخوردارند. که این افزایش  
ی  شود. با این وجود بایستی توجه داشت که هر اندازه بازه دما موجب افزایش نیاز آبی گیاه و در نتیجه آب آبیاری می

   بینی از دقت باالتری برخوردار شده و قابل اعتمادتر است.باشد پیش  ترها کوتاه بینیپیش  زمانی 

 

 
 ماه( بهمن 12آبان تا  10اکتبر تا دسامبر )برابر با   یهاماهدر  دما یفصل یدور نما: 6نقشه 

 

النی مدت نیز این احتمال را  بینی هفتگی و دو هفتگی تغییرات دما نسبت به متوسط طوهای پیش بررسی نقشه
های ارایه شده  بینی. پیشیابدمی آبان ماه دمای هوا نسبت به متوسط طوالنی مدت کاهش    اوایل در  دهد که  نشان می

ها و بینیباشد، که با پیش هفته جاری می   درتوسط اداره کل هواشناسی استان فارس نیز حاکی از کاهش دمای استان  
های دریافت شده از سایت کلمبیا همخوانی دارد. لذا زارعین، کشاورزان و دامداران بایستی خود را برای مقابله با  نقشه

 دما آماده نمایند. آنی از خسارات ناشی از کاهش دما و جلوگیر
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 آگاهیهای فنی و پیش توصیه  -4
 

 زراعت -4-1

 تاریخ کاشت محصوالت زراعی اطالعات پایه؛  -4-1-1

 
 : تاریخ کشت محصوالت زراعی 3جدول 

 منطقه
 پنبه  ذرت 

 میالدی شمسی میالدی شمسی

 ---  ---  5/05/2021 1400/ 15/2 سرد 

 5/05/2021 1400/ 15/2 10/06/2021 1400/ 20/3 معتدل 

 ---  ---  31/05/2021 1400/ 10/3 1گرم 

 5/05/2021 1400/ 15/2 1/06/2021 1400/ 10/4 2گرم 

 5/05/2021 1400/ 15/2 6/06/2021 1400/ 15/4 گرم و خشک 

 
 محصوالت زراعی: تاریخ کشت 3ادامه جدول 

 منطقه
 گوجه فرنگی  چغندر بهاره

 میالدی شمسی میالدی شمسی

 4/04/2021 1400/ 15/1 21/03/2021 1/2/1400 سرد 

 4/04/2021 1400/ 15/1 21/04/2021 1/1/1400 معتدل 

 4/01/2021 15/10/1399 ---  ---  1گرم 

 5/03/2021 15/12/1399 ---  ---  2گرم 

 21/08/2021 1400/ 30/5 ---  ---  گرم و خشک 

 
 دان یسپ د، یبوانات، خرمب د، یمنطقه سرد: آباده، اقل * 

 کوار، مرودشت  باد، آروزیف راز، یپاسارگاد، خرامه، زرقان، سرچهان، سروستان، ش  ضا، ی * منطقه معتدل: ارسنجان، بختگان، ب
   ، ی : رستم، فراشبند، کازرون، کوهچنار، ممسن1 * منطقه گرم

 ز یرین ن، یروکارزیفسا، ق دشت،نیزرداراب،  خفر،   ، جهرم:  2منطقه گرم 
 * منطقه گرم و خشک: اوز، خنج، گراش، الر، المرد، مهر 
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 های فنی محصوالت زراعی توصیه  -4-1-2

 

   پنبه  محصول: 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم 

 گرم

 مزارع  یاریآب
 عملکرد   شیو افزا  یاز تنش آب یریبه منظور جلوگ  اهیگ یآب ازین نیتام

 آبیاری مزارع در اول صبح یا شب

 ( سیوت یهل )مبازره با کرم غوزه پنبه  مبارزه با آفات 

 ( کسی رشد )هورمون پ یهاکننده میاستفاده از تنظ  محلول پاشی 

گرم و 

 خشک 

 مزارع  یاریآب
   عملکرد  شیو افزا  یاز تنش آب یریبه منظور جلوگ  اهیگ یآب ازین نیتام

 آبیاری مزارع در اول صبح یا شب

 ( سیوت یهل )مبازره با کرم غوزه پنبه  مبارزه با آفات 

 ( کسی رشد )هورمون پ یکننده ها میاستفاده از تنظ  محلول پاشی 

 

 دان یسپ ، دیخرمب، بوانات، دیاقل،  آباده منطقه سرد:

 مرودشت، کوار، بادآ روزی ف، رازی ش، سروستان ، سرچهان ، زرقان ، خرامه، پاسارگاد، 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: 

 

 نکات مهم پیش از برداشت پنبه 
و   عیسر برداشت به موقع، گذار باشد، ریکاران تاثتواند بر درآمد پنبهیبوده و م تیآنچه که در برداشت حائز اهم -1

 باشد. ی م حیصح
 . درصد از غوزه ها باز شده باشند 50شود که حد اقل یشروع م یدر زراعت پنبه برداشت معموال زمان -2

صورت   یست ینبا  وجود دارد،  باز شده  یهاغوزه   یبر رو  ی صبح زود که شبنم صبحگاهبرداشت در    -3

رنگ و    رییموجب تغ  در صورت گرم شدن در انبار  و   شده  افی چون وجود رطوبت در وش باعث کدر شدن رنگ ال  ردیگ
 شود.ی کاسته م ییگرددکه به طور قابل مالحظه از ارزش محصول نهایکم شدن استحکام آن ها م

  روز قبل از برداشت،   15الزم است حدود    ها،بوته   یهااز اختالط وش با برگ  یریجلوگ  یبرا  ینیدر برداشت ماش-3
بوده و    یاز مواد خارج  ی شده عار  دهی کار وش چ  ن یبا ا  ها اقدام گردد. برگ   ختنینسبت به ر  ،زیبا استفاده از مواد برگ ر

  .موثر خواهد بود  اریبس ییمحصول نها تیفیدر بهبود ک
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 چغندر قند بهاره  محصول: 

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم

 سرد 

 آبیاری

تا  ابدی شیافزا  دیحتما با هایاریآب نی ـ با توجه به روند خنک شدن هوا فاصله ب1
از حد    شیب یاریهم کمک شود و از آب اریع  شیو افزا  شهیبه تجمع قند در ر

 شود.  یریجلوگ
بسته به  دی با ماندهیباق یهایاریآب یز یرـ با توجه به آغاز برداشت مزارع، برنامه2

خاک سبب مشکالت  یخشک ایخاک و  ادیگردد. رطوبت ز میزمان برداشت تنظ
 . شودیدر برداشت و افت عملکرد م 

 آفات

استفاده از   ، ی به سمپاش ازیو در صورت ن اهیآفت مکنده شته س تیوضع شیپا
 . شودیم هی توص کیستمیسموم س

آفت  یهانشانه نینخست یها جهت مشاهده احتمالبوته یجوانه مرکز قیدق دیبازد
 نیکنترل ا  یاقدام نمود. برا  دی( که فورا نسبت به مبارزه با آن باتایچغندرقند )ل دیب

 .از طلوع آفتاب است شیدر عصر و غروب و تا پ یزمان سمپاش نیآفت بهتر

 بیماری
  یتا برداشت باقروز   20از  شیوجود دارد و ب دکیسف یهاکه نشانه یدر مزارع

 انجام شود. دیبا یپاشمانده است، سم

 تغذیه 

با توجه به زمان باقیمانده تا برداشت استفاده از کود پتاسیم محلول در آب  
 ریزی و انجام شود.افزایش عیار برنامه)سولوپتاس( جهت  

 ماه باشد.  کی دیکود تا برداشت با نیحداقل زمان الزم از مصرف ا 

 دار استفاده نشود.  از این زمان به بعد به هیچ عنوان از کودهای نیتروژن

 برداشت 

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

 شود.  یریکاهش درآمد چغندرکاران جلوگ تیچغندرقند و در نها تی فیک ریی تغ
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم

 معتدل 

 آبیاری

تا  ابدی شیافزا  دیحتما با هایاریآب نی فاصله بـ با توجه به روند خنک شدن هوا 1
از حد    شیب یاریهم کمک شود و از آب اریع  شیو افزا  شهیبه تجمع قند در ر

 شود.   یریجلوگ
 حتما در روز انجام شود.  یاریـ آب2

بسته به  دی با ماندهیباق یهایاریآب یز یرـ با توجه به آغاز برداشت مزارع، برنامه3
خاک سبب مشکالت  یخشک ایخاک و  ادیگردد. رطوبت ز میزمان برداشت تنظ

 . شودیدر برداشت و افت عملکرد م 

 آفات

پایش وضعیت آفت مکنده شته سیاه و در صورت نیاز به سمپاشی، استفاده از  
 شود. سموم سیستمیک توصیه می

آفت  یهانشانه نینخست احتمالی مشاهده جهتها بوته یجوانه مرکز قیدق دیبازد
 نیکنترل ا  یاقدام نمود. برا  باید نسبت به مبارزه با آن که فورا  (تایچغندرقند )ل دیب

 از طلوع آفتاب است.  شیدر عصر و غروب و تا پ یزمان سمپاش نیآفت بهتر

 بیماری
  یبرداشت باقتا روز   20از  شیوجود دارد و ب دکیسف یهاکه نشانه یدر مزارع

 انجام شود. دیبا یپاشمانده است، سم

 تغذیه 

با توجه به زمان باقیمانده تا برداشت استفاده از کود پتاسیم محلول در آب  
 ریزی و انجام شود.)سولوپتاس( جهت افزایش عیار برنامه

 ماه باشد.  کی دیکود تا برداشت با نیحداقل زمان الزم از مصرف ا 

 دار استفاده نشود.عنوان از کودهای نیتروژنبه هیچ 

 برداشت 
  ، یدگیچغندرقند سالم و بدون پوس لیبه منظور تحو ، ییدما طیبا توجه به شرا 

و  یدگ یکارخانجات انجام شود تا از پالس یبرداشت مزرعه هماهنگ با برنامه زمان
 شود.     یریکاهش درآمد چغندرکاران جلوگ تیچغندرقند و در نها تی فیک ریی تغ
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 قند پاییزه  چغندرمحصول: 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم 

 گرم

 انتخاب مزرعه  
در نظر گرفتن سابقه کشت، شوری آب و خاک، شیب مزرعه، سنگالخی بودن،  

 های با پایایی طوالنی مدت در کشت پیشین. کشاستفاده از علف

تهیه  یات لعم
 بستر

متری در شرایط رطوبتی مناسب )گاورو  سانتی 40* انجام عملیات شخم تا عمق 
 بودن( و پس از چند روز )بسته به رطوبت خاک( انجام عملیات دیسک و تسطیح. 

 کاشت 

کاشت  یهافیرد نیفاصله ب تیبا رعا کیپنومات یکارها فی کاشت با استفاده از رد
 (  زهیدر برداشت مکان لیتسهمتر )به منظور  یسانت 50

 کنواخت یعمق کاشت بذر کامال 

  مهیکاشت در دهه دوم مهرماه است. مزارع کاشت شده از ن خ ی دامنه تار نیبهتر -1
حدود چهار تا شش روز بعد تکرار گردد تا مزرعه   یاریآب نیشوند و دوم یاریمهر آب

دقت شود که از غرقاب   دیبا ینشت یار یسبز شود. در روش آب کنواختیهمزمان و 
 شود.   یریسله بستن خاک جلوگ تیها و در نهاشدن پشته

در زمان   اریسبب کاهش عملکرد و افت ع  یاریآب نیدر کاشت و نخست ری تأخ -2
 برداشت خواهد شد. 

استفاده گردد و از کاشت   یروانتخاب رقم، حتما از ارقام مقاوم به ساقه یا بر -3
 شود  یمناطق خوددار نیارقام بهاره در ا 
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم 

گرم و 

 شک خ

 انتخاب مزرعه  
در نظر گرفتن سابقه کشت، شوری آب و خاک، شیب مزرعه، سنگالخی بودن،  

 های با پایایی طوالنی مدت در کشت پیشین،  کشاستفاده از علف

یات تهیه  لعم
 بستر

متری در شرایط رطوبتی مناسب )گاورو  سانتی 40انجام عملیات شخم تا عمق * 
 بودن( و پس از چند روز )بسته به رطوبت خاک( انجام عملیات دیسک و تسطیح   

 کاشت 
کاشت  یهافیرد نیفاصله ب تیبا رعا کیپنومات یکارها فی کاشت با استفاده از رد

 ( زهیدر برداشت مکان لی)به منظور تسه متریسانت 50
 کنواخت یکاشت بذر کامال  عمق

 

  مهیکاشت در دهه دوم مهرماه است. مزارع کاشت شده از ن خ ی دامنه تار نیبهتر -1
حدود چهار تا شش روز بعد تکرار گردد تا مزرعه   یاریآب نیشوند و دوم یاریمهر آب

دقت شود که از غرقاب   دیبا ینشت یار یسبز شود. در روش آب کنواختیهمزمان و 
 شود.  یریوگسله بستن خاک جل  تیها و در نهاشدن پشته

در زمان   اریسبب کاهش عملکرد و افت ع  یاریآب نیدر کاشت و نخست ری تأخ -2
 برداشت خواهد شد.

استفاده گردد و از کاشت   یروانتخاب رقم، حتما از ارقام مقاوم به ساقه یبرا  -3
 شود  یمناطق خوددار نیارقام بهاره در ا 

 

 دان یسپ ، دیخرمب، بوانات، دیاقل،  آباده منطقه سرد:

 مرودشت، کوار، بادآ روزی ف، رازی ش، سروستان ، سرچهان ، زرقان ، خرامه، پاسارگاد، 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: 

 

 توضیحات تکمیلی: 

رعایت کلیه اصول خاکورزی اعم از رطوبت مناسب خاک،  *  

انجام  انتخاب درست نوع ادوات و   به کارگیری صحیح ادوات و 
 تنظیمات قبل شروع عملیات خاکورزی 
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 ذرت محصول: 

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 سرد 
برداشت ذرت  

 ی لوئیس

و کمتر از آن الزم است مزارع ذرت در   7حدود  نهی کم یبا توجه به وجود دماها -
ها  آن یچون نگهدار رندیمورد برداشت قرار گکه باشند  ایدر هر مرحلهاسرع وقت و 

 باالست.  سکیر یموجود دارا  یهاینیبشیبا پ
  دانیسپ و ضایب راز، ی از زرقان، مرودشت، ش  هائیشمال پاسارگاد، بخش های)شهرستان

 گروه خواهند بود(  نیجزء ا  زین

 معتدل 
برداشت ذرت  

 ی لوئیس

در عمده   گرادیدرجه سانت 10باالتر از  نهیکم هایبا توجه به درجه حرارت -
 گردد: یم  هیتوص ریموارد ز یمنطقه آب و هوائ نیا  هایشهرستان

  تیحساس دیبا دانیو سپ ضایمرودشت، زرقان، ب راز، یپاسارگاد، ش هایشهرستان -1
 برداشت مزارع ذرت داشته باشند. یبرا  یشتریب

منطقه معتدل الزم است مزارع زود کاشت را بدون فوت وقت،   هایشهرستان ریسا -2
 .ندیبرداشت نما

  هیعلوفه، توص  تیفیک  نتامی  جهت برداشت مزارع کرپه، به  یبرا  میدر صورت تصم -3
بصورت مخلوط برداشت )مزارع کلر و کرپه( را  کاشت ریگردد مزارع زودکاشت و دیم

 .  دیینما

مرحله  یکه در ابتدا  یمزارع یو حت دیبرداشت نباش یبرا  آلدهیا  طیبه انتظار شرا  -4
 . دیبرداشت نمائ عایسر زیپرکردن دانه هستند را ن

 

کاشت نابهنگام   خ ی تار جهیهنگام نت برداشت زود یبرا  دینابسامان و ترد طیشرا  نیا  *
. دیاعتماد نمائ یکاشت در سال آت  خ یکارشناسان در خصوص تار هایهی است، به توص

قرار نگرفتن   یشما برا  یراهنما تواندیها مآن اتیضمنا شناخت ارقام ذرت و خصوص
 باشد. یت یوضع نیدر چن
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 گرم
برداشت ذرت  

 ی لوئیس

 .دینمائ یمزارع ذرت خوددار ایشاخساره ای یخاک هیاز هر نوع تغذ طیشرا  نیدر ا  -

 برداشت شوند.  عایمزارع زود کاشت سر -

است   دهیها نرسکاشت که فعال زمان برداشت آن ریدر مزارع د یتنش آب جادیاز ا  -
 .دینمائ یخوددار

دارند و پس از آن در   یاریبه آب ازین یری تا زمان مرحله خم ایمزارع ذرت دانه -
مزرعه   یآن در زودرس  دیکاهش عملکرد قابل اغماض است و فوا   ، یاریصورت عدم آب

 خواهد بود.  یبستر محصول بعد هیته  یبرا  یو وجود زمان کاف

. 

گرم و 

 خشک 

داشت و   یانتها
شروع برداشت  

 ی لوئیذرت س

مزارع ذرت خصوصا مصرف   هیافت دما الزم است از تغذ  ینیب شیبا توجه به پ  -
 اجتناب گردد.  تروژنهین یکودها

 .دینمائ زی پره یتنش رطوبت جادیاز ا  -

 

 دان یسپ ، دیخرمب، بوانات، دیاقل،  آباده منطقه سرد:

 مرودشت، کوار، بادآ روزی ف، رازی ش، سروستان ، سرچهان ، زرقان ، خرامه، پاسارگاد، 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: 

 

 در وسط دانه قرار گرفته باشد  یری ش هیاست که ال ی زمان یا زمان برداشت ذرت علوفه نیبهتر* 
 است(  ت یوضع نیترنهیعلوفه در به  تی فیو ک تی)کم

 شده باشد  لی ها تشک دانه یدر انتها اهیس هیاست که ال یزمان  کیولوژیزیف یدگ یرس ، ی ا ذرت دانه در* 
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 کلزا محصول: 

 

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 آبیاری سرد 

کاهش دما و احتمال   ین یب شیپ و کشت کلزا با توجه به پایان فصل 
  اهیگ یشیرشد رو شی از مصرف کود اوره که موجب افزا   یسرمازدگ
 . گردد یخوددار کندیم شتریرا ب یو خطر سرمازدگ  دهیگرد

 معتدل 

عملیات کشت و  
 بذرکاری

 کشت با بذرکارها و خاک آب در اولین فرصت 
انجام آبیاری دوم در مزارعی که خاک آب صورت گرفته نسبت به 
 . یک هفته پس از خاک آب اقدام گردد

 مصرف سم علف کش 
لیتر در هکتار به منظور مقابله   2/ 5تا  2استفاده از سم ترفالن به میزان 

 های هرز نازک برگ و پهن برگبا تعدادی از علف

و   فسفاتهمصرف کود 
 پتاسه 

بینی کاهش دما در مهر ماه، بمنظور جلوگیری از  با توجه به پیش
زا قبل از کشت نسبت به  خسارت سرمازدگی و سایر عوامل خسارت

 . از جمله فسفاته و پتاسه اقدام گردد هیپا یمصرف کودها

 گرم

 بستر مناسب کاشت  هی و ته یخاکورز  اتیانجام عمل*  خاکورزی

 کاشت 

 دانه کار ها  زیاستفاده از رکاشت با  -1
 کاشت مناسب  شیانتخاب آرا  -2
 بذر در عمق مناسب  استقرار -3

 در هکتار لوگرمیک  5تا  4بذر  نهیبه مصرف -4

 گرم و خشک 

 بستر مناسب کاشت   هی و ته یخاکورز  اتیانجام عمل*  خاکورزی

 کاشت 

 دانه کار ها  زیکاشت با استفاده از ر -1
 کاشت مناسب  شیانتخاب آرا  -2
 بذر در عمق مناسب  استقرار -3

 در هکتار لوگرمیک  5تا  4بذر  نهیبه مصرف -4

 

 دان یسپ ، دیخرمب، بوانات، دیاقل،  آباده منطقه سرد:

 مرودشت، کوار، بادآ روزی ف، رازی ش، سروستان ، سرچهان ، زرقان ، خرامه، پاسارگاد، 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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 توضیحات تکمیلی: 

ادوات    حیصح  یریاعم از رطوبت مناسب خاک، انتخاب درست نوع ادوات و به کارگ  یاصول خاکورز  هیکل  تیرعا  *

 ی خاکورز  اتی شروع عمل از قبل ماتیو انجام تنظ
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 فرنگی گوجه  محصول: 

 

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم 

 برداشت  سرد 

   :در نیمه دوم مهر ماه در مناطق شمال شرق استان افت دما احتمال با توجه به
 استاندارد  یبرداشت شده در انبارها یهایگوجه فرنگ  ینگهدار -1

 آب آنها   هیتحت فشار و تخل یاریآب یهاپوشاندن لوازم و لوله -2
در   یاهیگ ی ایبقا ایو  یکیپالست یها پوششمزارع با استفاده از  یساز قیعا -3

 استان  ی شمالینیمه
 ینیمهدر  یمسکون ری مزارع در مناطق غ  یآن به رو تیهدا استفاده از دود و  -4

 استان یشمال
 در مزارع در هنگام عصر  یاریآب -5

 معتدل 

 . در شب انجام شود ترجیحار ساعات خنک روز و د یاریآب اتیعمل داشت 

 برداشت 

 .ندینما عیکشاورزان در برداشت محصول تسر  ، طیبا توجه به مساعد بودن شرا  -1
ها و کیپالست یایبعد از اتمام برداشت بقا ، ستیزطیجهت حفاظت از مح -2 

 .شود یجمع آور نیاز سطح زم  پیت یاریآب یهاستمیس
بعد از اتمام   :یگوجه فرنگ  نوزیاز جمله م هایماریجهت مبارزه با آفات و ب -3 

  یضرور زرعهمحصول بجا مانده در م یا یبردن بقا نیاز ب یبرا  قیشخم عم ، برداشت 
 . است

 فرنگی انجام آزمون خاک جهت تعیین نیاز کودی گوجه کاشت  گرم
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم 

گرم و 

 خشک 
 داشت 

جهت   دیاس کی ومیمصرف کود ه  ی استقرار نشاء گوجه فرنگ هی در مراحل اول -1
 مصرف شود   ییزا   شهیر کیو تحر تیتقو

اولدر    -2* برگ  هی مرحله  آمه  به  .N.P.K  ، یمصرف کودها  یرشد    د ی نواسیمراه 
  ی بصورت محلول پاش ایو  یاریتوان همراه با آب آبیها را مشود. مصرف آنیم  هیتوص

 انجام داد. 

 

 دان یسپ ، دیخرمب، بوانات، دیاقل،  آباده منطقه سرد:

 مرودشت، کوار، بادآ روزی ف، رازی ش، سروستان ، سرچهان ، زرقان ، خرامه، پاسارگاد، 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: 

 

 : ازیمورد ن  حاتیتوض ریسا
فسفر    یو کودها  اهیگ  ینگیرشد سبز  ش یازت باعث افزا  یحاو   یکودها  یگوجه فرنگ   یشیرشد رو   هیدر مراحل اول*  

 .شود  یرشد م یکنواختیو  اهیگ تیباعث تقو میو پتاس شتریب ییزا  شهیباالباعث ر

 

  م یشود. پتاسی مشاهده م  ینییپا  یهابرگ است که عمدتا در    هابرگ  هیحاش  یسوختگ  م،ی از جمله عالئم کمبود پتاس
 ،یریجلوگ  وهیشدن م  یو پفک  یعارضه پوک  از،  وهیم  شکِخمواد جامد و ماده    ش،یشده و با افزا  وهیموجب رشد متوازن م

 .کندیم
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 گندم محصول: 

 
 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 سرد 

 بستر مناسب  هیو ته یخاکورز اتیانجام عمل a تهیه سازی بستر  

 انتخاب رقم مناسب 
b  انتخاب رقم مناسب 

 استفاده از بذور اصالح شده 

 باشد. کیلوگرم می  120-130و در گندم دیم  170-180بذر مصرفی در گندم آبی  میزان بذر مصرفی 

   کود  نهیو مصرف به اهیگ ییغذا ازین نییمنظور تع  انجام آزمون خاک به c کوددهی 

 آرایش کشت 
 پهن و بلند  یها پشته یکشت بر رو شیرا : آنرمال طیشرا 

 . گرددیم هیتوص یکشت در کف جو شیآرا  :یشور طیشرا  

 کشت مکانیزه 
d کاشت مناسب با توجه به   شیها و انتخاب آرا کاشت غالت با استفاده از کارنده

 مناطق نیفرصت کاشت در ا  یزمان تیمحدود

 باشد.آبان می 10مهر لغایت  20بهترین تاریخ کاشت منطقه سرد   e رعایت تاریخ کاشت 

 آبیاری مزارع 
f 3 یال  2مزارع کشت شده  گرددیم ه یتوص  ، یاحتمال وقوع سرمازدگ  با توجه به  

 . گردند یاریروز قبل از وقوع سرما آب

 معتدل 
 بستر مناسب  هیو ته یخاکورز اتیانجام عمل a تهیه سازی بستر  

 سازیآماده 
b  انتخاب رقم مناسب 

c  هیپا یمصرف کود از جمله کودها نهیبه نییانجام آزمون خاک به منظور تع 

 گرم
 بستر مناسب  هیو ته یخاکورز اتیانجام عمل a تهیه سازی بستر  

 آماده سازی
b  انتخاب رقم مناسب 

c  هیپا یمصرف کود از جمله کودها نهیبه نییانجام آزمون خاک به منظور تع 

و  گرم

 خشک 

 بستر مناسب  هیو ته یخاکورز اتیانجام عمل a تهیه سازی بستر  

 آماده سازی
b  انتخاب رقم مناسب 

c  هیپا یمصرف کود از جمله کودها نهیبه نییانجام آزمون خاک به منظور تع 

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

 مرودشت ، کوار، روزابادی ف، رازیش،  سروستان ،  سرچهان ، زرقان ، خرامه، پاسارگاد، ضایب،  بختگان ، 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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 توضیحات تکمیلی: 

a:  ح یصح  یریاعم از رطوبت مناسب خاک، انتخاب درست نوع ادوات و به کارگ  یاصول خاکورز  هیکل  تیبا رعا  
 . یخاکورز اتیقبل شروع عمل ماتیادوات و انجام تنظ

مناسب کاشت، موجب . بستر  باشدیدر زراعت گندم م  تیموفق  یاصل  طیاز شرا  یکیمناسب بستر بذر    یسازهیته
 شود.می هرز  هایو رقابت بهتر آن با علف  اهچهیاستقرار مناسب گ

 

b:   عملکرد باال، مقاومت    بردان است.های نیل به عملکرد مناسب توسط بهره انتخاب رقم مناسب یکی از ضرورت
تحمل به سرما، تحمل به  ویژه گرمای انتهای فصل،  های محیطی به ها بخصوص زنگ زرد، تحمل به تنش به بیماری 

 های مهم یک رقم مناسب است.ورس و خوابیدگی، زودرس بودن و نیاز آبی کمتر از شاخص 

 ( مراجعه نمایید.  7های مختلف استان به جدول )برای انتخاب رقم مناسب کاشت در اقلیم 

عملکرد    ش یاالتر موجب افزاب  زنیو قدرت جوانه   یکیزیف  ،یکیخلوص ژنت  لی استفاده از بذر اصالح شده، بدلهمچنین  
گردد. در    نیگزیبار با بذر اصالح شده جا  کیسال    هر سه  یدر صورت استفاده از بذر خود مصرف  گرددیم  هیشده. توص

 .گرددی م هی توص دایآن اک یو ضدعفون یبوجار  ،یصورت استفاده از بذر خود مصرف

 

 گندم آبی )به ترتیب اولویت( مناسب کاشت در مناطق اقلیمی مختلف استان فارس های بندی رقم: پهنه4جدول 

 شهرستان  اقلیم
ارقام مناسب کشت  )بر اساس اولویت نسبی(ارقام مناسب کشت بهنگام 

 گندم نان دورم تاخیری 

 سرد
آباده، اقلید، بوانات، خرمبید،  

 سپیدان،  
 نه یزر ،ی دریح ،شگامیپ  حیدری، زرینه، پیشگام، میهن - - -

 معتدل

 نه یزر ،ی دریح ،شگامیپ  حیدری، زرینه، پیشگام، میهن - - - سرچهان

ارسنجان، زرقان، سروستان،  
 مرودشت 

 هانا 
 ترابی، طالیی، سیروان،  

 نارین )جهت مناطق دارای شوری( 
 ترابی، طالیی 

 طالیی، سیروان، ترابی  درخشانترابی، طالیی، سیروان،  هانا  بیضا، پاسارگاد، خرامه، شیراز 

،  ادآبروز یف ، بختگان استهبان، 
 کوار

 آران  تابان،
سارنگ، مهرگان، خلیل، تیرگان، برات،  

 2چمران 
 مهرگان ستاره 

 گرم

  ،کازرون  ،فراشبند رستم
 ز یرین ،یممسن ،کوهچنار

 آران  تابان،
سارنگ، مهرگان، خلیل، تیرگان، برات،  

 2چمران 
 مهرگان ستاره 

، ،  داراب، خفر  ،جهرم
 ن یروکارزیق، فسا، دشتنیزر

 آران  تابان،
سارنگ، مهرگان، خلیل، تیرگان، برات،  

 2چمران 
 مهرگان ستاره 

گرم و 

 خشک
،  المرد، الر،  گراش،  خنج، اوز

 مهر 
 مهرگان سارنگ، تیرگان، مهرگان، برات - - -
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c  :3آزمون خاک تا    جینتاو    درصد در عملکرد آن موثر است.  30متعادل گندم حداقل    هیکود و تغذ  نهیبه  مصرف  
 .باشدی سال قابل استفاده م

ن  ردیچنانچه آزمون خاک صورت نگ استفاد    ( 8)از جدول    تن در هکتار  5به عملکرد    ل یجهت 

 شود: 
 

 مختلف استان های نیاز در اقلیم: میزان کود مورد 5جدول 

 اقلیم
 سولفات پتاسیم  سوپرفسفات تریپل  کود اوره 

 کیلوگرم در هکتار 

 100 150 290 سرد 

 110 130 320 معتدل 

 90 130 320 گرم

 90 130 320 گرم و خشک 

 

d  :ش یافزا  اهچه،یدر واحد سطح موجب استقرار بهتر گ  یبذر مصرف  زانیکشت با کارنده مناسب، ضمن کاهش م  
از کشت م  میو تنظ  ونیبراسی. کالگرددی م  کنواختیسطح سبز    جادیا  هرز و   هایرقابت با علف    ستبایی کارنده، قبل 

 .ردیصورت پذ

e :در عملکرد گندم نقش داشته باشد. هر  تواندی درصد م 25کاشت حداقل  خ یتار تیرعا ،یقاتیتحق یبر اساس ها
 . شودی م  محصول  درصدی  7/0-1  کاهش  موجب  متوسط  طوربه   گندم  رقمنوع  کاشت با توجه به    خیدر تار  ریروز تاخ  کی

f  :به سرما    یبا جذب آب و جوانه زن  کن یجذب نکرده باشد به سرما مقاوم است. ل  یبذر آن، آب  که ی گندم در صورت
روز قبل از وقوع سرما   3 یال 2مزارع کشت شده  گرددی م هی توص ،یت احتمال وقوع سرمازدگر صورد .گرددی حساس م

  کاسته گردد.  یو از احتمال خسارت سرمازدگ دهیرس یزراع تیرطوبت مزرعه به حد ظرف زمان نیگردند تا در ا یاریآب
 

  زانیکشت متناسب با م ریسطح ز گرددی م  هیعملکرد گندم، توص لیبه پتانس  دنیجهت رس

 . ردیآب در دسترس صورت گ
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 های تکمیلی )هشدار سرمازدگی( توصیه 
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 باغبانی -4-2

 های فنی محصوالت باغی توصیه  -4-2-1

 
 

 

  

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم/ شهرستان  باغ )گونه( 

 پسته 

سروستان،  ، نیریز 
مرودشت،   ،خرامه

 کوار و شیراز 

 به باغی 
 و تغذیه

و بور بعد از برداشت محصول    روی،  با عناصر ازت  پاشی محلول -
 . ردیانجام گ (Fruit Set ی)محلول پاش

هوا در هفته و دادن کود   شدنتر با توجه به خنک) سبک یاریآب -
 (کلسیم و سولوپتاس

با   یکیها، عدم مبارزه مکان عدم هرس پاجوش برودت هوا لیبه دل -
به  تیخاک حساس لریکه شخم و ت لیدل نیبه ا) هرز یهاعلف

   (.دهد یم شیرا در باغ افزا یسرمازدگ
 

 :  ها یماریآفات و ب 
  گموز. یماری، سوسک سرشاخه خوار و ب سیکاپنود

 مرکبات 

 رستم
 

 نارنگی

 به باغی 

سبک و مرطوب نگه داشتن خاک در طول هفته جهت   یاریآب -
 مقاومت به تنش سرما. شیافزا 

  وهی آفت مگس م ییو شناسا یابینصب تله دلتا جهت رد -
 . یا ترانهیمد

 فسا
سبک و مرطوب نگه داشتن خاک در طول هفته جهت   یاریآب -

 مقاومت به تنش سرما. شیافزا 
 و گموز.  یا ترانهیمد وهیمگس م یابردی -

  کازرون 
 
 ینارنگ

سبک و مرطوب نگه داشتن خاک در طول هفته جهت   یاریآب -
 مقاومت به تنش سرما شیافزا 

و  کیبور دی و اس میو کلس میپتاس تراتین یمحلول پاش -
 .یاریبصورت کود آب NPKو  کیومی ه دیمصرف اس

و  یا ترانهیمد وهیو شکار انبوه مگس م یابیتله جهت رد نصب -
 . مگس انبه
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 اقلیم/ شهرستان  باغ )گونه( 
نوع  

 عملیات 
 توصیه کارشناسی

 خرما 

 دشت زرین

 به باغی 
 برداشت 

 رس خرما  ریبرداشت ارقام د

 کازرون
 ازت و آهن، برداشت و   هیتغذ

 زنجره  یابیو چوبخوار، رد یسوسک کرگدن یابیرد

 الرستان

 ،  یاریبصورت کود آب کرویماکرو و م یمصرف کودها
 رس خرما،   ریبرداشت ارقام د

   ، یی حنا یسرخرطوم  یابیرد
 هرز  یهاکنترل علف

 المرد 
   ررسیبرداشت ارقام د

 ییحنا ی سوسک سرخرطوم  یابیهرس و رد  اتیعمل

 یا نهیآفات قرنط یابیرس خرما، رد ریبرداشت ارقام د جهرم

 انار 
نیریز و استهبان و  

 شیراز ارسنجان و 
 به باغی 
 برداشت 

  یدگیکه به مرحله رس  ی تر ارقام عیبا توجه به افت دما برداشت سر -
 اند.دهیرس یولوژیزیف

 سبک با توجه به کاهش دما و مبارزه با کرم گلوگاه  یاریآب -

 سیب 
  ،دان ی، سپدیآباده، اقل

مناطق   گر یو د  رازیش
 استان ز یخ بیس

 به باغی 
 برداشت 

 .شزیو گلدن دل شزیاز جمله رد دل  زهیبرداشت ارقام پائ -
عناصر   یحاو یکودها ایو  یبی فروت ست با کود ترک یپاش محلول -

 بعد از برداشت(  ی، بور و ازت )در صورت عدم محلول پاشیرو

 انجیر 
استهبان، نیریز،  
خرامه، کازرون و  

 مهارلو

 ی به باغ 
 برداشت 

 برداشت   اتیادامه عمل -
 و سوسک شاخک بلند  ری انج کی موزائ یماریب یابیرد -

 ( ی کرم کش اتی)عمل
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 دان یسپ ، دیخرمب، بوانات، دیاقل،  آباده منطقه سرد:

 مرودشت، کوار، بادآ روزی ف، رازی ش، سروستان ، سرچهان ، زرقان ، خرامه، پاسارگاد، 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: 

 

  

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم/ شهرستان  باغ )گونه( 

 زیتون

 زرین دشت 

 به باغی 
 برداشت 

 تغذیه با عناصر ماکرو و میکرو،   -
 برداشت   -

 پیوند پاییزه  -
 عملیات آزاد سازی پیوند بهاره  -

 کازرون
 ،  کلسیم و بورمحلول پاشی  -

 برداشت  -

 خرامه 
کاهش   یسبک جهت مرطوب نگه داشتن خاک برا  یاریآب

   یخسارت سرمازدگ 

 کوار

 آزمون خاک  -
 . یبرداشت محصول روغن -

کاهش   یسبک جهت مرطوب نگه داشتن خاک برا  یاریآب -
 ی خسارت سرمازدگ 

  سرچهان آلو

کاهش   یسبک جهت مرطوب نگه داشتن خاک برا  یاریآب -
   یخسارت سرمازدگ 

و بور بعد از برداشت   روی ، با عناصر ازت  یمحلول پاش -
 (. fruit set یمحصول )محلول پاش
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 : یل یتکم حاتیتوض

  م یدر استان شاهد آن خواه 07/1400/ 30که از روز جمعه  ییو کاهش دما یهواشناس یهانقشه  یبا توجه به بررس
محل باغ و   هایخرد اقلیم و    ی کنندگان قارچ در استان با توجه به نوع گونه باغ دیداران و تولباغداران، گلخانه   ه یبود، کل

 را مد نظر قرار دهند.  یبحران سرمازدگ تیریجهت مد  الزمالزم را داشته و اقدامات  یهای شان آمادگتیفعال

نامرغوب گردو     و   یتاج ارقام محل  ضیو تعو  یکارسرشاخه   اتیعمل  یکه در سال جار  باغداران گردو  نیهمچن

  chandler – Ronde de montignac- Franket  مانند  ی خارج  یبرگده تجار  ریگل و د  ریارقام د  یهاوندکیرا با پ
رشد    یطرف و از طرف  کی  ها ازپیارقام و ژنوت  نیهنگام ا  ریخزان د  لیاند، به دلانجام داده   یبرتر داخل  یها  پیو ژنوت

بر  زهییاپ  یاحتمال سرمازدگ وند،ینوع پ نیا یژگیو و  طیو تاج و شرا شهیبهم خوردن تعادل ر لیها به دلوند یپ ادیز اریبس
ها وجود دارد. لذا نسبت به انجام  شدن کامل بافت شاخه   یو چوب  یعدم خشب  ل ی به دل  یرشد سال جار  یهاشاخه   یرو 
 .دیکارشناسان مربوطه اقدام فرمائ یهاه یبر اساس توص یاز خسارت سرمازدگ یریالزم جهت جلوگ یمارهایت

 

 .  باشدی م  ریاقدامات قابل انجام شامل موارد ز  نیمهم تر  ،ندهیآهفته    یدما  ینیب  شیپ  یهاتوجه به اطالعات نقشه   با

 که ازت داشته باشند.  یکامل یکود   باتیازته و ترک  یعدم مصرف کودها -1

   یاریحذف آب -2

 پتاس   یحاو  بات یبا ترک یمحلول پاش -3

 ( می)کالت کلس م یکلس بات یبا ترک یمحلول پاش -4

 .میپتاس کاتیلیبا س یمحلول پاش -5
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 زمان مناسب کاشت نهال پسته ات تکمیلی: حیتوض

 

 باشد.ی تا اواخر آبان ماه م لیکاشت نهال پسته اوا یها برازمان  نیاز بهتر یکی

و به    می خود را ترم  یهاشهیو زمستان ر  زییها در طول پاگردد که نهال یزمان از سال سبب م  نیکاشت نهال در ا 
داشته باشند و به اصطالح    یعتریشده و رشد سر داریاز خواب ب  یشتریب  یبهار با آمادگ  لی گسترش دهند و در اوا  ی آرام

از طراوت    ن یرفته باشد و همچن  یاست در زمان انتقال در آبان ماه هوا رو به خنک  بهتر  .فتندیجلوتر ب  کسالیباغداران  
 و درصد سبز شدن باالتر رود. تید تا شانس موفقباشن یداریحالت خواب و ب نیکاسته و ب زیها ننهال
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 وه یدرختان م   یهای ماریآفات و ب یآگاه  شی مراقبت و پ  -4-3

 

 

   کک چغندرقند -4-3-1

 

 های مشمول ابالغ کشت چغندرقند پاییزهشهرستانمنطقه تحت پوشش: 

 اوایل پاییزدرجه ی سانتیگراد در   20تا   10دمای  شرایط مناسب فعالیت آفت: 

 

  8  الی  6  تا  2  مرحله)  فصل اول در  خصوص به  کشور مناطق اکثر در که بوده چغندرقند مزارع آفات مهمترین از
  درصد   90  تا  ها  جوانه   نابودی  باشد   داشته  وجود  کک   عدد  5  تا  3  چغندرقند  بوته  هر   روی  اگر  .سازدمی وارد خسارت ی(رگب

 . است یحتم

 با  که بوده  کامل حشرات به  مربوط آفت این خسارت بیشترین

 خشکیده هایلبه  با نامنظم  و  گرد هایسوراخ  جوان هایبرگ از تغذیه

  هم  به  دیشد  یآلودگ  در  هاسوراخ   نیا  کنندمی  ایجاد  رنگ ایقهوه و 
  صورت  در  آورد.  یم دیپد برگ در  را  بزرگتری هایحفره  و  شده وصل
  هم   %  90  تا  خسارت  و   مختل  اهیگ  رشد  جوان،  هایبوته   به  حمله

   .میکند واکاری به مجبور را کشاورزان  که طوری به رسد،یم

 

 

 :مدیریت آفت 

 پایش بر عالوه)  کامل حشرات شکار برای چسبنده  هایتله  از استفاده

 کنترل، راه موثرترین.  باشد مفید میتواند خسارت  کاهش در(  جمعیت

  بذرهای   امروزه  کهاست    مناسب هایکش حشره  با  بذر  ضدعفونی
  بر   گیرد.می   قرار   کشاورزان  اختیار  در  شده  ضدعفونی  صورت  به  چغندرقند

  در  است.  شده   محدود   بسیار  زنی  جوانه  ابتدا   در   آفت   خسارت   اساس   این
 های ش کنترل شیمیایی با آفتک  آفت و یا خسارت اولیه آن،  صورت مشاهده 

 گردد.می  توصیه زیر
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 هکتار  در مصرف فرموالسیون  شده  هیتوص سموم

 تریل EC 57% 5/1 ماالتیون

 تریل EC 35% 5/2-2 فوزالون

 FS 35% تیامتوکسام 
 ی برای ضد عفون تریل یل یم 750

 بذر لوگرمیک  100
 

برگی چغندرقند باتوجه به تراکم  6برگی حقیقی چغندرقند، نوبت دوم تا مرحله ی    2ی نوبت اول تا مرحله

  آفت
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  علف هرز کلزا -4-3-2

بلکه    کنند،ی با کلزا رقابت م  ییعلف های هرز نه تنها در مصرف آب، نور و مواد غذا
 شود.ی م  زیروغن و کنجاله ن  تیفیآمدن ک  نییی کلزا، باعث پاخانواده اختالط بذور هم  

 

 ییایم یکنترل ش : هرز  علف تیریمد

 ( شی رو شی پ) خاک کاربرد های کشعلف -الف

 در هکتار    تریل 2 -5/2با دوز مصرف   EC% 48 (ترفالن) نیفلورالیتر -

علف کش در فاصله کوتاه چند روزه قبل از کشت   ن یاستفاده از ا  یزمان برا  نیبهتر
آب   3تا    2انجام شود و    یاریآب از  که رطوبت مزرعه اصطالحا در    یدر زمان  یاریروز بعد 

 حالت گاورو باشد علفکش مصرف و سپس کشت انجام شود.  
 

 کند. ی کنترل نم   ی را به خوب   ی شود که علفکش ترفالن، گندم، جو خودرو و خردل وحش   توجه 
 

 در هکتار  تریل  2-5/2با دوز مصرف   SC% 6/41 (مراک+متازاکلر نیکوئ )استار زانیبوت  -

  2. زمان استفاده است ش یقابل افزالیتر  3که در صورت وجود گندم و جو خودرو تا شود ی م هی توصلیتر در هکتار  2
 .  باشدروز پس از خاک آب می  3تا 

 ( های هرز نازک برگ و پهن برگعلف) یشی پس رو -ب

یرد
 ف 

 زمان مصرف تریل/هکتار ون یفرموالس شده  هینام سم توص 

 برگ  کیهای هرز بارعلف یبرگ  EC 3 6-3% 5/12 )ستوکسیدیم( نابواس 1

 برگ  کیهای هرز بارعلف یبرگ  EC 2 6-3% 5/12 گاالنت  2

 برگ  کیهای هرز بارعلف یبرگ  EC 7/0 -5/0 6-3% 8/10 گاالنت سوپر  3

 برگ  کیهای هرز بارعلف یبرگ  EC 2 6-3% 10 )سیکلوکسیدیم(فوکوس  4

 برگ  کیهای هرز بارعلف یبرگ  EC 5/1 6-3% 4 )کوییزالوپ پی تفوریل( پنترا  5

 SL 8/0 -6/0% 30 )کلوپیرالید( لونترال 6
های هرز پهن متری علفیسانت  10-5

 برگ مورد هدف 
 

 هانکات مهم در استفاده از علف کش

کش  از علف   برسد  گرادی درجه سانت  10-  12درجه حرارت شبانه روز به کمتر از    متوسط رود  ی چنانچه احتمال م  -
 نابواس استفاده نشود.  

 خودداری شود.   گرادیدرجه سانت  5کمتر از دمای از مصرف علفکش گاالنت و فوکوس در  -
  .انتخاب نوع سمپاش و کالیبراسیون آن در افزایش کارایی مبارزه موثر است -
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 ای مگس میوه مدیترانه -4-3-3

های انار،  ای روی میوه های انار و آغاز فعالیت خسارت زایی آفت مگس میوه مدیترانه با توجه به زمان رسیدن میوه 
گذاری و برآورد جمعیت آفت اقدام و در صورت باال بودن جمعیت اقدامات کنترلی مناسب  بایست نسبت به انجام تله می

 انجام پذیرد.

 خسارتعالئم  

 * ایجاد لکه روی میوه     

 * ریزش میوه     

  

 حشره کامل 

 ای و الرو مگس میوه مدیترانه 

  
 

 داشتهبه محصول را    درصدی  100توانایی ایجاد خسارت    .ای دنیا قرار دارداین آفت در فهرست آفات مهم قرنطینه 

مختلف ازجمله انواع مرکبات، انار، سیب، هلو، زردآلو، آلو، خرمالو، سیب، انگور، انبه، پاپایا، خرما، گوجه    هایمیزبانو به  
 شود. باعث خسارت و کاهش کمیت و کیفیت میوه می کند و حمله می  (فرنگی، انجیر، ازگیل، گالبی، به و...

 

 مدیریت آفت: 

+ تری  مناسبتله با استفاده از  آفت موقع به تشخیص رمنظو به خطر معرض در آفت در مناطق مستمر پایش -1
 مدلور و یا بیولور  

 اعمال قرنطینه و جلوگیری از انتقال میوه از مناطق آلوده به مناطق سالم   -2

 حذف آفت در صورت امکان در منطقه تازه آلوده شده .  – 3

نواری به پهنای یک متر از اندام  هوایی  های کاشت یا  ای روی تنه یا برخی از ردیفطعمه پاشی بصورت لکه   -4
  .است  آب  با همراه ماالتیون کش  حشره+  هیدرولیزات پروتئین های آفتابگیر با استفاده از مخلوطدرخت در بخش 

 . تله در هر هکتار 50سراتراپ( و فرمونی به میزان ) ی غذائیشکار انبوه با استفاده از تله  – 5

 های آفت های آلوده و زیر و رو کردن خاک جهت از بین بردن شفیرهوهجمع آوری و از بین بردن می -6

  .استان فارس
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 مقاالت فنی و کاربردی -5
 

 در زراعت گندم  یاریکم آب -5-1

 فارس  یسازمان جهاد کشاورز یمهندس یآب و خاک و امور فن تیری مسئول واحد مطالعات مد -یغفور دیوح

 

  ی اریکاهش سهم تلفات آب آب  یبرا  یو مهندس  یفن  ک یتکن  کیو    یاریآب  یتیریمد  یهااز روش   یکی  یاریکم آب
  ن ی. همچندیکمبود آب( به دست آ  طی)در شرا  یکه حداکثر استفاده و سود از واحد آب مصرف  یشود، به طوری محسوب م

 تعرق است. -ریتبخ ازین ز کاربرد آب کمتر ا  یبه معن یاریکم آب

به   ا یمزا ن یدارد که ا زین یمهم یا یکاهش عملکرد محصول در واحد سطح همراه است؛ اما مزا ی با اندک ی اریکم آب
 است:   ریشرح ز

 آب؛  یوربهبود شاخص بهره  ✓
 د؛ یتول  یهانهیسود خالص و کاهش هز شیافزا ✓
 ؛یاریآب یبازده شیافزا ✓
 ؛یانباردار تیبهبود خاص ✓
 ها؛ ی ماریکاهش آفات و ب ✓

از آب    ی و کاهش بخش  اه یگ  یاری آب  ازیو کاهش ن  م یمصرف آب با تنظ  یبهره ور  شیافزا  ،یاریدر کم آب  یاصل  هدف
 . عملکرد ندارد  شیدر افزا  یچندان ریاست که تأث یاریآب

  یمهندس  ی فن  کی تکن  ک ی  یاریکم آب   تیریگذشته اعمال مد  ی در سال زراع  یسابقه بارندگی توجه به کاهش ب  با
  ی های آبیاری تحت فشار با تنظیم مدت آبیار در سامانه   یشود. کم آبیاری محسوب م  یاری کاهش سهم تلفات آب آب  یبرا

 .شدن دارد یو کاهش عمق آب در هر نوبت، قابلیت کاربرد
 

  از ی درصد ن  75  نی اساس مطالعات صورت گرفته با تأم  بر
محصول    یآب عملکرد  افت  بودگندم،  نخواهد  توجه  . قابل 

آب  یبرا  نیبنابرا کم  ا  یاعمال  گندم،  ن  نیدر    ی آب  ازیدرصد 
اجرای م  شنهادیپ مد  نی ا  یشود.  مزارع    ی اریآب  تیرینوع  در 

از سبهره )باران  یاریآب  یهاستم یمند  ( یاو قطره   یتحت فشار 
را ثابت نگه داشت،   ستمیتر است. چنانچه بتوان فشار سراحت 

استفاده کرد.   یاریاعمال کم آب  یبرا  یاریتوان از ساعت آبیم
  ن یساعت تأم  6  یط  ی مزرعه ا  یاریآب  ازیمثال چنانچه ن  یبرا
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  5/4را    یاریآب  ستمیساعت، س  6  ی( به جایاریآب  ازیدرصد ن  75  نی )تأم  یاریدرصد کم آب  25با اعمال    توانی شود، م
 .دشونگاه داشت، که در این حالت در مصرف انرژی نیز صرفه جویی می ساعت روشن 

تعرق  -ی جوانه زدن تا به خوشه رفتن گندم با توجه به کاهش چشمگیر تبخیرمعموال در برخی از مناطق، از مرحله 
شود؛ مگر در شرایط خشکسالی و کاهش  های به آبیاری نیازی احساس نمیی بارندگیو همچنین مصادف شدن با دوره

ت مراحل مختلف رشد به  یحساس  یدر بررسبایستی آبیاری انجام پذیرد.  های نرمال منطقه، که در آن صورت  بارندگی
 دارند.   یرا به کم آب تیحساس نیشتریب یتا گلده یدهند که مرحله ساقه ده  یمنابع نشان م یبرخ ،یکم آب
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 گندم  یخسارت سرمازدگ هایعالئم و نشانه -5-2

 گندم مسئول  کارشناس :صداقت اسماعیل  محمد دکتر

 

 مقدمه:  -5-2-1

واریته  و  ارقام  از تیپ رشد  است. کشت گندم صرف نظر  از محصوالت استراتژیک کشور  های مختلف آن  گندم 
های گیاهان زراعی  گیرد. مقاومت در برابر سرما یکی از ویژگی)زمستانه، بهاره و بینابین( عموما در فصل پاییز انجام می

یش دما و با خروج گیاه از مرحله زمستان گذرانی، تحمل گیاه به سرما کاهش  های سرد است که با افزازمستانه در ماه 
یابد. شدت خسارت سرمازدگی به فاکتورهای متفاوتی مانند مرحله رشد گیاه، میزان کاهش دما و مدت زمانی که گیاه  می

 ی برخوردار است. ورد میزان خسارت از اهمیت بسزایآدر معرض سرما قرار گرفته بستگی دارد. لذا تعیین و بر

 خسارت سرما در گندم:  -5-2-2

در ارزیابی میزان خسارت سرمازدگی مزرعه، تعیین درصد گیاهان از بین رفته و متحمل و بازه زمانی وقوع سرمازدگی  
اغلب مراحل مهم رشد گیاهان زراعی زمستانه    توان درهای خسارت سرما را میدر سال اهمیت دارد. عالئم و نشانه

های  های بسیار سرد پس از روزهای گرم منجر به ایجاد نوار زرد تا سفید یا ارغوانی بر روی برگمشاهده کرد. تواتر شب
شود. گیاه بعد از اینکه  کند، عالئم سرمازدگی کم میشود.  به مرور که گیاه به شرایط سرما عادت می جوان و نوظهور می

بار پایدار بماند.  های خیلی سرد نیز با حداقل اثرات زیانکرد، قادر است در ماه  در اثر کاهش دما در پاییز به سرما عادت 
گراد برسد، دچار  درجه سانتی  -12هر چند حتی گیاهان مقاوم شده در برابر سرما نیز هنگامی که دمای خاک به حدود  

بینند. طوب بیشتر آسیب میهای مرهای خشک نسبت به خاکخسارت خواهد شد. گیاه در برابر خسارت سرما، در خاک
در اراضی که احتمال ماندابی شدن خاک وجود دارد، اولین اولویت برای جلوگیری از سرمازدگی و عملیات پس از آن  

طوری که پس از بروز عارضه سرمازدگی اگر جاهایی از مزرعه دچار ماندابی باشد گیاه  خارج کردن حالت ماندابی است به
تواند در بازتوانی گیاه پس از بروز سرمازدگی  شود و میکه خاک زودتر از آب گرم می  چرا  خسارت بیشتری خواهد دید

 های رو به شمال شدیدتر است. دار و مرتفع وشیبموثرتر باشد. همچنین خسارت سرما در مناطق شیب

 های سرمازدگی: عالئم و نشانه -5-2-3

می بخش سرما  به  برگتواند  از  اعم  گیاه  مختلف  ساقهگره  ها، های  و  خسارت  ها  ابتدای  در  کند.  وارد  ها صدمه 
های خسارت دیده نیز  اند. ساقه رسد که در اثر جذب آب خیس شده شوند و به نظر میها تیره رنگ میسرمازدگی، برگ

ممکن است ابتدا رنگ پریده، خیس و نرم و در نهایت خشن و تیره شوند. این نواحی خمیده و درهم پیچیده و موجب  
ناحیه گرهژگونی ساقه میوا از  و فقط  واژگون نشود  اثر سرمازدگی کامال  در  اگر ساقه  های ساقه خمیده شود،  شوند. 

 تواند بعد از گذر سرما مجددا رشد کند و ایستادگی خود را بازیابد.می
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 خسارت سرمازدگی در مزرعه گندم در مرحله گلدهی

 

شود. اگر  ها میتن نقطه رشد و در اواخر آن، منجر به عقیم شدن خوشهیخ زدن در ابتدای بهار، موجب از بین رف
شود. خوشه سرمازده نیز سفید، خشک و وار دور ساقه ظاهر میطور حلقهنقطه رشد از بین برود، یک برگ رنگ پریده به

ظاهر خوشه چروکیده    ای و های ریز است و در نهایت رنگ آن تبدیل به سفید قهوه رسد که دارای کرکآب به نظر می بی
خواهد شد. این در حالی است که یک خوشه سالم دارای رنگ نسبتا سفید تا متمایل به سبز و ظاهر شاداب است. هنگامی  
که یخبندان در مرحله به گل رقتن رخ دهد، چند نوع خسارت ممکن است اتفاق بیفتد. دمای صفر درجه یا زیر صفر 

شود. ها میکند و موجب عقیمی گلچهتر از کالله هستند، صدمه وارد می یار حساسها که بسگراد به بساکدرجه سانتی
پیچیده میبساک و درهم  به سبز است.  شوند، در حالی که رنگ آنها چروکیده  مایل  از    24ها هنوز زرد  بعد  ساعت 

ها چروکیده،  ها کم، دانهانه ها با یک ذره بین دستی قابل مشاهده است. در چنین شرایطی مقدار دسرمازدگی، این نشانه
زند و  های اولیه گندم صدمه میها و ساقهیخبندان به پنجه  ایندارای وزن و ظرفیت پروتئین پایین هستند. عالوه بر  

 انجامد.  شود که در نهایت به تاخیر دربرداشت میهای دوم و سوم در گیاه میموجب تحریک رشد پنجه

ح ارقام و تهیه بستر مناسب بذر از طریق کاشت بذر در بستری از کاه و کلش  توجه به تاریخ کاشت، انتخاب صحی
های ناشی از تنش سرما در گندم هستند. مدیریت تغذیه نیز از جمله عوامل مهم در  های مدیریت خسارتاز جمله راه

 شود.کاهش خسارت ناشی از سرما محسوب می
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 و نمودارها هانقشه پیوست الف: 
 

 
 مختلف استان فارس  یهامیدر اقل های فصل پاییزمقایسه بارش ماه: 1نمودار 

 

 
 های مختلف استان فارس : بررسی دمای متوسط، بیشینه و کمینه آبان ماه در اقلیم2نمودار 



 1400آبان  1تاریخ انتشار   :4شماره سال دوم                                            هفته نامه هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 

43 

 

 

 
 ( آبان 7تا  1)دما  یهفتگ یدورنما: 7نقشه 

 
 ماه(  آبان 21 تا 8) دما دو هفتگی : دورنمای8نقشه 

را نشان  نیانگی از م شتریب دماهای وقوعاحتمال  ایقهوهتا  قرمز فیو ط نیانگی کمتر از م دماهای وقوعاحتمال  ینشان دهنده نیلیتا  آبی فیط* 
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