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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

 .باشدمی نیز  رامونیپ ط یبا مح اهانیارتباط گ ق یو شناخت دق یدانش کاف ازمند یبلکه ن ؛است یاقلیمهوا و  یهاداده 

 هر  .است  فارساستان    یمختلف سازمان جهاد کشاورز  یهاحاصل تالش کارشناسان در بخش   پیش رو ی  نشریه
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  ینبایپشت 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 بایست در بکارگیری توصیه 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  اداتشنهیپ  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 یستتندر  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
 

 

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

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

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

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

وری محصوالت کشاورزی و رشد و  افزایش بهره   ،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   یزمان جهاد کشاورزراستا سا 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 برداران انتشار مبه بهره  یکاربرد

سازمان    یخودکار اسکادا  هایستگاه یاز اشده    یگرد آور  اطالعاتنامه از  هفته   نیمورد مطالعه در ا  یآمار هواشناس
کشاورز ایستگاهیجهاد  از  شده  برداشت  آمار  افزا،  زرین  شرکت  داده   رهای  کل   کی نوپتیس  هایستگاهیا  یها و    اداره 

 .گرددی م هیالزم ارا یهاهیتوص  یآب و هواشناس یهاینیبش یبه کمک پ تی. در نهاباشدی استان م  یهواشناس

 

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

   که در ادامه به تفسیر آن پرداخته شده است.  شود،ی کاربران قرار داده م  اریاخت
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 استان  بارشدما و بررسی  -2-1
 

 

متر میلی   22/ 5متوسط طوالنی مدت بارش استان از ابتدای سال زراعی تا پایان آبان ماه    با توجه به آمار سنوات گذشته 
  درصدی بارش   70کمبود  که حاکی از    ؛ متر ثبت شده است میلی   5/ 6باشد، که این میزان در سال زراعی جاری  می 

کم آبی )نسبت به از مساحت استان دوران خشک و    % 90به نحوی که در حدود باشد.  نسبت به طوالنی مدت می 
  طوالنی مدت( سپری شده است. 

 

ی هایی از خرمبید و المرد بیش از نرمال بوده و در آبان ماه دوره آباده، بوانات، بخش های  میزان بارش در شهرستان 
  اند. پربارشی را سپری کرده 

 

 
 

سال زراعی    ابتدایاز  بیشترین میزان بارش ثبت شده  
ایستگاه   جاری  به  متعلق  کنون  با    تا  متر میلی   33/ 1آباده 

 و   29/ 6  با میزان بارش   المرد   بوانات و   همچنین .  باشد می 
در  پربارش استان   های شهر   و سومین   متر دومین میلی   27/ 6

بارش  باشد. باتوجه به نقشه پهنه بندی  می سال زراعی جاری  
قسمت 1)نقشه   در  بارش  جنوبی (،  و  مرکزی   شرقی  های 

 استان بسیار ناچیز بوده و یا در کل بارشی ثبت نشده است
شهرستان )ایستگاه  سینوپتیک  و های  گراش  جهرم،  های 

ت  ح درصد مسا   22/ 5در حدود    در سامانه بارشی اخیر   . الر( 
اند. متر دریافت کرده های کمتر از یک میلی کل استان بارش 

متر میلی   5های بیشتر از  درصد مساحت استان بارش   35/ 5
استان میزان بارش از  مساحت درصد  10/ 4داشته و تنها در 

  متر تجاوز کرده است. میلی   15
 

ابتدای سال زراعی تا کنون به طور متوسط    ز ا 
است. ریافت کرده متر بارش د میلی   5/ 6استان  

 
 1400/ 30/8تا تاریخ    استان  سال زراعی بندی بارش  : پهنه 1نقشه  

 

ی هواشناسی خاصی  های ارایه شده توسط اداره کل هواشناسی استان فارس تا نیمه آذر ماه پدیده با توجه به گزارش 
ی جاری با کاهش  پایدار در استان خواهیم بود. با این وجود در اواسط هفته بینی نشده است و به طور کلی شاهد هوای پیش 

 درجه را تجربه خواهند نمود.  4های غربی و جنوبی استان کاهش دما تا ابرناکی هوا بخش 
بینی فصلی بارش و دمای کشور )سازمان هواشناسی کشوری و پژوهشکده اقلیم شناسی و  از سوی دیگر با توجه به پیش 

اقلیم( از نیمه دوم آذر ماه تا اوایل فروردین ماه بارش استان فارس به نرمال نزدیک خواهد شد. با این وجود بایستی در  تغییر
 تر باشد، عدم قطعیت کمتر خواهد بود.ها کوتاه بینیی زمانی پیش نظر داشت هر اندازه بازه 
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 آبان  28تا  22  یزمان یدر بازه : خالصه آمار هواشناسی استان 1جدول 

پارامتر  

 هواشناسی 

بیشینه 

 دما
 کمینه دما

متوسط 

 دما

 بارش

 تجمعی
 رطوبت  تعرق -تبخیر

 درصد متر میلی گراد درجه سانتی

بیشترین 
 مقدار 

4/29 
 مهر

 --- 
1/21 

 مهر
4/31 

 آباده
8/29 

 خنج

2/63 
 مهر

 ---  کمترین مقدار 
1/2 - 

 سیمکان 
0/6 

 سیمکان 
0 

4/15 
 جهرم

2/33 
 ایج

 8/49 4/21 9/4 1/12 2/5 5/19 میانگین
 مانتیث برآورد شده است. -تعرق محاسبه شده از روش پنمن-* تبخیر 

 

گراد ثبت شده است که  درجه سانتی   1/12، به طور متوسط دمای استان  1400آبان    28الی    22ی زمانی  در بازه 
  4/29و حداکثر دمای ثبت شده    1/21با متوسط دمای    مهرداشته است. همچنین    افزایش ناچیزینسبت به هفته پیشین  

های  به ترتیب به درجه حرارت   دشتزرینو    خنجروز بوده است. پس از آن    7در طی این  ترین شهر استان  گراد گرمسانتی
  0/6  یبا متوسط دما  باشند. سردترین شهر استانگراد دومین و سومین شهر گرم استان می ی سانتی درجه   0/18و    4/20

به ترتیب   خرمبیدو  خسروشیرینهمچنین است. گزارش شده  سیمکان )بوانات( گرادی سانت  درجه -1/2 یدما ینهیو کم
 دهند. های خنک استان را تشکیل می دومین و سومین پهنه گراد ی سانتیدرجه   3/6و  0/6با 

 

 
 دمای استان بندی متوسط : پهنه2نقشه 

 

 
 بندی دمای کمینه استان فارس : پهنه3نقشه 
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 آگاهیهای فنی و پیش توصیه  -3
 

 زراعت -3-1

 تاریخ کاشت محصوالت زراعی اطالعات پایه؛  -3-1-1

 
 کلزاکشت    بهینه: تاریخ 2جدول 

 شهرستان  اقلیم غالب
تاریخ کشت توصیه 

 شده

 شهریور  30شهریور تا  10 دانیسپ د،یبوانات، خرمب د،یاقلآباده، * سرد

 معتدل
  راز،یخرامه، زرقان، سروستان، ش ضا،یب بختگان، ارسنجان،  

 کوار، مرودشت 
 *استهبان، *فیروزآباد، *پاسارگاد، *سرچهان، 

 مهر 10شهریور تا  10

 آبان 25مهر تا  15 یرستم، فراشبند، کازرون، کوهچنار، ممسن 1گرم

 آبان 25مهر تا  15 ز یرین  ن،یروکارزیفسا، ق دشت،نیجهرم، خفر، داراب، زر 2گرم 

 آبان 25مهر تا  15 اوز، خنج، گراش، الر، المرد، مهر گرم و خشک

 تواند متفاوت باشد. یکاشت م خیتار ،یم ی اقل طیبرحسب شرا ؛غالب داشته باشند میمتفاوت از اقل یمای کلکرویکه احتمال دارد م یمناطق
 
 

 چغندر : تاریخ بهینه کشت 3جدول 

 شهرستان  اقلیم غالب
تاریخ کشت توصیه 

 شده

 آبان 20 تیلغا مهر  15 یرستم، فراشبند، کازرون، کوهچنار و ممسن 1گرم 

 آبان 20 تیلغا مهر  15 زیر ی دشت، فسا و ن نیجهرم، خفر، داراب، زر 2 گرم

 آبان 30 تیلغا مهر  10 مهر، المرد، الر،  گراش،  خنج، اوز گرم و خشک

 تواند متفاوت باشد. یکاشت م خیتار ،یم ی اقل طیبرحسب شرا ؛غالب داشته باشند میمتفاوت از اقل یمای کلکرویکه احتمال دارد م یمناطق
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 : تاریخ بهینه کشت گندم4جدول 

 شهرستان  اقلیم غالب
تاریخ کشت توصیه 

 شده

 آبان 10تیمهر لغا 20 دانیسپ  د،یبوانات، خرمب د،یآباده، اقل سرد

پاسارگاد، خرامه، زرقان،   ضا،ی ارسنجان، استهبان، بختگان، ب معتدل
 آذر  15 تیآبان لغا 15 کوار، مرودشت روزآباد،یف  راز،یسرچهان، سروستان، ش 

، فسا، فراشبند، دشتنیزر، رستم، داراب، خفر ، جهرم گرم*
 ز یرینی، ممسن، کوهچنار، کازرون ، نیروکارزیق

 آذر  10 تیآبان لغا 15

 آذر  10 تیآبان لغا 25 مهر، المرد، الر،  گراش،  خنج، اوز گرم و خشک*

 تواند متفاوت باشد. یکاشت م خیتار ،یم ی اقل طیبرحسب شرا ؛غالب داشته باشند میمتفاوت از اقل یمای کلکرویکه احتمال دارد م یمناطق
 شود.تر پیشنهاد میهای کشت زود هنگام، تاریخچمران و برات   ،خلیلمانند  نسبتا دیررسهای برای رقم* 
 شود.تر توصیه می های کاشت دیرهنگامتاریخ مهرگان، سارنگ، تیرگان و ستارهمانند   نسبتا زودرس و زودرسهای برای رقم *
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 های فنی محصوالت زراعی توصیه  -3-1-2
 

   پنبه  محصول: 

 

 غالمحسین محمودی کارشناس: 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم 

 گرم
 به منظور تسهیل در برداشت  قطع آبیای 

در   تسریعدر جهت   یزیبرنامه ر
 برداشت 

 پنبه در اثر کاهش دما  افیال  یدگید بی از آس یریجلوگ لیبدل

گرم و 

 خشک 

 به منظور تسهیل در برداشت  قطع آبیای 

در   تسریعدر جهت   یزیبرنامه ر
 برداشت 

 پنبه در اثر کاهش دما  افیال  یدگید بی از آس یریجلوگ لیبدل

 

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

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

 

 برداشت های فنی توصیه 
 زهی ی پا   ی ها ی قبل از سرما و بارندگ   تر ع ی شود برداشت هرچه سر   ی سع   -1

 انجام شود. 

 ها باز شده باشند.% غوزه  60-70 حداقل -2

 شود.  یخوددار  دهینارس و پوس یهااز برداشت غوزه  -3

 % باشد.  12 ریز  یرطوبت وش برداشت -4

صبح به    9بودن وش از    س یبرداشت به علت شبنم و خ  -5

 . ردیبعد صورت گ 

 تا خشک شود.  ردیباز پهن و در معرض نور آفتاب قرار گ یطی وش در مح ،بودن س یدر صورت خ -6

پنبه    یهابعداً در کارخانه   نکهیبه علت ا  یمصنوع  افیو ال  یکیپالست  یهاسه یوش در ک  ختنیاز ر  یآوردر موقع جمع   -7

 خود داری نمایید. دینما یم  جادی مشکل ا یسیو نخ ر یپاک کن

 هرز باشند. یهااز برگ، شاخه و علف  یشده عار یآورجمع  یهاشود وش  یسع -8
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 چغندر قند بهاره  محصول: 

 

 ن نصراله آتشی شیرازی، محسن بذرافشاکارشناس: 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم

 برداشت  سرد 

 . ردیبرداشت توسط کشاورزان انجام پذ یزیربرنامهبا توجه به شروع سرما 

 .  فتدین ریبرداشت به تاخ نیاز ا  شی آذرماه انجام شود و ب مهیبرداشت مزارع تا ن

گرفتن چغندرقند مزارع را ندارند، الزم است پس   ل ی تحو   ییچنانچه کارخانجات توانا 
 به کارخانه حمل گردند.   ج ی شوند و بتدر   لو ی س  مزرعه در کنار    ها شه ی از برداشت، ر 

در کنار مزرعه، حتما از کاه و کلش غالت و   هاشهیدر صورت برداشت و انباشتن ر
 استفاده شود.   هاشهیبرگ چغندر جهت پوشاندن ر ای

 متر نشود. میو ن کیاز  شی کنار مزرعه ب یلویارتفاع س 

 نشود.  لویمخلوط و س سالم یهاشهیبا ر دهید بیو آس دهیپوس یهاشهیر

 شود.  یریجلوگ هاشهیشدن ر ی و زخم دنید بی کردن از آس لویدر هنگام س

 برداشت  معتدل 

 . ردیبرداشت توسط کشاورزان انجام پذ یزیربا توجه به شروع سرما برنامه

 .  فتدین ریبرداشت به تاخ نیاز ا  شیبرداشت مزارع تا آخر آذرماه انجام شود و ب

  ، 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

 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: 
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 چغندر قند پاییزه محصول: 

 

 ن نصراله آتشی شیرازی، محسن بذرافشاکارشناس: 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم 

 گرم

 کاشت و آبیاری 

کوتاه شدن دوره رشد و کاهش   لیزمان به بعد به دل نیاز کاشت چغندرقند از ا  -1*
 شود.  یخوددار  تیفیعملکرد و ک 

حدود چهار تا شش  یاریآب نیشوند و دوم یاریسرعت آبه کاشت شده ب  مزارع -2
 سبز شود.   کنواختیروز بعد تکرار گردد تا مزرعه همزمان و 

  تیها و در نهادقت شود که از غرقاب شدن پشته دیبا ینشت یاریدر روش آب -3
 شود.   یریسله بستن خاک جلوگ

در زمان   اریسبب کاهش عملکرد و افت ع  یاریآب نیدر کاشت و نخست ری تأخ -4
 برداشت خواهد شد.

 های هرز علف
هرچه زودتر   دیمشاهده شد با برگکیهرز بار یهاکه سبز هستند، علف یدر مزارع

 ها استفاده شود.  کنترل آن یبرا  یاختصاص کشبرگکیبار یهاکشاز علف
 ها الزم است. کشعلف  شتریب ییکارا  یخاک برا  یوجود رطوبت کاف

 آفات

از حمله آفات    یریشگیکش به عنوان پدر مزارع سبز شده از کاربرد سموم حشره
 شود.   یخوددار

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

 ن یتنک و وج

 چغندرقند  یبرگ 8تا  6هرز در مرحله  یهاعلف  نیها و وجتنک بوته اتیعمل
 باشد.  متریسانت  20تا  18حدود  دیها بابوته نیفاصله ب

تنک و   اتیاز عمل شیپ  ، یکارگر یها نهیهرز و کاهش هز یهاکنترل علف یبرا 
 .  داستفاده شو واتوریاز کولت نیوج

کلوخ و  جادیدرحد گاورو باشد، تا موجب ا  دیزدن با واتوری کولت یرطوبت خاک برا 
 چغندر نشود.  یهابه بوته بیآس

 تغذیه 

کار   نیاستفاده گردد. بهتر است ا  دارتروژنیکود سرک ناز  دیبا نیوجپس از تنک و 
  هاچهیشود و هم جو ییجوصرفه ، یکود مصرف  زانی با کودکار انجام شود تا هم در م

 شوند.  یو بازساز میترم
  لوگرمیک  100تا   75خاک  طی)مانند اوره( بسته به شرا  دارتروژنیمقدار مصرف کود ن

 شود.  یم  هیتوص
 شود.  میاستفاده  در مراحل بعد دارتروژنیکود ن ماندهیباق

اما    ست، یپس از استفاده از کود سرک ن یاریبه آب یازیبارش ن ینی بشیپ در صورت
 . است یپس از کود سرک ضرور یاریصورت انجام آب نیا   ریدر غ 
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم 

گرم و 

 خشک 

 کاشت و آبیاری 

کوتاه شدن دوره رشد و کاهش   لیزمان به بعد به دل نیاز کاشت چغندرقند از ا  -1*
 شود.  یخوددار  تیفیعملکرد و ک 

حدود چهار تا شش روز   یاریآب نیشوند و دوم یاریکاشت شده بسرعت آب  مزارع -2
 سبز شود.  کنواخت یبعد تکرار گردد تا مزرعه همزمان و 

سله   تیها و در نهادقت شود که از غرقاب شدن پشته دیبا ینشت یاریدر روش آب -3
 شود.   یریبستن خاک جلوگ

در زمان   اریسبب کاهش عملکرد و افت ع  یاریآب نیدر کاشت و نخست ری تأخ -4
 برداشت خواهد شد.

 های هرز علف
هرچه زودتر از  دیمشاهده شد با برگکیهرز بار یهاکه سبز هستند، علف یدر مزارع

 ها استفاده شود.  کنترل آن یبرا یاختصاص کشبرگکیبار یهاکشعلف
 ها الزم است. کشعلف  شتریب ییکارا  یخاک برا  یوجود رطوبت کاف

 آفات

از حمله آفات    یریشگیکش به عنوان پسبز شده از کاربرد سموم حشرهدر مزارع 
 شود.   یخوددار

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

 تنک و وجین 

 چغندرقند  یبرگ 8تا  6هرز در مرحله  یهاعلف  نیها و وجتنک بوته اتیعمل
 باشد.  متریسانت  20تا  18حدود  دیها بابوته نیفاصله ب

تنک و   اتیاز عمل شیپ  ، یکارگر یها نهیهرز و کاهش هز یهاکنترل علف یبرا 
 .  داستفاده شو واتوریاز کولت نیوج

کلوخ و  جادیدرحد گاورو باشد، تا موجب ا  دیزدن با واتوری کولت یرطوبت خاک برا 
 چغندر نشود.  یهابه بوته بیآس

 تغذیه 

کار با   نیاستفاده گردد. بهتر است ا  دارتروژنیکود سرک ناز  دیبا نیپس از تنک و وج
  هاچهیشود و هم جو ییجوصرفه ، یکود مصرف  زانیکودکار انجام شود تا هم در م

 شوند.  یو بازساز میترم
  لوگرمیک  100تا   75خاک  طی)مانند اوره( بسته به شرا  دارتروژنیمقدار مصرف کود ن

 شود.  یم  هیتوص
 شود.  میاستفاده  در مراحل بعد دارتروژنیکود ن ماندهیباق

اما در    ست، یپس از استفاده از کود سرک ن یاریبه آب یازیبارش ن ینی بشیپ در صورت
 است.  یپس از کود سرک ضرور یاریصورت انجام آب نیا   ریغ 

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

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

باشد. با این وجود بهترین زمان کشت  تواند تا آخر آبان ماه ادامه داشته * دامنه زمانی کشت می 

  . نیمه دوم مهر ماه است



 1400آذر  6: تاریخ انتشار  9شماره سال دوم                                            هفته نامه هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 

11 

 

 کلزا محصول: 

 

 رشیدی منصور کارشناس: 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 آبیاری سرد 

قرار داشتن  و مناطق  نیدر ا  با توجه به پایان فصل کشت کلزا 
 .باشدیمورد انتظار نم  یخاص  هیدر مرحله روزت توص

در   یشتریمقاومت ب اهانیگ  یو برف احتمال یبارندگدر صورت 
 خواهند داشت  یبرابر سرمازدگ

 معتدل 

 آبیاری مزارع 

منظم از مزارع با   یضمن سرکش  یدر صورت عدم بارندگ
 دیرطوبت خاک و تنش شد زانی و م اهیگ  تیوضع یبررس

 . گردد یاریبآاقدام به   یرطوبت
اند و در مرحله روزت  دهیکه به موقع کشت گرد یدر مزارع

 باشدیمورد انتظار نم یخاص  هیبوده توص

 های هرز مبارزه با علف

های لودگی مزارع با علفآدر صورت  برگی،  5تا   3در مراحل 
های توصیه شده  برگ مبارزه شیمیایی با علفکش کهرز ناز

 . انجام گیرد

 داشت 
ها به منظور مبارزه با سم پاش ونیبراسیو کال  یفن نهیمعا

 ی هرز و دفع آفات نبات یهاعلف
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 گرم

انجام عملیات خاکورزی 
 و کشت 

  4تهیه بستر خاک و کشت با دستگاه بذرکار و مصرف بهینه بذر 
 کیلوگرم در هکتار. 

 بستر مناسب   هی انجام ته* 
 در رطوبت مناسب )حالت گاورو(  یخاکورز اتیعمل انجام

 ی کم خاکورز یهااز روش استفاده
 نوع ادوات  ح یصح انتخاب

 یخاکورز اتیادوات دنباله بند قبل از انجام عمل  ماتیتنظ انجام

 استفاده از کارنده 
 آب و خاک و مزرعه   ، ی م ی اقل   ط ی کاشت متناسب با شرا   ش ی انتخاب آرا 

 عمق کاشت   تیرعا
   کارنده قبل از کاشت میو تنظ  ونیبراسیکال

 کارشناسان یها هی مناسب بذر با توجه به توص زانیمصرف م 

 در هکتار   تر ی ل   2/ 5تا    2  زان ی مصرف سم ترفالن به م   : قبل ازکشت  کش مصرف علف

 پس از کشت به سرعت آبیاری گردد.  بیاریآ

 در کشت   ع ی تسر 
نسبت به انجام    عا ی کاشت سر   نه ی شدن فصل به   ی با توجه به سپر 

 . کشت اقدام گردد 

 هرز   ی ها با علف   مبارزه 

  ی ها ها به منظور مبارزه با علف سم پاش   ون ی براس ی و کال   ی فن   نه ی معا 
 ی هرز و دفع آفات نبات 

با سموم مناسب نسبت به مبارزه با    اه ی گ   ی مرحله سه تا پنج برگ   در 
 . هرز نازک برگ اقدام گردد   ی ها علف 

 

 
  : مراحل مختلف رشدی کلزا1شکل 
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 گرم و خشک 

انجام عملیات خاکورزی 
 و کشت 

  4تهیه بستر خاک و کشت با دستگاه بذرکار و مصرف بهینه بذر 
 در هکتار کیلوگرم 

 بستر مناسب   هیانجام ته
 در رطوبت مناسب )حالت گاورو(  یخاکورز اتیعمل انجام

 ی کم خاکورز یهااز روش استفاده
 نوع ادوات  ح یصح انتخاب

 یخاکورز اتیادوات دنباله بند قبل از انجام عمل  ماتیتنظ انجام

 استفاده از کارنده 
 آب و خاک و مزرعه   ، ی م ی اقل   ط ی کاشت متناسب با شرا   ش ی انتخاب آرا 

 عمق کاشت   تیرعا
 کارشناسان یها هی مناسب بذر با توجه به توص زانیمصرف م 

 کارنده قبل از کاشت  میو تنظ  ونیبراسیکال

   در هکتار   تر ی ل   2/ 5تا    2  زان ی مصرف سم ترفالن به م   : ازکشت قبل   کش مصرف علف

 در کشت  عیتسر
نسبت به انجام    عا ی کاشت سر   نه ی شدن فصل به   ی با توجه به سپر 

 . کشت اقدام گردد 

 هرز  یهامبارزه با علف

  ی ها ها به منظور مبارزه با علف سم پاش   ون ی براس ی و کال   ی فن   نه ی معا 
 ی هرز و دفع آفات نبات 

با سموم مناسب نسبت به مبارزه   اهیگ یدر مرحله سه تا پنج برگ 
 . هرز نازک برگ اقدام گردد  یهابا علف

 گردد.  یاریپس از کشت به سرعت آب بیاریآ

 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: 

ادوات و    حیصح  یریاعم از رطوبت مناسب خاک، انتخاب درست نوع ادوات و به کارگ  یاصول خاکورز  هیکل  تیرعا
 ی خاکورز  اتیشروع عمل از  قبل مات یانجام تنظ

 از حد خاک  شی پودر شده ب ایبزرگ و  یهاعدم وجود کلوخه  :بستر مناسب هیانجام ته* 
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 فرنگی گوجه  محصول: 

 

 شبانکاره کیکاووس نجفی کارشناس: 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم 

 کاشت  گرم
 فرنگی انجام آزمون خاک جهت تعیین نیاز کودی گوجه -1*

 آماده سازی بستر کاشت جهت انجام کاشت به موقع  -2

گرم و 

 خشک 
 داشت 

  ه ی توص   د ی نواس ی مراه آم ه   به   .N.P.K  ، ی مصرف کودها   ی رشد برگ   ه ی مرحله اول در    - 1* * 
 انجام داد.   ی بصورت محلول پاش   ا ی و    ی ار ی توان همراه با آب آب ی ها را م مصرف آن شود.  ی م 

با شدت   یمنگنز، مس در مزارع گوجه فرگ ، یآهن، رو ییمصرف عناصر غذا  -2
همراه با   ایو یعناصر بصورت محلول پاش نیا  صرفاست م یو ضعف متفاوت ضرور

   .است هیقابل توص یاریآب آب

به منظور آن  یمحلول پاش وهیو به خصوص به ش میکلس یهادمصرف کو -3***
 رفع سوختگی گلگاه.  

ساقه و به  ینابجا رو یهاشهیر دیبه تول یفرنگ گوجه یهابا توجه به واکنش بوته -4
بوته   یپا یپشته، عمل خاکده  یها روبا خواباندن بوته ، یشیرشد رو شیتبع آن افزا 

 ردیصورت پذ
 آبیاری   -5****  

 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
گوجه *   تحمل  شور  یرنگفآستانه    2/ 5خاک    یبه 

 یفرنگگوجه   اهیهر چند در عمل گ  .باشدی بر متر م  منسیزیدس
از ا  یهای شور  تحمل  قادر به انجام  باشد. با  ی مقدار م  نیباالتر 
طر  یزراع  هیال  یهانمک   یشستشو از    عمق   شیافزا  قیخاک 

همچن  یاریآب کودها  نیو  مصرف  پتاس  یحاو   ی با    م، ی عناصر 
خاک    یاز شور  یتوان اثرات سوء ناشی و آهن م  یرو   وم،یسیلیس

 .نمود ل یتعد یرا تا حدود
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 ش ی ازت باعث افزا  یحاو   یکودها  یگوجه فرنگ  یشیرشد رو   هیدر مراحل اول**  
 تیباعث تقو  م یو پتاس  شتریب  ییزاشه یفسفر باالباعث ر  ی و کودها  اهیگ  ینگیرشد سبز

 . شود یرشد م یکنواختیو  اهیگ

 

 ی باشد. شوری م میاز کمبود کلس یناش  یفرنگگلگاه در گوجه   یبروز سوختگ*  **
مد  یمیاقل  طیخاک، شرا آب  تیریو  مهمتر  یارینامناسب  بروز  نیاز  در   و   عوامل موثر 

 ،میکلس  یاست. مصرف کودها  یفرنگدر محصول گوجه  ییعنصر غذا  نیکمبود ا  دیتشد
 . باشدی صه موثر مینق ن یآن در رفع ا یمحلول پاش وه یبه خصوص به ش

 

  م یپتاسشود.  ی مشاهده م  ینییپا  یهااست که عمدتا در برگ   هابرگ  هیحاش  یسوختگ  م،ی از جمله عالئم کمبود پتاس
 ی ریجلوگ  وهیشدن م  یو پفک  یعارضه پوک از، وهیم  شکِخمواد جامد و ماده    شیشده و با افزا  وهیموجب رشد متوازن م

 .کندیم

 

 

 **** 

 باشد. یم یاریحساس به آب یاهیگ یوجه فرنگ گ

 است.   شتریب وهیم یریگو شکل یبعد از انتقال نشا، گلده  یهادر دوره تیحساس

  است.  یمحصول در زمان گلده نیا یآب ازیحداکثر ن 

 . شودیها مگل زشیباعث ر یاز حد در دوره گلده  شیب یاریآب
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 گندم محصول: 

 

 صداقت، مریم لطفعلیانمحمد اسماعیل کارشناس: 

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 سرد 

 تهیه سازی بستر  

a به محض گاورو شدن خاک و قبل از از دست رفتن  یخاکورز  اتیانجام عمل
 رطوبت خاک  

 از حد خاک(  شیپودر شده ب ایبزرگ و  یهابستر مناسب )عدم وجود کلوخه هتهی
 در رطوبت مناسب )حالت گاورو( یخاکورز اتیعمل

 فرصت کاشت  تیبا توجه به محدود یکم خاکورز یهااستفاده از روش
 نوع ادوات  ح یانتخاب صح

 یخاکورز اتیادوات دنباله بند قبل از انجام عمل  ماتیانجام تنظ

 انتخاب رقم مناسب 
b  انتخاب رقم مناسب 

 استفاده از بذور اصالح شده 

 کیلوگرم   120-130 گندم دیم؛ کیلوگرم  170- 180 گندم آبی :بذر مصرفی 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 

 یکشت در کف جو شیآرا  :یشور طیشرا 

 کشت مکانیزه 

d ها  کاشت غالت با استفاده از کارنده 
 محدودیت زمانی فرصت کاشت در این مناطق توجه به  کاشت متناسب با    ش ی انتخاب آرا 

 عمق کاشت   تیرعا
 کارشناسان یها هی با توجه به توص مناسب بذر زانیمصرف م 

 کارنده قبل از کاشت  میو تنظ  ونیبراسیکال

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

 آبیاری مزارع 
f 3 یال  2مزارع کشت شده  گرددیم  هی توص ، ی احتمال وقوع سرمازدگ با توجه به  

 . گردند یاریروز قبل از وقوع سرما آب
 

آبان، ضرورت دارد   10 خیدر تاردر مناطق سرد  گندم  نهیکشت به  خیبا توجه به اتمام تار

 .  ندیدر اسرع وقت اقدام به کشت نما ماندهیمزارع باق
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 کارشناسیتوصیه  نوع عملیات  اقلیم

 معتدل 

 سازی بستر  تهیه

a بستر مناسب  هی و ته یخاکورز  اتیانجام عمل 
 از حد خاک(  شیپودر شده ب ایبزرگ و  یهابستر مناسب )عدم وجود کلوخه هیته

 در رطوبت مناسب )حالت گاورو( یخاکورز اتیعمل
 ی کم خاکورز یهااز روش استفاده

 نوع ادوات  ح یصح انتخاب
 یخاکورز اتیبند قبل از انجام عملادوات دنباله  ماتیتنظ انجام

 انتخاب رقم مناسب 
b  انتخاب رقم مناسب 

 استفاده از بذرهای اصالح شده 

 کیلوگرم   120-130 گندم دیم؛ کیلوگرم  170- 180 گندم آبی :بذر مصرفی 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 

 یکشت در کف جو شیآرا  ی:شور طیشرا 

 کشت مکانیزه 

d ها کاشت غالت با استفاده از کارنده 
 توجه به محدودیت زمانی فرصت کاشت در این مناطق کاشت متناسب با    ش ی انتخاب آرا 

 عمق کاشت   تیرعا
 کارشناسان یها هی با توجه به توص مناسب بذر زانیمصرف م 

 کارنده قبل از کاشت  میو تنظ  ونیبراسیکال

 باشد.آذر می 15آبان لغایت  15بهترین تاریخ کاشت منطقه معتدل  e رعایت تاریخ کشت 

 آبیاری مزارع 
f 3 یال  2مزارع کشت شده  گرددیم  هی توص ، ی احتمال وقوع سرمازدگ با توجه به  

 . گردند یاریروز قبل از وقوع سرما آب
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 گرم

 تهیه سازی بستر  

a ایبزرگ و  یهابستر مناسب )عدم وجود کلوخه هی و ته یخاکورز  اتیانجام عمل 
 از حد خاک(  شیپودر شده ب

 در رطوبت مناسب )حالت گاورو(  یخاکورز اتیعمل انجام
 ی کم خاکورز یهااز روش استفاده

 نوع ادوات  ح یصح انتخاب
 یخاکورز اتیادوات دنباله بند قبل از انجام عمل  ماتیتنظ انجام

 انتخاب رقم مناسب 
b  انتخاب رقم مناسب 

 استفاده از بذرهای اصالح شده 

 کیلوگرم   120-130 گندم دیم؛ کیلوگرم  170- 180 گندم آبی :بذر مصرفی میزان بذر مصرفی 

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

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

 یکشت در کف جو شیآرا  ی:شور طیشرا 

 کشت مکانیزه 

d  ها استفاده از کارندهکاشت غالت با 
 توجه به محدودیت زمانی فرصت کاشت در این مناطق کاشت متناسب با    ش ی انتخاب آرا 

 عمق کاشت   تیرعا
 کارشناسان یها هی با توجه به توص مناسب بذر زانیمصرف م 

 کارنده قبل از کاشت  میو تنظ  ونیبراسیکال

 باشد. آذر می 10آبان لغایت  15 گرمبهترین تاریخ کاشت منطقه   e رعایت تاریخ کشت 

 آبیاری مزارع 
f 3 یال  2مزارع کشت شده  گرددیم  هی توص ، ی احتمال وقوع سرمازدگ با توجه به  

 . گردند یاریروز قبل از وقوع سرما آب
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

گرم و 

 خشک 

 تهیه سازی بستر  

a ایبزرگ و  یهابستر مناسب )عدم وجود کلوخه هی و ته یخاکورز  اتیانجام عمل 
 از حد خاک(  شیپودر شده ب

 در رطوبت مناسب )حالت گاورو(  یخاکورز اتیعمل انجام
 ی کم خاکورز یهااز روش استفاده

 نوع ادوات  ح یصح انتخاب
 یخاکورز اتیادوات دنباله بند قبل از انجام عمل  ماتیتنظ انجام

 انتخاب رقم مناسب 
b  انتخاب رقم مناسب 

 استفاده از بذرهای اصالح شده 

 کیلوگرم   120-130 گندم دیم؛ کیلوگرم  170- 180 گندم آبی :بذر مصرفی میزان بذر مصرفی 

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

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

 یکشت در کف جو شیآرا  ی:شور طیشرا 

 کشت مکانیزه 

d ها کاشت غالت با استفاده از کارنده 
 محدودیت زمانی فرصت کاشت در این مناطق توجه به  کاشت متناسب با    ش ی انتخاب آرا 

 عمق کاشت   تیرعا
 کارشناسان یها هی با توجه به توص مناسب بذر زانیمصرف م 

 کارنده قبل از کاشت  میو تنظ  ونیبراسیکال

 باشد.آذر می 10آبان لغایت  25  گرم و خشکبهترین تاریخ کاشت منطقه   e رعایت تاریخ کشت 

 آبیاری مزارع 
f 3 یال  2مزارع کشت شده  گرددیم  هی توص ، ی احتمال وقوع سرمازدگ با توجه به  

 . گردند یاریروز قبل از وقوع سرما آب

 

 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

. بستر مناسب کاشت، موجب 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
ویژه گرمای انتهای فصل، تحمل به سرما، تحمل به  های محیطی به ها بخصوص زنگ زرد، تحمل به تنش به بیماری 

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

 ( مراجعه نمایید.  4های مختلف استان به جدول )برای انتخاب رقم مناسب کاشت در اقلیم 

 .  شودمی عملکرد    شیباالتر موجب افزا  زنیو قدرت جوانه  یکیزیف  ،یکیخلوص ژنت  لی استفاده از بذر اصالح شده، بدل

و   ی بوجار  ، همچنینگردد.    نیگزی بار با بذر اصالح شده جا  ک یسال   هر سه  یاستفاده از بذر خود مصرفدر صورت 
 .گرددی م هی توص دایآن اک یضدعفون

 

 های گندم آبی )به ترتیب اولویت( مناسب کاشت در مناطق اقلیمی مختلف استان فارس بندی رقم: پهنه5جدول 

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

،  ادآبروز یف ، بختگان استهبان، 
 کوار

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

 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،
تیرگان، برات،  سارنگ، مهرگان، خلیل، 

 2چمران 
 مهرگان ستاره 

گرم و 

 خشک
،  المرد، الر،  گراش،  خنج، اوز

 مهر 
 مهرگان سارنگ، تیرگان، مهرگان، برات - - -

 

c  :آزمون خاک    جینتا  همچنین  درصد در عملکرد آن موثر است.  30متعادل گندم حداقل    هیکود و تغذ  نهیبه   مصرف
   .باشدی سال قابل استفاده م 3تا 
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 استفاد شود:  (5)از جدول   تن در هکتار  5به عملکرد  لیجهت ن  ردیچنانچه آزمون خاک صورت نگ
 

 )کیلوگرم در هکتار(  های مختلف استاننیاز در اقلیم: میزان کود مورد 6جدول 

 کود اوره  اقلیم
سوپرفسفات  

 تریپل 

سولفات 

 پتاسیم 

 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  ونیبراسیکال.  گرددی م  کنواختیسطح سبز    جادیا  هرز و   هایرقابت با علف    ستبایی کارنده، قبل 

 .ردیصورت پذ
 

e  : ک ی در عملکرد گندم نقش داشته باشد. هر    تواند ی درصد م   25کاشت حداقل    خ ی تار   ت ی رعا   ، ی قات ی تحق   ی ها بر اساس  
 .شود ی محصول م   درصدی   0/ 7- 1  کاهش   موجب   متوسط   طور به   گندم   رقم نوع  کاشت با توجه به    خ ی در تار   ر ی روز تاخ 

 

 

آبان، ضرورت دارد   10 خیدر تاردر مناطق سرد  گندم  نهیکشت به  خیبا توجه به اتمام تار

 .  ندیدر اسرع وقت اقدام به کشت نما ماندهیمزارع باق

است   ستهیآبان، شا 15 خیکشت گندم در مناطق معتدل از تار نهیبه  خیبا توجه به آغاز تار

 .  ردیبه کشت صورت پذ هی توص

الزم  داتیابان آغاز خواهد شد که تمه 25 خیگرم از تار مناطقدر   نهی کشت به  خیتار

  یضرور  نهیکشت به  خیتار تیبستر بذر و ...( جهت رعا یساز  هتهی ها،نهاده نی)تام

 .رسد می نظربه

 
 

درصد، استفاده از ارقام مناسب مطابق جدول ارقام گندم و با توجه    10- 20  زان ی به م   ی بذر مصرف   زان ی م   ش ی گندم، افزا   ی ر ی در کشت تاخ 
 گردد. ی م   ه ی کود پتاسه توص   لوگرم ی ک   50  ش ی در کود ازته و افزا   لوگرم ی ک   50بر اساس آزمون خاک کاهش    ی کود مصرف   ه ی به توص 

 

f  :  به سرما  نسبت    ی با جذب آب و جوانه زن   کن ی ل   باشد. می به سرما  مقاوم  جذب نکرده باشد    آب   که ی گندم در صورت بذر
روز قبل از وقوع سرما    3  ی ال   2مزارع کشت شده    گردد ی م   ه ی توص   ، ی ر صورت احتمال وقوع سرمازدگ د   . گردد ی حساس م 

   کاسته گردد.   ی و از احتمال خسارت سرمازدگ   ده ی رس   ی زراع   ت ی رطوبت مزرعه به حد ظرف   زمان   ن ی گردند تا در ا   ی ار ی آب 
 

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

  . ردیآب در دسترس صورت گ
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 جو محصول: 

 

 مریم لطفعلیانکارشناس: 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 سرد 

 تهیه سازی بستر  

a بستر مناسب  هیو ته یخاکورز اتیانجام عمل 
 از حد خاک(  شیپودر شده ب ایبزرگ و  یبستر مناسب )عدم وجود کلوخه ها هتهی

 در رطوبت مناسب )حالت گاورو( یخاکورز اتیعمل
 ی کم خاکورز یاستفاده از روش ها

 نوع ادوات  ح یانتخاب صح
 یخاکورز اتیادوات دنباله بند قبل از انجام عمل  ماتیانجام تنظ

 کشت مکانیزه 

b ها  کاشت غالت با استفاده از کارنده 
 آب و خاک و مزرعه  ، یم یاقل طیکاشت متناسب با شرا  شیانتخاب آرا 

 عمق کاشت   تیرعا
 کارشناسان یها هی با توجه به توص مناسب بذر زانیمصرف م 

 کارنده قبل از کاشت  میو تنظ  ونیبراسیکال

 معتدل 

 تهیه سازی بستر  

a بستر مناسب  هیو ته یخاکورز اتیانجام عمل 
 از حد خاک(  شیپودر شده ب ایبزرگ و  یبستر مناسب )عدم وجود کلوخه ها هیته

 در رطوبت مناسب )حالت گاورو( یخاکورز اتیعمل
 ی کم خاکورز یاز روش ها استفاده

 نوع ادوات  ح یصح انتخاب
 یخاکورز اتیادوات دنباله بند قبل از انجام عمل  ماتیتنظ انجام

 کشت مکانیزه 

b ها کاشت غالت با استفاده از کارنده 
 آب و خاک و مزرعه  ، یم یاقل طیکاشت متناسب با شرا  شیانتخاب آرا 

 عمق کاشت   تیرعا
 کارشناسان یها هی با توجه به توص مناسب بذر زانیمصرف م 

 کارنده قبل از کاشت  میو تنظ  ونیبراسیکال
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 گرم

 خاکورزی

 های بزرگ و یا پودر شده بیش از حد خاک( انجام تهیه بستر مناسب )عدم وجود کلوخه 
 انجام عملیات خاکورزی در رطوبت مناسب )حالت گاورو( 

 های کم خاکورزی استفاده از روش
 انتخاب صحیح نوع ادوات 

 انجام تنظیمات ادوات دنباله بند قبل از انجام عملیات خاکورزی

 کاشت 

 استفاده از کارنده 
 انتخاب آرایش کاشت متناسب با شرایط اقلیمی، آب و خاک و مزرعه 

 رعایت عمق کاشت 
 کارشناسان یها هی با توجه به توص مناسب بذر زانیمصرف م 

 کالیبراسیون و تنظیم کارنده قبل از کاشت 

و  گرم

 خشک 

 خاکورزی

 پودر شده بیش از حد خاک( های بزرگ و یا  انجام تهیه بستر مناسب )عدم وجود کلوخه 
 انجام عملیات خاکورزی در رطوبت مناسب )حالت گاورو( 

 های کم خاکورزی استفاده از روش
 انتخاب صحیح نوع ادوات 

 انجام تنظیمات ادوات دنباله بند قبل از انجام عملیات خاکورزی

 کاشت 

 استفاده از کارنده 
 اقلیمی، آب و خاک و مزرعه انتخاب آرایش کاشت متناسب با شرایط 

 رعایت عمق کاشت 
 کارشناسان یها هی با توجه به توص مناسب بذر زانیمصرف م 

 کالیبراسیون و تنظیم کارنده قبل از کاشت 

 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: 

 

 توضیحات تکمیلی: 

a :   اعم از رطوبت مناسب خاک، انتخاب درست نوع   ی اصول خاکورز   ه ی کل   ت یبا رعا
 ی.خاکورز   ات ی قبل شروع عمل   مات ی ادوات و انجام تنظ   ح ی صح   ی ر ی ادوات و به کارگ 

. باشد ی در زراعت گندم م   ت ی موفق  ی اصل   طی از شرا  ی کی مناسب بستر بذر    ی ساز ه ی ته 
 شود.می هرز    های و رقابت بهتر آن با علف   اهچه ی بستر مناسب کاشت، موجب استقرار مناسب گ 

b  :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
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 ( رهاهای تکمیلی )هشداتوصیه 

 

 محمدهادی پیروی کارشناس: 
 

فارس، کاهش   یهای انجام شده توسط سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسبینیباتوجه به پیش در پایان 
برداران درحداقل  رسانی به بهره و همچنین نسبت به اطالع  یمنظور آمادگی و مقابله با سرمازدگ  دما مورد انتظار است. به

 زمان باقی مانده اقدام نمایند: 
 

 ها ی دامدارو   های مرغدار، هاگلخانهدر  یشیگرما ل یوسا بموقع سوخت  ن یتام ضرورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

کاهش    را  ریسک تولید  تانموده  تولیدی خود اقدام    نسبت به تحت پوشش بیمه قراردادن واحد  بهره برداران  ***

ارزیابان صندوق بیمه و   در   دهند و    کارشناسان مدیریت جهاد   صورت بروزخسارت احتمالی نسبت به اطالع رسانی به 

صورت بروز خسارت گزارش خسارت    در  اقدام نمایند و   یاحتمال  یهاخسارت   برآورد  و   زیابیار   کشاورزی شهرستان بمنظور

  ا ی  KMZ  لیفا  همراه باسامانه با مشخص کردن محدوده خسارت در نرم افزار گوگل ارت    ثبت در  احتمالی عالوه بر

KML  بحران ارسال گردد.  تیریبه اداره مدو سطح خسارت  (ینام و نام خانوادگبردار )و مشخصات بهره 
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 باغبانی -3-2

 های فنی محصوالت باغی توصیه  -3-2-1

 

 علیرضا ضیغمی کارشناس: 
 

 

  ر یانداز درختان بصورت مالچ جهت کاهش تبخهیها و بخصوص سادر کف کرت  یمصرف ماسه باد  * مالچ ماسه بادی: 

 رطوبت.  یساز رهیذخ  شیو افزا  یسطح

  ی مصرف در هکتار بستگ   زانیو م  ندینمایاستفاده م  یاز گچ معدن  یمیسد-و شور  یمیسد  یهابمنظور اصالح خاک  : گچ**  

  دارد.  (SAR)خصوصا میزان  آزمون آب و خاک ج یبه نتا

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم/ شهرستان  باغ )گونه( 

 پسته 

سروستان،  ، نیریز 
مرودشت،   ،خرامه

 کوار و شیراز 

 به باغی 
 تغذیه 

 ی: کود  هیتوص

های توصیهبه روش چالکود ) یآل یمصرف کمپوست و کودها
 ( تکمیلی 

در چالکود و در    پتاسه فسفره و ی،کودهایرو سولفات آهن و
   .یمجاورت مواد آل 

   کیدبوریاس یمحلول پاش

 ی: به زراع  اتیعمل

 فرم(  تنک شاخه و  ی، سربردار ، هرس زمستانه )ناخنک 

 دادن )برای اصالح خاک(  گچ **    ؛یماسه بادمالچ *

 شور  یهاخاک ییآبشو؛ آزمون خاک

 : هایماریآفات و ب
 گموز.  یماری، سوسک سرشاخه خوار و بسیکاپنود

 

 مرکبات 

 رستم
 

 نارنگی

 به باغی 

 یار یبآبا کود  ازیکود ازته مورد ن %5مصرف  -1
 حیصح  و یمحصول به روش اصول برداشت غازآ -2

 آزمون خاک  -3
 آزمون برگ  -4

 یا ترانهیمد وهیمگس م یابیرد و شیپا -5
 وه ی م یقارچ یدگی پوس یماریب به یباغ از نظر آلودگ یبررس -6

 فسا
 و گموز  یا ترانهیمد وهیمگس م یابردی -

 ردیابی مگس انبه  -
 . یعقرب زدگ دهیمشاهده پد -

  کازرون 
 

 ینارنگ

 برداشت 
جهت شکار انبوه   یفرمون یهاها و تلهاستفاده از جذب کننده

 انبه   وهیو مگس م یا ترانهیمد وهیمگس م
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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: 
 

  

 اقلیم/ شهرستان  باغ )گونه( 
نوع  

 عملیات 
 توصیه کارشناسی

 خرما 
 گراش 

 به باغی 

 استفاده از کودهای آلی 
 هرس و تکریب 

 ردیابی سوسک سرخرطومی حنایی 

 ییحنا ی سوسک سرخرطوم  یابیهرس و رد  اتیعمل المرد 

نیریز و استهبان و  انار 
 ارسنجان و شیراز 

 به باغی
 ،  (رس مانند رباب  ریجهت ارقام د  اصوص)خ ستفروت  یمحلول پاش

 )چالکود( یو معدن یآل یبا کودها هیتغذ
 ی خاکورز ات یعمل

 سیب 
  ،دان ی، سپدیآباده، اقل

مناطق   گر یو د  رازیش
 استان ز یخ بیس

 ی قارچ یهایماریبا سموم قارچکش جهت کاهش ب یسمپاش - به باغی

 انجیر 
استهبان، نیریز، خرامه،  

 کازرون و مهارلو 
 یبه باغ

 . رهایمرمت آبگ و یخاکده -
 روان آب   ی جمع آور   ی ها اصالح سامانه   - 

 زیتون

 کازرون

 به باغی

 ی و جوان ساز یهرس بارده -
 برداشت  -

 کوار
بر   یو پتاس و فسفات همراه با سولفات آهن و رو یآل یکودها هیتغذ

 اساس آزمون خاک و برگ 

 بادام
مناطق  هیکل

 ی کاربادام
 به باغی

  یمس بات یبا ترک یپاشمحلول  -
 با زنبور مغز خوار بادام  یکیزیمبارزه ف -
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 : یلی تکم حاتیتوض -2-2-3

 علیرضا ضیغمی کارشناس: 

 

کار در اطراف درخت و    نیا  یشود. برای م  هی توص  یماده آل  شیجهت اصالح خاک و افزا  وهیدر باغات م  چالکود: 

  ی ها به عوامل مختلفعمق آن  نیها با تنه درختان و همچنگردد که فاصله آن گوده یحفر م ییهاانداز گوده  هیسا ریدر ز
پا  وع از جمله ن که    ییهاگوده   ی بطور کل  یدارد. ول  یبستگ   رهیو بافت خاک و غ  یاری، سن درخت، روش آبهیگونه و 

درخت باشند. سپس کمپوست و مواد    یهاشه یتراکم ر  نیشتریبه محل ب  کینزد   یستیگردند بایبمنظور چالکود حفر م
انجام تغذنمایند.  ی ها را پر م( مخلوط و گوده ی)خاک زراع  یرا با خاک سطح  یآل   ج یزمستانه با توجه به نتا  ه یجهت 

و    یماکرو فسفاته و پتاسه و گوگرد کشاورز  یگردد کودهای م  ه ی، توصیکود  از ین  ن ییخاک و برگ و تع  -آب    شی آزما
 . دییمصرف نما  یرا در چالکود و در مجاورت مواد آل  ره یو غ  یمانند سولفات آهن و سولفات رو   کرو یعناصر م  یهاسولفات 

 

 
 

ها نسبت به احداث  های آینده و مدیریت روان آبوری از بارش شود که جهت افزایش بهره توصیه می  باغات دیمدر 

همچنین جهت افزایش   .آبگیرهای موجود اقدام نمائیدآوری روان آب و اصالح و مرمت های جمع آبگیر و سامانه 
سازی رطوبت نسبت به افزایش ماده آلی خاک به روش چالکود عمیق کمپوست و سرعت نفوذ و خاصیت ذخیره 

 کودهای حیوانی پوسیده اقدام نمائید.
 

 

 
 م ید ریدر باغات انج ریآبگ یهاسامانه

 

  



 1400آذر  6: تاریخ انتشار  9شماره سال دوم                                            هفته نامه هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 

28 

 

 وه یدرختان م   یهای ماریآفات و ب یآگاه  شی مراقبت و پ  -3-3
 

حفظ نباتات استان بر اساس اطالعات    تیریمد  یآگاه  شیشبکه مراقبت و پ
را   لیذ  هیاطالع  اهیگ  یو فنولوژ  یفرمون  یها تله   ،یهواشناس  یهاستگاه یحاصل از ا

است  نموده  با رعاصادر  است  به مد  تی. الزم  دفعات    تیریموارد ذکر شده نسبت 
 سارت آفت اقدام گردد.و کاهش خ یسمپاش
 

 پس از برداشت پنبه در کنترل آفت کرم قوزه پنبه و کرم خاردار پنبه   ت ی ر ی مد   : هی اطالع   - 1- 3- 3

 حمید دبیری، پیام آبروان کارشناس: 
 

سروستان،  مهر،  دشت، فسا ،الر،ن یداراب، زرمنطقه تحت پوشش اطالعیه: 

 و جهرم استهبان

را هنگام برداشت مدنظر قرار داده و از   یفن یهادستورالعمل  زیعز  کشاورزان
 . دیینما ی نارس و آلوده خوددار یهاقوزه برداشت 

 

 پس از برداشت پنبه در کنترل آفت  تیریمد  یراهکارها

 بهداشت مزارع  -1

  یگرام  کشاورزان   آفات، حفظ بهداشت مزارع است.   ت یر ی ها در مد راه   ن ی تر از مهم   ی ک ی 
پنبه و   یهاو ساقه   یاهیگ  یایقاب  یآورفرصت پس از برداشت نسبت به جمع   نیدر اول

 یبرا  یمحل  یاهیگ  یایبقا  .ندیاقدام نما  مانده در مزرعه  یباق  یایخرد نمودن و دفن بقا
  آفات خواهد بود. یگذرانزمستان 

 برداشت انجام شخم پس از  -2

جهت کنترل   ستیبای در زمستان در مزارع پنبه م  ای  شخم پس از برداشت  انجام
به وجود آمده از کرم قوزه و کرم    یهارهیزمستانه شف  شخم  .ردیآفات مد نظر قرار گ

ا  یشتریخاردار پنبه را در عمق ب امکان ظهور   ب یترت  نیاز خاک مدفون نموده و به 
  .کندی و در بهار و تابستان فراهم م یبعد یهادر کشت  یکمتر یهاشبپره

 ی تناوب زراع -3

 یوجه مجددا پنبه کاشت نشود و حت  چیبه ه  نی همان زم  دراز برداشت پنبه    بعد
 .دییفرما ی بعد از پنبه خوددار زی ن یروغن اهانیگ ریکاشت سا  ازاالمکان  

 یحفاظت یکشاورز  ستمیعدم استفاده از س -4

  استفاده نگردد.  ی حفاظت   ی کشاورز   ستم ی س   کسال ی به آفت را دارند حداقل به مدت    د ی شد   ی که سابقه آلودگ   ی اراض   در 
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 خرما   ی حنائ   ی سرخرطوم   ی ا نه ی آفت قرنط  ت ی ر ی مد اطالعیه:    - 2-3-3

 ، رزا کمالی جاوید عباسی  حمید دبیری،کارشناس: 
 

  ست ی ل   در   و در حال حاضر   باشد ی م   الت ی از آفات مهم و خطرناک نخ   ی ک ی خرما    یی حنا   ی سرخرطوم 
قرنط  است.   ی داخل   نه ی آفات  اول   ن ی ا   کشور  در سال    ن ی آفت  از    1396بار  فارس  اوز   ی ها شهرستان در 

جهرم،    ، خنج، نی و کارز  ری، گراش، قیهابعد از شهرستان  یها)الرستان( گزارش و سپس در سال 
 .المرد گزارش شده است

 

 کنترل آفت  تیریمد

 بهداشت باغ    تیرعا -1

 یگذارامن تخم  یهاها و محل ها وتنه جوش حذف پا جوش  -2

سرد    یهاماه  پاجوش در  حذف تنه جوش و   نیمناسب دمبرگ و همچن  بیهرس و تکر  -3
  الت ینخ یزخم بر رو  جادی شود. از ایکاهش دما پرواز حشره کامل متوقف م  لیبه دل چرا که .سال

)محل نفوذ حشره    شودمی شده باعث جلب حشرات کامل  جادیا  یهازخم   رایز  .شود  یریجلوگ  دیبا
 شود(.یها مزخم  یآفت بر رو   یتخمگذار و کامل 

درخت و محل هرس و به خصوص قطع تنه جوش و پاجوش با    یرو   یهاپانسمان زخم   -4
 . (یمس  بی)ترک ییایمیسموم ش ایو  مانیگچ، س

به آفت را    یرطوبت احتمال آلودگ   ش یافزا  را یشود ز  یر یها جلوگنخلستان  هیرو یب  ی اریاز آب  -5
 دهد. ی م شیافزا

 .هاباالدر نخلستان  یآب ازیمحصوالت با ن  ریعدم کاشت توام سا -6

 . فاصله کشت و تراکم مناسب تیرعا -7 

   .قابل درمان ریآلوده ودرختان آلوده غ  یایبردن بقا نیسوزاندن و از ب-8

  ا یو    ن یتنه درختان سالم و آلوده  حداقل دو بار درسال به منظور کنترل بالغ  ی محلول پاش  -9
 .تنه یرو  یزیاز تخم ر یریجلوگ

 

 ده امحاء درختان آلو  یفن اصول

 کف بر شود.  ن یزم یدرخت از رو -1

 شود.   سوزاندهخارج شده از تنه  یایو بقا افیاز جمله ال ایبقا هی ها از تاج جدا و همراه با کلبرگ هی کل -2

 . و سوزانده شود لیتر تبدبه قطعات کوچک  یطول یهابا برش یاره موتور ز تنه درخت با استفاده ا -3

  کی و سپس با استفاده از قرص و پوشش پالست  یضدعفون  یمانده تنه در درون خاک با استفاده از محلول سمی باق  -4
 گردد.  یضدعفون
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 پاجوش   نقل و انتقال ضابطه

 مطلقا ممنوع است.  مناطق رینقل و انتقال پاچوش از مناطق آلوده و باغات آلوده به سا -1

سالم با    یهاسالم به شهرستان  یهاآلوده و شهرستان   یهانقل و انتقال پاچوش از مناطق سالم در شهرستان   -2
 است: ریامکان پذ لیذ  طیشرا تیرعا

  ی عدم آلودگ  یپاجوش توسط کارشناس حفظ نباتات شهرستان مبداء و صدور گواه  نیاز باغ منبع تام  دی: بازدالف
 به شهرستان سالم 

 در مبدا  قهیدق  3به مدت  یدر محلول سم یها به روش غوطه ورپاچوش  ی: ضدعفونب

 .شود   امحا   ی ست یاز شهرستان مبدا با   ی بدون اخذ گواه   ا ی از مناطق آلوده و    ن ی کشت شده با مبدا تام   ی ها پاجوش   - 3

 .الحداث دیجهت باغات جد  یشناسامه باغ هیته -4

 . با دالالن و فروشندگان دوره گرد پاجوش انجام شود یبرخورد قانون -5

 .در محل انجام شود ایها و اجبار به امحا و سوزاندن بقادر شهرستان  خرما ریفروشندگان پن یسامانده -6
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  ی ا ویروسی چروکیدگی قهوه   یانه ی قرنط  یشناسائی و ردیابی بیمار  یراهنما   : هیاطالع  -3-3-3

   گوجه فرنگی( روگوس)

 جاوید عباسی، حمید دبیریکارشناس: 
  ای رگوس گوجه فرنگی و مشاهده عالیم بیماری در استان اصفهان الزم است با توجه به اهمیت بیماری قرنطینه

در صورت    ،کشت  مراکزکارشناسان محترم ضمن بازدید مستمر از    برداران و بهره، سایر  تولیدکنندگان نشا  داران،گلخانه   تا
 انجام آزمایشات تکمیلی اقدام نمایند.نسبت به  مشاهده عالیم مشکوک

  یوجب آلودگشده است که م ییتازه شناسا روسیو  کیمیوه گوجه فرنگی )رگوس(  یاعامل چروکیدگی قهوه  روسیو 
 گردد.ی و فلفل م یفرنگگوجه  اهانیگ

   
  ی ها لکه   و (  ی شدن ک ی حالت سبز و روشن )موزائ 

 د ی جد   ی ها برگ   ی در دگ ی زرد همراه با چروک 
  ای ها و قهوهمردگی و خشک شدن گلژ پ 

 شدن ساقه 
 گل ها و دمای شدن کاسبرگقهوه

   

 ( ی انکروز)قهوه ی ها وجود لکه تاولی شدن سطح میوه  سبز و زرد(  ی ها )لکه وهیدار شدن ملکه

 

انتقال: روش بوته  های  با  کارگران  لباس  و  تماس دست  با  مکانیکی همراه  انتقال  روش  به  بیماری  و  این  ها 

 میگردد.همچنین همراه با وسایل هرس از جمله قیچی و... زنبور های گرده افشان و توسط بذر  و نشاءآلوده منتقل 

با توجه به اینکه روش کنترل شیمیایی   کنترل: 

وجود   ویروسی  بیماریهای  سایر  و  بیماری  این  برای 
از   ،  ندارد پیشگیری  جهت  ذیل  موارد  باید  بنابراین 

 گسترش بیماری رعایت گردد. 

و   از منابع مطمئن  بذر و نشا  و استفاده از  هیته  -1
 ها آنهای آزمایشگاهی سالمت انجام تست سالم و 

 های ایزولهدر گلخانه  تولید نشا -2

در    -3 غیرضروری  آمدهای  رفت  از  جلوگیری 
 مزرعه و خصوصا گلخانه 

های گیاهی )میوه و  جلوگیری از انتقال اندام   -4
 و ...( از مناطق آلوده به مناطق سالم  نشا

مورد    -5 باغبانی  وسایل  مستمر  ضدعفونی 
 و تعویض لباس کارگران  مرتب دست    یشتشو  استفاده،

اندام   امحا  -6 سوزاندن  از  و  آلوده  گیاهی  های 
 جمله میوه و بوته های آلوده 
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 مگس میوه انبه )مگس میوه هلو(   : هیاطالع -3-3-4

 جاوید عباسی، بهادر صحت فرد  حمید دبیری، کارشناس: 

 

درصدی به محصول را    100  خسارتتوانایی ایجاد  داشته و  ای دنیا قرار  این آفت در فهرست آفات مهم قرنطینه 
باعث خسارت و کاهش کمیت و   کند و میزبان مختلف ازجمله انواع مرکبات، انار و ... حمله می  50این آفت به    دارد.

 شود.کیفیت و ریزش شدید میوه می 

 

 مدیریت آفت: 

متیل  +  مناسبتله  با استفاده از  آفت موقع به  تشخیص منظور به  خطر معرض در آفت در مناطق  مستمر پایش -1
  اوزنول

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

 های آلوده  آوری وحذف میوه جمع  -3

 برداشت زود هنگام میوه  -4

 عدد تله در هر هکتار  50-25همراه با جلب کننده متیل اوژینول به میزان شکار انبوه با استفاده از تله –5

 های آفتجهت از بین بردن شفیره   درخت در فصل سردیل کردن خاک زیر پاب –6

  

 عالئم خسارت 
 

ریزش   ایجاد لکه روی میوه 
 میوه

  

 حشره کامل 

 انبه   هو الرو مگس میو
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 بیماری پاخوره گندم  -3-3-5

 ر عبداله کاب کارشناس: 
 

 مقدمه و اهمیت بیماری   -الف

ساقه   و  ریشه  پوسیدگی  بیماری  پاخوره  بیماری 
های  های پائیزه بیشتر از گندم غالت است که در گندم 

زند. این بیماری برای اولین بار در سال  خسارت می بهاره  
میالدی در استرالیا تشخیص داده شد و در حال   1852

ای غالت در سراسر جهان  حاضر مهمترین بیماری ریشه 
سال پیش جزو    30آید.کشور ایران از حدود به شمار می 

  . مناطق آلوده به این بیماری شناخته شده است 

قارچ   بیماری   Gaeumannomycesعامل 

graminis var. tritici  عامل بیماری در    باشد.می
می کشت  زمستانه  گندم  که  منطقه  رشد  هر  شود 

کند. عوامل زیادی مانند شرایط محیطی، مدیریت  می
کشت، نوع و میزان کودهای مصرفی، تناوب و آیش، 
نوع و بافت خاک، تاریخ کاشت، میزان بذر مصرفی و 

باشد.  بیماری تاثیر گذار می اسیدیته خاک برروی این  
در    20- 50در شرایطی که آلودگی شدید باشد خسارت  
ازبین غالت  صدی از این بیماری گزارش شده است.  

حساس  بیماری  این  به  نسبت  جو  گندم  و  جو  از  تر 
 .تر از چاودار استحساس 

 مناطق انتشار ودامنه میزبانی:   -ب

در  بیماری  در    پراکندگی  دنیا  مناطقی که  سرتاسر 
درجه سانتی گراد(   12- 20هوای معتدل و خاک سرد ) 

داشته وجود دارد این شرایط در بسیاری از مناطق آمریکا  
های فارس،  در ایران این بیماری در استان .  وجود دارد 

و چهارمحال   آذربایجان غربی، اردبیل، گلستان، مرکزی 
دیده   مناطق  سایر  از  بیشتر  و  دارد  شیوع  بختیاری  و 

شهرستان   . شود می  اکثر  در  نیز  فارس  استان  ها  در 
 باشد مشاهده شده و در حال گسترش می 

 عالئم بیماری  -پ

های بیماری در مراحل گیاهچه، پنجه زنی و  نشانه 
ساقه رفتن گیاه شامل کوتولگی گیاه، زردی و کم رنگ  

برگ  برگ شدن  نوک  از  نوک  ها که  از  ها که معموال 
یابد و  سمت پائین گسترش می ها آغاز شده و به  برگ 

ممکن است با کمبود ازت اشتباه شود و معموال تعداد  
ای روشن تا تیره  های قهوه یابد و لکه ها کاهش می پنجه 

 . شودها دیده می روی ریشه 

 
 پاخوره ریشه گندم

 

ای تیره تا سیاه و نکروزه و های قهوه ایجاد زخم 
در مراحل  سیاه شدن ریشه توسط عامل پاخوره گندم  

می  دیده  خوشه  تشکیل  و  رفتن  ساقه  شود. گیاهچه، 
بارزترین عالئم شامل سفید شدن خوشه زودتر از زمان  

 باشد.  خوشه رفتن یا سنبله سفیدی می 

پس از تشکیل خوشه، آلودگی در مزرعه به صورت  
های آلوده  یا پراکندگی بوته   متر(   1- 10ای )به قطر  لکه 

 باشد. در سراسر مزرعه می 

لکه   در آلودگیمحل  در  کل  ها  که  شدید،  های 
می  خراب  ریشه  خوشه سیستم  یا شود  دانه  بدون  ها 

 .باشندهای چروکیده می دارای دانه 
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های متوسط و شدید به ویژه در فصل  در آلودگی 
مرطوب، صفحه سیاهرنگ )میسلیوم( روی قاعده ساقه  

شود که در  های پائینی دیده میدر زیر غالف برگ  و 
تداوم شرایط رطوبتی و حرارتی، ممکن است  صورت  

 بعدا برجسته و سیاهرنگ )پریتسیوم( شود. 

های آلوده دارای عالئم زودرسی، سفید شدن  بوته
های پائینی  خوشه، کوتولگی، زرد و خشک شدن برگ

پنجه  دارای  و  بوته بوده  به  نسبت  کمتری  های های 
 سالم هستند. 

فاقد دانه یا  های آلوده ضعیف و  ها در بوته خوشه 
دانه  می دارای  کوچک  و  چروکیده  عالئم    باشند.های 

سیاه شدگی و ضعیف شدن ناحیه طوقه به خوبی قابل  
 . تشخیص است

ترین درجه  گراد مناسب درجه سانتی  10- 20دمای  
حرارت برای نفوذ قارچ عامل بیماری به درون ریشه  

خاک   اسیدیته  درصورتیکه  عامل    6- 5/8است.  باشد 
 .یابدراحتی استقرار و گسترش می بیماری به

 

 

 
 

 

 مدیریت بیماری  -ت

هایی که پائیز  طی تحقیقات به عمل آمده در سال 
باشد  مالیم  زمستان  و  و    پرباران  رطوبت  آن  پی  در  و 

باشد،   وخشک  گرم  تابستان  و  بوده  زیاد  بهاره  بارندگی 
هایی که  یابد و برعکس سال بیماری پاخوره افزایش می 

زمستان سرد و خشک و بهار کم باران باشد توسعه بیماری  
می  در  .  یابد کاهش  خشکی  تنش  که  داشت  توجه  باید 

عامل   گسترش  برای  را  خوبی  شرایط  دهی  گل  مرحله 
 نماید. بیماری در ریشه و طوقه گیاه فراهم می 

بیماری  اینکه کنترل  به  توجه  به  با  های خاکزی 
رعایت   لذا  بوده  مشکل  شیمیایی  زیر روش  نکات 

تواند در کنترل بیماری و مدیریت تلفیقی بیماری می
 . موثر باشد

رعایت آیش و تناوب حداقل به مدت یکسال    - 1
 .در مزارعی که سابقه آلودگی دارند با گیاهان غیرمیزبان 

های در شرایط آیش و تناوب بایستی با علف   -2
 . های خودرو مبارزه شودهرز هم خانواده گندم و گندم 

رار دادن کلزا و سایر گیاهان پهن برگ مانند ق   - 3
چغندر قند در تناوب با گندم در مزراعی که سابقه آلودگی 

 گردد.دارند باعث کاهش بیماری در سال بعد می 

  مصرف متعادل کودهای شیمیایی حاوی ازت   - 4
)مخصوصا به شکل نیترات( و مصرف عناصر ریز مغذی  

 .ی موثر است به ویژه روی و منگنز در کنترل بیمار 

انجام تسطیح مزرعه برای جلوگیری از تجمع    -5
های مزرعه و اصالح ساختمان  آب در برخی از قسمت 

خاک و بهبود زهکشی خاک در کاهش بیماری موثر  
 .است

به    -6 و رعایت اصول  آبیاری کرتی  از  خوداری 
  .زراعی )رعایت تراکم کشت(
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 مقاالت فنی و کاربردی -4
 

 کلیاتی درباره گوگرد  -4-1

 یشهرستان ممسن یجهاد کشاورز تیریمد  - یو آموزش کشاورز جی: کارشناس ترو یکرم ه یراض

 

گوگرد پس از عناصر پر مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم، چهارمین عنصر عمده مورد نیاز  
  pHباشد. گوگرد به عنوان یک ماده اصالح کننده خاک برای کاهش  اکثر گیاهان زراعی می 

های خشک جهان به طور گسترده برای اصالح خاک خاک کاربرد داشته و در مناطق خشک و نیمه
مصرف سدیمی، شور و سدیمی و همچنین افزایش جذب عناصر غذایی پرمصرف مانند فسفر و کم 

های غیر آلی  از مواد آلی خاک و همچنین از نمک   شود. گوگرداز جمله روی، آهن استفاده می 
های سیستئین، آید. این عنصر جز ساختمانی اسید آمینه )معدنی( نظیر سولفات کلسیم و سولفات منیزیم به دست می

توان به موارد ذیل  شود. از کارکردهای مهم گوگرد در گیاه میها محسوب می و برخی از ویتامین  Aمتیونین، کوآنزیم  
 ره کرد:  اشا

 سازی آنزیم بر عهده دارد.  گوگرد نقش مهمی را در فعال  •

 برای تشکیل کلروفیل ضروری است.  •

 دهد. تشکیل گره در بقوالت را افزایش می  •

 دهد.  مقدار روغن در گیاهان روغنی را افزایش می •

 های سولفیدریل در مقاومت پروتوپالسم به سرما و خشکی اهمیت دارد.  گروه •

 کند. های خاکزی مشخصی را کنترل میبیماری •

 کند. دهد کمک می های خاصی به پیاز، سیر و خردل می در تشکیل گلیکوزیدها که بوها و مزه  •
 

رد باشند و بقوالت نیز نسبتاً  یان( ممکن است داری بیش از یک درصد گوگیاعضای خانواده براسیکاسه )شب بو
دهد که استعمال کود گوگردی محتوای روغن دانه گیاهانی نظیر  باشند. تحقیقات انجام شده نشان می غنی از گوگرد می 

 دهد. کلزا، کتان و سویا را افزایش می 
 

 :کمبود گوگرد همانند ازت

 شود.  باعث توقف رشد و زردی عمومی در گیاه می ➢
 دهند.  رنگ شده و شادابی خود را از دست میها سبز کم  میوه ➢
 یابد. تشکیل گره ریشه در خانواده بقوالت کاهش یافته می  ➢
 افتد.   بلوغ دانه به تعویق می ➢
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شود. فرم  تر ظاهر می های جوانگوگرد یک عنصر غیر متحرک در گیاهان است، از این رو عالئم کمبود آن در برگ
-2قابل جذب گوگرد به شکل آنیون  

4SO  شود. بنابراین در شرایط کمبود  جا می ای در محلول خاک جابهو به روش توده
شود. الزم به یادآوری است که مصرف کودهای گوگردی حتماً باید قبل از زمان  رطوبت خاک از جذب گوگرد کاسته می 

بذرکار باشد. اهم کودهای محتوی گوگرد شامل    - از دستگاه کودکار  کاشت و به صورت جایگذاری عمقی و با استفاده
 باشد. گوگرد عنصری، سولفات آمونیوم، سولفات پتاسیم و سولفات منیزیم می 

باشد. گوگرد عنصری برای این که قابل  ترین کودهای حاوی گوگرد می ترکیبات حاصل از گوگرد عنصری از غلیظ
به خاک به همراه مواد آلی و جایگذاری عمقی در جوار رطوبت باید اکسیده شده و   جذب گیاه باشد، پس از اضافه شدن

های خاک )باالخص تیوباسیلوس(  به سولفات تبدیل شود تا توسط گیاه قابل جذب باشد. این اکسیداسیون توسط باکتری
وگرد، درجه تماس با خاک، درجه  گیرد و عواملی که بر روی این اکسیداسیون مؤثرند عبارتند از: اندازه ذرات گصورت می 

حرارت، رطوبت، تهویه، خصوصیات اکسیدکنندگی خاک و وضعیت آب و هوایی. هنگامی که گوگرد کامالً ریز و با خاک  
دارای ظرفیت باالی اکسید مخلوط شود، منبع کودی مناسبی خواهد شد. زمان مصرف گوگرد عنصری بسیار مهم بوده  

های   ازکشت گیاه باید مصرف کرد. مصرف گوگرد عنصری نتایج بسیار جالبی را در خاک هفته قبل 4و آن را حداقل تا 
 آهکی، قلیا و بافت سنگین داشته است 

 

 عالئم کمبود گوگرد در برخی محصوالت زراعی و باغی 

   
 گندم پنبه کلزا 

   
 گوجه فرنگی مرکبات  ذرت 

 

   .6؛ 5؛  4؛ 3 : منابع
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 ( پایانی - بذرکاری )قسمت چهارماهمیت بذر و  -4-2

 گندم مسئول  کارشناس صداقت: اسماعیل  محمد دکتر

 مکانیزه هایآوریفن  کارشناس لطفعلیان: مریم مهندس
 

 مقدمه:  -4-2-1

مهم  و  کشور  غذایی  امنیت  اساس  و  پایه  ترین گندم 
های مهم در کشت محصول زراعی ایران است. یکی از نهاده

ترین واحد تداوم باشد. بذر عمده بذر مناسب می گندم استفاده از  
حیات در عالم گیاهی بوده و خصوصیات گیاه را همانند پلی سبز  

نماید. یک بذر، عالوه بر دارا  از نسلی به نسل دیگر منتقل می
ویژگی که  فرد،  به  منحصر  ژنی  گنجینه  ژنتیکی  بودن  های 

دقتی و ثر بیتواند در ا کند، می مطلوب را به نسل بعد منتقل می 
زا و یا آفات  کم توجهی حاوی و حامل بسیاری از عوامل بیماری 

نماید لذا اهمیت ای را بی اثر می های قرنطینهبار باشد، که عالوه بر نقش میزبانی در اثر نقل و انتقالت بذر، حریم زیان
  جه کشاورزان و کارشناسان قرار گیرد.بایست مورد تواستفاده از بذر مناسب و میزان مناسب استفاده بذر در هکتار می

 رعایت تاریخ کاشت  -4-2-2

در افزایش عملکرد گندم نقش داشته    %25تواند حداقل  رعایت تاریخ کاشت بر اساس توصیه های تحقیقاتی می
درصدی محصول   0/ 7-1طور متوسط موجب کاهش  به )با توجه به رقم گندم(  باشد. هر یک روز تاخیر در تاریخ کاشت 

 بایست افزوده گردد.شود. در صورت تاخیر در تاریخ کاشت بر میزان بذر مصرفی در واحد سطح می می

 اسب انتخاب رقم من -4-2-3

زنی بردان است. با توجه به قدرت پنجه های نیل به عملکرد مناسب توسط بهره انتخاب رقم مناسب یکی از ضرورت 
 تواند افزایش یا کاهش یابد.  رقم، میزان مصرف بذر در واحد سطح می

 مدیریت آبیاری  -4-2-5

ای جهت رسیدن به عملکرد مورد  ژهبرداران از اهمیت ویتناسب بین سطح زیر کشت با منابع آبی در دسترس بهره 
انتظار رعایت تناسب سطح زیر کشت با میزان آب در   انتظار در کشت گندم آبی است. جهت رسیدن به تراکم مورد 

آب جهت رسیدن به سطحی یکنواخت از اهمیت بسزایی  دسترس جهت رعایت فاصله زمانی مناسب بین خاکاب و پی 
  توان از جدول زیر استفاده کرد:  زیر کشت با میزان آب در دسترس می  برخوردار است. جهت رعایت تناسب سطح



 1400آذر  6: تاریخ انتشار  9شماره سال دوم                                            هفته نامه هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 

38 

 

 ی آب مصرف  هیدر ثان تریهر ل  یکشت )هکتار( به ازا  ریسطح ز: 7جدول 

 
آبیاری 

 ای قطره 
 آبیاری بارانی 

آبیاری نشتی با  

 کانال بتونی 

آبیاری نشتی با  

 کانال خاکی 

 92/0 1/1 37/1 65/1 اقلیم سرد 

 69/0 83/0 04/1 13/1 اقلیم معتدل 

 63/0 75/0 94/0 25/1 اقلیم گرم 

 عمق کاشت -4-2-5

عمق کاشت از نظر کمی بستگی به بزرگی و کوچکی بذر دارد. بنابراین  
هر چه بذر بزرگتر باشد، عمق کاشت بذر بیشتر است. عمق زیاد بذر موجب 

خروج گیاهچه از خاک را ندهد و به همین  شده مواد غذایی ذخیره شده کفاف 
ها سبز نشده  دلیل گیاهچه در زیر خاک مانده و تعداد قابل توجهی از گیاهچه 

که این موضوع موجب تنک شدن مزرعه خواهد شد. عمق کاشت مناسب گندم  
 باشد. متر می سانتی  3- 4متر و در گندم دیم سانتی  2-3آبی 

 ها و پیشنهادات سایرتوصیه -4-2-6

  کارند.تر میشوند بذر را کمی عمیق هایی که زود خشک می های سبک شنی و زمین در زمین 

 گیرند تا بذر یا گیاهچه تازه جوانه زده از خطر سرما به دور باشد.  در خاک مناطق سرد، عمق بذر را بیشتر می
 ک بیرون آمده باشد. شود تا حدی رشد کرده، قوی شده و از خاکه هنگامی که با سرما مواجه می به طوری

   در نقاط سردسیر، اگر از زمان بذرکاری غالتی چون گندم و جو بگذرد؛ به طوری که کشت به سرما و یخبندان
کیلوگرم در هکتار به مقدار بذر مصرفی    15تا    10برخورد نماید، به ازاء هر هفته تاخیر از زمان کشت، باید میزان  

 افزوده گردد. 

   تولید پنجه بیشتری نماید، تعداد سنبله بیشتری تشکیل شده و وزن هزار دانه  کشت تنک موجب شده، گیاه
 افتد.تر شده و خوابیدگی کمتر اتفاق می یابد. ضمن آنکه بافت گیاه مقاومکاهش می 

   کشت پر موجب شده، گیاه تولید پنجه کمتری نماید، رشد رویشی زیاد شده و بافت گیاه نرم باقی مانده که این
 دهد.خوابیدگی را افزایش می موضوع خطر  

  بایست مقدار بذر در واحدسطح بیشتر در نظر گرفته تر و قوه نامیه ان کمتر باشد، می تر، ناخالص هر چه بذر ضعیف
 یابد.هایی که دارای علف هرز فراوان هستند، مقدار بذر در واحد سطح افزایش می شود. همچنین در زمین 

  شود.بیشتری مصرف میتر باشد، بذر هر چه خاک ضعیف 

 شود.در مناطق حاصلخیز، بذر کمتری مصرف می 

  کارند. های محیطی مانند سرما، خشکی و شوری( بیشتر باشد، بذر بیشتری می تنش   ع هر چه ناسازگاری محیط )انوا 
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 برند.اگر آب آبیاری کم باشد، مقدار بذر کمتری کاشته و مساحت کمتری را زیر کشت می 

  زند به بذر کمتری نیاز است.دتر و بیشتر، پنجه می در ارقامی که زو 

 های بهاره کمتر است. زنی در گندم های پاییزه کمتر از بهاره است، زیرا پنجه میزان مصرف بذر در گندم 

  توان به دیررسی، همزمان نرسیدن، ابتال به ورس و کاهش کیفیت نان نام برد. زنی زیاد می از معایب پنج 

  شوند.شوند باعث کاهش عملکرد میهایی که در اواخر فصل رشد تشکیل می نامساع پنجه در شرایط 
 

 
 . 13؛  12؛ 11؛ 10؛ 9؛  8؛ 7منابع: 
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 آبیاری گندم  -4-3

 مهندسی فنی وامور وخاک آب مدیریت ارشد کارشناس جهرمی: قزلی آزاده مهندس

 ندسیمه  فنی وامور وخاک  آب مدیر طباطبائی: رضا محمود سید مهندس
 

 روش آبیاری و نیاز آبی محصول گندم   -4-3-1

با کاهش    امروزه  ترین مراحل در تولید محصوالت کشاورزی است.آبیاری از مهم 
. گندم یکی شده استبارندگی و منابع آب استفاده بهینه از منابع آبی بسیار با اهمیت  

جمعیت   برای  آن  تامین  که  است  کشور  راهبردی  محصوالت  از از  یکی  کنونی 
به   باید  با کیفیت  تولید گندم  برای  است.  جدیترین چالشهای بخش کشاوروزی 

  .کلیه مراحل داشت از جمله آبیاری توجه شود

  2تر، نسبتا کمتر بوده و به کمی بیشتر از  در اوایل دوره رشد گندم میزان مصرف روزانه آب به دلیل دمای پایین 
تر شدن محصول و گرم شدن هوا درصد استفاده از آب نیز افزایش  افزایش ساقه و بزرگ رسد. اما با  متر در روز می میلی

زدن و مرحله گلدهی به نوعی مهمترین مراحل رشد  متر در روز خواهد رسید. مرحله ریشه میلی   8الی    5یافته و تا حدود  
طبیعی محصول گندم در تمامی  کنند. برای رشد  پذیر می گندم هستند که محصول را نسبت به کم آبی به شدت آسیب

 مراحل ذکر شده، رطوبت کافی خاک الزامی است. 

 

 برنامه ریزی آبیاری گندم   -4-3-2

 گردد.گندم معموال به سه صورت، دیم، آبی و آبیاری تکمیلیکشت می

برای تولید گندم با کیفیت باید به کلیه مراحل داشت از جمله آبیاری توجه شود.  
 های نوین آبیاری است. د کیفیت گندم استفاده از سامانه های بهبویکی از راه 

متاسفانه باید گفت که حجم زیادی از گندم زیر کشت همچنان به صورت دیم،  
می  گندم، آبیاری  کیفیت  و  تناژ  افزایش  جهت  در  کشاورزی  کارشناسان  اما  شود، 

م بسیار های آبیاری گندکنند. روشهای نوین آبیاری را توصیه می استفاده از روش 
متنوع هستند. در مناطق خشک و کم باران، عموما گندم به صورت کامل زیر سیستم  

کند )در مناطق نیمه خشک، از آبیاری تکمیلی آبیاری قرار داشته و پرورش پیدا می 
  شود(.های آبی استفاده میبرای کاهش استرس 

ول و یا مرگ گیاه شود، استرس آبی و کم  تواند منجر به کاهش رشد، کاهش تناژ محص همانطور که نبود آب می 
تواند با کاهش سطح اکسیژن خاک  تواند سبب آسیب به گندم شود، آبیاری اضافی در طول رشد و رویش نیز میآبی می 

تواند عمل جذب مواد مغذی را کاهش داده  عملکرد محصول را مختل کند. کاهش سطح اکسیژن به مدت سه روز می
  کند.  به ریشه آسیب جدی وارد 
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 مقدار آب مورد نیاز و تعداد دفعات آبیاری گندم  -4-3-3

حجم و تعداد دفعات آبیاری محصول گندم به میزان بارش منطقه، جنس خاک، نوع بذر، حجم آبیاری و ...  

 بستگی دارد.

زنی  ریشهروز پس از کشت صورت گرفته که اصطالحا مرحله    25تا    20زنی(: آبیاری گندم  اولین آبیاری )ریشه  •
 شود.که این مرحله یکی از دو مرحله حیاتی پرورش محصول گندم است )خاک آب(.نامیده می 

آبیاری )مرحله پنجه  • از    45تا    40زنی( :  دومین  روز پس 
 کشت )پنجه آب(.

روز پس از    70تا    45سومین آبیاری )مرحله ساقه زنی( :   •
 کشت )ساقاب(. 

روز پس از    95  تا   90چهارمین آبیاری )مرحله گلدهی( :   •
 کشت )گل آب(. 

•   : )بلوغ(  آبیاری  از کشت    110تا    105پنجمین  روز پس 
 )خوشاب(.

  روز پس از کشت )دان آب( 125تا  120ششمین آبیاری )قبل از برداشت( :  •

 

 آبیاری گندم در شرایط کم آبی   -4-3-4

ریزی شرایط کم آبی (، بهترین برنامه در شرایطی که آب زمین کشاورزی برای شش مرحله آبیاری کافی نیست)  
 گیرد.آبیاری طبق جدول زیر و بر حسب اولویت بندی صورت می

 

 : آبیاری گندم در شرایط کم آبی 6جدول 

 اولویت مرحله آبیاری  مقدار آب موجود برای آبیاری 

 مرحله ریشه زنی  یک مرحله آبیاری 

 مرحله ریشه زنی وگل دهی  دو مرحله آبیاری 

 مرحله ریشه زنی ،رشد ساقه وبلوغ  مرحله آبیاری سه 

 زنی، رشد ساقه گل دهی و بلوغمرحله ریشه  چهارمرحله آبیاری 
 

 های آبی گندم تنش  -4-3-5

های آبی گندم صورت گرفته که نتایج متناقضی از آنها گزارش شده  مطالعات مختلفی برای تعیین استرس و تنش
 هایی که گندم معموال بیشترین فشار را در برابر تنش آبی دارد عبارتند از: دوره است. با این حال 

 دوره جوانه زنی گندم  •
 هنگام گلدهی  •
 های جوان در حال رشد هستند. زمانی که دانه  •
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 نقش آبیاری در مراحل مختلف رشد گندم  -4-3-6

ها  کند. برای خوشه نازا جلوگیری می های  آبیاری کردن در زمان متورم شدن ساقه یا تشکیل خوشه از تشکیل گل 
آب باید در دسترس باشد تا با جذب آب مرحله خوشه به حداکثر رشد خود برسد. در صورتیکه در این مرحله آب در  
دسترس نباشد، مواد غذایی هم به سختی جذب میشود و برخی از خوشهها به سرانجام نمیرسند و برخی نیز کوچکتر  

 دانه در خوشه و در کل بوته کاهش مییابد. میشوند و در نتیجه تعداد

عدم آبیاری در مرحله گلدهی باعث خسارت جبران ناپذیری به تشکیل تعداد دانه و در نتیجه به عملکرد وارد میکند.  
برای جلوگیری از تولید دانههای چروکیده و الغر در اثر تنش آبی نیاز است تا گندم در مرحله شیری شدن یا خمیری  

 آبیاری شود. کمبود آب در مرحلهی تشکیل دانه به همراه هوای گرم و باد بشدت وزن دانه را کاهش میدهند. نرم 
 

 مراحل آبیاری گندم  -4-3-7

 گردد.کمبود آب در مراحل زیر باعث کاهش تعداد خوشه، طول خوشه و تعداد دانه در خوشه و افت عملکرد می 

 بالفاصله بعد از کشت •
 دهیدهی و شروع ساقه بعد از تکمیل پنجه  •
 خوشهدهی و شروع گلدهی  •
 شروع پر شدن دانه مرحله خمیری نرم •

هزار    4-8گندم باید در طول دوره رشد و در هنگام نیاز آبیاری شود. مقدار آب مورد نیاز گندم در طول دوره رشد آن  
ری به شرایط محیطی منطقه و متر مکعب در هکتار است. تعداد دفات آبیاری، دور آبیاری و حجم آب در هر بار آبیا

 وضعیت خاک وابسته است. نیاز آبی گندم در مناطق گرم بیشتر و در مناطق سرد کمتر است.

 دهد. های پاییزه نیاز آبی آن را افزایش می همزمانی مراحل پس از گرده افشانی گندم با دمای باال در تاریخ کشت 

ل آبستنی تا گل دهی، حساس ترین مراحل رشد گندم به حداکثر نیاز آبی در مرحله تشکیل دانه است. مراح

 کم آبی محسوب می شوند.
 

 

 گندم بذر کاشت با همزمان ای کاشت از قبل یاریآب :2شکل 
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