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 :(به ترتیب حروف الفبا) اندکارشناسانی که در تهیه این شماره همکاری داشته

 سمت سازمانی نام خانوادگی، نام
 کارشناس زراعت آتشی شیرازی، نصراله

 کارشناس زراعت ابراهیمی، محمود

 های نوینآوریکارشناس دفتر فن ی، وحیدهاریاسفند
 های نوینآوریتر فنکارشناس دف ی، فاطمهاکبر

 بذرافشان، محسن
و  یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحقاستادیار 
 فارس یعیمنابع طب

 های نوینآوریکارشناس دفتر فن اصغربذرافکن، علی
 کارشناس حفظ نباتات دیناه ی،ابانیب

 کارشناس اداره کل هواشناسی استان حسینبهمنی، علی
 مخاطرات کارشناس اداره یدی، محمدهارویپ

 کارشناس معاونت بهبود تولیدات گیاهی رامتین، فرهاد
 کارشناس زراعت رشیدی، منصور

 های نوینآوریکارشناس دفتر فن ، شیدهشمس
 کارشناس حفظ نباتات شهریور، مریم
 کارشناس زراعت ضیایی، محمد

 کارشناس باغبانی رضای، علیغمیض
 اتکارشناس حفظ نبات جواد دیسیی، طباطبا

 کارشناس حفظ نباتات ی، جاویدعباس
 کارشناس اداره کل هواشناسی استان علیزاده، محمد

 کارشناس اداره کل هواشناسی استان علیمردانی، محسن
 شهرستان آباده –کارشناس حفظ نباتات  گنجی، فریبا

 های مکانیزهآوریکارشناس فن لطفعلیان، مریم
 کارشناس حفظ نباتات ی، هوشنگمحمد

 کارشناس زراعت محمودی، غالمحسین

 کارشناس زراعت نجفی شبانکاره، کیکاوس

 کارشناس حفظ نباتات ی، علیهمت
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 مقدمه -1
 

 یبا خوانندگان گرام یسخن

 

. باشدیکشت و کار م حیصح یزیرابزار در برنامه نیترمهم یمیمتنوع اقل یهاینیبشیبلند مدت و پ طیاز شرا یآگاه
 قیدق لیو تحل یا مستلزم بررسنه تنه نده،یآ یمیاقل یدادهایاز رو یو آگاه یفعل طیشرا شیبلند مدت، پا یهانقشه دیتول

 است. رامونیپ طیبا مح اهانیارتباط گ قیو شناخت دق یدانش کاف ازمندیبلکه ن است اقلیمهوا و  یهاداده

 هر است و فارساستان  یمختلف سازمان جهاد کشاورز یاهحاصل تالش کارشناسان در بخش پیش روی نشریه
از دانش  نهیظور استفاده بهاست به من یگام کوچک کنیل باشد،ینم ازیمورد ن یفن یهاهیتوص عیوس فیط یگوپاسخ چند

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

های هواشناسی بینینامه اطالعات و پیشه شده در هفتههای ارایآگاهیها و پیشای توصیهکه مبننکته دیگر آن
های بایست در بکارگیری توصیهباشند، که این امر همواره میاست که ذاتا با درصدی از عدم قطعیت و احتمال همراه می

 ارایه شده مد نظر قرار گیرد. 

 نیسازنده شما بهتر و انتقادات شنهاداتیپ یست واز اشکال و کمبود ن یکنندگان، خال هیته تالش رغمیعل مطمئنا
 .میاگرفته شیاست که در پ یما در بهبود و توسعه راهراهنمای 

 

 

 قیو توف یتندرس یآرزو با

 استان فارس یسازمان جهاد کشاورز سییر یطمراس احمد

 

 

 

 

  

 تماس با ما

 نیک:پست الکترو

modernAg.tech@fajo.ir 

modernAg.techoffice@gmail.com 

 شماره تماس:

 07132263358          تلفن ثابت:       

 09018397327           آپ:واتس     
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 هفته نامهفلوچارت تهیه : 1شکل 
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 استان فارس هوا و اقلیم شناسی -2
 

 

و ... بر کمتر  هایماریحمله آفات و ب اهان،یبر رشد و نمو گ یآب و هواشناس یپارامترها ریتاث تیامروزه اهم

روزانه  یهاتیریو کاربرد آن در مد یبرداران بخش کشاورزکارشناسان و بهره یاست. دانش آگاه دهیپوش یکس

محافظت نموده  یرا از عوامل نامساعد جو زرعمحکم کشت و  یمانند سپر تواندیم گمانیمزارع، باغات و ... ب

 یراندمان محصوالت کشاورز شیافزا تیاستفاده کرده و در نها طیمح ییآب و هوا یهایژگیاز امکانات و و ایو 

 را داشته باشد. 

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

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

 ،یجو خشبانیز دهیو کاهش خسارات وارده در اثر پد یمحصوالت کشاورز دیتول شیدر افزا یعلم هواشناس شتریهر چه ب
 یکاربرد یهاهیتوص هیگذشته و ارا یهفته ییآب و هوا طیشرا یبه منظور بررس ،یکشاورز یشناس مینامه هوا و اقلهفته

 ابد. ییبرداران انتشار مبه بهره

سازمان جهاد  یخودکار اسکادا ستگاهیشده از ا یهفته نامه از آمار گرد آور نیمورد مطالعه در ا یآمار هواشناس
آب و  یهاینیبشیبه کمک پ تی. و در نهاباشدیاستان م یهواشناس اداره کل کینوپتیس ستگاهیا یهاو داده یزکشاور

 .گرددیم هیالزم ارا یهاهیتوص یهواشناس

 

 اریدر اختهای مربوطه( )در بخش ازیمورد ن یها و نمودارهامجموعه آمار بدست آمده به صورت نقشه نیا در

موجود در جدول  یهاستگاهیبرداشته شده از ا یخالصه اطالعات آمار نیهمچن شود،یمکاربرارن قرار داده 

 که در ادامه به تفسیر آن پرداخته شده است.  شده است. هی( ارا1شماره )
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 شهریور 19تا  13 یزمان یدر بازهخالصه آمار هواشناسی استان  :1جدول 

پارامتر 

 هواشناسی

نه بیشی

 دما
 کمینه دما

متوسط 

 دما

بارش سال 

 زراعی
ET تابش رطوبت 

  درصد مترمیلی گراددرجه سانتی

بیشترین 
 مقدار

9/44 
 خنج

--- 
5/36 

 خنج
2/596 

 سپیدان
4/51 

 خنج

4/48 
 مهر

1/2097 
 خنج

 --- کمترین مقدار
1/9 

 خرم بید
6/20 

 خرم بید
4/35 

 الر
8/31 

 سیمکان
3/13 

 قادرآباد
8/1780 

 آباد علی

 1906 4/24 5/42 6/175 4/27 9/17 1/36 متوسط مقدار
 

 برآورد شده است. Weather Linkافزار انتیث اصالح شده توسط نرمم-عرق محاسبه شده از روش پنمنت-* تبخیر

 

 

 بارشبررسی پارامتر  -2-1

مت شمال غرب حرکت کنیم ز جنوب شرق استان به سدهد که هر اندازه ای هم تغییرات بارش نشان میبررسی نقشه
برای شهرستان متر میلی 2/596با مجموع  اریدر سال زراعی جبیشترین میزان بارش ها افزوده شده است. بر میزان بارش

 باشد.ی زمانی کمتر میاین بازه نسبت به متوسط طوالنی مدت بارش در %10، که در حدود ثبت شده است سپیدان
باشد. متوسط بارش طوالنی مدت شهرستان الر متر میمیلی 4/35 شهرستان الر باهمچنین کمترین میزان بارش در 

 باشد. درصد می 5/83ال زراعی جاری نسبت به طوالنی مدت باشد، که کاهش بارش در سمتر میمیلی 6/210
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 در فصل زراعی جاری بندی بارش استان: پهنه1نقشه 

 

شده است. ئه ( ارا2ی )در نقشهسال(  25های زراعی گذشته )سط بلند مدت بارش استان فارس در سالپهنه بندی متو
ن ایشود در سال زارعی کل استان کمبود بارش و یا خشکسالی هواشناسی را تجربه کرده است. همانگونه که مشاهده می

و  ر تیر ماهآخمانه بارشی است. با این وجود سا ترکمبود بارش در برخی مناطق بیشتر و در برخی دیگر به متوسط نزدیک
 بخشی از این کمبود بارش را جبران نمود.  اوایل مرداد ماه
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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

-2000مدت ) یطوالن یآمار یدوره متوسط نسبت بهسال جاری ماه آگوست در روز(  متریلیبارش ماهانه )م الفاخت بررسی
دهد سی الگوی بارش استان فارس نشان میبررگیری نداشته است. نشان از آن دارد که بارش در این مدت تغییر چشم (1979

های جنوبی استان دهد، با این وجود در مرداد ماه در شهرستانن رخ میکه درصد بسیار اندکی از حجم بارندگی ساالنه در تابستا
ها اندکی بیشتر است که در سال آبی که از اقلیم گرم و خشک برخودارند از جمله الر و خنج بارندگی نسبت به سایر شهرستان

سبت به طوالنی مدت نل مرداد ماه های ده روز اوگردید. با این وجود بارندگی ین شرایط مشاهده( نیز هم1399-1400حاضر )
های جنوبی( رقم زد که موجب کاهش نیاز میزان آب آبیاری ی کوتاه ترسالی را برای استان )علی الخصوص بخشیک دوره

 گردید.
 

 ماهانه SPI شاخص -2-1-2

و شدت خشکسالی ( میزان بارش را در برابر بارش طوالنی مدت بررسی کرده و میزان SPIنمایه بارش استاندارد شده )
های کشاورزی و نیرو، از این نمایه هواشناسی ایران و وزارتخانه اداره کلدهد. ی زمانی مورد بررسی را نشان میدر دوره

شهریور  9تا   مرداد 10ماه آگوست معادل با  SPIکنند. بررسی شاخص برای سنجش خشکسالی در کشور استفاده می
سه  SPIدهد، همچنین بررسی شاخص ( نشان می1979-2000بارش طوالنی مدت ) ی تر سالی خفیفی را نسبت بهدوره

ی زمانی طوالنی مدت شهریور( نیز در طی این سه ماه نسبت به بازه 9تا خرداد  11 -ماهه )جون، جوالی و آگوست 
نرمال از اواخر تیر ماه تا  های بیش از حدها در اثر وقوع بارشدهد. رخداد ترسالی در این ماهی ترسالی را نشان میدوره
 باشد. ی مرداد ماه مینیمه
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 (شهریور12)تا تاریخ  نسبت به میانگین طوالنی مدت 1399-1400: تغییرات بارش سال زراعی 1نمودار 
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 دمای استان بررسی پارامتر -2-2

گراد ثبت شده است که نتیسا رجهد 4/27استان دمای ، به طور متوسط 1400 شهریور 19الی  13ی زمانی در بازه
و حداکثر  5/36متوسط دمای با  خنجایم. همچنین دما داشته افزایشگراد درجه سانتی یکحدود  پیشیننسبت به هفته 

و  مهر هایهمچمنین شهرستانوز بوده است. ر 7ترین شهر استان در طی این گراد گرمسانتی 9/44 ثبت شده دمای
 با توجه بههمچنین . انددومین و سومین شهرستان گرم استان بوده 2/33و  2/34دشت به طور متوسط با دمای زرین

آمده های پاییزه به صدا در زنگ خطر احتمال رخداد سرمازدگیهای انجام گرفته، بینیو نیز پیشنزدیک شدن فصل پاییز 
 . است

 های دوم و سومهفتهبه متوسط طوالنی مدت دمای استان در تغییرات دمای استان در هفته گذشته نسبت  مقایسه
توسط در کل استان در حدود مکه این افزایش به طور باشد، دما نسبت به طوالنی مدت می افزایششهریور ماه حاکی از 

 .باشدگراد میدرجه سانتی 1

 

 
 بندی متوسط دمای استان: پهنه3نقشه 

 

است. که ترین شهر استان گزارش شدهکخنگراد درجه سانتی 1/9ی دمای و کمینه 6/20متوسط دمای  با خرمبید
داری در متوسط یر معنیدر حالت کلی تغیناچیز بوده و میزان کاهش دمای حداقل در این هفته نسبت به هفته پیش از آن 

به طوالنی مدت نیز استان نسبت به مدت مشا وسط، بیشینه و مت. بررسی دمای کمینهدمای کمینه استان ثبت نشده است
جنوب  هاییش دما در بخشاین افزاباشد، دما نسبت به طوالنی مدت می افزایشمانند متوسط و بیشینه دما حاکی از 

 باشد. های مرکزی استان شایان توجه نمیشرقی و غرب و جنوب غربی استان بیشتر بوده در بخش
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 استان فارس کمینهبندی دمای پهنه :4نقشه 

 

ی به جنوب روسیه و در نهایت به هواشناسی نشانگر احتمال ورود یک توده هوای سرد از منطقه سیبر هایبینیپیش
شود ورود هوای سرد به منطقه در هفته بینی میتواند منجر به کاهش دما در منطقه شود. پیشباشد که میداخل ایران می

به مزارع و  یجد بیتواند آسیماه م وریشهر یدر انتها دیشد یدما فتشهریور ماه رخ دهد. بایستی توجه داشت اآخر 
باشد. همچنین بایستی باغداران و زارعین بنابراین لزوم پایش دما در مناطق مختلف ضروری میوارد کند.  یمحصوالت باغ

 های الزم را داشته باشند. ین سرمازدگی آمادگیبرای مقابله با رخداد احتمالی امنطاق شمالی استان 
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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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  طوالنی مدت دمای ماه جاری نسبت به متوسط تغییرات -2-2-1

 شهریور ماه( 9مرداد تا  10) ی ماه آگوستدما اختالفنشگاه کلمبیا، های ارایه شده توسط سایت دابا توجه به نقشه
تا  5/1یران بین اکل منطقه برای . ده استش نشان داده (1979-2000مدت ) یطوالن یآمار ینسبت به دورهسال جاری 

 2های مرکزی ایران از جمله استان فارس در حدود ت که این افزایش در بخشگراد افزایش داشته اسدرجه سانتی 5/2
های مورد مطالعه با نرخ مشابه نیاز به بررسی توجه به افزایش پیوسته دما در ماهدرجه سانتی گراد گزارش شده است. با 

ز به برخی از مناطق احتمال نیا همچنین در .شودیر تاریخ کشت و ... توصیه میتعیین و تغی های مدیریتی مزرعه،سیستم
  شود.تغییر الگوی کشت نیز مشاهده می

 

 رطوبت نسبی استانبررسی پارامتر  -2-3

درصد  4/24ی زمانی بررسی رطوبت نسبی در استان حاکی از آن است که به طور متوسط رطوبت استان در این بازه
ر و در نتیجه نیاز آبی گیاه خیتب کاهشتمال در نتیجه اح .ستداشته ا کمی افزایشاز آن  نسبت به هفته پیشباشد، که می

باشد، که پس از بررسی ل دیگری از جمله دما و سرعت باد نیز وابسته میتعرق به عوام-رود. با این وجود تبخیرباال می
درصد و  4/48با رطوبت  مهرترین شهر استان شهرستان مرطوبت توان اظهار نظر نهایی نمود.دقیق همه موارد می

 اند. درصد به ثبت رسیده 3/13با رطوبت  قادرآبادترین شهر خشک

 

 

 تعرق استان-تبخیربررسی پارامتر  -2-4

، که نسبت به هفته پیش از باشدمتر در هفته میمیلی 5/42عرق استان در ت-شده متوسط تبخیر ارائهبا توجه به نقشه 
)گرمترین شهر  مترمیلی 4/51با مقدار  خنجق برای شهرستان تعر-ربیشترین میزان تبخییافته است.  اندکی کاهشآن 

کمترین . ستادرصد گزارش شده  9/24، همچنین متوسط رطوبت نسبی در این شهرستان به ثبت رسیده است  استان(
ی و دما 7/21، که دمای متوسط شهرستان ثبت شده است سیمکانمتر برای میلی 8/31 محاسبه شده تعرق-میزان تبخیر
هر باشد. میبعد از خرمبید و بوانات استان  نکسومین شهر خگراد به ثبت رسیده است که درجه سانتی 6/13حداقل آن 

 شود و بالعکس. ه کاسته میتعرق آن گستر-از میزان تبخیر ،اندازه میزان رطوبت نسبی در هر منطقه افزایش یابد
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 تعرق استان فارس-بندی تبخیر: پهنه5نقشه 

 برآورد شده است. Weather Linkافزار مانتیث اصالح شده توسط نرم-نتعرق محاسبه شده از روش پنم-* تبخیر
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 آب و هوای استاندور نمای  -3

 

 استان دور نمای بارش -3-1

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

 

 
 ماه( دی 10تا  مهر 9)برابر با  دسامبرتا  اکتبر یهابارش در ماه یفصل یدور نما: 6نقشه 

 

از  شتریب یهاحتمال رخداد بارشا یسبز تا آب فیکاهش بارش و ط نیانگیکمتر از م یهاتمال رخداد بارشاح ینشان دهنده یازرد تا قهوه فیط* 
 IRIبدست آمده توسط  - دهندیرا نشان م نیانگیم

 
 مهر 9برابر با )پاییز  – دسامبرتا  اکتبرهای کل استان برای سه ماهه شود که بارشبا توجه به نقشه چنین برآورد می

های ارایه بینییشدرصد نسبت به متوسط طوالنی مدت کاهش داشته باشد. که پ 50دود –ممکن است تا  (ماه ید 10تا 
شور مبنی برا کاهش بارش پاییزه در هواشناسی استان فارس و کل ک اداره کلهای بینیشده در این سایت همسو با پیش

زراعی خصوصا محصوالت دیم دقت نظر الزم  حصوالتباشد. لذا بایستی در کشت ممقایسه با متوسط طوالنی مدت می
های تکمیلی در طول فصل رشد آماده بود تا در صورت نیاز تنش آبی عملکرد را انجام داد و همچنین برای انجام آبیاری

های مقاوم به خشکی توان توصیه نمود که برای کشت محصوالت از واریتهگیاهی را به همراه نداشته باشد. همچنین می
 استفاده نمود. 

. 
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 دور نمای دمای استان -3-2

برای کل استان نی نسبت به میانگین طوال پاییزدمای فصل برای ( 8)نقشه  ی استاندما سه ماههنقشه دور نمای 
های جنوب شرقی بینی دمای بخشین پیشنماید. بر اساس امی بینیافزایش دما نسبت به میانگین طوالنی مدت را پیش

ند. که این افزایش دما بت به سایر مناطق آن از افزایش دمای بیشتری نسبت به میانگین طوالنی مدت برخورداراستان نس
 ی زمانیشود. با این وجود بایستی توجه داشت که هر اندازه بازهموجب افزایش نیاز آبی گیاه و در نتیجه آب آبیاری می

 ردار شده و قابل اعتمادتر است. تری برخوبینی از دقت باالتر باشد پیشها کوتاهبینیپیش

 

 
 ماه( ید 10مهر تا  9اکتبر تا دسامبر )برابر با  یهاماهدر  دما یفصل یدور نما: 7نقشه 

 

دهد، که بینی هفتگی و دو هفتگی تغییرات دما نسبت به متوسط طوالنی مدت نیز نشان میهای پیشبررسی نقشه
های اواخر شهریور اوایل رود؛ و بنابراین از شدت سرمازدگیاه امسال دمای هوا از متوسط طوالنی مدت باالتر میدر مهر م

های اداره کل هواشناسی استان فارس مناطق شمالی استان بینیشود. با این وجود بایستی با توجه به پیشپاییز کاسته می
 باشند.داشتههای احتمالی آمادگی برای مقابله با سرمازدگی
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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 شمسی 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

 
 : تاریخ کشت محصوالت زراعی2ادامه جدول 

 منطقه
 گوجه فرنگی چغندر بهاره

 میالدی شمسی میالدی شمسی

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

 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،یمنطقه معتدل: ارسنجان، بختگان، ب* 

  ،ی: رستم، فراشبند، کازرون، کوهچنار، ممسن1 * منطقه گرم
 زیرین ن،یروکارزیفسا، ق دشت،نیزرداراب، خفر،  ،جهرم: 2منطقه گرم 

 گراش، الر، المرد، مهر * منطقه گرم و خشک: اوز، خنج،
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ی بعد نیاز دارند تا مقدار مشخصی حرارت دریافت کنند. هر گیاهان برای عبور از هر مرحله رشد و رسیدن به مرحله
پردازد. به مقدار های باالتر از آن گیاه به رشد و نمو میباشد، که در درجه حرارتمی گیاهی دارای یک درجه حرارت پایه

شود. در صورتی که گیاه بر گفته می( Growth Degree Day)درجه رشد روز نماید ه در روز دریافت میحرارتی که گیا
شاهد برداشت به موقع  مراحل داشت،کامل و منظم  تیعاصورت رهای کارشناسانه به هنگام کشت شود، و طبق توصیه

یکی گیاه با توجه به درجه رشد روزهای دریافتی ل رشد فیزیولوژ( مراح5( الی )3های ). جدولبود میخواه یمحصوالت زراع
 دهد. را نشان می

 

 (گرادیدرجه سانت 10 هیپا ی)دما : ذرت3جدول 

   GDD شرح مرحله فنولوژیک
 102 ظاهر شدن گیاه در سطح خاک چهظهور گیاه

 آذین نرظهور گل
اجی در انتهای بوته ظاهر تها، گلروز بعد از کامل شدن رشد برگ 10حدود 

 گردد.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 دریافت  تقریبا همزمان با گرده افشانی ابریشم از انتهای بالل خارج شده
 دد.گردانه گرده می

993 

رسیدگی 

 فیزیولوژیک

فته ه 9دهی تجمع مواد پرورده ادامه دارد و حداکثر تا هفته پس از ابریشم 6تا  5
شود. در این مرحله رطوبت دانه یابد و بالل وارد مرحله فیزیولوژیک میخاتمه می

 درصد است. 30حدود 
اشد. درصد ب 14ای رطوبت دانه باید حدود برای برداشت مطلوب ذرت دانه

سط ترین زمان جهت برداشت ذرت سیلویی، قرار گرفتن الیه شیری در ومناسب
 ها است.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 جوانه زدن

 هاولین غنچ
داشته و هر  گزاگیکه رشد ز ایزا یهاشاخه یگل هستند که بر رو یهادر واقع جوانه

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

 اولین گل
در پنبه  یدهکشد مرحله گلیروز طول م 21حدود  یغنچه تا گل ده لیزمان تشک از

 .کنندیم دیوزه تولق ه،بارور شد یهافقط گل رایمهم است ز یلیخ
950 

باز شدن 

 غوزه

 انجامد.یم هفته به طول 6ها حدود زهقو دنیگل تا رس لیتشک ای یزمان گل ده از
رشد و نمو  شوند.یم انیها نمازهقوو  زندیریخشک شده م یهاروز گل 7 تا 5پس از 

رحله پر م -2گل  حیتلق هفته پس از 4مرحله بزرگ شدن  -1مرحله دارد 3ها وزهق
وزه، در ق یدگیسر -3صورت گرفته  تساع 24در طول  یسلولز یگذار هیال ایشدن 

 دهیبه دانه بالغ و رسو پن افیو ال دهیها به حداکثر وزن و اندازه خود رسوزهقمرحله  نیا
 یهاله سبب خشک شدن سلوقوزکپسول  وارهیزمان خشک شدن د نیدر ا اند.شده

 .شوندیها باز م، غوزهدنیدر اثر ترک ها شده ومجاور آن یهاشکاف

2150 

مرحله 

 رسیدگی

 ها باز شده باشند.زهقودرصد  50شود که حداقل یشروع م یمعموال زمان برداشت
دارد  باز شده وجود یهازهقو یبر رو یبرداشت در صبح زود که شبنم صبحگاه

 .شودیم افیچون رطوبت در وش باعث کدر شدن رنگ ال .ردیصورت گ یستینبا

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
راکم تبوده و  یقیبرگ حق 8تا  6 یچغندر دارا یمرحله ا

 گردد. یم میبوته تنظ
1000-850 

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

 دینما یرا جذب م یدیتابش خورش
1700-1550 

 تجاریرسیدگی 
 نیو کمتر اریع نیشتریب یکه چغندر دارا یمرحله ا

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

 

  پنبه حصول:م

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم 

 گرم

 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 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

 ی اوایل صبح یا غروب خورشیدمحلول پاش 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

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

 مرودشت، کوار، بادآروزیف، 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، اوزخشک: * منطقه گرم و 
 

 
 

 :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:

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم

 معتدل

 آبیاری

 عصر ایصبح  لیدر اوا یاریانجام آب

تا به تجمع  ابدی شیافزا دیبا هایاریآب نیروند خنک شدن هوا فاصله ب توجه به با
 شود یریلوگاز حد ج شیب یاریهم کمک شود و از آب اریع شیو افزا شهیقند در ر

 آفات

زمان  نیبهتر ،یه سمپاشب ازیو در صورت ن نایخوار کارادرآفت برگ تیوضع شیپا
 .تاب استاز طلوع آف شیدر عصر و غروب و تا پ یسمپاش

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

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

 بیماری
هنوز  روز 15با گذشت  یانجام شده ول دکیسف یبرا یشکه سمپا یمزارع در

 .انجام شود یپاشدوباره سم دیدارند با دکینشانه سف

 تغذیه

لول در آب مح میتا برداشت استفاده از کود پتاس ماندهیتوجه به زمان باق با
 .و انجام شود یزیربرنامه اریع شی)سولوپتاس( جهت افزا

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

 سرد

 آبیاری

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

 شود یریلوگاز حد ج شیب یاریهم کمک شود و از آب اریع شیو افزا شهیقند در ر

 آفات

زمان  نیبهتر ،یه سمپاشب ازیو در صورت ن نایخوار کارادربرگآفت  تیوضع شیپا
 .از طلوع آفتاب است شیدر عصر و غروب و تا پ یسمپاش

آفت  یهانشانه نینخست یها جهت مشاهده احتمالبوته یجوانه مرکز قیدق دیبازد
 نیل اکنتر یمود. براناقدام  دی( که فورا نسبت به مبارزه با آن باتایچغندرقند )ل دیب

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

 بیماری
هنوز  روز 15با گذشت  یانجام شده ول دکیسف یبرا یکه سمپاش یدر مزارع

 .انجام شود یپاشدوباره سم دیدارند با دکینشانه سف

 تغذیه

لول در آب مح میستا برداشت استفاده از کود پتا ماندهیتوجه به زمان باق با
 .و انجام شود یزیربرنامه اریع شی)سولوپتاس( جهت افزا

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

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم 

 گرم

 انتخاب مزرعه 
دن، ک، شیب مزرعه، سنگالخی بودر نظر گرفتن سابقه کشت، شوری آب و خا

 طوالنی مدت در کشت پیشین،  های با پایاییکشاستفاده از علف

عمیات تهیه 
 بستر

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

گرم و 

 خشک

 اب مزرعه انتخ
دن، در نظر گرفتن سابقه کشت، شوری آب و خاک، شیب مزرعه، سنگالخی بو

 طوالنی مدت در کشت پیشین،  های با پایاییکشاستفاده از علف

عمیات تهیه 
 بستر

متری در شرایط رطوبتی مناسب )گاورو بودن( سانتی 40انجام عملیات شخم تا عمق 
 ح  ک( انجام عملیات دیسک و تسطیو پس از چند روز )بسته به رطوبت خا

 

 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 و  یانتها

 شروع برداشت

)بهتر است  تیفیبه محصول با ک یدسترس یبا نوک دانه برا یریش هیفاصله ال تیرعا
 .در وسط دانه قرار گرفته باشد( یریش هیال

 شروع برداشت معتدل

 لکرد نخواهد داشتبر کاهش عم یادیاثر ز یاریآب کاهش ،یریدر مرحله دانه خم -1
محصول  یفیمل کعوا نیاز مهمتر یاو دانه یلوئیطوبت دانه در برداشت سر -2

 است. یدیتول

 گرم
اواسط داشت و 
 شروع برداشت

 یدگیوابخاز  یریجلوگ یدر راستا یها با اطالعات هواشناس یاریزمان آب میتنظ

گرم و 

 خشک
 داشت

شده در  رهیمواد ذخ و یهرچند منابع پر شدن دانه ذرت از دو منبع فتوسنتز جار -1
 تیریمد یشیدر مرحله رو دیاست که با یارهیآن، مواد ذخ نیساقه هست اما مهمتر

 گردد.
ادامه  زین یز گلدهپس ا یتا مدت تواندیف گندم و جو مذرت بر خال تروژنهین هیتغذ -2

 داشته باشد.
گردند تا  تیریمرحله مد نیو آفات در ا یکمبود عناصر غذائ ،یخشک یهاتنش -3

 .ابدیبالل(کاهش  یبالل )کچل یانتها یهادانه حیعدم تلق

 

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

 مرودشت، کوار، بادآروزیف، رازیش، سروستان، سرچهان، زرقان، خرامه، پاسارگاد، ضایب، بختگاناستهبان، ، سنجانار* 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: 

 

 : سایر توضیحات مورد نیاز
 نیدر ح یمغذ رابهیش تریا ل00هر تن علوفه حدود  یبه ازا شودیبا رطوبت باال برداشت م یلوئیکه ذرت س یهنگام -1

 است.  تریل 6000رود که در هکتار معادل  یبرداشت از دست م
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 کلزامحصول: 

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم

 سرد

 انجام عملیات خاکورزی و تهیه بستر مناسب ورزیخاکعملیات 

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

عملیات کشت و 
 بذرکاری

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

 معتدل

 ستر مناسبانجام عملیات خاکورزی و تهیه ب ورزیعملیات خاک

عملیات کشت و 
 بذرکاری

 تسریع در کشت
 کشت با بذرکارها و خاک آب 

رعایت تاریخ کاشت و 
 خاک آب

 مهر ماه خاک آب انجام گیرد 20تا قبل از 

 تهیه بستر خاک ورزیعملیات خاک گرم

 تهیه بستر خاک ورزیعملیات خاک گرم و خشک

 

 دانیسپ، دیخرمب، بوانات، دیاقل، 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، اوز* منطقه گرم و خشک: 

  



 1400شهریور  27تاریخ انتشار  :4شماره سال اول                                           هفته نامه هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 

26 

 

 فرنگیگوجه محصول:

 

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم 

 سرد

 داشت
 نجام شود. عصر ا ایصبح  و  لیاوا یکود ها و سمپاش یمحلول پاش اتیعمل -1

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

 برداشت

هر محصول اشت کشاورزان نسبت به برد ییاوآب و ه طیدن شرابو ایبا توجه به مه -1
 . ندینمااقدام  ترچه سریع

 یهاستمیو س هاکیپالست یایبقا ستیزطیبعد از اتمام برداشت جهت حفاظت از مح -2
 شود. یجمع آور نیاز سطح زم پیت یاریآب

ر مزرعه جهت مبارزه با دمحصول بجا مانده  یایبردن بقا نیاز ب یبرا بعد از اتمام برداشت -3
 .است یضرور قیشخم عم یگوجه فرنگ نوزیاز جمله م هایماریآفات و ب

 معتدل

 داشت
 .عصرانجام شود ایصبح و  لیاوا یو سمپاش یمحلول پاش اتیعمل -1
 .در شب انجام شود ترجیحار ساعات خنک روز و د یاریآب اتیعمل -2

 برداشت

هر اشت محصول کشاورزان نسبت به برد ییو هوا آب طیبودن شرا ایبا توجه به مه -1
 .ندینمااقدام  ترچه سریع

 یهاستمیها و سکیپالست یایبقا ستیزطیاز مح حفاظت بعد از اتمام برداشت جهت -2 
 د.شو یجمع آور نیاز سطح زم پیت یاریآب

 ه در مزرعه جهتمحصول بجا ماند یایبردن بقا نیاز ب یبرا بعد از اتمام برداشت -3
 .است یرضرو قیشخم عم یگوجه فرنگ نوزیاز جمله م هایماریمبارزه با آفات و ب

 .فرنگی شروع شوداز اوایل دی ماه کاشت گوجه کاشت گرم
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم 

گرم و 

 خشک

 کاشت

 آزمون خاک. جیدر مزارع بر اساس نتا هیپا یمصرف کودها -1
 .یگوجه فرنگ یکارنشا  اتیدر عمل عیتسر -2

جام شود و بالفاصه در ساعات خنک روز ان یاصل نیبه زم یانتقال نشا گوجه فرنگ -3
 .شود یاریکشت شده آب نیزم

 . ردیگیعمدتا در زمان قبل از کاشت صورت م میمصرف کود پتاس -4
ازته  از کود یاست. بخش ادیدوره رشد ز لیبه کود ازته در اوا یگوجه فرنگ ازین -5

 کودها مصرف شود. ریبه همراه سا قبل از انتقال نشاء ستیبایم

 

 یمصرف کودها (تقال نشاءاز زمان حدود دو هفته پس از ان یعنی) پس از استقرار نشاء -1
 نیز اولاقبل  یستیشده با هیدرصد کود ازته توص 80شروع شود حدود  یستیازته با

وم مصرف شود. د نیتا چ ماندهید باقدرص20یعنیکود ازته  یو مابق ردیبرداشت صورت  پذ
به صورت  یحاوی رو یافسفره و کوده ،یکودها ازاز استقرار نشاء استفاده  پس -2

 .است دیمف اریبس شهیر هیتوص یمحلول در آب برا
مراحل  نیشود مهمتریم هیمصرف فسفر بصورت سرک در مراحل مختلف رشدتوص -3

 .بذر لیو مرحله تشک یمرحله گلده شه،یر مرحله  پس از استقرار عبارتند از:

 

 

 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، ندفراشب، دشتنیزر، رستم، داراب، خفر، جهرم* منطقه گرم: 

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

 

 

 :ازیمورد ن حاتیتوض ریسا
 میشود. پتاسیم مشاهده ینییپا یهااست که عمدتا در برگ هابرگ هیحاش یسوختگ م،یاز جمله عالئم کمبود پتاس

 ،یریجلوگ وهیشدن م یو پفک یعارضه پوک از ،وهیم شکِخمواد جامد و ماده  ش،یبا افزا شده و وهیموجب رشد متوازن م
 .کندیم
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 های مکانیزه کشاورزیوریآهای امور فنتوصیه

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم

 کاشت سرد

کلزا  اهیگ یرتحرا ازیدما و ن یها ینیب شیبا توجه به پ در کاشت کلزا عیتسر
 یاز سرمازدگ یریبه مرحله روزت به منظور جلوگ دنیجهت رس

 غالت ژهیو یکارنده ها یو آماده ساز یفن نهیانجام معا

 معتدل

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

 فرصت کاشت کلزا یزمان تیو محدود یهواشناس یهاینیبشیپ

 کاشت

لزا جهت ک اهیگ یحرارت ازیدما و ن یها ینیب شیبه پ کاشت کلزا با توجه
 یاز سرمازدگ یریبه مرحله روزت به منظور جلوگ دنیرس

 یکارها یخط ایکار ها و  زدانهیر یو آماده ساز یفن نهیانجام  معا
 دانه کار زیمجهز به ر

 کاشت گرم
کلزا جهت  اهیگ یحرارت ازیدما و ن یها ینیب شیکاشت کلزا با توجه به پ

 یاز سرمازدگ یریبه مرحله روزت به منظور جلوگ دنیرس

 ---  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، جهرم* منطقه گرم: 

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

 اداره مدیریت بحران

ی سوم شهریور از دهه بینی کاهش شدید دمای هوای سرد سیبری به منطقه و پیشبا توجه به احتمال ورود سامانه
های سرد و ستان )اقلیمماه و همچنین بررسی آمار اقلیمی بلند مدت استان، انتظار رخداد سرمازدگی در مناطق شمالی ا

 برداران به نکات زیر توجه داشته باشند. معتدل( وجود دارد. لذا با توجه به در نظر گرفتن این موارد الزم است بهره

 

 یه کارشناسیتوص شهرستان اقلیم 

 اقلید سرد
با  خنجشت نمدان ولوبیای دشت احتمال وقوع بادزدگی )سرمای بهاره( در محصول 

گراد با توجه به ی سانتیتوجه به سنوات مشابه و احتمال کاهش دما تا دو درجه
 شرایط آب و هوایی فعلی

 معتدل
 پاسارگاد
 مرودشت
 سرچهان

ه شرایط آب و هوایی فعلی و اد با توجه بگری سانتیاحتمال کاهش دما تا دو درجه
 خسارت مزارع گوجه فرنگی، ذرت و برنج 

   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، جهرممنطقه گرم:  *

 مهر، المرد، الر، گراش، خنج، اوز* منطقه گرم و خشک: 
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 باغبانی -4-2

 های فنی محصوالت باغیتوصیه -4-2-1

 

 

  

 سیتوصیه کارشنا 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
داشت آب که قبل از بر نیمصرف گندم پاش در زمان قبل از آخر

 .ارقام یها و برداشت برخشود. هرس پاجوشیداده م
اند و دان نشدهعملیات برداشت پسته کال ارقامی که هنوز خن

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

 .انجام گردد HACCPو   GAPاصول 

 مرکبات

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

 مکنده

 باغیبه  فسا
 یهالخو مبارزه با حلزون و م یاریپتاسه و آب یمصرف کودها

 یبوم
 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
تازه  یهاپوشاندن نهالها و غرس نهال و پاجوش یجداساز

 )رطب( ی، برداشت تازه خورکشت شده

 و چوبخوار یسوسک کرگدن یابیبرداشت و رد  کازرون

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

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

 انار
و ریز و استهبان نی

 ارسنجان و شیراز
 به باغی

با  هیلوگاه تغذگتاج و مبارزه با کرم  رییبمنظور تغ وندیو پ یاریآب
 یاشو محلول پ میپتاسه محلول و ازته سولفات آمون یکودها

 و بور میکود کلس

 سیب
ی هاشهرستان

 مرکزی و شمالی
 به باغی

 یاردارانب تیخاص شیبمنظور افزا آبیاری و محلول پاشی کلسیم
 .شزیمثل رد دل یبهبود رنگ در ارقام رنگو 

 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

س گردد حتی االمکان از تمابرداشت بهداشتی و توصیه می
 خاشاک جلوگیری شود. ها زیر درخت با خاک ومیوه

 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 یماریبا ب، مقابله  یبرداشت محصول کنسرو  خرامه

 و هرس پاجوش یبرداشت محصول کنسرو  کوار
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 توضیحات تکمیلی
 

 و . یت نسبو کاهش رطوب یدما و خشک شیحاکم بر کشور و استان فارس و افزا یمیاقل توضعی به توجه با ..
و لذا برداشت ست ا دهیرس یولوژیزیف یدگیبه مرحله رس وهیزودتر از سنوات قبل م یل جاردر سا یباغ یهااغلب گونه

رار دهند و با توجه به نوع قموضوع را مد نظر  نیمحترم ا اغدارانبود. لذا ب میخواه ایشاهد بوده و  زود هنگام محصول را
 هیعدم انجام تغذ اینجام و ، ایاریعدم انجام آب ای)انجام  یباغ اتیعمل تیرینسبت به مد یگونه و رقم و زمان برداشت فعل

 . ندیاقدام نما عناصر و ...( یبا برخ یو محلول باش

 سبک  یاریبنوبت آ کیاز جمله پسته بعد از برداشت محصول  یریسردس یهاعنوان مثال در اکثر گونهه ب
 اریبس ریتاث ندهیال آسدر بهار  یگلده تیوضع بهبود یکار برا نیشود که ایانجام م میهمراه با کود ازته سولفات آمون

 نیهمچن .دیآیبعمل م یریجلوگ یقابل توجه زانیبه م تانو زمس زیایگل در طول فصل پ یهاجوانه زشیدارد. و از ر یخوب
 باشد.یگذار م ریاثت تیفیمحصول خوب و با ک دیو تول یشیبعد از برداشت در بهبود عملکرد زا Fruit set یمحلول پاش

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

 یهاپیژنوت chandler – Ronde de montignac- Franket – Pedroمانند  یخارج یارقام تجار یهاوندکیپ
 یها)در ماه یها احتمال سرمازدگپیارقام و ژنوت نیا گامهن ریخزان د لیاند، به دلانجام داده یرانیبرگده ا ریگل و د رید

 .ندیربوطه اقدام نمامکارشناسان  یهاهیالزم بر اساس توص یمارهای( وجود دارد. لذا نسبت به انجام تدی و آذر ،آبان

 یکود باتیرکازته و ت ی، عدم صرف کودهایاریو حذف آب عیدرختان کاهش سر نیاقدام در مورد ا نیترمهم 
 یه محلول پاشبنسبت  یاریو در صورت عدم آب یاریپتاسه محلول بصورت کود آب یازت باشند، مصرف کودها یوکه حا

در زمان  یسرمازدگ نیااز  یریمربوطه جهت جلوگ یهاهیتوص ری. سادییاقدام نما و ... میپتاس کاتیلیمانند س یباتیترک
 .دیبه اطالع خوا هد رس یآت یهانامهو هفته یمقتض
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 وهیدرختان م یهایماریآفات و ب یآگاه شیمراقبت و پ -4-3

 

 

 

 یها، تلهیهواشناس یهاستگاهیحفظ نباتات استان بر اساس اطالعات حاصل از ا تیریمد یآگاه شیشبکه مراقبت و پ
دفعات  تیریموارد ذکر شده نسبت به مد تی. الزم است با رعارا صادر نموده است لیذ هیاطالع اهیگ یو فنولوژ یفرمون

 و کاهش خسارت آفت اقدام گردد. یسمپاش

 

 یاهپزشکیگ یها هیو توص هیجدول اطالع

  

 نام محصول

 و موضوع اطالعیه
 شرایط توصیه ها

 سیب
 )مناطق سیب کاری(

 

 مبارزه تلفیقی کرم سیب

ها چه در نسل شده و معدوم کردن آن ختهیآلوده ر یهاوهیم یجمع آور -

 یتابستان و چه در نسل اول یزمستان

تنه درختان  یشل و شکسته رو یهان پوستهبرد نیپاک کردن و از ب- 2

 .باشدیآفت م یمحل زمستانگذران رایز

بدور تنه درختان در هر نسل و  یگون ایدار و عاج یهابستن کارتن - 3

که  ییبردن الروها نیب ها و ازمرتب آن دیقبل از برداشت و بازد نیهمچن

 آورند . ینوارها پناه م نیا شدن به رهیشف یبرا

با توجه به شرایط 

ی مناسب برای دمای

 آفت

 چغندرقند بهاره
 های شمالی()شهرستان

 

آفات مکنده )زنجره شته و 

...( ناقلین بیماری ویروسی 

 کرلی تاپ

 مبارزه با ناقلین جهت پیشگیری از شیوع بیماری با سموم :

  (لیتر در هکتارمیلی  250ایمیداکلوپرید )کنفیدور به نسبت 

 تیومتون )اکاتین( یک لیتر در هکتار 

 اوکسی دیمتون متیل )متاسیستوکس آر( یک لیتر در هکتار 

 نیم لیتر در هکتار ماالتیون یک و 

 تقویت گیاه بخصوص با عناصر ریز مغذی 

 25 تا 10دمای 

درجه سانتیگراد در 

 ماه شهریور

 انجیر-خرما
های دارای باغات )شهرستان

رما و اماکن مناسب انجیر و خ
 انبارداری(

 

 آفات انباری

ل محصوالت با توجه به زمان برداشت محصوالت خرما و انجیر و انتقا -1

ره هندی در برداشت شده به انبار و افزایش فعالیت آفات انباری از جمله شب پ

دفونی و ضطول دوره انبارداری الزم است که قبل از ورود به انبار محصوالت 

 درجه سانتیگراد نگهداری گردند. 2-5هایی با دمای  در سردخانه

ارای دهای ضدعفونی بایست توسط شرکتانجام عملیات ضدعفونی می -2

ر ددرجه سانتیگراد  2تنظیم دمای انبار در محدوده  مجوزصورت گیرد.

 باشد.کاهش فعالیت آفت موثر می

زمان مناسب 

برداشت همراه با 

دمای مناسب جهت 

 نباریفعالیت آفات ا
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 نام محصول

 و موضوع اطالعیه
 شرایط توصیه ها

 مرکبات
 کاری()کلیه مناطق مرکبات

 

ریپس ت-پسیل مرکبات

 مرکبات

ل یاهای جدید در شهریور و اوبا توجه به مناسب شدن دما و  ظهور برگ

 مهرماه در باغات مرکبات الزم است که در صورت افزایش جمعیت آفت

م ا هماهنگی کارشناس حفظ نباتات نسبت به سپسیل و تریپس مرکبات ب

 پاشی باغات اقدام نمایند.

 حرارت و رطوبت

مناسب جهت فعالیت 

آفت در شهریور و 

 اوائل مهرماه

 نخیالت
 خیزنخل هایشهرستان )کلیه

استان خصوصا مناطق آلوده 
 های المرد،شامل شهرستان

خنج، جهرم و  گراش، اوز،
 قیروکارزین(

 

 ی خرماسرخرطومی حنای

نایی حبا توجه به مساعد بودن دما جهت فعالیت آفت سرخرطومی  -1

م است خرما و مشاهده آلودگی در منطقه کارزین شهرستان قیروکارزین الز

ان بصورت مستمر از درخت جلوگیری از گسترش و یا شیوع آفت به منظور

خت، باغ بازدید و در صورت مشاهده موارد غیر معمول نظیر خشکیدگی در

رکز مسریعا مراتب را به نزدیک ترین  ...بیرون زدن شیرابه از تنه و 

 جهادکشاورزی اطالع دهند.

الم به وسیله با توجه به اینکه این آفت از مناطق آلوده به مناطق س -2

شود الزم است که قبل از نقل و انتقال پاجوش از پاجوش منتقل می

 سالمت آن اطمینان حاصل نمایند.

 باشد.ها ممنوع میجوش از مناطق آلوده به سایر شهرستانانتقال پا -3

 حرارت و رطوبت

مناسب جهت فعالیت 

آفت در شهریور و 

 ل مهرماهیاوا

 انار

 

 

مبارزه تلفیقی با کرم گلوه 

 انار

 پای رد شده ریخته هایمیوه و درختان آلوده روی هایمیوه آوری جمع -1

 هآلود هایمیوه دفن و ر اسرع وقتد درختان

 این هایپروانه انبوه شکار جهت نوری هایتله و فرمونی هایتله نصب  -2

 نباتات حفظ کارشناسان نظر با باغات در آفت

 مذکور آفت خسارت کاهش در کار این همزمان و همگانی مبارزه انجام -3

 .بود خواهد موثرتر

 حرارت و رطوبت

مناسب جهت فعالیت 

آفت در شهریور و 

 اوائل مهرماه

 بهپن
 الر، دشت، زرین داراب،)

 (اقلید فسا، استهبان،

 

کرم غوزه -کرم خاردار پنبه

 پنبه

 باالی جمعیت یا و خسارت مشاهده صورت در مستمر مزارع پنبه و پایش  -1

 از استفاده مزرعه، در براکون زنبور اقداماتی نظیر رهاسازی فوق، آفت الروهای

 ... و ماترین – اسپینوزاد آزال، منی تی،بی جمله از گیاهی و بیولوژیک سموم

تفاده از شیمیایی با اس مبارزة اول، سنین الروهای مشاهده محض به -2

 ،(نلوفنورو) مچ آوانت، بنزوات، امامکتین فیت، سمومی مانند پروکلیم

 وصیهت اساس بر پلو سومی تاکومی، ایمونیت، ماتریک، سکت، اوی الروین،

 نباتات حفظ کارشناسان

 انبوه شکار تجه هکتار هر در فرمونی تله عدد 12 حداقل از هاستفاد -3

 حرارت و رطوبت

مناسب جهت فعالیت 

آفت در شهریور و 

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

   
 های آلوده به کرم گلوگاهمیوه

 روی درخت
 ه های پای درخت در باغمیو 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

 

انار های ان برروی میوهدر باغات موجب خسارت فراو کرم گلوگاهرساند باتوجه به اینکه به اطالع کلیه باغداران می
آوری به جمع به منظور کاهش خسارت و جلوگیری از افزایش جمعیت آفت گلوگاه لطفا نسبت گردد،در این فصل می

تر اقدام نموده و نسبت به هر چه سریع ر پای درختانهای ریخته شده دیوهم های آلوده )گل زده( برروی درختان ومیوه
های نوری های فرمونی و تلههمچنین در این فصل نسبت به نصب تله یید.های آلوده اقدام نمادفن یا چال کود کردن میوه

نسبت به تغذیه و  مایید وهای این آفت در باغات با نظر کارشناسان حفظ نباتات شهرستان اقدام نجهت شکار انبوه پروانه
ن این کار در کاهش همزماو  بذکر است که انجام مبارزه همگانیآبیاری مناسب درختان هم توجه ویژه بنمایید. الزم 

 خسارت آفت مذکور بسیار موثرتر خواهد بود.

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

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

 شده جهت کشت غالت یلزوم استفاده از بذور ضدعفون :هیاطالع عنوان

 ها،رد آنمر کمیته فنی بذر بر عملکهای مجاز و نظارت مستا توجه به رعایت استانداردهای بذری توسط شرکتب -1
 تا حد امکان از بذور گواهی شده استفاده نمایید.

 نمایید. و اصول فنی را در ضدعفونی رعایت بوجاری قتز بذور خودمصرفی، بذور را با دا درصورت استفاده -2

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

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

 ت ثبت و گواهی بذر و نهال باشند.و دارای مهر موسسه تحقیقا های حامل بذر بایستی دارای اتیکت بودهکیسه -5

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

 انجام پذیرد.مناسب  ورتضدعفونی کردن به صبذور شکسته باشند و  های هرز وبذور بایستی عاری از بذر علف -7
 

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

   
 هار بر عملکرد شرکتنظارت کمیته فنی بذ پوشش یکنواخت سم و مناسب بوجاری ضدعفونی نامناسب و غیر یکنواخت بذور
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 بذور گندم وجو یضدعفون و یبوجار تیاهم :هیعنوان اطالع

 گندم( و یهااهکیها ) سیماریاز انتشار ب یریو جلوگ یریشگیمهم پ یبذور از راهکارها یو بوجار یضدعفون
 یماریها عالئم بشهور خودر صورت کاشت بذور آلوده، تا قبل از ظه بذر زاد بوده و یماریب نیباشد ایهرز م یهاعلف

 باشدمین صیقابل تشخ

    
 اهکیآلوده به س یبذور و خوشه ها 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

 ذر از دالالن بذر ب 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 شدهود

 بذرتن  1جهت 

 درهزارFS%3 1 دیویدند دیفنوکونازول

 درهزارFS%3.63 1 دیویدند استار سایپروکونازول+دیفنوکونازول

 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 کسیلرا 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 از قارچکش  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 نیکاربوکس
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 ذور خود مصرفی گندم و جو روش ضدعفونی ب :هیعنوان اطالع

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

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

 ن نمایید.پالستیکی پهپس از بوجاری دستی، بذور را بر روی سطح صاف و تمیز و ترجیحا بر روی پوشش  -2

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

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

 .نمود حتیاط بذور را زیرورواسمی الزم است با استفاده از بیل و با  شدن یکنواخت بذور به محلول جهت آغشته -5

در  فاده از سموم پودری بایستی ابتدا سم در یک ظرف جداگانه بخوبی با مقداری آب مخلوط و سپسدر صورت است -6
 سمپاش بریزید.

 ی پس از کم شدن رطوبت کیسه گیری انجام شود.س از ضدعفونی چنانچه رطوبت بذور زیاد بود، بایستپ -7

اطمینان حاصل  ،ها قبل از سفارشهای سیار ضدعفونی در برخی ازمناطق، از صحت دستگاهستگاهدبا توجه به فعالیت  -8
 د.رسیده باش اد کشاورزیها قبل از شروع عملیات مورد بازدید وتایید کارشناسان ذیربط مدیریت جهنمایید. بایستی دستگاه

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

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

       
 یبذور به روش دست یضدعفون

   

 های سیاربذور بادستگاه ضدعفونی مناسب وپوشش یکنواخت سم بوجاری
و پوشش غیریکنواخت  بوجاری نامناسب

 سم
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 هرز کلزا یعلف ها یشیرو شیکنترل پ تیاهم :هیاطالع عنوان

ز کاشت و به صورت اهای هرز مزارع قبل استان مبارزه با علف طق سردسیروع فصل کشت کلزا در منابا توجه به شر
 پیش رویشی از اهمیت ویژهای برخوردار است.

و ... اولویت  اختصاصی در زراعت کلزا بدلیل برخی از مشکالت فنی و اجرایی از جمله تنوع کم سموم علف کش
وارد فنی ذیل عایت مباشد. که در این خصوص ریشی میهای هرز بصورت قبل از کشت و پیش روکنترل علف مبارزه با

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

 

 های پیش رویشی:کشنکات مهم در استفاده از علف

 های پیش رویشی آگاهی از نوع علف هرز منطقه و مزرعه بسیار مهم است.کشاز علفاستفاده در  -1

های کشمرغ نباشد در میزان تاثیر علفتر از تخمکه اندازه کلوخه بزرگ نحویه تهیه بستر مناسب و یک دست ب -2
 پیش رویشی حائز اهمیت است.

 دارد.  اولویته پس رویشی و در طول فصل داشت کلزا نسبت به مبارز های هرزمبارزه پیش رویشی با علف -3

انتخاب نوع سمپاش و کالیبراسیون آن در افزایش کارایی مبارزه موثر است، استفاده از سمپاش پشت تراکتوری  -4
 بار راندمان سمپاشی را باال خواهد برد.  2-4و فشار  11003و  11002بومدار با نازل 

 علفکش های مناسب شامل : -5

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

روز بعد از آبیاری  3تا  2آبیاری انجام شود و  بل از کشتکش در فاصله کوتاه چند روزه قزمان برای استفاده از این علف
 علفکش مصرف و سپس کشت انجام شود.  باشد وبت مزرعه اصطالحا در حالت گاورودر زمانی که رط

قابل لیتر  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 استفادهاست شیافزا

   

 تهیه بستر مناسب آماده سازی مزرعه
 یاستفاده از سمپاش پشت تراکتور

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

 مستمر صورت به عمزار در است الزم ،و حبوبات پنبه مزارع در آفت هلیوتیس خسارت و فعالیت زمان به جهتو با
 نباتات حفظ اسانکارشن نظر با فوق، تآف الروهای باالی جمعیت یا و خسارت مشاهده صورت در گرفته و انجام پایش
 نمابند. اقدام کنترل آفت به نسبت

   
 هلیوتیس کرم تخم یوتیسهل الرو هلیوتیس شفیره

   
 هلیوتیس پره شب هلیوتیس کرم تغذیه هلیوتیس کرم خسارت

 

 : هیمنطقه تحت پوشش اطالع

 اقلید، فسا، استهبان، 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

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

2 
 کنترل

 بیولوژیک

 در عددهزار 4)دستورالعمل  به جهتو با آفت کنترل جهت مزرعه در براکون زنبور رهاسازی

 هکتار( هر

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

 اول سنین الروهای مشاهده محض به مزارع در

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

3 
 مبارزه

 شیمیایی

 شیمیایی ارزةمب روش از باید و نیست کافی فوق هایروش انجام آفت انطغی شرایط در

 .کرد استفاده

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

 نباتات حفظ کارشناسان
 

 و آب pH هایدهنده کاهش مصرف به نسبت محترم کشاورزان که است الزم سموم بهتر تاثیر منظور به :جهتو
  .نمایند ایویژه توجه( پاشی محلول های صابون ،ها روغنا )سورفکتانت ه
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 ایمگس میوه مدیترانه :هیعنوان اطالع

های انار، ای روی میوهآفت مگس میوه مدیترانه خسارت زایی های انار و آغاز فعالیتبا توجه به زمان رسیدن میوه
ب گذاری و برآورد جمعیت آفت اقدام و در صورت باال بودن جمعیت اقد امات کنترلی مناسمی بایست نسبت به انجام تله

 انجام پذیرد.

 عالئم  خسارت

 * ایجاد لکه روی میوه     

 * ریزش میوه     

  

 حشره کامل

 ایانهو الرو مگس میوه مدیتر

  
 

و  داشتهه محصول را ب درصدی 100توانایی ایجاد خسارت  .ای دنیا قرار دارداین آفت در فهرست آفات مهم قرنطینه
ور، انبه، پاپایا، خرما، گوجه مختلف ازجمله انواع مرکبات، انار، سیب، هلو، زردآلو، آلو، خرمالو، سیب، انگ هایمیزبانبه 

 شود.می باعث خسارت و کاهش کمیت و کیفیت میوه کند وحمله می (بی، به و...فرنگی، انجیر، ازگیل، گال

 

 مدیریت آفت :

+ تری  مناسبتله ز ابا استفاده  آفت موقع به تشخیص منظور به خطر معرض در آفت در مناطق مستمر پایش -1
 مدلور و یا بیولور 

 به مناطق سالم  ز انتقال میوه از مناطق آلودهاعمال قرنطینه و جلوگیری ا -2

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

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

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

 های آفتدن خاک جهت از بین بردن شفیرههای آلوده و زیر و رو کرجمع آوری و از بین بردن میوه -6

  .استان فارس
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 درختان میوه درجه حرارت روز آفات: 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 25/0اسپینوساد 

 در هزار 3/0لوفوکس 

 725 نسل دوم

 1425 نسل سوم

 1900 نسل چهار

 کرم سیب 2

 در هزار 1 مچ 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 نسل چهار

 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( 5/0اید استامی پر

 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 5/1لوفوکس 

 چند نسلی سپردار بنفش زیتون 5
تداخل سنین 

 پورگی
سی سم سی 1200لیتر روغن ولک +  12

 لیتر آب 400دورسیان در 

 چند نسلی شته و تریپس سیب 6
تداخل سنین 

 پورگی
زار دره 5/0 در هزار + دلتامترین 5/0کنفیدور 

 بعد از ریزش گل سیب
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 مقاالت فنی و کاربردی -5
 

 برای زراعت کلزاهای توصیه -5-1

 کارشناس زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس – رشیدیمنصور  مهندس

 

 از پس یروغن اهیگ نیدوم 2018 سال در دانه ونیلیم 70 یجهان دیتول با کلزا
 36-40 یحاو آن کنجاله و روغن درصد 42-45 یحاو آن دانه باشد. یم ایسو

 چرب یدهایاس یکاف ریمقاد داشتن لیدل به کلزا روغن .باشدیم نیپروتئ درصد
 از یکی نوانع به زین آن کنجاله و است هاروغن نیتر تیفیک با از یکی اشباع ریغ

  باشد.یم وریط و دام هیتغذ در منابع نیتر مناسب
 

 کلزا کشت یایمزا -5-1-1

 گردد.یم گندم محصول شیافزا باعث گندم با تناوب در -1

 شود.یم گندم زراعت یداریپا و هایماریب و هرز یهاعلف کنترل باعث -2

 دارد. ییبسزا نقش یزنبوردار صنعت در -3

 گردد. یم خاک یآل ماده شیافزا ثباع آن یایبقا -4

 گردد.یم خاک اعماق از ییغذا مواد جذب باعث آن قیعم شهیر -5

 کند.یم استفاده یخوب به زمستانه و زهییپا یها یبارندگ از گرددیم کشت زییپا در نکهیا لیبدل -6

 باشد.یم یریگرمس و معتدل سرد، مناطق در کشت قابل آن مختلف ارقام -7
 

 کاشت خیارت -5-1-2

 منظور به دارد. (یاریآب نیاول خی)تار کاشت خیتار به یادیز یبستگ آن دانه عملکرد که است یاهانیگ جمله از کلزا
 در مناسب زمان در کاشت شود. انجام منطقه شده هیتوص کاشت خیتار دامنه در دیبا کشت دانه عملکرد حداکثر به دنیرس

 طول کامل، برگ 6-8) کامل و یقو رزت با سرما شروع از قبل لقب کلزا تهبو شودیم سبب سرد معتدل و سرد مناطق
 خبندانی و سرما به باال اریبس تحمل و شود یگذران زمستان وارد متر( یلیم 10-12 طوقه قطر و متر یسانت 20-25 شهیر
 یشیزا مرحله اردو مطلوب یشیرو رشد با موقع به کلزا اهیگ شودیم سبب گرم مناطق در مناسب زمان در کاشت .دینما دایپ

 علت به گرم مناطق در کشت ریتاخ نگردد. مواجه فصل آخر دیشد یگرما با دانه شدن پر حساس اریبس مرحله در و شود
 اساس بر یکل بطور گردد.یم عملکرد تاًینها و دانه وزن دیشد کاهش موجب دیشد یگرما با اهیگ یبنددانه مرحله برخورد
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 کاشت خیتار از قبل هفته 3 حداقل منطقه هر در کلزا مناسب کاشت خیتار شده حاصل اتیتجرب و شده انجام قاتیتحق
  باشد.یم گندم شده هیتوص

 

 ازین مورد کاشت عمق و بذر زانیم بوته، تراکم -5-1-3

 منطقه گرفتن نظر در مطلوب، بوته تراکم به یدسترس یبرا
 هینام قوه دانه، هزار وزن کاشت، دستگاه ن،یزم یساز آماده کشت،

 ستیبایم بودن زیر لیبدل کلزا بذر است. یضرور کاشت خیتار و
 متریسانت 1-2 کاشت مناسب عمق و شود کاشته کم عمق در

 ارقام یبرا سرد معتدل و سرد مناطق در بوته مناسب تراکم است.
 هکتار( در بذر لوگرمیک 4-5) مربع متر در بوته 40-45 دیبریه ریغ

 بوته 30-35 دیبریه ارقام یبرا و خبندانی و یسرمازدگ رخط رفع از پس
 ارقام یبرا یریگرمس مناطق یبرا و خبندانی و یسرمازدگ خطر رفع از پس هکتار( در لوگرمیک 5/3-5/4) مربع متر در
  مربع متر در بوته 40-50 دیبریه ارقام یبرا و مربع متر در بوته 50-55 دیبریه ریغ

 

 کاشت روش -5-1-4

 اصالح زین کلزا کاشت یبرا که غالت کار یخط یبذرکارها از دهااستف با غالباً  کشت کلزا بودن زیر دانه به جهتو با
 گردد.یم استفاده کار زدانهیر یکارها فیرد ای و اندشده

 

 کلزا یکود ازین -5-1-5

 دارد شتریب یعملکردها به یابیدست یبرا ییغذا مواد به یشتریب ازین کلزا ،یا دانه اهانیگ از یاریبس با سهیمقا در
 گوگرد گندم به نسبت برابر دو از شیب و دارد ازین میپتاس و فسفر و تروژنین شتریب درصد 25 گندم با سهیمقا در که یبنحو

 هیتوص اهیگ یرشد مرحله و آزمون نیا جینتا به توجه با سپس شود انجام خاک آزمون دیبا بذر بستر هیته از قبل دارد. ازین
 50-240 از خاک تیوضع به بسته مطلوب عملکرد به یابیدست یبرا کلزا در ازین مورد تروژنین کود شود. انجام یکود

 گردد.یم هیتوص لوگرمیک 150-200 فسفر مصرف است. متفاوت اوره( در هکتار در لوگرمیک 100-480) هکتار در تروژنین
 گردد. استفاده لوگرمیک 150-20 زانیم به میپتاس اتسولف کود از بایستی و دارد میپتاس به یادیز ازین کلزا

 

 کلزا یاریآب -5-1-6

 نوع به بسته کلزا ازین مورد آب باشد.یم گندم مشابه کلزا یآب ازین مقدار گندم، با کلزا رشد دوره مشابهت به توجه با
 مترمکعب 0050-0006 نیب درش دوره طول در متوسط بطور یول دارد تفاوت یزراع تیریمد و هوا و آب خاک، ته،یوار
 و یبذرکار از پس شود.یم کلزا یهابوته استقرار و هشد سبز موجب کم آب مقدار با مرتبه 3 یال 2 یاریآب انجام باشد.یم
 اهچهیگ استقرار و شدن سبز از پس زییپا در سوم یاریآب شود.یم هیتوص بعد روز 7 تا 5 فاصله به دوم یاریآب اول یاریآب

  شود.یم هیتوص خاک یخشک و منطقه طیشرا به توجه با ازین درصورت
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 برای زراعت کلزا بستر سازی مناسب -5-2

 ان جهاد کشاورزی استان فارسهای مکانیزه سازمآوریکارشناس فن – مهندس مریم لطفعلیان

 

 اتیعمل نجاما هدف .باشدیم یزراعت نوع ره در تیموفق یاصل طیشرا از یکی مناسب بستر هیته و نیزم سازیآماده
 رداشتب تا کاشت مرحله زا مزرعه رد کار هولتس و اهیگ بهتر شیرو برای مناسب طیشرا جادیا یساز بستر و یخاکورز

 باشد. یم محصول

 
 مناسب یبسترساز از یینما

 

 محصول ردعملک شیافزا رد امر نیا بوده برخوردار یفراوان تیاهم از کاشت رایب مناسب بستر مودنن آماده و هیته
 چون مه ادوات از یبیترک رییبکارگ با الباًغ بذور گرفتن رارق برای ناسبم بستر جادیا و نیزم هیته دارد. یمهم ریتأث زین

 به دیبا کاشت سترب .ردگییم صورت دوار هایگاوآهن و سکید مرکب، یهاخاکورز ،یبشقاب گاوآهن برگرداندار، گاوآهن
 بهتر رقابت یبرا الزم طیراش شدن ایمه و مناسب سبز سطح جادیا اه،یگ عیسر استقرار و یزنجوانه باعث که باشد ایگونه

 در محصول عملکرد اهشک و مربع ترم در وتهب راکمت مناسب،کاهش یساز بستر به یابیدست عدم گردد. هرز هایعلف با
 :بود خواهد دیمف اریبس نیزم هدفمند و حیصح هیته در ریز نکات هب دقت داشت. خواهد نبالد به را هکتار

 انجام نزمی روی در تراکتور های¬برگشت و  رفت حداقل با یخاکورز اتیعمل خاک، تراکم از رییجلوگ جهت 
 .ردیگ
 یحفاظت یورزخاک یها روش از (tillage Conservative) حفظ خاک، خوردن بهم از یریجلوگ یبرا 

  شود. استفاده دیتول یهانهیهز کاهش نیهمچن و اکخ یآل ماده شیافزا خاک، شیفرسا کاهش خاک، رطوبت
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 مرکب ورزخاک با بذر بستر سازیهیته از یینما

 
 در و باال رطوبت در یخاکورز شود. انجام گاورو حال در و خاک مناسب رطوبت در یخاکورز اتیعمل انجام 

 ود.شیم یخاکورز اتیعمل دفعات تعداد و بزرگ یهاکلوخه دیتول به منجر خشک خاک
 به و شده جادیا یهاکلوخه زیسا کاهش به منجر محصول برداشت از بعد بالفاصله یخاکورز اتیعمل انجام 

 شد. اهدخو یخاکورز اتیعمل تعداد کاهش آن تبع
 بلکه شود، دهید یکنواختی ریغ و بلندی و یپست با ای و اریش اریش حالت نیزم در دینبا یخاکورز اتیعمل از بعد 

 یسادگ به آن در رفته بکار لهیوس نوع صیتشخ هک گردد مشاهده کدستی و کنواختی قدری به دیبا شده هیته مزرعه
 مهم نیا به یابیدست در یخاکورز اتیعمل شروع قبل ماتینظت انجام و ادوات حیصح یریکارگ به نباشد. ریامکانپذ

 بود. خواهد گذار ریتأث
 شخم روش شودیم شنهادیپ ،یزراع نیزم سطح در یختکنوایریغ جادیا عدم و پشته جادیا از رییجلوگ برای 

 شود. انجام نارک از شخم گرید سال و نیمز مرکز از شخم کسالی منظور نیبد و رییتغ زراعی هایسال در
 در دوم سکید شود. انجام شخم جهت به نسبت درجه 45 هیزاو با اول سکدی هاکلوخه بهتر خردکردن برای 

 شود. نجاما شخم جهت بر مودع بهتر حیتسط انجام منظور به ای و بزرگ های کلوخه وجود صورت
 خردکردن اتیعمل و بوده زدن سکید بار نیچند معادل (لرهایلوتیس و واتورهای)روت دوار گاوآهن رییبکارگ 

 .دهدیم انجام بهتر و عتریسر را ها کلوخه
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 لریکلوتیس با خاک یساز بستر از یینما

 

 یاریآب  در لیتسه موجب و است کشاورزی هاینیزم از استفاده در ضروری اقدامات جمله از نیزم حیتسط، 
 دیبا لولر با حیتسط اتیعمل انجام .گرددیم بذر عمق یتکنواخی به یابیدست و نیدرزم آب یمانداب حالت از رییجلوگ

 باشد. گوشه هب گوشه و نیزم قطرهای جهت در

 رد سله لیتشک خاک دح از شیب شدن پودر یعبارت به ای و ها اکدانهخ حد از شیب زیسا کاهش است ذکر به الزم
 تیحساس لیدل به کلزا محصول در ژهیو به مربع متر رد بوته تراکم کاهش و بذر یخفگ به منجر که اردد دنبال رابه خاک

 شیافزا یازس بستر تایعمل از بعد خاک رد حد از شیب هایوخهکل وجود نیهمچن شد. هدخوا سله به نسبت اهیگ نیا یباال
 اشت.د خواهد یپ در را یسبز بد و بذر تلفات زانیم
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 های هواشناسیپیوست الف: نقشه

 
 ساله( 25: پهنه بندی کمبود بارش در استان فارس نسبت به میانگین طوالنی مدت )8نقشه 

 

 
ه نسبت بارش ماهان راتیی)تغ یالبارش ماه جو یآنامول: 9نقشه 

 مدت( یطوالن نیانگیبه م

( 1979-2000) یورهد نیانگیباالتر از م یهابارش یدهندهسبز نشان فی* ط
را نشان  یلفص نیانگیاز م ترنییپا یهابارش یاقهوه فی. و طباشدیم
 . دهندیم

در  متریلمی ±500و  100، 50، 25، 10 یهارسم شده در بازه ی* کانتورها
باشندیماه م

 
تا یر ت 10معادل) ماه جوالی یه، براانماه SPIشاخص : 10نقشه 

 ( 1400ماه مرداد  9

-2000) یدوره نیانگیباالتر از م یهابارش یدهندهسبز نشان فیط* 
را  یفصل نیانگیاز م ترنییپا یهابارش یاقهوه فی. و طباشدی( م1979
  .باشندیداده م قدمناطق فا ینشان دهنده ،ی. مناطق خاکستردهندیمنشان 
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 مدت( یطوالن نیانگیبارش ماهانه نسبت به م راتیی)تغ جوالیماه  دمای یآنامول: 11نقشه 

 ی. کانتورهادهدیرا نشان م 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 ،ی. مناطق خاکسترباشندیم گرادسانتی درجه ±1 یهارسم شده در بازه

 

 
 27با  دما در ماه سپتامبر )برابر یهفتگ یدورنما: 12نقشه 

 مهر ماه( 2تا  وریشهر

 
 ماه( مهر 16تا  2)برابر با  دما دو هفتگی : دورنمای13نقشه 

 دهندیرا نشان م نیانگیاز م شتریب یدماها وقوعاحتمال  ایقهوهتا  قرمز فیو ط نیانگیکمتر از م دماهای وقوعاحتمال  ینشان دهنده نیلیتا  آبی فیط* 
 IRIه توسط بدست آمد -
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 بندی رطوبت نسبی استان فارس: پهنه14نقشه 

 

 
 بندی تابش خورشیدی استان فارس: پهنه15نقشه 
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