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 مقدمه -1
 

 یبا خوانندگان گرام یسخن

 

ت و کش حیصح یزیرابزار در برنامه نیترمهم یمیمتنوع اقل یهاینیبشیبلند مدت و پ طیاز شرا یآگاه

نه تنها  نده،یآ یمیاقل یدادهایاز رو یو آگاه یفعل طیشرا شیبلند مدت، پا یهانقشه دی. تولباشدیکار م

ارتباط  قیقدو شناخت  یدانش کاف ازمندیبلکه ن است اقلیمهوا و  یهاداده قیدق لیو تحل یمستلزم بررس

 است. رامونیپ طیبا مح اهانیگ

 سفاراستان  یمختلف سازمان جهاد کشاورز یهان در بخشحاصل تالش کارشناسا پیش روی نشریه

ست به منظور ا یگام کوچک کنیل باشد،ینم ازیمورد ن یفن یهاهیتوص عیوس فیط یگوپاسخ چند هر است و

برداران بهره یهااز تالش یبانیپشت منظورروز که به  یمیمتنوع اقل یهاو داده یاز دانش فن نهیاستفاده به

 شده است.  هیش تهبخ نیپرتوان ا

های بینینامه اطالعات و پیشه شده در هفتههای ارایآگاهیها و پیشای توصیهکه مبننکته دیگر آن

بایست باشند، که این امر همواره میهواشناسی است که ذاتا با درصدی از عدم قطعیت و احتمال همراه می

 های ارایه شده مد نظر قرار گیرد. در بکارگیری توصیه

ت سازنده و انتقادا شنهاداتیپ یست واز اشکال و کمبود ن یکنندگان، خال هیته تالش رغمیعل مطمئنا

 .میاگرفته شیاست که در پ یما در بهبود و توسعه راهراهنمای  نیشما بهتر

 

 

 قیو توف یتندرس یآرزو با

 استان فارس یسازمان جهاد کشاورز سییر یطمراس احمد
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 هفته نامهفلوچارت تهیه : 1شکل 
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 استان فارس هوا و اقلیم شناسی -2
 

 

 شهریور 12تا  6 یزمان یدر بازهخالصه آمار هواشناسی استان  :1جدول 

پارامتر 

 هواشناسی

بیشینه 

 دما
 کمینه دما

متوسط 

 دما

بارش سال 

 زراعی
ET تابش رطوبت 

  درصد مترمیلی دگرادرجه سانتی

بیشترین 

 مقدار

3/43 

 مهر
- 

4/35 

 خنج

2/596 

 سپیدان

4/51 

 دشتزرین

5/38 

 مهر

7/2069 

 دشتزرین

کمترین 

 مقدار
- 

1/9 

 خرمبید

9/19 

 خرمبید

34 

 الر

0/39 

 بوانات

1/14 

 قادرآباد

4/1635 

 رستم

متوسط 

 مقدار
7/34 5/17 5/26 6/175 3/44 4/21 9/1925 

 

 برآورد شده است. Weather Linkافزار مانتیث اصالح شده توسط نرم-اسبه شده از روش پنمنتعرق مح-* تبخیر
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 بارشبررسی پارامتر  -2-1

دهد که هر اندازه از جنوب شرق استان به سمت شمال غرب ی هم تغییرات بارش نشان میبررسی نقشه

 2/596با مجموع  ل زراعی جاریدر سارش بیشترین میزان باها افزوده شده است. حرکت کنیم بر میزان بارش

 بارش در نسبت به متوسط طوالنی مدت %10، که در حدود ثبت شده است برای شهرستان سپیدانمتر میلی

باشد. متر میمیلی 34 هرستان الر باشهمچنین کمترین میزان بارش در  باشد.ی زمانی کمتر میاین بازه

باشد، که کاهش بارش در سال زراعی جاری متر میمیلی 6/210متوسط بارش طوالنی مدت شهرستان الر 

 باشد. درصد می 84نسبت به طوالنی مدت 

 

 
 در فصل زراعی جاری بندی بارش استان: پهنه1نقشه 

 

( 2ی )در نقشهسال(  25های زراعی گذشته )پهنه بندی متوسط بلند مدت بارش استان فارس در سال

شود در سال زارعی کل استان کمبود بارش و یا خشکسالی هواشناسی شده است. همانگونه که مشاهده میه ئارا

تر است. با این کمبود بارش در برخی مناطق بیشتر و در برخی دیگر به متوسط نزدیکرا تجربه کرده است. 

 مود. بارش را جبران ن بخشی از این کمبود و اوایل مرداد ماه ر تیر ماهآخاین وجود سامانه بارشی 
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 ساله( 25والنی مدت )طبندی میانگین بارش استان در : پهنه2نقشه 

 

 تغییرات بارش ماه جاری نسبت به متوسط طوالنی مدت -2-1-1

 یطوالن یآمار یدوره متوسط نسبت بهسال جاری ماه آگوست در روز(  متریلیبارش ماهانه )م اختالف بررسی

بررسی الگوی بارش گیری نداشته است. نشان از آن دارد که بارش در این مدت تغییر چشم (1979-2000مدت )

دهد، با این وجود در دهد که درصد بسیار اندکی از حجم بارندگی ساالنه در تابستان رخ میاستان فارس نشان می

ک برخودارند از جمله الر و خنج بارندگی نسبت به و خش های جنوبی استان که از اقلیم گرممرداد ماه در شهرستان

گردید. با این  ( نیز همین شرایط مشاهده1399-1400ها اندکی بیشتر است که در سال آبی حاضر )سایر شهرستان

ی کوتاه ترسالی را برای استان )علی های ده روز اول مرداد ماه نسبت به طوالنی مدت یک دورهوجود بارندگی

 ه موجب کاهش نیاز میزان آب آبیاری گردید.کهای جنوبی( رقم زد بخشالخصوص 
 

 ماهانه SPI شاخص -2-1-2

( میزان بارش را در برابر بارش طوالنی مدت بررسی کرده و میزان و شدت SPIنمایه بارش استاندارد شده )

های کشاورزی وزارتخانه دهد. سازمان هواشناسی ایران وی زمانی مورد بررسی را نشان میخشکسالی در دوره

ماه آگوست معادل  SPIکنند. بررسی شاخص و نیرو، از این نمایه برای سنجش خشکسالی در کشور استفاده می

دهد، ( نشان می1979-2000ی تر سالی خفیفی را نسبت به بارش طوالنی مدت )شهریور دوره 9با   تا 

شهریور( نیز در طی این سه ماه نسبت  9تا   -ت سه ماهه )جون، جوالی و آگوس SPIهمچنین بررسی شاخص 

های ها در اثر وقوع بارشدهد. رخداد ترسالی در این ماهی ترسالی را نشان میی زمانی طوالنی مدت دورهبه بازه

 باشد. ی مرداد ماه میبیش از حد نرمال از اواخر تیر ماه تا نیمه
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 (شهریور12)تا تاریخ  نسبت به میانگین طوالنی مدت 1399-1400ات بارش سال زراعی : تغییر1نمودار 
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 دمای استانبررسی پارامتر -2-2

گراد ثبت شده تیسان رجهد 5/26استان ، به طور متوسط دمای 1400 شهریور 12الی  6ی زمانی در بازه

متوسط با  خنجایم. همچنین اشتهدما د کاهشگراد درجه سانتی یکحدود  پیشیناست که نسبت به هفته 

با این وجود روز بوده است.  7ی این طترین شهر استان در گراد گرمسانتی 1/41و حداکثر دمای  4/35دمای 

باشد که این شهرستان با متوسط دمای گراد میدرجه سانتی 3/43حداکثر دمای ثبت شده در شهرستان مهر با 

پیش از آن ی حداکثر دمای ثبت شده در این هفته نسبت به هفته دومین شهر گرم استان شده است. 2/34

گراد کاهش یافته است، که کاهش دما موجب کاهش نیاز آبی گیاهان و افزایش درجه سانتی 2در حدود 

های گذشته و نزدیک شدن به فصل همچنین کاهش دما در طی هفتهباشد. ها میی زمانی میان آبیاریفاصله

تغییرات دمای استان در  مقایسهآورد. صدا در می های پاییزه را بهحتمال رخداد سرمازدگیپاییز زنگ خطر ا

ی اول شهریور ماه حاکی از کاهش دما نسبت هفته گذشته نسبت به متوسط طوالنی مدت دمای استان در نیمه

مای باالی یک ب غربی استان افزایش دهای جنوب شرقی و جنوباشد، با این وجود بخشبه طوالنی مدت می

 دهد.گراد را نشان میدرجه سانتی

 

 
 بندی متوسط دمای استان: پهنه3نقشه 

 

ترین شهر استان گزارش کخنگراد درجه سانتی 1/9ی دمای و کمینه 9/19با متوسط دمای  خرمبید

درجه سانتی  2از آن در حدود است. که میزان کاهش دمای حداقل در این هفته نسبت به هفته پیش شده
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داری در متوسط دمای گراد در سردترین شهر استان ثبت شده است با این وجود در حالت کلی تغییر معنی

کمینه استان ثبت نشده است. بررسی دمای کمینه استان نسبت به مدت مشابه طوالنی مدت نیز مانند متوسط 

برداران بایستی نسبت به باشد، که بهرهه طوالنی مدت میو بیشینه دما حاکی از کاهش تقریبی دما نسبت ب

 خطرات احتمالی سرمازدگی زود هنگام آگاه و آماده باشند. 

 

 
 استان فارس کمینهبندی دمای پهنه :4نقشه 

 

وسیه و هواشناسی نشانگر احتمال ورود یک توده هوای سرد از منطقه سیبری به جنوب ر هایبینیپیش

شود ورود هوای بینی میتواند منجر به کاهش دما در منطقه شود. پیشباشد که میدر نهایت به داخل ایران می

ماه  وریشهر یدر انتها دیشد یدما فتسرد به منطقه در هفته آخر شهریور ماه رخ دهد. بایستی توجه داشت ا

نابراین لزوم پایش دما در مناطق مختلف ضروری بوارد کند.  یبه مزارع و محصوالت باغ یجد بیتواند آسیم

های الزم را باشد. همچنین بایستی باغداران و زارعین برای مقابله با رخداد احتمالی این سرمازدگی آمادگیمی

گمان در شماره آینده هفته نامه این موضوع با دقت بیشتری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل داشته باشند. بی

 ت.قرار خواهد گرف
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 وریشهر 12 مرداد تا 27 یآمار یمدت دما در بازه یطوالن نیانگیماه نسبت به م شهریور 5تا  مرداد 30هفته  یدمای : تغییرات دما در بازه2نمودار 
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  دمای ماه جاری نسبت به متوسط طوالنی مدت تغییرات -2-2-1

 9مرداد تا  10) اه آگوستی مدما اختالفتوسط سایت دانشگاه کلمبیا، های ارایه شده با توجه به نقشه

کل ای بر. ده استش نشان داده (1979-2000مدت ) یطوالن یآمار ینسبت به دورهسال جاری  شهریور ماه(

های مرکزی ایران گراد افزایش داشته است که این افزایش در بخشدرجه سانتی 5/2تا  5/1منطقه ایران بین 

ما در دتوجه به افزایش پیوسته درجه سانتی گراد گزارش شده است. با  2مله استان فارس در حدود از ج

های مدیریتی مزرعه، تعیین و تغییر تاریخ کشت و ... های مورد مطالعه با نرخ مشابه نیاز به بررسی سیستمماه

  شود.شت نیز مشاهده میهمچنین در برخی از مناطق احتمال نیاز به تغییر الگوی ک .شودتوصیه می

 

 رطوبت نسبی استانبررسی پارامتر  -2-3

ی زمانی بررسی رطوبت نسبی در استان حاکی از آن است که به طور متوسط رطوبت استان در این بازه

احتمال افزایش تبیخر و در  در نتیجه .داشته است کاهشاز آن  نسبت به هفته پیشباشد، که درصد می 4/21

ل دیگری از جمله دما و سرعت باد نیز وابسته تعرق به عوام-رود. با این وجود تبخیرآبی گیاه باال مینتیجه نیاز 

ترین شهر استان شهرستان مرطوبت توان اظهار نظر نهایی نمود.رسی دقیق همه موارد میباشد، که پس از برمی

 اند. دهصد به ثبت رسیدر 1/14با رطوبت  قادرآبادترین شهر درصد و خشک 5/38با رطوبت  مهر

 

 
 بندی رطوبت نسبی استان فارس: پهنه5نقشه 
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 تعرق استان-تبخیربررسی پارامتر  -2-4

، که نسبت به باشدمتر در هفته میمیلی 3/44عرق استان در ت-شده متوسط تبخیر ارائهبا توجه به نقشه 

ز دالیل اش رطوبت و نیز رسیدگی و افزایش سطح سبزینگی گیاهان هفته پیش از آن افزایش یافته است. کاه

 متر میلی 4/54با مقدار  دشتزرینعرق برای شهرستان ت-. بیشترین میزان تبخیرباشدتعرق می-افزایش تبخیر

، همچنین متوسط رطوبت نسبی ستاگراد به ثبت رسیده درجه سانتی 0/40و  8/32با متوسط و بیشینه دمای 

بوااتا متر برای میلی 0/39ن آ تعرق-میزان تبخیرکمترین . درصد گزارش شده است 5/14شهرستان در این 

گراد به ثبت درجه سانتی 7/9و دمای حداقل آن  0/21محاسبه گردیده است، که دمای متوسط شهرستان 

اندازه میزان هر باشد. ی مورد مطالعه میهای استان در هفتهترین شهرستانرسیده است که یکی از خنک

بنابراین شود و بالعکس. ه کاسته میتعرق آن گستر-از میزان تبخیر ،رطوبت نسبی در هر منطقه افزایش یابد

 .استم محاسبه شده در شهرستان مهر در اثر باال بودن رطوبت نسبی ثبت شده در محیط تعرق نسبتا ک-تبخیر

یابد. بنابراین بایستی در مناطق آبی گیاه افزایش می عرق و در نتیجه نیازت-با کاهش رطوبت نسبی میزان تبخیر

 تنش آبی جلوگیری به عمل آید.  عرق باال آبیاری به موقع صورت گیرد تا از ایجادت-خشک با تبخیر

 

 
 عرق استان فارست-بندی تبخیر: پهنه6نقشه 

 برآورد شده است. Weather Linkافزار ه توسط نرمدمانتیث اصالح ش-عرق محاسبه شده از روش پنمنت-* تبخیر
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 آب و هوای استاندور نمای  -3

 

 استان دور نمای بارش -3-1

 IRI: International Research Institute for Climate andهای )بینینقشه زیر با توجه به پیش

Society. دهد. یم( را نشان نوامبرو  تبراک، سپتامبر) آگوست( دور نمای بارش در سه ماهه بعد از ماه 
 

 
 اه(م آذر 9تا  شهریور 10)برابر با  نوامبرتا  سپتامبر یهابارش در ماه یفصل یدور نما: 7نقشه 

 

داد حتمال رخا یسبز تا آب فیکاهش بارش و ط نیانگیکمتر از م یهااحتمال رخداد بارش ینشان دهنده یازرد تا قهوه فیط* 

 IRIبدست آمده توسط  - دهندیرا نشان م نیانگیاز م شتریب یهابارش

 
)برابر با  نوامبرتا  سپتامبرهای کل استان برای سه ماهه شود که بارشبا توجه به نقشه چنین برآورد می

یا  بوده و کاهش رمال و متوسط طوالنی مدتدر حدود نهای جنوبی استان در بخش (ماه آذر 9تا  شهریور 10
نسبت  ها حاکی از کاهش بهبینی. با این وجود پیشافزایش چشمگیری نسبت به میانگین وجود نخواهد داشت

 باشد.ی شمالی استان مینیمه دار میزان بارندگی درمعنی
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 دور نمای دمای استان -3-2

 نی مدتین طوالنسبت به میانگدمای فصل تابستان برای ( 8)نقشه  ی استاندما سه ماههنقشه دور نمای 

با این وجود بایستی در نظر داشت که هر اندازه  کند.میبینی های شرقی تا شمالی افزایش دما را پیشدر بخش

بینی از دقت باالتری برخوردار خواهد باشد، پیش بینی شده کمتربینی تا تاریخ پیشی بین زمان پیشفاصله

 بود. 

 

 
 (هما آذر 9تا  شهریور 10)برابر با  نوامبرتا  سپتامبر یهادر ماه دما یفصل ینمادور : 8نقشه 
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 آگاهیهای فنی و پیشتوصیه -4
 

 زراعت -4-1

 تاریخ کاشت محصوالت زراعیاطالعات پایه؛  -4-1-1

 
 : تاریخ کشت محصوالت زراعی2جدول 

 منطقه
 پنبه ذرت

 میالدی یشمس میالدی شمسی

 --- --- 5/05/2021 15/2/1400 سرد

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

 --- --- 31/05/2021 10/3/1400 1گرم 

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

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

 

 ت زراعی: تاریخ کشت محصوال2ادامه جدول 

 منطقه
 گوجه فرنگی چغندر بهاره

 میالدی شمسی میالدی شمسی

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

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

 4/01/2021 15/10/1399 --- --- 1گرم 

 5/03/2021 15/12/1399 --- --- 2گرم 

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

 

 دانیسپ 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

 زیرین ن،یروکارزیفسا، ق دشت،نیزرب، داراخفر،  ،جهرم: 2منطقه گرم 

 * منطقه گرم و خشک: اوز، خنج، گراش، الر، المرد، مهر
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ی بعد نیاز دارند تا مقدار مشخصی حرارت دریافت گیاهان برای عبور از هر مرحله رشد و رسیدن به مرحله

باالتر از آن گیاه به رشد و نمو  هایباشد، که در درجه حرارتمی کنند. هر گیاهی دارای یک درجه حرارت پایه

گفته ( Growth Degree Day)درجه رشد روز نماید یاه در روز دریافت میگپردازد. به مقدار حرارتی که می

کامل و منظم  تیصورت رعاشت شود، و کهای کارشناسانه به هنگام ی که گیاه بر طبق توصیهشود. در صورتمی

( مراحل رشد 5( الی )3های ). جدولبود میخواه یمحصوالت زراعشاهد برداشت به موقع  مراحل داشت،

 دهد. فیزیولوژیکی گیاه با توجه به درجه رشد روزهای دریافتی را نشان می

 

 (گرادیدرجه سانت 10 هیپا ی)دما 704 : ذرت3جدول 

   GDD شرح مرحله فنولوژیک

 102 خاکظاهر شدن گیاه در سطح  چهظهور گیاه

 آذین نرظهور گل
تاجی در انتهای بوته ها، گلروز بعد از کامل شدن رشد برگ 10حدود 

 گردد.ظاهر می
914 

 951 شود. تاجی( گرده افشانی شروع مینر )گلروز پس از ظهور گل 10معموال  گرده افشانی

 آذین مادهظهور گل

 ظهور گل ماده )ابریشم دهی(

و آماده  افشانی ابریشم از انتهای بالل خارج شده تقریبا همزمان با گرده

 گردد.دریافت دانه گرده می

993 

رسیدگی 

 فیزیولوژیک

دهی تجمع مواد پرورده ادامه دارد و حداکثر تا هفته پس از ابریشم 6تا  5

شود. در این یابد و بالل وارد مرحله فیزیولوژیک میهفته خاتمه می 9

 رصد است.د 30مرحله رطوبت دانه حدود 

درصد باشد.  14ای رطوبت دانه باید حدود برای برداشت مطلوب ذرت دانه

ترین زمان جهت برداشت ذرت سیلویی، قرار گرفتن الیه شیری در مناسب

 ها است.وسط دانه

1780 
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 (گرادیدرجه سانت 15 هیپا ی)دما : پنبه4جدول 

مرحله 

 فنولوژیک
  GDD شرح

 50 )شاالزا( پهن بذر یاز راه انتها ژنیجذب آب و اکس وانه زدنج

 اولین غنچه
 گزاگیکه رشد ز ایزا یهاشاخه یگل هستند که بر رو یهادر واقع جوانه

 .گردندیم جادیا کباریروز  6هر  بایها تقرغنچه روز و 3داشته و هر 
550 

 اولین گل
 یدهکشد مرحله گلیطول مروز  21حدود  یغنچه تا گل ده لیزمان تشک از

 .کنندیم دیوزه تولق بارور شده، یهافقط گل رایمهم است ز یلیدر پنبه خ
950 

باز شدن 

 غوزه

 هفته به طول 6ها حدود زهقو دنیگل تا رس لیتشک ای یزمان گل ده از

 انیها نمازهقوو  زندیریخشک شده م یهاروز گل 7 تا 5پس از  انجامد.یم

هفته پس  4گ شدن مرحله بزر -1مرحله دارد 3ها وزهقنمو  رشد و شوند.یم

 تساع 24در طول  یسلولز یگذار هیال ایمرحله پر شدن  -2گل  حیاز تلق

ها به حداکثر وزن و اندازه وزهقمرحله  نیاوزه، در ق یدگیرس -3صورت گرفته 

خشک  زمان نیدر ا اند.شده دهیو پنبه دانه بالغ و رس افیو ال دهیخود رس

مجاور  یهاشکاف یهاه سبب خشک شدن سلولقوزکپسول  وارهیشدن د

 .شوندیها باز م، غوزهدنیها شده و در اثر ترکآن

2150 

مرحله 

 رسیدگی

ها باز شده زهقودرصد  50شود که حداقل یشروع م یمعموال زمان برداشت

باز شده  یهازهقو یبر رو یبرداشت در صبح زود که شبنم صبحگاه باشند.

 چون رطوبت در وش باعث کدر شدن رنگ .ردیصورت گ یستیجود دارد نباو

 .شودیم افیال

2600 

 

 درجه سانتیگراد( 3چغندر )دمای پایه : 5جدول 

   GDD شرح مرحله فنولوژیک

 200-150 نیدر سطح زم دنیاز جذب آب توسط بذر تا روئ پایان سبز شدن

 8تا  6پایان مرحله 

 برگی

بوده و  یقیبرگ حق 8تا  6 یچغندر دارا یمرحله ا

 گردد. یم میتراکم بوته تنظ
1000-850 

 بسته شدن سایه انداز
 95را پوشانده و تا  نیسطح زم بایتقر یاندام هوائ

 دینما یرا جذب م یدیدرصد تابش خورش
1700-1550 

 تجاریرسیدگی 
و  اریع نیشتریب یکه چغندر دارا یمرحله ا

 است یناخالص نیکمتر
2800-2400 
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    های فنی محصوالت زراعیتوصیه -4-1-2

 

  پنبه محصول:

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم 

 گرم

 مزارع یاریآب
  اهیتعرق گ-ریدر اثر تبخ اهیگ یآب ازین نیتام

 آبیاری مزارع در اول صبح یا شب

 شیدمحلول پاشی اوایل صبح یا غروب خور مبارزه با آفات

 محلول پاشی اوایل صبح یا عصر  مصرف کودهای ریز مغذی

 محلول پاشی
 ونیزابیا نهیدآمیاس یمحلول پاش -1

 رشد یکننده ها میاستفاده از تنظ -2

 یهمراه با آب آبیار مصرف کود سرک نوبت سوم در مزارع کرپه کود دهی

گرم و 

 خشک

 مزارع یاریآب
  اهیتعرق گ-ریدر اثر تبخ اهیگ یآب ازین نیتام

 آبیاری مزارع در اول صبح یا شب

 محلول پاشی اوایل صبح یا غروب خورشید مبارزه با آفات

 محلول پاشی اوایل صبح یا عصر  مصرف کودهای ریز مغذی

 محلول پاشی
 ونیزابیا نهیدآمیاس یمحلول پاش -1

 رشد یکننده ها میاستفاده از تنظ -2

 یهمراه با آب آبیار سوم در مزارع کرپهمصرف کود سرک نوبت  کود دهی

 دانیسپ، دیخرمب، بوانات، دیاقل، آباده * منطقه سرد:

 مرودشت، کوار، بادآروزیف، رازیش، سروستان، سرچهان، زرقان، خرامه، پاسارگاد، ضایب، بختگاناستهبان، ، ارسنجان* منطقه معتدل: 

 زیرینی، ممسن، کوهچنار، کازرون، نیروکارزیق، فسا، اشبندفر، دشتنیزر، رستم، داراب، خفر، جهرم* منطقه گرم: 

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

 
 

 :سایر توضیحات مورد نیاز
 ی زمانی خود داری شود.پاشی در آن بازهدر صورت وزش باد، از انجام عملیات سم
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 چغندر قند بهاره محصول:

 

 

 یه کارشناسیتوص نوع عملیات اقلیم

 معتدل

 آبیاری

 عصر ایصبح  لیدر اوا یاریانجام آب

تا  ابدی شیافزا دیبا هایاریآب نیتوجه به روند خنک شدن هوا فاصله ب با
از  شیب یاریهم کمک شود و از آب اریع شیو افزا شهیبه تجمع قند در ر

 شود یریحد جلوگ

 آفات

 ،یبه سمپاش زاین و در صورت نایخوار کارادرآفت برگ تیوضع شیپا
 .ستاز طلوع آفتاب ا شیدر عصر و غروب و تا پ یزمان سمپاش نیبهتر

 نینخست یها جهت مشاهده احتمالبوته یجوانه مرکز قیدق دیبازد
 دیه با آن با( که فورا نسبت به مبارزتایچغندرقند )ل دیآفت ب یهانشانه

 در عصر و یزمان سمپاش نیآفت بهتر نیکنترل ا یاقدام نمود. برا
 .از طلوع آفتاب است شیغروب و تا پ

 بیماری
وز ر 15با گذشت  یانجام شده ول دکیسف یبرا یکه سمپاش یمزارع در

 .انجام شود یپاشدوباره سم دیدارند با دکیهنوز نشانه سف

 تغذیه

حلول در م میتا برداشت استفاده از کود پتاس ماندهیتوجه به زمان باق با
 .و انجام شود یزیربرنامه اریع شیهت افزاآب )سولوپتاس( ج

 استفاده نشود. دارتروژنین یعنوان از کودها چیزمان به بعد به ه نیاز ا

 سرد

 آبیاری

 عصر ایصبح  لیدر اوا یاریانجام آب
تا  ابدی شیافزا دیبا هایاریآب نیتوجه به روند خنک شدن هوا فاصله ب با

از  شیب یاریهم کمک شود و از آب رایع شیو افزا شهیبه تجمع قند در ر
 شود یریحد جلوگ

 آفات

 ،یبه سمپاش زایو در صورت ن نایخوار کارادرآفت برگ تیوضع شیپا
 .ستاز طلوع آفتاب ا شیدر عصر و غروب و تا پ یزمان سمپاش نیبهتر

 نینخست یها جهت مشاهده احتمالبوته یجوانه مرکز قیدق دیبازد
 دیه با آن با( که فورا نسبت به مبارزتایندرقند )لچغ دیآفت ب یهانشانه

 در عصر و یزمان سمپاش نیآفت بهتر نیکنترل ا یاقدام نمود. برا
 .از طلوع آفتاب است شیغروب و تا پ

 بیماری
وز ر 15با گذشت  یانجام شده ول دکیسف یبرا یکه سمپاش یدر مزارع

 .م شودانجا یپاشدوباره سم دیدارند با دکیهنوز نشانه سف

 تغذیه

حلول در م میتا برداشت استفاده از کود پتاس ماندهیتوجه به زمان باق با
 .و انجام شود یزیربرنامه اریع شیآب )سولوپتاس( جهت افزا

 .استفاده نشود دارتروژنین یعنوان از کودها چیزمان به بعد به ه نیا از
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 چغندر قند پاییزهمحصول: 

 

 یه کارشناسیتوص نوع عملیات اقلیم 

 گرم

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

 های با پایایی طوالنی مدت در کشت پیشین، کشبودن، استفاده از علف

عمیات تهیه 

 بستر

متری در شرایط رطوبتی مناسب سانتی 40انجام عملیات شخم تا عمق 

ت روز )بسته به رطوبت خاک( انجام عملیا)گاورو بودن( و پس از چند 

 دیسک و تسطیح  

گرم و 

 خشک

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

 های با پایایی طوالنی مدت در کشت پیشین، کشبودن، استفاده از علف

عمیات تهیه 

 بستر

ناسب مر شرایط رطوبتی متری دسانتی 40انجام عملیات شخم تا عمق 

ت )گاورو بودن( و پس از چند روز )بسته به رطوبت خاک( انجام عملیا

 دیسک و تسطیح  

 

 دانیسپ، دیخرمب، بوانات، دیاقل، آباده * منطقه سرد:

 مرودشت، کوار، ادبآروزیف، رازیش، سروستان، سرچهان، زرقان، خرامه، پاسارگاد، ضایب، بختگاناستهبان، ، ارسنجان* منطقه معتدل: 

 زیرینی، 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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 ذرتمحصول: 

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم

 سرد

 داشت

 ی)عمدتا انتها

 مرحله داشت(

سنتز خشک حاصل از فتو یاز تجمع ماده شتریاگر سرعت رشد دانه ب -

 یماده کمبود از نیا دهد،یمرحله رخ م نیباشد که معموال در ا اهیدر گ

. گرددیم نتامی( ساقه خصوصا) هاساقه و هاشده در برگ رهیخشک ذخ

 ریاثتکه فتوسنتز را تحت  نهلذا هرگونه تنش در خالل دوره پرشدن دا

 .شد خواهد هاو مرگ زودرس برگ یدگیخواب شیدهد موجب افزاقرار 

 معتدل

 داشت

)عمدتا اواسط 

 مرحله داشت(

له به بعد مرح نیارتفاع خود هست و از ا نهیشیمرحله در ب نیذرت در ا -

ه منجر ب یموسم یکه بادها ردیصورت گ هائیدر زمان دیبا هایاریآب

 .نگردند یدگیخسارت خواب

 گرم

 داشت

تا ابتدا تا )عمد

 مرحله یانتها

 داشت(

ز رطوبت ا نیدر کنار تام هیتغذ تیریو کنترل آفات و مد شیپا -

ورت ص دیزمان در مزارع تابستانه با نیاست که در ا یاتیعمل نیمهمتر

ر دداشته و ذرت  یقدرت مانور بهتر یکشاورز هاینیچون ماش رد،یپذ

 .است یو رطوبت ایهیتغذ یبانیپشت ازمندیبوده و ن عیحال رشد سر

گرم و 

 خشک

 داشت

)عمدتا ابتدای 

 مرحله داشت(

 هیتغذ عایسر دیهستند نبا یدر مزارع زود کاشت که در مرحله گلده

 یترشیرا قطع نمود چون در ذرت بر خالف گندم و جو، سهم ب تروژنهین

 ینتز جاروابسته به فتوس ،گلدهی از پس هابه دانه یاز ماده خشک انتقال

 .است اهیگ

 دانیسپ، دیخرمب، بوانات، دیاقل، آباده * منطقه سرد:

 مرودشت، کوار، بادآروزیف، رازیش، سروستان، سرچهان، زرقان، خرامه، پاسارگاد، ضایب، بختگاناستهبان، ، ارسنجان* منطقه معتدل: 

 زیرینی، ممسن، چنارکوه، کازرون، نیروکارزیق، فسا، فراشبند، دشتنیزر، رستم، داراب، خفر، جهرم* منطقه گرم: 

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

 

 : سایر توضیحات مورد نیاز
هستند که الزم است برداشت در  یلوئیاز مزارع ذرت آماده برداشت س کمی درصد هاشهرستان یدر برخ -1

فه حاصله در حد مطلوب باشد. و علو لویس تیفیتا ک ردیصورت پذ( Milk Layer) یریش هیدرصد ال 50مرحله 

 است. تیحائز اهم اریدامداران بس -کشاورز یمورد خصوصا برا نیا تیرعا

  .تن از عملکرد دانه ذرت بکاهد کیاز  شیتا ب تواند در برخی مواردمیبالل ذرت  یکچل -2
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 کلزامحصول: 

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم

 سرد

 خاکورزی و تهیه بستر مناسب انجام عملیات ورزیعملیات خاک

 مصرف انواع کودهای فسفانه و پتاسه و مخلوط کردن با خاک تغذیه )کوددهی(

عملیات کشت و 

 بذرکاری

هر  کیلوگرم بذر در 5تا  4کشت توسط بذرکارها و رعایت میزان 

 هکتار

رعایت تاریخ کاشت و 

 خاک آب
 شهریور ماه خاک آب انجام گیرد 25تا قبل از 

 تدلمع

 انجام عملیات خاکورزی و تهیه بستر مناسب ورزیعملیات خاک

عملیات کشت و 

 بذرکاری

 کشت با بذرکارها و خاک آب به خصوص در مناطق سردتر مانند

 سرچهان و سیاخ دارنگون

 تهیه بستر خاک ورزیعملیات خاک گرم

 تهیه بستر خاک ورزیعملیات خاک گرم و خشک

 دانیسپ، دیخرمب، بوانات، دیقلا، آباده * منطقه سرد:

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

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

 مهر، المرد، الر، گراش، خنج، اوزطقه گرم و خشک: * من
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 فرنگیگوجه محصول:

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم 

 سرد

 داشت

سمپاشی اوایل  وبا توجه به احتمال وزش باد در عصر ها، محلول پاشی کودها  -1

 .صبح انجام شود

 .شودعملیات آبیاری در ساعات خنک روز و ترجیحا در شب انجام  -2

 برداشت

اشت کشاورزان نسبت به برد ییاوآب و ه طیبودن شرا ایبا توجه به مه -1

 . ندیاقدام نمامحصول 

الزم  یه آمادگما وریشهر یانیدما در هفته پا دیبا توجه به احتمال افت شد -2

 یزسا قیعا با ایوجود داشته باشد و  یبحران یهامزارع در شب یاریجهت آب

ا مختلف خطر سرم یهاپوشش ایو  یکیپالست یهااز پوشش مزارع با استفاده

 داد.را کاهش  یزدگ

و  هاکیتپالس یایبقا ستیزطیبعد از اتمام برداشت جهت حفاظت از مح -3

 شود. یجمع آور نیاز سطح زم پیت یاریآب یهاستمیس

ت نده در مزرعه جهمحصول بجا ما یایبردن بقا نیاز ب یبرا بعد از اتمام برداشت -4

 .است یضرور قیشخم عم یگوجه فرنگ نوزیاز جمله م هایماریمبارزه با آفات و ب

 معتدل

 داشت

صبح  لیاوا یو سمپاش یبا توجه به احتمال وزش باد در عصرها، محلول پاش -1

 .انجام شود

 .در شب انجام شود ترجیحار ساعات خنک روز و د یاریآب اتیعمل -2

 برداشت

اشت کشاورزان نسبت به برد ییآب و هوا طیدن شرابو ایبا توجه به مه -1

 .ندیمحصول اقدام نما

الزم  یه آمادگما وریشهر یانیدما در هفته پا دیبا توجه به احتمال افت شد -2

 یزسا قیبا عا ای وجود داشته باشد و یبحران یهامزارع در شب یاریجهت آب

ر احتمال خط گرید یهاپوشش ایو  یکیپالست یهامزرعه با استفاده از پوشش

 داد.را کاهش  یسرما زدگ

ها و کیستپال یایبقا ستیزطیاز مح حفاظت بعد از اتمام برداشت جهت -3 

 د.شو یجمع آور نیاز سطح زم پیت یاریآب یهاستمیس

انده در مزرعه محصول بجا م یایبردن بقا نیاز ب یبرا بعد از اتمام برداشت -4

 قیشخم عم یگوجه فرنگ نوزیاز جمله م هایماریجهت مبارزه با آفات و ب

 .است یضرور
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 .فرنگی شروع شوداز اوایل دی ماه کاشت گوجه کاشت گرم

گرم و 

 خشک
 کاشت

 آزمون خاک. جیدر مزارع بر اساس نتا هیپا یمصرف کودها -1

 .یگوجه فرنگ ینشا کار اتیدر عمل عیتسر -2

ام شود و ک روز انجدر ساعات خن یاصل نیبه زم یانتقال نشا گوجه فرنگ -3

 .شود ،یاریکشت شده آب نیبالفاصه زم

 

 دانیسپ، دیخرمب، بوانات، دیاقل، آباده * منطقه سرد:

 مرودشت، کوار، ادآبروزیف، رازیش، سروستان، سرچهان، زرقان، خرامه، پاسارگاد، ضایب، بختگاناستهبان، ، ارسنجان* منطقه معتدل: 

 زیرینی، ممسن، کوهچنار، کازرون، نیروکارزیق، فسا، فراشبند، دشتنیزر، تمرس، داراب، خفر، جهرم* منطقه گرم: 

 مهر، المرد، الر، گراش، خنج، اوز* منطقه گرم و خشک: 
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 های مکانیزه کشاورزیآوریهای امور فنتوصیه

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم 

 کاشت سرد

 غالت ژهیو یکارنده ها یو آماده ساز یفن نهیشروع معا

لزا ک اهیگ یحرارت ازیدما و ن یهاینیب شیبا توجه به پ :کاشت کلزا

 یاز سرمازدگ یریبه مرحله روزت به منظور جلوگ دنیجهت رس

 معتدل
 خاکورزی

وجه بستر مناسب جهت کاشت کلزا به ت هیو ته یخاکورز اتیآغاز عمل

 کلزافرصت کاشت  یزمان تیو محدود یهواشناس یهاینیبشیبه پ

 غالت ژهیو یهاکارنده یو آماده ساز یفن نهیشروع معا کاشت

 ---  گرم

 ---  گرم و خشک

 

 دانیسپ، دیخرمب، بوانات، دیاقل، آباده * منطقه سرد:

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

 زیرینی، ممسن، کوهچنار، کازرون، نیروکارزیق، فسا، فراشبند، دشتنیزر، رستم، داراب، خفر، جهرمه گرم: * منطق

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

 اداره مدیریت بحران

ی کاهش شدید دما از دههبینی ی به منطقه و پیشی هوای سرد سیبربا توجه به احتمال ورود سامانه

اطق شمالی سوم شهریور ماه و همچنین بررسی آمار اقلیمی بلند مدت استان، انتظار رخداد سرمازدگی در من

برداران به های سرد و معتدل( وجود دارد. لذا با توجه به در نظر گرفتن این موارد الزم است بهرهاستان )اقلیم

 نکات زیر توجه داشته باشند. 

 

 توصیه کارشناسی شهرستان  اقلیم

 اقلید سرد

 نمدان ولوبیای دشت احتمال وقوع بادزدگی )سرمای بهاره( در محصول 

ی با توجه به سنوات مشابه و احتمال کاهش دما تا دو درجه خنجشت

 رایط آب و هوایی فعلیگراد با توجه به شسانتی

 معتدل

 پاسارگاد

 مرودشت

 سرچهان

گراد با توجه به شرایط آب و هوایی ی سانتیجهاحتمال کاهش دما تا دو در

 فعلی و خسارت مزارع گوجه فرنگی، ذرت و برنج 

   گرم

   گرم و خشک

 دانیسپ، دیخرمب، بوانات، دیاقل، آباده * منطقه سرد:

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

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

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

 
 



 1400شهریور  20تاریخ انتشار  :3شماره                                           شاورزی هفته نامه هوا و اقلیم شناسی ک

28 

 

 باغبانی -4-2

 های فنی محصوالت باغیتوصیه -4-2-1

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم/ شهرستان باغ )گونه(

 پسته
سروستان، ، نیریز
مرودشت،  ،خرامه

 کوار و شیراز
 به باغی

ت بصور میسولفات آمون حایازته ترج یو مصرف کودها یاریآب
آب که قبل از  نیمصرف گندم پاش در زمان قبل از آخر

 .ارقام یها و برداشت برخشود. هرس پاجوشیبرداشت داده م
اند و می که هنوز خندان نشدهعملیات برداشت پسته کال ارقا

های ارائه برداشت پسته ارقام زودرس خندان بر اساس توصیه
بر  شده در هفته نامه و ضبط و فرآوری و انبار داری محصول

 .انجام گردد HACCPو   GAPاساس اصول 

 مرکبات

 به باغی جهرم
بارزه با و مبارزه با برگخوارها و م وندیو پ یاریو آب هیتغذ

 ندهآفات مک

 به باغی فسا
و مبارزه با حلزون و  یاریپتاسه و آب یمصرف کودها

 یبوم یهاملخ
 یاترانهیمد وهیو مگس م پسیبا تر ییایمشی مبارزه

های شهرستانسایر 
 مرکبات خیز

 به باغی
 آبیاری و مصرف کود پتاس

 مرحله دوم آهن و مرحله آخر ازت

 خرما

 به باغی دشتزرین
 یهاو غرس نهال و پوشاندن نهالها پاجوش یجداساز

 )رطب( ی، برداشت تازه خورتازه کشت شده

 و چوبخوار یسوسک کرگدن یابیبرداشت و رد  کازرون

  الرستان
 یابی، رددیبرداشت رطب، انتقال پاجوش و کاشت نهال جد

، مقابله با خسارت ی، و سوسک کرگدنییحنا یسرخرطوم
 (یزنبور )استفاده از تور

 انار
یز و استهبان و رنی

 ارسنجان و شیراز
 به باغی

لوگاه گتاج و مبارزه با کرم  رییبمنظور تغ وندیو پ یاریآب
 و میپتاسه محلول و ازته سولفات آمون یبا کودها هیتغذ

 و بور میکود کلس یمحلول پاش

 سیب
ی هاشهرستان

 مرکزی و شمالی
 به باغی

 تیخاص شیبمنظور افزا آبیاری و محلول پاشی کلسیم
 .شزیمثل رد دل یو بهبود رنگ در ارقام رنگ یانباردار

 مانند گاال ررسیارقام تابستانه د برداشت
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 دانیسپ، دیخرمب، بوانات، دیاقل، آباده * منطقه سرد:

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

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

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

 

  

 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم/ شهرستان باغ )گونه(

 انجیر
، استهبان، نیریز

 سروستان، کازرون
 برداشت

گردد حتی االمکان از برداشت بهداشتی و توصیه می
ت با خاک و خاشاک جلوگیری ها زیر درختماس میوه

 شود.
 وندیپ اتیعمل

 یماربی ،انهموری ،ییقاآفری مگس ،با مگس سرکه مبارزه
 هرز هایعلف و شته با مبارزه، ریانج کیموزائ

 زیتون

 و آزمون خاک یکنسرو تونیبرداشت ز  دشت نیزر
 و بور میکلس یهرس سبز و محلول پاش  کازرون
 گموز یماری، مقابله با ب یبرداشت محصول کنسرو  خرامه
 و هرس پاجوش یبرداشت محصول کنسرو  کوار
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 توضیحات تکمیلی
 

 ت و کاهش رطوب یدما و خشک شیحاکم بر کشور و استان فارس و افزا یمیاقل توضعی به توجه با

 دهیرس یلوژویزیف یدگیبه مرحله رس وهیزودتر از سنوات قبل م یدر سال جار یباغ یها.. اغلب گونهو . ینسب

وضوع را مد م نیمحترم ا اغدارانبود. لذا ب میخواه ایشاهد بوده و  و لذا برداشت زود هنگام محصول رااست 

عدم  ای)انجام  یاغب اتیعمل تیرینسبت به مد ینظر قرار دهند و با توجه به نوع گونه و رقم و زمان برداشت فعل

 . دنیاقدام نما عناصر و ...( یبا برخ یو محلول باش هیعدم انجام تغذ ای، انجام و یاریانجام آب

 یاریبنوبت آ کیاز جمله پسته بعد از برداشت محصول  یریسردس یهاعنوان مثال در اکثر گونهه ب 

هار سال در ب یگلده تیبهبود وضع یبرا کار نیشود که ایانجام م میسبک همراه با کود ازته سولفات آمون

 یابل توجهق زانیبه م تانو زمس زیایگل در طول فصل پ یهاجوانه زشیدارد. و از ر یخوب اریبس ریتاث ندهیآ

 دیولتو  یشیبعد از برداشت در بهبود عملکرد زا Fruit set یمحلول پاش نیهمچن .دیآیبعمل م یریجلوگ

 باشد.یار مگذ ریتاث تیفیمحصول خوب و با ک

  مرغوب نا یتاج ارقام محل ضیو تعو یسرشاخه کار اتیعمل یکه در سال جارباغدان گردو قابل توجه

 chandler – Ronde de montignac- Franket – Pedroمانند  یخارج یارقام تجار یهاوندکیرا با پ

ها احتمال پینوتژارقام و  نیا گامهن ریخزان د لیاند، به دلانجام داده یرانیبرگده ا ریگل و د رید یهاپیژنوت

 یهاهیس توصالزم بر اسا یمارهای( وجود دارد. لذا نسبت به انجام تدی و آذر ،آبان یها)در ماه یسرمازدگ

 .ندیکارشناسان مربوطه اقدام نما

 باتیرکازته و ت ی، عدم صرف کودهایاریو حذف آب عیدرختان کاهش سر نیاقدام در مورد ا نیترمهم 

سبت ن یاریو در صورت عدم آب یاریپتاسه محلول بصورت کود آب یازت باشند، مصرف کودها یکه حاو یکود

 یریمربوطه جهت جلوگ یهاهیتوص ری. سادییاقدام نما و ... میپتاس کاتیلیمانند س یباتیترک یبه محلول پاش

 .دیرسبه اطالع خوا هد  یآت یهانامهو هفته یدر زمان مقتض یسرمازدگ نیاز ا

 

  



 1400شهریور  20تاریخ انتشار  :3شماره                                           شاورزی هفته نامه هوا و اقلیم شناسی ک

31 

 

 وهیدرختان م یهایماریآفات و ب یآگاه شیمراقبت و پ -4-3

 

 

 یهاستگاهیحفظ نباتات استان بر اساس اطالعات حاصل از ا تیریمد یآگاه شیشبکه مراقبت و پ

موارد ذکر  تی. الزم است با رعارا صادر نموده است لیذ هیاطالع اهیگ یو فنولوژ یفرمون یها، تلهیهواشناس

 و کاهش خسارت آفت اقدام گردد. یدفعات سمپاش تیریسبت به مدشده ن

 

 در باغات  به آفت کرم گلوگاه جمع آوری انارهای آلوده  :هیاطالع عنوان

   
 های آلوده به کرم گلوگاهمیوه

 روی درخت
 میوه های پای درخت در باغ کرم گلوگاه داخل میوه

 

 مدیریت و کنترل آفت مهم کرم گلوگاه انار
 

   

 های نوریوتله های فرمونیستفاده از تلها هاهای آلوده و دفن مناسب آنآوری میوهجمع

 

در باغات موجب خسارت فراوان برروی  کرم گلوگاهرساند باتوجه به اینکه به اطالع کلیه باغداران می
ش جمعیت آفت گلوگاه لطفا به منظور کاهش خسارت و جلوگیری از افزای گردد،های انار در این فصل میمیوه

هر چه  های ریخته شده در پای درختانیوهم های آلوده )گل زده( برروی درختان وآوری میوهنسبت به جمع
همچنین در این فصل  های آلوده اقدام نمایید.تر اقدام نموده و نسبت به دفن یا چال کود کردن میوهسریع

های این آفت در باغات با نظر کارشناسان ی جهت شکار انبوه پروانههای نورهای فرمونی و تلهنسبت به نصب تله
نسبت به تغذیه و آبیاری مناسب درختان هم توجه ویژه بنمایید. الزم  حفظ نباتات شهرستان اقدام نمایید و

 و همزمان این کار در کاهش خسارت آفت مذکور بسیار موثرتر خواهد بود. بذکر است که انجام مبارزه همگانی

های آلوده خوداری نموده و جهت افزایش بقایای آلی گردد حتی االمکان از سوزاندن میوهتوصیه می نکته:

  ها نمایند.در خاک اقدام به چال کود کردن و یا دفن آن
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 :دیریبگ یجد را ریسالمت بذر موارد ز تیجو و اهم با توجه به شروع کاشت گندم و

 شده جهت کشت غالت یور ضدعفونلزوم استفاده از بذ :هیاطالع عنوان

مر کمیته فنی بذر بر های مجاز و نظارت مستا توجه به رعایت استانداردهای بذری توسط شرکتب -1

 تا حد امکان از بذور گواهی شده استفاده نمایید . ها،عملکرد آن

 ونی رعایتو اصول فنی را در ضدعف بوجاری ا دقتبز بذور خودمصرفی، بذور را درصورت استفاده ا -2

 نمایید.

 کارشناسان را رعایت نمایید. های فنیتوصیه ورت ضدعفونی بذور بصورت خودمصرفی،در ص -3

نمایید و از خرید بذر از دالالن و افراد یا مراکز غیر مجاز جدا  را از مراکز مجاز تهیه بذر مورد نیاز خود -4

 خودداری نمایید.

ت ثبت و گواهی بذر و نهال و دارای مهر موسسه تحقیقا کت بودههای حامل بذر بایستی دارای اتیکیسه -5

 باشند.

 ارید. دها را جهت پیگیری مشکالت احتمالی نگه های گونیکیسه خالی و اتیکت پس از مصرف بذر، -6

انجام مناسب  ورتضدعفونی کردن به صهای هرز و بذور شکسته باشند و بذور بایستی عاری از بذر علف -7

 پذیرد.
 

   
 اتیکت ممهور به مهر مرکز تحقیقات اتیکت بدون مهر مرکز تحقیقات های بذور گواهی شدهنمونه اتیکت گونی

   
 هانظارت کمیته فنی بذر بر عملکرد شرکت پوشش یکنواخت سم و مناسب بوجاری ضدعفونی نامناسب و غیر یکنواخت بذور
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 ذور گندم وجوب یضدعفون و یبوجار تیاهم :هیعنوان اطالع

گندم(  یهااهکیها ) سیماریاز انتشار ب یریو جلوگ یریشگیمهم پ یبذور از راهکارها یو بوجار یضدعفون

ها عالئم خوشه در صورت کاشت بذور آلوده، تا قبل از ظهور بذر زاد بوده و یماریب نیباشد ایهرز م یهاعلف و

 باشدمین صیقابل تشخ یماریب

    
 اهکیآلوده به س یر و خوشه هابذو ریتصاو

 

 :یماریب تیریمد

  یاز کاشت بذور خودمصرف زیشده و پره یاستفاده از بذر سالم و گواه-1

 از مزارع آلوده  بذر هیاز ته زیپره-2

 بذر از دالالن بذر  دیاز خر یجد زیبذر از مراکز مجاز و پره نیتام-3

 آشکار( اهکیس یماریآلوده )جهت ب یحذف بوته ها-4

 یاهپزشکیکارشناسان گ یهاهیشده با استفاده از توص هیبذور با سموم توص یضدعفون-5

 هااهکیس هیبرعل کالهیتیبذور گندم وتر یشده جهت ضدعفون هیتوص سموم

 فرموالسیون نام تجاری نام عمومی قارچکش
 ز توصیه شده ود

 بذرتن  1جهت 

 درهزارFS%3 1 دیویدند دیفنوکونازول

 درهزارFS%3.63 1 دیویدند استار ل+دیفنوکونازولسایپروکونازو

 درهزار DS%3 2 دیویدند دیفنوکونازول

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

 در هزار WP%75 2 ویتاواکس تیرام کاربوکسین تیرام

 در هزار FS%6 5/0 راکسیل تبوکونازول

 در هزار DS%2 5 /1 راکسیل تبوکونازول

 درهزارWP%60 2 باویستین+دروزال کاربندازیم

 درهزارDS%7.5 2 بایتان تریادیمنول

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

 در هزار FS%20 2/0 رئال تری تیکونازول

 در هزار FS%12 5/0- 4/0 نشورپرفرمیا نیراکلواستروبی+پکونازولیت یرت
 

جو  ینوارکهل پنهان وآشکار و اهکیس یهایماریب هیبذور جو بر عل یباشد اما جهت ضدعفونیبذور گندم م یسموم فوق جهت ضدعفون

 درهزار استفاده شود. 2اس بادز  یرورال ت ای و رامیت نیاز قارچکش کاربوکس
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 روش ضدعفونی بذور خود مصرفی گندم و جو  :هیعنوان اطالع

دقت  صورت استفاده از بذور خود مصرفی، جهت بوجاری و ضدعفونی بذور به روش دستی موارد زیر به
 رعایت نمایید:

 از کاشت بذور مزارع آلوده به سیاهک جدا خودداری نمایید. -1

 هن نمایید.پس از بوجاری دستی، بذور را بر روی سطح صاف و تمیز و ترجیحا بر روی پوشش پالستیکی پ -2

یستی از سمپاش از پاشیدن مستقیم سم بر روی بذر جدا خودداری نمایید. جهت آغشتگی کلیه بذور به سم با -3
 .نموده دستی استفاد

بر روی بذور  لیتر آب و میزان سم توصیه شده را در سمپاش ریخته و 15تا  10تن بذر  1هت ضدعفونی ج -4
 پاشیده شود. 

 .نمود ت با استفاده از بیل و با احتیاط بذور را زیروروسمی الزم اس جهت آغشته شدن یکنواخت بذور به محلول -5

ی ابتدا سم در یک ظرف جداگانه بخوبی با مقداری آب مخلوط و ستفاده از سموم پودری بایستدر صورت ا -6
 سپس در سمپاش بریزید.

 نی چنانچه رطوبت بذور زیاد بود، بایستی پس از کم شدن رطوبت کیسه گیری انجام شود.پس از ضدعفو -7

 ،فارشها قبل از سهای سیار ضدعفونی در برخی ازمناطق، از صحت دستگاهستگاهدبا توجه به فعالیت  -8
ربط مدیریت جهاد ها قبل از شروع عملیات مورد بازدید وتایید کارشناسان ذیاطمینان حاصل نمایید. بایستی دستگاه

 رسیده باشد. کشاورزی

استفاده  چکمه ماسک و عینک، دستکش، درحین عملیات سمپاشی نکات ایمنی را رعایت نمایید )از کاله، -9
 ویا استنشاق سم جدا خودداری گردد.  از تماس مستقیم دست با سم و (نموده

هن کردن مواد از پالستیک مورد استفاده در عملیات ضدعفونی بذور در سایر مصارف خصوصا نگهداری و پ -10
 غذائی استفاده نشود.

       

 یبذور به روش دست یضدعفون

   

 های سیاربذور بادستگاه ضدعفونی مناسب وپوشش یکنواخت سم بوجاری
و پوشش  جاری نامناسببو

 غیریکنواخت سم
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  گندم باکتریایی نواری بیماری تلفیقی مدیریت اجرایی دستورالعمل عنوان اطالعیه:

 درصد 10 یال 5ها خوشه مارییب نیدر اثر ا .شودمی هاآن کیفیت وکاهش هادانه چروکیدگی موجب بیماری این
 زن کلودرصد  20مزرعه گندم تا  کیهای پرچم برگ %50 یلودگها نشان داده در صورت آیشوند. بررسیم میعق

 .دینمایمک مک یخسارت سرمازدگ شیبه افزا خ،ی لیتشک هیبه عنوان هسته اول ماریی. عامل بابدییها کاهش مدانه

 

 :یماریانتقال ب یهاروش

 تماس . بذر آلوده وشودیم دهید شتریب مارییشوند عالئم بیم ارییآب یدر مزارع گندم که بصورت باران

و شته و ادوات کشاورزی  پسیمثل تر یهای سالم مجاور، ترشحات آب، باد و باران و حشراتهای آلوده با بوتهبوته

 را انتقال دهند. مارییتوانند عامل بیمزارع م نیکشاورزان ب تردد و
 

 :مارییب تیریهای مدروش
 .انیبه جز خانواده گندم یبا محصوالت یتناوب زراع ای شیآ -1

منبع انتقال  نیموارد بذر مهمتر شتری. در بیشده از مزارع عاری از آلودگ هیاستفاده از بذور سالم و ته -2
را انتقال دهند.  مارییتوانند باکتری عامل بیم یبذر به راحت یهای خارج. پوستهاست مارییب هیاول یآلودگ و

 شود. مارییبه باکتری عامل ب یدار آلودگیمعنتواند موجب کاهش ینم هم نگهداری بذر در طول سال

خانواده  نیتواند از بیم مارییعامل بباکتری  نکهی. با توجه به اانیهای هرز خانواده گندممبارزه با علف -3
 انتخاب کند. یگذرانمتعددی را برای بقاء و زمستان هایزبانیم انیگندم

و  قیمزارع آلوده و خارج نمودن از مزارع و در صورت عدم امکان، شخم عم یاهیگ اییبقا منیانتقال ا -4
 .ایبقا خاک بردن ریز

 کم خاکورزی در مزارع و مناطق آلوده. ایعدم اجرای کشاورزی بدون خاکورزی  -5

شوش، بک کراس  رگان،یت نه،یزر روان،یرقم الوند، برات، س رینظ مارییسبت به بکاشت ارقام مقاوم ن - 6
 اند.نشان داده ماریینسبت به ب یتحمل خوب که ونزیروشن، دنا و سا

 و آفتاب در مناطق آلوده. شتازیپ هن،یم شگام،یپ رینظ یاجتناب از کاشت ارقام حساس -7
 

نشده است.  افتی مارییب ییایمیای برای کنترل شهیل توصو قاب یتا کنون راه کار عمل :ییایمیش کنترل
بذور آلوده گندم با  یکشور، ضدعفون یاهپزشکیگ قاتیبر اساس گزارش پژوهش انجام شده در موسسه تحق

 شیدر هزار از هر کدام، ب کی زانیبه م WG %75 و نوردوکس FS3% فنوکونازولیمخلوط قارچکش های د
  مزرعه کاسته است طیرادر ش ماریی% از شدت ب 50 زا

   
 بر روی برگ مارییعالئم ب بر روی برگ مارییگسترش عالئم ب پرچم برگ و سنبله روی آلودگی
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 هرز کلزا یعلف ها یشیرو شیکنترل پ تیاهم :هیاطالع عنوان

ز کاشت و اهای هرز مزارع قبل استان مبارزه با علف وع فصل کشت کلزا در مناطق سردسیربا توجه به شر

 به صورت پیش رویشی از اهمیت ویژهای برخوردار است.

و ...  اختصاصی و اجرایی از جمله تنوع کم سموم علف کش در زراعت کلزا بدلیل برخی از مشکالت فنی

عایت ر باشد. که در این خصوصهای هرز بصورت قبل از کشت و پیش رویشی میکنترل علف اولویت مبارزه با

 ها تاثیر بسیار زیادی دارد:های هرز و کاهش خسارات آنکنترل بهتر علف موارد فنی ذیل در

 

 های پیش رویشی:کشنکات مهم در استفاده از علف

 های پیش رویشی آگاهی از نوع علف هرز منطقه و مزرعه بسیار مهم است.کشاستفاده از علفدر  -1

نباشد در میزان تاثیر  مرغتر از تخمکه اندازه کلوخه بزرگ نحویه تهیه بستر مناسب و یک دست ب -2

 های پیش رویشی حائز اهمیت است.کشعلف

 دارد.  اولویتکلزا نسبت به مبارزه پس رویشی و در طول فصل داشت  های هرزمبارزه پیش رویشی با علف -3

انتخاب نوع سمپاش و کالیبراسیون آن در افزایش کارایی مبارزه موثر است، استفاده از سمپاش پشت  -4

 بار راندمان سمپاشی را باال خواهد برد.  2-4و فشار  11003و  11002بومدار با نازل تراکتوری 

 علفکش های مناسب شامل : -5

لیتر قابل افزایش است.  3شود که با توجه به بافت خاک تا لیتر در هکتار توصیه می 5/2 علفکش ترفالن:

 3تا  2آبیاری انجام شود و  بل از کشتد روزه قکش در فاصله کوتاه چنبهترین زمان برای استفاده از این علف

باشد علفکش مصرف و سپس کشت  وبت مزرعه اصطالحا در حالت گاوروروز بعد از آبیاری در زمانی که رط

 انجام شود. 

 3که در صورت وجود گندم و جو خودرو تا شود یم هیتوصلیتر در هکتار  5/2 :علفکش بوتیزان استار

  باشد. روز پس از خاک آب می 3تا  2 زمان استفاده .است شیقابل افزالیتر 

   

 یه بستر مناسبته آماده سازی مزرعه
 یاستفاده از سمپاش پشت تراکتور

 بومدار
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 و حبوبات در پنبه سیوتیکرم هل یقیکنترل تلف :هیعنوان اطالع

 صورت به عمزار در است الزم ،و حبوبات پنبه مزارع در آفت هلیوتیس خسارت و فعالیت زمان به توجه با

 کارشناسان نظر با فوق، تآف الروهای باالی جمعیت یا و خسارت مشاهده صورت در گرفته و انجام پایش مستمر

 نمابند. اقدام کنترل آفت به نسبت نباتات حفظ

   
 هلیوتیس کرم تخم هلیوتیس الرو هلیوتیس شفیره

   
 هلیوتیس پره شب هلیوتیس کرم تغذیه هلیوتیس کرم خسارت

 

 : هیمنطقه تحت پوشش اطالع

 اقلید، فسا، ستهبانا، الر، دشت نیزر ،داراب :یهاشهرستان
 

 

 :آفت مدیریت

 نمود  استفاده تلفیقی مدیریت روش از باید آفت کنترل برای

 توصیه کنترل روش ردیف

1 

 زراعی کنترل

 بهداشت و

 گیاهی

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

 کشت تراکم رعایت و موقع به کشت

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

2 
 کنترل

 بیولوژیک

 در عدد هزار4دستورالعمل ) به توجه با آفت کنترل جهت مزرعه در براکون زنبور رهاسازی

 هکتار( هر

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

 اول سنین الروهای دهمشاه محض به مزارع

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

3 
 مبارزه

 شیمیایی

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

 .کرد استفاده

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

 نباتات حفظ کارشناسان
 

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

  .نمایند ایژهوی توجه( پاشی محلول های صابون ،ها روغنا )سورفکتانت ه و آب
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 ایمگس میوه مدیترانه :هیعنوان اطالع

های ای روی میوههای انار و آغاز فعالیت خسارت زایی آفت مگس میوه مدیترانهبا توجه به زمان رسیدن میوه

گذاری و برآورد جمعیت آفت اقدام و در صورت باال بودن جمعیت اقد امات انار، می بایست نسبت به انجام تله

 مناسب انجام پذیرد. کنترلی

 عالئم  خسارت

 * ایجاد لکه روی میوه     

 * ریزش میوه     

  

 حشره کامل

 ایو الرو مگس میوه مدیترانه

  
 

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

و، سیب، انگور، انبه، انواع مرکبات، انار، سیب، هلو، زردآلو، آلو، خرمالمختلف ازجمله  هایمیزبانو به  داشتهرا 

ش کمیت و کیفیت باعث خسارت و کاه کند وحمله می (پاپایا، خرما، گوجه فرنگی، انجیر، ازگیل، گالبی، به و...

 شود.میوه می

 

 مدیریت آفت :

 مناسبتله ز ابا استفاده  آفت قعمو به تشخیص منظور به خطر معرض در آفت در مناطق مستمر پایش -1

 + تری مدلور و یا بیولور 

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

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

یک متر از اندام   واری به پهناینهای کاشت یا ای روی تنه یا برخی از ردیفطعمه پاشی بصورت لکه -4

 با همراه نماالتیو کش حشره+  هیدرولیزات پروتئین های آفتابگیر با استفاده از مخلوطهوایی درخت در بخش

  .است آب

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

 های آفتدن خاک جهت از بین بردن شفیرهزیر و رو کر های آلوده وجمع آوری و از بین بردن میوه -6

  .استان فارس
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 درجه حرارت روز آفات درختان میوه: 6جدول 

 توصیه فنی GDD نسل آفت نام آفت ردیف

 خوشه خوار انگور 1

 در هزار 5/1دیازینون  225 نسل اول

 در هزار 5/1فوزالون 

 در هزار 5/1اتیون 

 در هزار 25/0ساد اسپینو

 در هزار 3/0لوفوکس 

 725 نسل دوم

 1425 نسل سوم

 1900 نسل چهار

 کرم سیب 2

 در هزار 1مچ  155 نسل اول

 در هزار 5/1فوزالن 

 در هزار 5/0آوانت 

 در هزار 5/0بیسکایا 

 در هزار )نسل اول( 5/0استامی پراید 

 720 نسل دوم

 1336 نسل سوم

 1940 هارنسل چ

 کرم آلو 3

 در هزار 1مچ  140 نسل اول

 در هزار 5/1فوزالن 

 در هزار 5/0آوانت 

 در هزار 5/0بیسکایا 

 در هزار )نسل اول( 5/0استامی پراید 

 650 نسل دوم

 1250 نسل سوم

80-100 تک نسلی چوبخوار پسته 4  

 در هزار 3در هزار+ روغن ولک  1کنسالت 

 در هزار 5/1مچ 

 در هزار 5/1فوکس لو

5 
سپردار بنفش 

 زیتون
 چند نسلی

تداخل سنین 

 پورگی

سی سم سی 1200لیتر روغن ولک +  12

 لیتر آب 400دورسیان در 

6 
شته و تریپس 

 سیب
 چند نسلی

تداخل سنین 

 پورگی

 5/0 در هزار + دلتامترین 5/0کنفیدور 

 درهزار بعد از ریزش گل سیب
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 مقاالت فنی و کاربردی -5
 

 مهم جهت باغات پسته نکات -5-1

 کارشناس باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس –علیرضا ضیغمی مهندس 

 

شود که به دلیل خسارت پسیل و یا تغذیه نا مناسب در زمان پر کردن مغز، در بسیاری از باغات دیده می

شوند. با ها میی و ریزش برگقبل از رسیدگی کامل میوه و خندان شدن محصول درختان دچار عارضه خشک

شود که باغداران در توجه به آن که خرید پسته کال جهت تهیه مغز سبز آغاز گردیده است؛ لذا توصیه می

های گل سال آینده نسبت به فروش پسته کال اقدام چنین شرایطی جهت کاهش خسارت و ریزش جوانه

 نمایند. 

. ندیه اقدام نماپتاسه محلول و ازت ی، بخصوص با کودهاهیو تغذ یاریضمنا بعد از برداشت نسبت به انجام آب

قارچ  به یاز آلودگ یریو جهت جلوگ ادیدر محصول ز نیبه افالتوکس یبا توجه به مرحله رشد خطر آلودگ

 گردند. تیرعا قتمربوطه به د یالزم است دستورالعمل ها نیافالتوکس جادیو ا لوسیآسپرژ

 نجام شود.ابرداشت کل محصول  دیبا دیها رسهویدرصد م 70-80 ههنگامی ک* 

و  دیبه سف ییرنگ پوست رو رییو تغ وهیم ییدر پسته نرم شدن پوست رو یدگیعالمت رس نیتر* مهم

 باشد.ی( مبا توجه به نوع رقمکم رنگ ) یصورت

 

 م رسیدگی میوه پسته: یعال 

 . ست استخوانیتغییر رنگ پوست نرم رویی،  سهولت پوست دهی و خندان شدن پو

پاره  و( earlyspleet)عامل اصلی آلودگی قارچی و تولید سم افالتوکسین در پسته عارضه زودخندانی 

 . باشدشدن پوست نرم دقیقا در جهت خندانی پوست استخوانی می

 

  های فنی و کاربردی در مرحله برداشتتوصیه -5-1-1

اک، دور ختوجه به اینکه زمان برداشت محصول پسته، به شرایط آب و هوایی، رقم پسته، خصوصیات با  -

ورت تاخیر صآبیاری و عوامل دیگر بستگی دارد. الزم است که برداشت محصول در زمان مناسب انجام شود. در 

 نماید.در برداشت، پوست سبز پسته ترک خورده و زمینه مساعد آلودگی را فراهم می
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های برداشت پشت و رو دو ر زمان برداشت از پارچه مخصوص برداشت استفاده گردد. بهتر است پارچهد -

ها در پسته ورنگ باشند و یا عالمت گذاری گردند تا کارگران همیشه یک طرف پارچه را روی خاک بیاندازند، 

 طرف مقابل ریخته شوند.

های تازه چیده اند با پستهبرداشت روی خاک افتاده هایی که قبل ازالزم است از مخلوط کردن پسته -

های ریخته شده روی خاک بیشتر است و یک دانه پسته آلوده قادر شده خودداری شود. احتمال آلودگی پسته

 است کل توده پسته را آلوده نشان دهد.

ریزی و طوری برنامهیدن و انتقال میوه به ترمینال فرآوری به حداقل زمان ممکن کاهش داده شود چزمان  -

شو و خشک گردند. سعی شود از انباشتن محصول برداشت شده گیری، شستها بالفاصه پوستگردد که میوه

شود دما به صورت توده در مدت زمان طوالنی خودداری گردد. انباشتن محصول برای مدت طوالنی سبب می

 ( برای رشد قارچ در توده فراهمدرصد 80باالتر از  گراد و رطوبتدرجه سانتی 20و رطوبت الزم )دمای باالتر از 

کن به شود، بنابراین ضرورت دارد محصول چیده شده از طریق جعبه یا سبدهای مناسب درکمترین زمان مم

های مشبک جهت حمل پسته از باغ به پایانه ضبط استفاده محل فرآوری حمل گردد. در صورتی که از تریلی

خودداری  جهت جا دادن میزان بیشتر پسته در تریلی هاز  لگدکوب کردن پستهشود، بهتر است کارگران ا

شود مستقیما مغز در ارتباط نمایند، زیرا این کار عالوه بر آن که باعث زخم و کنده شدن پوست سبز پسته می

هم به  ل فشردگی بیشتر دما و رطوبت داخل محمولهشود که به دلیگیرد و باعث میبا هوای بیرون قرار می

   شدت باال برود که همه این عوامل احتمال آلوددگی پسته به افالتوکسین را افزایش خواهد داد.

اهم رداشت محصول در ساعات اولیه روز انجام و امکان نگهداری آن در سایه تا زمان انتقال از باغ فرب -

های الزم را انجام دهند تا هماهنگیته های ضبط و فراوری پسشود. باغداران قبل از برداشت محصول با پایانه

وبت پایانه به محض ورود پسته به پایانه عملیات ضبط روی آن انجام گردد و محموله پسته چندین ساعت در ن

 ضبط قرار نگیرد.

رفیت ترمینال فرآوری متناسب با حجم محصول قابل برداشت باشد تا در حداقل زمان ممکن محصول ظ -

 برداشت و فرآوری شود.

د چرخ پسته ترتیبی اتخاذ گردد که فاصله زمانی برداشت محصول تا شروع فراوری و زمانی که پسته وار -

 اعت طول نکشد.س 8-10پوست کنی می گردد بیشتر از 

 

 در مرحله فرآوری  کاربردیتوصیه های فنی و  -5-1-2

 ر سرعت و دقت انجام گیرد.عملیات فرآوری باید با حداکث -

 گیری شده یا نشده( خودداری شود.ها )پوستانباشتن میوه در ترمینال از -
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های های خندان رو آبی دارای افالتوکسین بیشتری هستند، بنابراین از مخلوط کردن پستهعموالً پستهم -

 روآبی با زیرآبی خودداری شود.

باشد. بنابراین نباید از ال فرآوری، آلوده به اسپورهای قارچ میها در ترمینآب حاصل از شتسشوی پسته -

 این آب مجدداً استفاده شود.

ها را از زم است آندگی بیشتری هستند، بنابراین الدار معموالً دارای آلوهای ریز بد شکل و لکهستهپ -

 های سالم جدا نمود.پسته

های زودخندان و دارای تخوانی هستند. تمامی پستههای با پوست سالم فاقد لکه بر روی پوست اسپسته -

 شکاف نامنظم با پوست چروکیده و خشک دارای لکه بر روی پوست استخوانی هستند.

های آلوده در حین تواند در جداسازی پستهدار بودن سطح خارجی پوست استخوانی میاخص لکهش -

 فرآوری استفاده شود. 

 ها باید در ترمینال ضبط و مراحل فرآوری رعایت شود.ه و دستگاهاصول بهداشتی و تمیز کردن محوط -

 ردی توسط کارمندان پایانه ضبط و فرآوری پسته رعایت شود.اصول بهداشت ف -

نمایند نبایستی از لحاظ ضوابط بهداشتی افرادی که در تولید و فراوری پسته فعالیت می یچ یک ازه -

 منعی داشته باشند.

رعایت بهداشت فردی و نظافت  غل در مراحل تولید و فرآوری پسته موظفندمتصدیان و کارگران شا -

 شود عمل نمایند.عمومی را نموده و به دستوراتی که از طرف بازرسین مربوطه داده می

کنند بایستی لباس کار تمیز و مخصوص شامل روپوش، های فراوری پسته کار میفرادی که در سالنا -

 باشند.کاله، دستکش و ... داشته 

های ضبط بایستی از جنس مقاوم و بدون درز و شکاف و ها و دستگاهف سالن فراوری و سایر قسمتک -

 قابل شستشو و تمیز کردن باشد.

ید مورد تائید مقامات بهداشتی آوری و دفع فاضالب باهای ضبط و سیستم جمعب مصرفی دستگاهآ -

 باشد.

 وع است.ها اکیدا ممناز فراوری پسته به معابر و جوی های ناشیتخلیه هر گونه فاضالب و پساب -

های کارگاه فراوری بایستی قابل شستشو و تمیز کردن بوده. بطور مستمر در این خصوص لیه قسمتک -

 مراقبت و کنترل الزم بعمل آید.

د نتیگرادرجه سا 20ر فصل گرما با ایجاد تمهیدات الزم حداکثر درجه حرارت داخل ساختمان نباید از د -

 تجاوز نماید.

 حوطه کارگاه فراوری پسته جلوگیری بعمل آید.از ورود کودکان به م -
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های مشمول این دستورالعمل موظفند برای هر یک از اشخاص شاغل در محل احبان و متصدیان محلص -

 .کار خود جایگاه مخصوص و مناسبی به منظور نگهداری لباس و وسایل شخصی و تنظیف تهیه نماید

گیری مورد توجه باشد تا از عدم وجود های مختلف چرخ پوستخلیه و تمیز کردن کامل قسمتت -

 ها فراهم است اطمینان حاصل شود.رای آنبهایی که امکان آلودگی پسته

 های فراوری داخل فضای بسته و مسقف قرار گیرند.دستگاه -

م برای خشک شدن پسته حاسبه زمان الزهای دارای تجهیزات کنترل دما و مکناستفاده از خشک -

 ضروری است.

 درصد باشد. 6-8ها قبل از انتقال به انبار باید حدود رطوبت پسته -

 

  های فنی کاربردی در مرحله انبارداریتوصیه -5-1-3

بندی الستیکی سالم و بهداشتی بستههای په بازار بایستی در کیسهبمحصول جهت نگهداری و عرضه  -

 حمل پسته استفاده نشود(. های کودی و دسته دوم برایشود )از کیسه

های گراد باشد و با دستگاهدرجه سانتی10مای انبار جهت جلوگیری از آلودگی محصول بایستی کمتر از د -

 خودکار کنترل شود.

 درصد باشد. 65 رطوبت نسبی انبار بایستی کمتر از  -

ها با کف یا های چوبی یا فلزی نگهداری شوند و از تماس آنهای پسته بایستی بر روی پالتونیگ -

 کیسه است. 5ها روی هم حداکثر دیوارهای انبار جلوگیری شود. تعداد مجاز قرار دادن کیسه

ر )قبل از جع قانونی و ذیصالح کشور در انباهای مجاز طبق مقررات و ضوابط مراکشستفاده از آفتا -

 تواند مفید واقع شود.استفاده از انبار( می

ها و دیگر بند پایان و جوندگان اختمان انبار بایستی به نحوی باشد که حیوانات خانگی وحشرات و کرمس -

 اشته باشند.های میکروبی به آن دسترسی ندو پرندگان و آالینده

ها بسته به سطح انبار کافی و محل نصب )تعداد فنطلوب صورت گیرد تهویه در انبار الزم است به نحو م -

 ها نیز در قسمت های مناسب باشد(.فن

 ل و شرایط انبارمحصول )مانند دما و رطوبت( مستند سازی و ثبت شود.های حمل و نقشرو -

 انجام شود. انتقال محصول به انبار در ساعات خنک -

های مشخص چیده شوند تا در وص ثبت و در ردیفدفتر مخص مشخصات پسته وارد شده به انبار در یک -

 صورت نیاز بتوان محل تولید و فراوری آن را ردیابی کرد.
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های جدید به انبار باید باقیمانده محصول سال قبل را خارج نموده و انبار را بل از وارد کردن محمولهق -

 های مجاز ضد عفونی کرد.کامال تمیز و با روش

 ت به حرارت و رطوبت عایق باشند.انبارها باید نسب -

 م محوطه انبار یکسان باشد تا از تجمع رطوبت روی محصول جلوگیری شود.دمای تما -

 ابد.یلودگی کاهش آدیوارهای انبار باید بدون شکاف بوده تا زمینه ایجاد  و سقف، کف -

ترسی به انجام شود و دسها به خوبی ها روی هم بصورتی باشد که جریان هوا از میان آنچیدن گونی -

 ها آسان باشد.آن

زم ر صورت ضرورت مبارزه با آفات انباری، سموم تدخینی با رعایت اصول فنی به کار گرفته شوند و الد -

 است تهویه انبار به طور کامل صورت گیرد.  
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 برای عملیات تهیه بستر های زراعی چغندرقند پاییزهتوصیه -5-2

 رسفا یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق سیرئاستادیار و  – دکتر محسن بذرافشان

 

 یا رعایت برای ریزیرنامهب به نسبت کنونا هم زا ستا زمال ارید،د را چغندرقند اییزهپ کشت قصد اگر

  یابید. دست اقتصادی حصولیم به برداشت زمان در و شود نجاما مناسب زمان رد تا مودهن دقت یرز واردم انجام

 

  زمین انتخاب -5-2-1

 به قادر یکاف غذایی مواد و آب تامین شرط به آهکی و شنی تا رسی از هاخاک مختلف انواع در چغندرقند

 و حاصلخیز هایخاک گیاه این برای خاک نوع بهترین ولیکن نمایدمی تولید اقتصادی محصول و بوده رشد

 .باشدیم 2/7 تا 5/6 بین pH با مناسب زهکشی و تهویه قابلیت باال، رطوبت نگهداری ظرفیت با لومی عمیق

 طوری به باشد،می خاک شوری به آن تحمل محصوالت سایر با مقایسه در ندچغندرق مهم هایویژگی از یکی

 حساس مرحله تنها .نمایدمی تحمل عملکرد کاهش بدون را متر بر زیمنس دسی 7 الکتریکی هدایت تا که

 پشت آبیاری مدیریت انجام با مرحله این چنانچه و باشدمی شدن سبز و زنی جوانه مرحله شوری به چغندرقند

 برای نظر مورد زمین .نمایدمی تحمل را خاک شوری راحتی به چغندرقند رشد فصل ادامه در شود، گذاشته رس

 آب ارندگیب یا و آبیاری هنگام به که طوری به باشد، برخوردار مالیمی شیب از و تسطیح کامال باید کاشت

 .باشدمی حساس بسیار غرقابی شرایط به چغندرقند زیرا نکند، پیدا تجمع

 چنینهم باشد. سال چهار از بیش غندرقندچ کشت برای زمانی اصلهف گرددیم توصیه اعیزر ناوبت در

 .است مهم بسیار خاک در هاآن پایداری و مصرفی هایکشعلف نوع نظر از قبلی گیاه و زراعی تناوب به توجه

 کشت برای بعد ماه 18 تا اشتک فصل یک از کش(لفع از شده استفاده قدارم یا )و مصرفی هاکشعلف بعضی

 و شوالیه اتالنتیس، کروز، هایکشعلف مانند) کنندمی ایجاد محدودیت چندرقند ویژه هب بعدی گیاه

 (هااوره سولفونیل خانواده هایکشعلف

 

 زمین تهیه -5-2-2

 و شدن سبز زدن، جوانه بذر، کشت برای مناسب شرایط تامین ورزی، خاک عملیات یا زمین تهیه از هدف

 تهیه عملیات از نهایی هدف واقع در .شودمی هرز هایعلف حذف باعث زمین ورزیخاک .باشدمی گیاه استقرار

 در را تراکم بهترین و داد انجام بهینه عمق در مناسبی کاشت بذر مقدار کمترین با بتوان که است این بستر

 ریز هایدانهخاک و کشت جهت در مناسب یبش دارای باید کاشت مناسب مزرعه .داشت دنبال به رشد دوره
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 زیر مراحل شامل چغندرقند کاشت برای زمین تهیه عملیات پیشنهادی هایروش از یکی .باشد (فندقی)

 .باشدمی

 (ماخار) اولیه آبیاری .1

 موجود هرز هایعلف بذر شدن سبز و زراعی عملیات سایر و عمیق شخم اجرای سهولت جهت آبیاری این

 تهیه ملیاتع تا شود مرطوب مزرعه سطح تمام که شود انجام طوری دبای آبیاری این .پذیردمی انجام خاک در

 30 از تر پایین اعماق در رطوبت مقداری آبیاری این انجام با این بر عالوه .گیرد صورت یکنواخت طور به زمین

  .نمایدمی تامین آبیپ و آبخاک در را آب به چغندرقند نیاز از بخشی که گردد می ذخیره متر سانتی

 شخم از قبل دیسک .2

 باال دلیل به .شودمی انجام شهریور اواخر در معموال زمین تهیه عملیات چغندرقند پاییزه کشت شرایط در

 برای تربیش زمان آوردن فرآهم و خاک سریع شدن خشک از جلوگیری منظور به زمان، این در هوا دمای بودن

 .شودمی هتوصی زمین شدن گاورو از پس دیسک یکبار اجرای شخم، شدن انجام راحتر نیز و زمین تهیه عملیات

 عمیق شخم .3

 انجام پاییز وایلا  یا و تابستان اواخر در معموال و داربرگردان گاوآهن از استفاده با که شخم اجرای از هدف

 ،قبلی محصول بقایای بردن اکخ زیر هرز، هایعلف کنترل بذر، کاشت برای مناسب بستر تهیه شود،می

 گیرد ورتص زمانی در باید شخم .باشدمی آفات زندگی کردن مختل و گیاهی هایبیماری انتشار از جلوگیری

 که طوری هب آید، وارد تراکتور به کمتری فشار کلوخ ایجاد از جلوگیری ضمن تا باشد مناسب خاک رطوبت که

 چنانچه .دآی عمل به جلوگیری خاک االرض تحت هایالیه شدن شردهف از و کرده نفوذ زمین در براحتی گاوآهن

 سریع شدن خشک از آالت، ماشین کارایی افزایش بر عالوه شود، انجام شب در و غروب هنگام به شخم عمل

 صیهتو فشرده االرض تحت ساختمان با سنگین خاکهای در .آیدمی عمل به جلوگیری خورده شخم خاک سطح

 تهویه یشافزا منظور به شکن زیر دستگاه از باشدمی خشک زمین کههنگامی اولیه، آبیاری زا قبل که شودمی

 نموده بیاریآ به اقدام شکن زیر اجرای از پس صورت این در .شود استفاده فشرده هایالیه شکستن نیز و زمین

 شخم مختلف هایشیوه مقایسه از حاصل نتایج .باشدمی دیسک بار سه یا دو به نیاز تنها زمین شدن گاورو با و

  .ندارد ودوج اختالفی ریشه عملکرد نظر از (دیسک و گاوآهن ریپر،) شخم مختلف هایروش بین که هداد نشان

 به نسبت آنها ردکارب امکان نیز و شخم مختلف هایروش از استفاده هزینه به توجه با تواندمی کشاورز بنابراین

 .نماید اقدام هاروش این از کدام هر از استفاده

 تکمیلی دیسک .4

 حاصل هایکلوخ دبای دارد، خاک بافت به بستگی زیادی اندازه تا که مناسب زمان در شخم، انجام از پس

 باشد، ترطوالنی دبای دیسک و شخم بین زمان باشد ترسنگین خاک چه هر .کرد خرد دیسک بوسیله را شخم از

 از پس که هاییکلوخ رفت، خواهد بین از خاک فشردگی علت به شخم اثر اینکه بر عالوه صورت این غیر در
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 بستر یک ایجاد در مهمی نقش شخم از بعد دیسک رو این از .نشوند خرد است ممکن مانند،می برجای دیسک

 .باشد نیاز زدن دیسک بار سه تا یک به است ممکن خاک نوع به بسته .دارد مناسب بذر

 تسطیح .5

 و دستگاه نای طول چه هر .شود استفاده باید تکمیلی تسطیح برای لولر یا ماله تگاهدس از دیسک از پس

 وریبهره شافزای باعث مناسب تسطیح .شودمی انجام بهتر و ترسریع تسطیح عملیات باشد، بیشتر آن کار عرض

 .گردد می آبیاری آب
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 های هواشناسیپیوست الف: نقشه

 
 ساله( 25: پهنه بندی کمبود بارش در استان فارس نسبت به میانگین طوالنی مدت )9نقشه 

 

 
نه بارش ماها راتیی)تغ یبارش ماه جوال یآنامول: 10نقشه 

 مدت( یطوالن نیانگینسبت به م

-2000) یورهد نیانگیباالتر از م یهابارش یدهندهسبز نشان فی* ط
 یفصل نیانگیاز م ترنییپا یهابارش یاقهوه فی. و طاشدبی( م1979

 . دهندیرا نشان م
 ±500و  100، 50، 25، 10 یهارسم شده در بازه ی* کانتورها

باشندیدر ماه م متریلمی

 
 10معادل) ماه جوالی یه، براانماه SPIشاخص : 11نقشه 

 ( 1400ماه مرداد  9تا تیر 

 یدوره نیانگیباالتر از م یهابارش یدهندهسبز نشان فیط* 
از  ترنییپا یهابارش یاقهوه فی. و طباشدی( م2000-1979)
 ینشان دهنده ،ی. مناطق خاکستردهندیرا نشان م یفصل نیانگیم

  .باشندیداده م قدمناطق فا



 1400شهریور  20تاریخ انتشار  :3شماره                                           شاورزی هفته نامه هوا و اقلیم شناسی ک

50 

 

 
 مدت( یطوالن نیانگیبارش ماهانه نسبت به م راتیی)تغ جوالیماه  دمای یآنامول: 12نقشه 

را نشان  یفصل نیانگیاز م ترنییپا یدماها یآب فی. و طباشدی( م1971-2000) یدوره نیانگیباالتر از م یدماها یدهندهنشان یزرد تا نارنج فیط* 

 است.  یفصل یمناطق فاقد داده ینشان دهنده ،یاکستر. مناطق خباشندیم گرادسانتی درجه ±1 یهارسم شده در بازه ی. کانتورهادهدیم

 

 
ابر با دما در ماه سپتامبر )بر یدو هفتگ یدورنما: 13نقشه 

 مهر ماه( 9تا  وریشهر 27

 
)برابر با  سپتامبر در ماه دما دو هفتگی : دورنمای14نقشه 

 اه(م مهر 9تا شهریور  27

را  نیانگیاز م شتریب دماهای وقوعاحتمال  ایقهوهتا  قرمز فیو ط نیانگیکمتر از م دماهای وقوعاحتمال  ینشان دهنده نیلیتا  آبی فیط* 

 IRIبدست آمده توسط  - دهندینشان م
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 بندی تابش خورشیدی استان فارس: پهنه15نقشه 

 


