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 استان فارس هوا و اقلیم شناسی -1
 

 

 دور نمای آب و هوای استان -1-1

 

آسمان اردیبهشت ماه    24برای امروز شنبه    دهدینشان م  یآب و هواشناس  ینیبش یپ  یهاها و نقشهمدل   یخروج
باشد. در  ، مرکزی و غربی همراه میمالیی شنیمهبه ویژه در  با وزش باد شدید  استان غبار آلوده بوده و در برخی ساعت  

ظهر امروز از غلظت گرد و غبار  از  شود. در بعد  بینی میهمچنین خیزش گرد و خاک نیز با توجه به شدت وزش باد پیش 
از سوی دیگر از بینی شده است. گی پیش بارندینده جوی پایدار و بدون روز آ 5همچنین جو استان تا  سته خواهد شد. کا

 ود. ررو به افزایش می  هوا با شیب مالیمیدمای فردا 
 

و استفاده از   انددر مناطقی که بارشی دریافت نکرده مزارع   یاریرو، آب شیروز پ  5در  ییآب و هوا  طیتوجه به شرا با
جهت تداوم رویش   ، فسفر باال و پتاسهنهیآم  یدهایاس  ومیک اسید،هی  یبا کودها  هیکلزا؛ تغذ  کود سرک در مزارع گندم و 

تنظیم دور آبیاری جهت جلوگیری از    ؛استفاده از مالچ در بستر باغات برای حفظ رطوبت؛  و کاهش خسارت سرمازدگی
قرار دادن    ؛خنک روز و بدون وزش بادپاشی و محلول پاشی در ساعات  انجام عملیات سم ریزش میوه در باغات مرکبات؛  

ها و تاسیسات کشاورزی و پوشش پالستیکی سقف  کندوها در خالف جهت باد غالب منطقه؛ اطمینان از استحکام سازه 
)با توجه به    علوفه توسط دامداران  هیو ته  ونجهیبرداشت    یبرا  یجو  طیمساعد بودن شراها به دلیل وزش باد؛  گلخانه 

و باغداران    نیمد نظر زارع  یستیکه با  یاز جمله موارد  ییدما  تیبه وضعبا توجه    فقر مراتع به علت بارش کم باران(.
 . ردیمحترم قرار بگ
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 استان  بارشدما و بررسی  -2-1
 

 

  2/278ماه   اردیبهشت 23متوسط طوالنی مدت بارش استان از ابتدای سال زراعی تا   با توجه به آمار سنوات گذشته
دهنده آن است که  که نشان  ؛متر ثبت شده استمیلی  4/202باشد، این میزان در سال زراعی جاری  متر می میلی

بنابراین شرایط آبی سال   ،باشددرصد کمتر از متوسط طوالنی مدت می 27بارندگی استان در سال جاری در حدود  
های سال زراعی  بخش عظیم بارندگی  داشت که . بایستی در نظر باشدمی خشکجاری را نسبت به طوالنی مدت 

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

ها نتوانستند نیاز آبی گیاهان  ، با این وجود این بارشنمایدتر می ها را آسانآب حاصله از این بارش  دسترسی گیاه به 
 .زراعی و باغی را در فصل مورد نیاز به خوبی تامین نمایند

درصد مساحت استان    73/ 6دهد که در حدود  مقایسه آماری بارش سال زراعی جاری با متوسط طوالنی مدت نشان می 
درصد نرمال    50های کمتر از  درصد این مساحت، بارش   3/ 5  د، که ان درصد نرمال را دریافت کرده   25ی کمتر از  ها بارش 
های  بارش درصد مساحت استان    0/1. از سوی دیگر  گیردبیشتر مناطق مرکزی استان را در بر می   اند. این گستره داشته 

 . اند کرده بیشتر از نرمال را دریافت    % 11نرمال تا  
 

 

 

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

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

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

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

م  بخش   ی شهرها   ان ی در  فارس  از    یی ها استان 
دریافتی  ست که بارش  از استان ا   ی بخشا  شهرستان آباده تنه 

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

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

درصد مساحت استان   64/ 7  گری د   ی. از سو شود ی شامل م 
اند. از  کرده   افت ی را در   تر م ی ل ی م   250تا    150  ن ی ب   ی ها بارش 
  ییها و بخش   دشت ن ی جهرم، داراب، زر   ی ها شهرستان   جمله 
 و فراشبند.  راز ی از ش 

 

 

 

 
 1401/ 02/ 24بندی بارش سال زراعی استان تا تاریخ  : پهنه 1نقشه  
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 1401 اردیبهشت  17تا   4  یزمان یدر بازه : خالصه آمار هواشناسی استان 1جدول 

پارامتر 

 هواشناسی

بیشینه  

 دما
 کمینه دما 

متوسط  

 دما

 بارش

 تجمعی 

- تبخیر

 تعرق
 رطوبت

 درصد متر میلی گراددرجه سانتی

 بیشترین مقدار
2/37 

 مهر
 --- 

6/29 
 مهر

0/479 
 سپیدان

4/105 
 مهر

4/55 
 خسروشیرین 

 ---  کمترین مقدار 
1/5 

 خرمبید 
5/12 

 خسروشیرین 
7/76 

 آباده
2/66 

 خسروشیرین 
9/20 

 دشتزرین

 8/39 2/66 7/197 8/19 2/12 1/27 میانگین 
 مانتیث برآورد شده است. -تعرق محاسبه شده از روش پنمن-تبخیر * 

 

  ثبت شده است که   گرادیدرجه سانت  8/19استان    ی، به طور متوسط دما1401  بهشتیارد  17تا    4  یزمان  یدر بازه 
و حداکثر    6/29  یمهر با متوسط دما  نیداشته است. همچن  شیافزاگراد(  درجه سانتی  5/0نسبت به دو هفته پیش اندکی )

ا  نیترگرم  گرادیدرجه سانت  2/37ثبت شده    یدما و   یدر ط  ستانشهر  از آن خنج  بوده است. پس  دو هفته گذشته 
. باشندی شهر گرم استان م  نیو سوم  ن یدوم  گرادیسانت  یدرجه   3/27و    0/29  ی هابا درجه حرارت   بیبه ترت  دشتزرین 

در  است.    گزارش شده  گرادی درجه سانت  6  یدما  ینه یو کم  5/12  یبا متوسط دما  نیریوششهر استان خسر  نیسردتر
ایستگاه خرمبید ثبت شده است.  درجه سانتی  1/5حالی که کمترین دمای ثبت شده   در  بوده که    ی هاشهرستانگراد 

سرد استان در دو هفته    ی شهرها  نی و سوم  ن یدوم  گرادیدرجه سانت  3/13و    2/13با    زین  خرمبید و سیمکان )بوانات(
 .باشندی گذشته م

 

 
 فارس دمای استانبندی متوسط : پهنه2نقشه 

 

 
 بندی دمای کمینه استان فارس : پهنه3نقشه 
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 آگاهیهای فنی و پیش توصیه  -2

 زراعت -1-2

 ی محصوالت زراع  یفن یهاه یتوص -1-1-2
 

 های عمومی توصیه 
 

 مریم لطفعلیانکارشناس: 
 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 سرد 

 داشت 
 ی هرز و دفع آفات نبات یهاها به منظور مبارزه با علفپاشسم ونیبراسیو کال  یفن نهیمعا

 با النس(  ی)عدم استفاده از سمپاش یسم پاش یمناسب برا یهاها و روشکیاستفاده از تکن

 کاشت 

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

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

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

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

 برداشت به موقع مزارع 

 معتدل 

 داشت 
 ی هرز و دفع آفات نبات یهامنظور مبارزه با علفها به پاشسم ونیبراسیو کال  یفن نهیمعا

 ( با النس ی)عدم استفاده از سمپاش یسم پاش یمناسب برا یهاها و روشکیاستفاده از تکن

 کاشت 

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

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

 برداشت 

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

 به موقع محصول  لیتحو حمل و ینیبشیپ
 در زمان برداشت  حضور در مزرعه و کنترل ریزش کمباین
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 گرم

 داشت 
 ی هرز و دفع آفات نبات یهاها به منظور مبارزه با علفپاشسم ونیبراسیو کال  یفن نهیمعا

 ( با النس ی)عدم استفاده از سمپاش یسم پاش یمناسب برا یهاها و روشکیاستفاده از تکن

 در زمان برداشت  نیکمبا زشیحضور در مزرعه و کنترل ر برداشت 

 کاشت 

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

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

گرم و 

 خشک 

 داشت 
 ی هرز و دفع آفات نبات یهاها به منظور مبارزه با علفپاشسم ونیبراسیو کال  یفن نهیمعا

 ( با النس ی)عدم استفاده از سمپاش یسم پاش یمناسب برا یهاها و روشکیاستفاده از تکن

 در زمان برداشت  نیکمبا زشیحضور در مزرعه و کنترل ر برداشت 

 کاشت 

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

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

 

 پاشی خود داری شود.در زمان وزش باد از هر گونه سم
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 گندم محصول: 

 

 محمد اسماعیل صداقت کارشناس: 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 سرد 

 مزارع آبیاری 
 aیهابه کنترل علف آنو پس از  یاریبآمزارع گندم  اه، یگ  یرطوبت ازیبا توجه به ن 

 هرز و استفاده از کود سرک اقدام گردد. 

 های هرز کنترل علف
b هفته   2-3هرز مزرعه گندم، حدود  هایعلف  تیوضع یابیارز یزمان برا  نیبهتر

 است.   اهچهیپس از استقرار گ

 مصرف کود سرک 
c و اواخر   دهیساقه ، زنی زمان مصرف کود سرک در مرحله پنجه نیبهتر

 . باشدی( میشی)قبل از مرحله زا  دهیساقه

 کنترل  
 هاآفات و بیماری

مشاهده آفات  الزم است مزارع گندم بطور مستمر پایش و در صورت 
 الخصوص سن و شته( و عوامل بیماری زا نسبت به کنترل آن اقدام گردد. )علی

 معتدل 

 آبیاری مزارع 
 aیهابه کنترل علف آنو پس از  یاریبآمزارع گندم  اه، یگ  یرطوبت ازیبا توجه به ن 

 هرز و استفاده از کود سرک اقدام گردد. 

 کنترل  
 هاآفات و بیماری

مزارع گندم بطور مستمر پایش و در صورت مشاهده آفات  الزم است 
 الخصوص سن و شته( و عوامل بیماری زا نسبت به کنترل آن اقدام گردد. )علی
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 گرم

 آبیاری مزارع 
 aیهابه کنترل علف آنو پس از  یاریبآمزارع گندم  اه، یگ  یرطوبت ازیبا توجه به ن 

 هرز و استفاده از کود سرک اقدام گردد. 

 کنترل  
 هاآفات و بیماری

الزم است مزارع گندم بطور مستمر پایش و در صورت مشاهده آفات  
 الخصوص سن و شته( و عوامل بیماری زا نسبت به کنترل آن اقدام گردد. )علی

گرم و 

 خشک 
 مزارع در مرحله برداشت. نظارت و پایش : d نظارت بر برداشت 

 

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

 مرودشت ، کوار، بادآ روزی ف ، رازیش ، سروستان ، سرچهان ، زرقان ، خرامه، ضایب ،  بختگان   ،، استهبان 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  : داشته باشند لذا قبل از کنترل   ی هرز حالت شاداب   های علف   است   الزم   ها کش به منظور جذب بهتر علف

هرز مصرف کود سرک بالمانع   های پس از کنترل علف   ن یهمچنگردد.  ی م  ه ی مزارع توص  ی ار ی هرز، آب   های علف 

 است. 
 

b :سه اصل: انتخاب سموم مناسب، غلظت مناسب و زمان مناسب  تی سموم رعا ییکارا  شیجهت افزا

 است. یمهم و ضرور اریمبارزه بس

  باشد.هفته پس از سبز شدن گیاهچه می  6های هرز بهترین زمان جهت کنترل علف 

 

c  :کنترل    ن یشده استفاده گردد. همچن  هیتوص  کیو در مراحل فنولوژ  طیکود سرک بصورت تقس  گرددیم  هیتوص
   است. تیاهم  یهرز قبل از مصرف کود سرک دارا یهاعلف 

عملکرد گندم   شیدر افزا  ییبسزا  ریدر هزار تاث  5اوره با غلظت    یمحلولپاش  ایو    یمغذ  زیر  یکودها  پاشیمحلول 
 خواهد داشت.

 

 ده ی در مزارع خسارت د  ،یپس از وقوع سرمازدگ  گرددیم  ه یتوص  ،ی از سرمازدگ  دهیمزارع خسارت د  در

اوره بصورت   لو یک   5تا    3و    یرو  ی حاو  عیما  یکودها  نه،یآم  دیاستفاده از اس  اهیگ  یدر بهبود  عیجهت تسر

  یار یآب  ستیبایم  یاشپمزارع قبل از محلول  نیاست که ا  ینکته ضرور   ن ی ذکر ا  . گردد یم  هیتوص  پاشیمحلول

 مزارع موثر خواهد بود. نی در ا زیکه استفاده از کود اوره بصورت سرک ن   گردند. ضمن آن

 

d  :ها تاثیر بسزایی در کاهش ضایعات و ریزش دانه در مزارع  تنظیم کمباین و نظارت بر برداشت کمباین

 خواهد داشت.  
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 جو محصول: 

 

 هاشمی هادی سید کارشناس: 

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 سرد 

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

 سرک  کود
در سه مرحله   و طیبه صورت تقس نهژتروین یکودها ریسا ایمصرف کود اوره و * 
  ، درصد( 30) یرودرصد(و اواخر ساقه 40) یدرصد(، اواخر پنجه زن  30) یاریآب نیدوم

 . راکز خدماترشناسان مابا نظر ک

 یهابا علف مبارزه
 هرز 

ل یتا اوا  یپنچه زن  یبرگ و پهن برگ از مرحله ابتدا  کیهرز بار یهامبارزه با علف
 . و با نظر کارشناسان مراکز خدمات یروساقه

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

و  یمزارع جهت مبارزه با سن غالت در مرحله سن مادر یدر صورت لزوم سمپاش
 . کارشناسان مراکز خدمات  ییپوره با راهنما

 معتدل 

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

 یهابا علف مبارزه
 هرز 

 . با نظر کارشناسان مراکز خدماتهرز پهن برگ  یهامبارزه با علف

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

 یمزارع جهت مبارزه با سن غالت در مرحله سن مادر یدر صورت لزوم سمپاش
 . کارشناسان مراکز خدمات ییو پوره با راهنما
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 گرم

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

کارشناسان    ییمزارع جهت مبارزه با سن غالت در مرحله پوره با راهنما یسمپاش
 . مراکز خدمات

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

 .خدمات

گرم و 

 خشک 

 هابیماریآفات و 
و در صورت لزوم   یتورزن  اتیسن غالت در مزرعه با انجام عمل تیجمع نییتع

کارشناسان    ییمزارع جهت مبارزه با سن غالت در مرحله پوره با راهنما یسمپاش
 . مراکز خدمات

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

 .خدمات

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

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

  ی زندرصد(، اواخر پنجه  30)  یاریآب  نیدر سه مرحله دوم  و  طیبه صورت تقس  نهژ تروین  یکودها  ر یسا  ایمصرف کود اوره و  *  
 رشناسان مراکز خدمات.  اشده و با نظر ک دهیکود تدارک د زانیدرصد( با توجه به م  30) یو اواخر ساقه رو درصد( 40)

 

 در هکتار نباشد.  لوگرمیک 250تن جو در هکتار کمتر از  4عملکرد   یشود مصرف کود اوره برایم هی توص
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  چغندر قند پاییزهمحصول: 

 

 نصراله آتشی شیرازی، محسن بذرافشان کارشناس: 

 

 
 
 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم 

 رمگ

 های هرز علف
 مزرعه بدون علف هرز و در تراکم مناسب خود باشد. دیزمان با نیدر ا 
 آن فورا اقدام گردد.  یدست نیصورت وجود علف هرز نسبت به وج در

 آفات

 این  مناسب کنترل منظور وجود دارد. به خسارت شته سیاه برگیبا گرم شدن هوا امکان 
  سیستمیک هایکشحشره با پاشیاست بسرعت سم الزم آن،  احتمالی پیامدهای و آفت

 توصیه شده انجام گردد. 
وجود دارد.   اردیبهشت)رهه( در  نایکارادر ایخوار  خسارت آفت کرم برگ امکان 

ها اقدام گردد. در  بوته یجوانه مرکز ژهیمزرعه به و دیالزم است نسبت به بازد نیبنابرا 
 . دیریخسارت آن با کارشناسان تماس بگ یهانشانه ایصورت مشاهده آفت 

آفت  نیو خسارت آن، به منظور کنترل مناسب ا  نایدردر صورت مشاهده آفت برگخوار کارا 
در کنترل  ری از طلوع آفتاب انجام شود. تاخ شی در عصر و غروب و تا پ یالزم است سمپاش

و کاهش   یشیرشد رو شیا زآن اف آمدیشده و پ یجب خسارت به جوانه مرکزآفت مو نیا 
 قند است.  اریع 

که با مشاهده    ردیقرار گ قیدق دیمورد بازد هابوته ی جوانه مرکز دیزمان به بعد با نیاز ا 
 ینسبت به مبارزه با آن اقدام نمود. برا  (تایچغندرقند )ل  دیآفت ب  یهانشانه نینخست

 از طلوع آفتاب است.  شی پتا در عصر و غروب و  یزمان سمپاش نیآفت بهتر نیکنترل ا 
  یآلودگ  نیآغاز ی هالکه تیوضع یمزرعه و بررس دیبازد ییآب و هوا  طیتوجه به شرا  با

مدنظر و مورد دقت قرار   هابرگ   ی ها و سپس رودر پشت برگ  یسطح  دکیبه سف
نشانه  نی. با مشاهده اولدارد یشتریب تی در مزارع پربرگ اهممورد  نی. توجه به ا ردیگ

 شده اقدام به کنترل نمود.   هیصتو یهاکشبا قارچ دیبا یسطح دکیسف

 تغذیه 
کود پتاس را بطور کامل   هیاست که سهم   یمزارع  یبرا  یکود  هیمرحله توص نیدر ا 

تا دو نوبت کود پتاس محلول در آب با   کی مزارع استفاده از  نیاند. در ا ننموده افتیدر
 .شودیم  هیروزه تا زمان برداشت توص 20فاصله 
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم 

 رمگ

 آبیاری

 گیرد. تنظیم دور آبیاری با توجه به مرحله رشدی گیاه و وضعیت دمای روزانه مدنظر قرار 

 از آبیاری بیش از حد خودداری شود. 
بسته به زمان برداشت   دیبا ماندهیباق یهایاریآب یزیربا توجه به آغاز برداشت مزارع، برنامه

 گردد.   میتنظ
 . شودیملکرد م ع خاک سبب مشکالت در برداشت و افت   یخشک ایخاک و  ادیرطوبت ز

 برداشت 

با توجه به شرایط دمایی، به منظور تحویل چغندرقند سالم و بدون پوسیدگی، برداشت  
مزرعه هماهنگ با برنامه زمانی کارخانجات انجام شود تا از پالسیدگی و تغییر کیفیت  

 چغندرکاران جلوگیری شود. چغندرقند و در نهایت کاهش درآمد 

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم 

و  رمگ

 خشک 

 های هرز علف
 مزرعه بدون علف هرز و در تراکم مناسب خود باشد. دیزمان با نیدر ا 
 آن فورا اقدام گردد..  یدست نیصورت وجود علف هرز نسبت به وج در

 آفات

 این  مناسب کنترل منظور وجود دارد. به برگیخسارت شته سیاه با گرم شدن هوا امکان 
  سیستمیک هایکشحشره با پاشیاست بسرعت سم الزم آن،  احتمالی پیامدهای و آفت

 توصیه شده انجام گردد. 
وجود دارد.   اردیبهشت)رهه( در  نایکارادر ایخوار  خسارت آفت کرم برگ امکان 

ها اقدام گردد. در  بوته یجوانه مرکز ژهیمزرعه به و دیالزم است نسبت به بازد نیبنابرا 
 . دیریخسارت آن با کارشناسان تماس بگ یهانشانه ایصورت مشاهده آفت 

آفت  نیو خسارت آن، به منظور کنترل مناسب ا  نایدردر صورت مشاهده آفت برگخوار کارا 
در کنترل  ری از طلوع آفتاب انجام شود. تاخ شی در عصر و غروب و تا پ یالزم است سمپاش

و کاهش   یشیرشد رو شیآن افرا  آمدیشده و پ یآفت موجب خسارت به جوانه مرکز نیا 
 قند است.  اریع 

که با مشاهده    ردیقرار گ قیدق دیمورد بازد هابوته ی جوانه مرکز دیزمان به بعد با نیاز ا 
 ینسبت به مبارزه با آن اقدام نمود. برا  (تایچغندرقند )ل  دیآفت ب  یهانشانه نینخست

 از طلوع آفتاب است.  شی پتا در عصر و غروب و  یزمان سمپاش نیآفت بهتر نیکنترل ا 
  یآلودگ  نیآغاز ی هالکه تیوضع یمزرعه و بررس دیبازد ییآب و هوا  طیتوجه به شرا  با

مدنظر و مورد دقت قرار   هابرگ   ی ها و سپس رودر پشت برگ  یسطح  دکیبه سف
نشانه  نی. با مشاهده اولدارد یشتریب تی در مزارع پربرگ اهممورد  نی. توجه به ا ردیگ

 شده اقدام به کنترل نمود.   هیصتو یهاکشبا قارچ دیبا یسطح دکیسف
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات اقلیم 

گرم و 

 خشک 

 تغذیه 

کود پتاس را بطور کامل   هیاست که سهم   یمزارع  یبرا  یکود  هیمرحله توص نیدر ا 
تا دو نوبت کود پتاس محلول در آب با   کی مزارع استفاده از  نیاند. در ا ننموده افتیدر

 .شودیم  هیروزه تا زمان برداشت توص 20فاصله 

 آبیاری

 گیرد. تنظیم دور آبیاری با توجه به مرحله رشدی گیاه و وضعیت دمای روزانه مدنظر قرار 

 از آبیاری بیش از حد خودداری شود. 
بسته به زمان برداشت   دیبا ماندهیباق یهایاریآب یزیربا توجه به آغاز برداشت مزارع، برنامه

 گردد.   میتنظ
 . شودیملکرد م ع خاک سبب مشکالت در برداشت و افت   یخشک ایخاک و  ادیرطوبت ز

 برداشت 

با توجه به شرایط دمایی، به منظور تحویل چغندرقند سالم و بدون پوسیدگی، برداشت  
تا از پالسیدگی و تغییر کیفیت  مزرعه هماهنگ با برنامه زمانی کارخانجات انجام شود 

 چغندرقند و در نهایت کاهش درآمد چغندرکاران جلوگیری شود. 

 

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

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

 

 تکمیلی توضیحات 

 

دار )مانند اوره( باعث  استفاده زیاد و بیش از حد و همچنین مصرف دیرهنگام کودهای نیتروژنتذکر مهم: 

 کاهش عیار قند محصول تولیدی خواهد شد.  
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 کلزا محصول: 

 

 ی رشیدمنصور کارشناس: 

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم

 سرد 

 آبیاری مزارع 
  ن ی چون ا   باشد ی م   ی مناطق در مرحله غنچه و گلده   ن ی کلزا در ا   نکه ی با توجه به ا 

 . مزارع اقدام گردد   ی ار ی ب آ نسبت به    باشد ی م   اه ی دو مرحله از مراحل حساس گ 

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

 اقدام گردد.    ی نسبت به مصرف کود سرک در مرحله غنچه ده   باشند ی م 
 . رد ی صورت گ   ی تا قبل گلده   ست ی با ی م   ی هر نوع کود ده 

  یمبارزه با شته موم
 کلزا

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

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

 معتدل 

 بیاری مزارع آ

تا شروع   یمناطق مرحله گلده نیدر ا  اهیگ یمرحله رشد نکهیبا توجه به ا 
بالفاصله  باشندیم اهیدو مرحله از مراحل حساس گ نیو ا  باشدیم یغالفبند

 . گردد یاریبآ

  یمبارزه با شته موم
 کلزا

کلزا بالفاصله   یبه شته موم  یلودگ آضمن سرکش منظم از مزارع در صورت 
   .ردی با سموم مناسب صورت گ یسمپاش

 . استفاده گردد موریها از سم پرتیحفظ پاراز یبرا  یدر مرحله گلده 

 .نسبت به مصرف کود سرک اقدام گردد  ی تا قبل گلده  مصرف کود سرک 
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 کارشناسیتوصیه  نوع عملیات  اقلیم

 گرم

 مبارزه با شته مومی کلزا

کلزا بالفاصله   یبه شته موم یلودگآمنظم از مزارع در صورت  یضمن سرکش
   .ردی با سموم مناسب صورت گ یسمپاش

 استفاده گردد.  موریها از سم پرتیحفظ پاراز یبرا  یدر مرحله گلده 

 بیاریآ
مزارع اقدام    یاریبآدر مرحله غالف و دوره پر شدن دانه نسبت به 

 .گردد

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

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

 و خشک  گرم

 مبارزه با شته مومی کلزا

کلزا    یبه شته موم یلودگآمنظم از مزارع در صورت   یضمن سرکش
  .ردیبا سموم مناسب صورت گ ی بالفاصله سمپاش

 .استفاده گردد  موریها از سم پرت یحفظ پاراز یبرا یدر مرحله گلده

 بیاریآ
مزارع اقدام    یاریبآمرحله غالف و دوره پر شدن دانه نسبت به  در

 .گردد

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

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

 دانیسپ، دی خرمب، پاسارگاد، بوانات، دیاقل،  آباده منطقه سرد:

 مرودشت ، کوار، بادآروز ی ف، رازیش، سروستان ، سرچهان ،  زرقان ، خرامه، ضای ب، بختگان ، استهبان، ارسنجان منطقه معتدل: 

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

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

 

 ی محمود نی غالمحسکارشناس: 

 
 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم 

 کاشت  معتدل 

 بستر مناسب کشت  هی ته -1
در عملکرد   شیافزا  منظور بهو انتخاب رقم مناسب  شده اصالح بذور از ستفادها  -2

 محصول  افیال  تیفیو ک
به منظور   نتهیدل تراکم مناسب )استفاده از بذور جادیکاهش مصرف بذر و ا  -3

  انیاز طغ یریجلوگ  یبه تراکم مناسب برا  یاب یدست تیکاهش مصرف بذر و در نها
  دلینته کیلوگرم 20 کار بذر با ردیفی  کشت در مصرفی میزان(، هایماریآفات و ب

 .رسدمی نظر به کافی
  ج ینتا هیتوص زانمی  براساس( پتاسه و فسفاته ، )ازته هیپا یاستفاده از کودها -4

 آزمون خاک مزرعه 
 .باشدمی مترسانتی 4-7 خاک بافت با  متناسببذر،  کاشت مناسب عمق تیرعا -5

 کاشت مناسب  خ ی تار تیرعا-6

 کاشت  گرم 

 بستر مناسب کشت  هی ته -1
در عملکرد   شیافزا  منظور بهو انتخاب رقم مناسب  شده اصالح بذور از ستفادها  -2

 محصول  افیال  تیفیو ک
به منظور   نتهیدل تراکم مناسب )استفاده از بذور جادیکاهش مصرف بذر و ا  -3

  انیاز طغ یریجلوگ  یبه تراکم مناسب برا  یاب یدست تیکاهش مصرف بذر و در نها
  دلینته کیلوگرم 20 کار بذر با ردیفی  کشت در مصرفی میزان(، هایماریآفات و ب

 .رسدمی نظر به کافی
  ج ینتا هیتوص زانمی  براساس( پتاسه و فسفاته ، )ازته هیپا یاستفاده از کودها -4

 آزمون خاک مزرعه 
 .باشدمی مترسانتی 4-7 خاک بافت با  متناسببذر،  کاشت مناسب عمق تیرعا -5

 کاشت مناسب  خ ی تار تیرعا-6
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم 

 کاشت  گرم و خشک 

 بستر مناسب کشت  هی ته -1
در عملکرد   شیافزا  منظور بهو انتخاب رقم مناسب  شده اصالح بذور از ستفادها  -2

 محصول  افیال  تیفیو ک
به منظور   نتهیدل تراکم مناسب )استفاده از بذور جادیکاهش مصرف بذر و ا  -3

  انیاز طغ یریجلوگ  یبه تراکم مناسب برا  یاب یدست تیکاهش مصرف بذر و در نها
  دلینته کیلوگرم 20 کار بذر با ردیفی  کشت در مصرفی میزان(، هایماریآفات و ب

 .رسدمی نظر به کافی
  ج ینتا هیتوص زانمی  براساس( پتاسه و فسفاته ، )ازته هیپا یاستفاده از کودها -4

 آزمون خاک مزرعه 
 .باشدمی مترسانتی 4-7 خاک بافت با  متناسببذر،  کاشت مناسب عمق تیرعا -5

 کاشت مناسب  خ ی تار تیرعا-6

 استهبان، فسا، سروستانمعتدل گرم: 

 داراب، زرین دشت، جهرم  گرم:

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

 

 

 جدول تاریخ بهینه و واقعی کاشت محصول پنبه استان فارس 

 میانگین 
 دامنه تاریخ واقعی کاشت 

 میانگین 
 دامنه تاریخ بهینه کاشت 

 منطقه
 از تا از تا

 معتدل گرم  15/2 15/3 25/2 20/2 31/3 15/3

 گرم 20/2 30/30 10/3 25/2 20/4 25/3

 گرم و خشک  25/2 31/3 15/3 30/2 15/4 20/3

 استهبان، فسا، سروستانمعتدل گرم: * 

 داراب، زرین دشت، جهرم * گرم:

 مهر ،  المرد، الر، گراش،  خنج، اوزگرم و خشک:  *
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 ارقام پنبه مشخصات 

 نام رقم
 عملکرد

 )کیلوگرم در هکتار( 

 زود رسی 

 )روز( 

وزن  

 غوزه

 )گرم( 

ارتفاع 

(cm) 

درصد  

 کیل 

طول  

  الیاف 

(mm) 

ظرافت 

 الیاف
 اقلیم مناسب کشت ویژگی های بارز رقم

 ساجدی 

در فاصله کشت   6000

 مترسانتی  20در  80

در   7000بیش از 

فواصل کاشت باریک  

 سانتی متر( 10در 40)

115-120 5.5 145-130 42-38 30-28 9/3 

  بسیار زود رس، پرمحصول،

مناسب   تیپ نیمه بسته، 

 برای برداشت مکانیزه 

کاری  تمام مناطق پنبه

 کشور 

 حکمت 

در فاصله کشت   5600

 سانتی متر   20در  80

در فواصل   6500

در  40کاشت باریک )

 سانتی متر( 10

120-130 5/4-2/4 95-85 
8/35 

5/36 

6/28 

30 

9/3 

2/4 

  تیپ بسته، عملکرد باال،

الیاف   خیلی زود رس، 

 ظریف با کیل نسبتا زیاد 

استان فارس و مناطق  

 مرکزی کشور 

 11-85 5 130-125 6500 ارمغان 
15/38 

03/41 
3/30-29 4/4 

پرمحصول و زود رس  

متحمل به تنش شوری و  

 خشکی

خراسان   استان گلستان،

سایر مناطق پنبه کاری  

 کشور 
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 رقمنام 
 عملکرد

 )کیلوگرم در هکتار( 

 زود رسی 

 )روز( 

وزن  

 غوزه

 )گرم( 

ارتفاع 

(cm) 

درصد  

 کیل 

طول  

  الیاف 

(mm) 

ظرافت 

 الیاف
 اقلیم مناسب کشت ویژگی های بارز رقم

 3/4 2/30 40 85 5/5 130 6000 لطیف 

  دارای عملکرد خوب، 

پتانسیل غوزه دهی  

متحمل نسبی به   مناسب،

الیاف  بیماری و کیفیت 

 مطلوب 

خراسان   استان گلستان،

مناطق   ورامین و رضوی،

های  مشابه در استان

برخی مناطق    مرکزی،

 استان فارس 

 95-75 5 135-130 7000 گلستان 
5/38 

59/42 

29 

6/31 
1/4 

پرمحصول و زود رس،  

متحمل به تنش شوری و  

امکان برداشت   خشکی،

 مکانیزه 

استان گلستان و کلیه  

 کاری کشور مناطق پنبه 

 1/4 30 37 110-150 6 160 4200 بختگان 

متحمل به بیماری  

 پژمردگی ورتیسیلیومی،

 دارای غوزه درشت 

 استان فارس 

 2/4 5/29 5/38 110-85 5/5 135-130 6800 شایان 

  عملکرد باال، زود رس،

پایداری و سازگاری  

 مناسب 

  های فارس، استان

  مناطق مرکزی، اصفهان، 

اردبیل،گلستان و مناطق  

 گرم و خشک کشور 
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 نام رقم
 عملکرد

 )کیلوگرم در هکتار( 

 زود رسی 

 )روز( 

وزن  

 غوزه

 )گرم( 

ارتفاع 

(cm) 

درصد  

 کیل 

طول  

  الیاف 

(mm) 

ظرافت 

 الیاف
 اقلیم مناسب کشت ویژگی های بارز رقم

 92 9/5 135 5600 پرتو
5/37 

39 

5/29 

7/30 

1/4 

4/4 

 پرمحصول،زود رس، 

 پتانسیل غوزه دهی مناسب، 

کیل و خواص کیفی الیاف 

متحمل به شوری  مطلوب، 

مردگی ژ و بیماری پ

 ورتیسیلیومی

اکثر مناطق بویژه مناطق  

معتدل تا گرم نظیر  

  های گلستان،استان

اردبیل،   فارس، 

هایی از خراسان و  بخش

 مناطق مشابه 

 خورشید 

 در کاشت نرمال  6000

در کاشت فواصل  

 8000باریک 

125-140 6 
110 

125 
39 30 5/4 

متحمل به شوری،نسبتا  

حساس به بیماری  

پژمردگی ورتیسیلیومی، 

،  مناسب برداشت ماشینی

خواص تکنولوژی الیاف  

 خوب 

تمام مناطق کشت پنبه  

کشور با تاکید بر مناطق  

 خشک و نیمه خشک 

 38 95 9/5 140 5800 تابان 
5/30 

3/31 
2/4 

 زود رس   پر محصول،

پتانسیل   ،متحمل به شوری، 

کیل و   غوزه دهی مناسب،

 خواص کیفی الیاف مطلوب، 

نسبتا حساس به بیماری 

 پژمردگی ورتیسیلیومی

اکثر مناطق پنبه کاری با  

تاکید بر اقلیمهای گرم و  

خشک و خاک های غیر  

 آلوده
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 فرنگی گوجه  محصول: 

 

 کیکاووس نجفی شبانکاره کارشناس: 

 

 

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم 

  سرد 

تابستانه   دینسبت به کشت تول  عایسر ییآب وهوا  طیباتوجه به مساعد شدن شرا  -1
 ید.یاقدام نما

 است.   یضرور یگوجه فرنگ یکود  ازین نییانجام آزمون خاک جهت تع -2*
 دینواسیبه همراه آم .  N.P.K ، یمصرف کودها برگیرشد  هی در مرحله اول -3**

  یبصورت محلول پاش ایو  یاریهمراه با آب آب توانیها را م . مصرف آنشودیم  هیتوص
 انجام داد. 

با شدت  یگ نمنگنز، مس در مزارع گوجه فر ، یآهن، رو ییمصرف عناصر غذا  -4
همراه با   ای و یعناصر بصورت محلول پاش نیا  صرفم .است یو ضعف متفاوت ضرور

   .است هیقابل توص یاریآب آب

به منظور آن  یمحلول پاش وهیو به خصوص به ش میکلس یهادمصرف کو -5***
 رفع سوختگی گلگاه.  

ساقه و به  ینابجا رو یهاشهیر دیبه تول یفرنگ گوجه یهابا توجه به واکنش بوته -6
بوته   یپا یپشته، عمل خاکده  یها روبا خواباندن بوته ، یشیرشد رو شیتبع آن افزا 

 .ردیصورت پذ

  معتدل 
تابستانه   دینسبت به کشت تول  عایسر ییآب وهوا  طیباتوجه به مساعد شدن شرا  -1

 ید.یاقدام نما
 است.   یضرور یگوجه فرنگ یکود  ازین نییانجام آزمون خاک جهت تع -2*
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 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم 

 برداشت  گرم
فرنگی سریعا نسبت به  با توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوایی و قیمت گوجه -1

 برداشت اقدام نمایید.

 آبیاری  -2****  

گرم و 

 خشک 
 برداشت 

فرنگی سریعا نسبت به  گوجهبا توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوایی و قیمت  -1
 برداشت اقدام نمایید.

 آبیاری  -2****  

 دانیسپ، دی خرمب، پاسارگاد، بوانات، دیاقل،  آباده منطقه سرد:

 مرودشت ، کوار، بادآروز ی ف، رازیش، سروستان ، سرچهان ،  زرقان ، خرامه، ضای ب، بختگان ، استهبان، ارسنجان منطقه معتدل: 

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

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

 

 : ازیمورد ن  حاتیتوض ریسا
  ی فرنگگوجه   اهیهر چند در عمل گ  .باشدیبر متر م  منسیزی دس  5/2خاک    یبه شور  یرنگفآستانه تحمل گوجه *  
  ش ی افزا  قیخاک از طر  ی زراع  هیال  یهانمک   یباشد. با انجام شستشوی مقدار م  ن یباالتر از ا  یهای شور  تحمل   قادر به

از    یتوان اثرات سوء ناشی و آهن م  یرو   وم،یسیلیس  م،یعناصر پتاس  یحاو   یبا مصرف کودها   نیو همچن  یاریآب  عمق
 . نمود لیتعد یخاک را تا حدود یشور
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 در هکتار:   شده هیاوره توص کود 
 لوگرم یک  450   درصد  م ین خاک کمتر از  یکربن آل
 لوگرم یک  350  درصد  کی تا  می ن نیخاک ب  یکربن آل
   لوگرمیک  250  درصد  میو ن کی تا  کی  نیخاک ب  یکربن آل
   .گرم لویک  200  درصد  میو ن کی از   شیخاک ب  یکربن آل

 

 

 : شده در هکتار  هیتوص  پلیکود سوپر فسفات تر

 لوگرم یک  ppm5    150فسفر خاک کمتراز  
 لوگرم یک  ppm 10  100تا  5 نیفسفر خاک ب
 گرم در هکتار.  لویک ppm 15  50تا  10 نیفسفر خاک ب

 

 

 : شده در هکتار هیتوص  میکود سولفات پتاس
 گرم  لویک  ppm  150  250خاک کمتر از    میاسپت

   لوگرمیک  ppm  200 150تا   150  نیخاک ب  میپتاس
 گرم در هکتار   لویک  ppm  300 100تا   200  نیخاک ب  میپتاس

 

 

  یو کودها  اهیگ  ینگیرشد سبز  ش یازت باعث افزا  یحاو   یکودها  یگوجه فرنگ  یشیرشد رو   ه یدر مراحل اول**  
 .شودی رشد م یکنواختیو  اهیگ تیباعث تقو میو پتاس شتریب ییزاشه یباعث ر فسفر باال

 

 تیریو مد ی میاقل ط یخاک، شرا ی باشد. شوری م م یاز کمبود کلس ی ناش یفرنگگاه در گوجه گل  یبروز سوختگ* **
است. مصرف    یفرنگدر محصول گوجه   ییعنصر غذا  ن یکمبود ا  دیتشد  و   عوامل موثر در بروز  نیاز مهمتر  ی ارینامناسب آب

 .باشدیصه موثر م ینق نیآن در رفع ا  یمحلول پاش  وهیبه خصوص به ش ،می کلس ی کودها
 

  م یشود. پتاسی 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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 باغبانی -2-2

 های فنی محصوالت باغی توصیه  -1-2-2

 

 علیرضا ضیغمی کارشناس: 
 

 

  

 توصیه کارشناسی نوع عملیات  اقلیم/ شهرستان  باغ )گونه( 

 پسته 

سروستان،  ، نیریز
مرودشت،   ، خرامه

 کوار و شیراز 

 به باغی 
 تغذیه 

 : باغیبه  اتیعمل

 ها هرس پاجوش -1
 ایجاد تشتک  -2

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

 محلول پاشی با کودهای کامل  -5
 

 :  هایماریآفات و بمراقبت 
های برگخوار،  پروانه ، خوارسوسک سرشاخه، س یکاپنود  ، دیوفیکنه ار

، سن  )شیره تر(  ، زنجرهی ا و تنه یشپشک واو پوستخوار، میوه خوار، 
 .، پسیلی لکه برگ یماری، بسبز، سن قرمز 

 

 مرکبات 

 فسا

 به باغی 
 تغذیه 

   میمصرف سوم سولفات آمون -1
 مبارزه با مینوز برگ مرکبات  -2

 مبارزه با تریپس  -3

   کازرون
 
 ینارنگ

  تراتیو ن میکلس ترات یو ن TE+20-20-20 یمحلولپاش  -1
 یاریبا آب آب کیوم ی ه دیهمراه با اس  N-P-K هی+ تغذمیپتاس

 رستم
 
 ینارنگ

 منگنز و یهن وروآخصوصا  یزمغذیر یبا کودها یمحلول پاش -1
  اتیعمل  آلودشپشک ارد  یصورت مشاهده خسارت اقتصاد در -2

در زمان مناسب   و یبا مشورت کارشناسان با سموم اختصاص یسمپاش
 شود.  تکرار
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 باغ )گونه( 
اقلیم/ 

 شهرستان 
 توصیه کارشناسی نوع عملیات 

 خرما 

 دشت زرین

 به باغی 

 نهالغرس  -1
 گرده افشانی  -2

 هرس خار  -3
 های هرز کنترل علف -4

 کازرون 

 با کود کامل ماکرو پتاس باال و آهن جهت بهبود رنگ  هیتغذ -1
 پوسیدگی تنه خرما استفاده از قارچ کش  -2

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

 گراش 
 کودهای ماکرو و میکرو به صورت کود آبیاریاستفاده از   -1

 و سوسک کرگدنی  ییحنا یآفت سرخرطوم یابیرد -2
 آذینطیلی و پوسیدگی گلت لکه مسکنترل  -3

 المرد 
   تغذیه کود کامل و آبیاری -1

 یی حنا یسرخرطوم آفت یابیرد -2

 جهرم

 تغذیه  -1
 آبیاری  -2

 با سوسک کرگدنی خرما مبارزه  -3
 ی ا نهیفات قرنطآ یابیرد -4
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 اقلیم/ شهرستان  باغ )گونه( 
نوع  

 عملیات 
 توصیه کارشناسی

نیریز و استهبان و  انار 
 ارسنجان و شیراز 

 به باغی
 تغذیه

 با کود کامل هیتغذ -1
 و شته  های هرزمبارزه با علف -2

 انجیر 
استهبان، نیریز، خرامه،  

 کازرون و مهارلو 
 یبه باغ

 تغذیه

 مالچ پاشی -1
 ن یاستفاده از کائول -2

 هرز    یهامبارزه با علف -3

 زیتون

 به باغی کازرون
 پیوند -1

 غرس نهال -2
 مبارزه با پسیل زیتون -3

 کوار
به باغی و  

 تغذیه

 پیوند -1
 ها در صورت لزوم سفید کردن تنه  -2

 های هرزمبارزه با علف -3
 حذف پاجوش  -4

 تونیسپردار بنفش ز تون،یز لیپس -5
 شهیطوقه و ر یدگیپوس، تونیز ومیلیسیورت یماریب -6

 نماتدهای زیتون  -7

 فسا
به باغی و  

 تغذیه

 ادامه غرس نهال  -1
 ادامه عملیات پیوند  -2

 ادامه محلول پاشی عناصر ریز مغذی -3
 ییتوفترایف مبارزه با تریپس و مشاهده پوسیدگی -4
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 : یلی تکم حاتیتوض -2-2-2

 علیرضا ضیغمی کارشناس: 

 

 تغذیه پسته 

 

های آهن و مس  های گیاهی باید از کالت استفاده از کودهای مایع حاوی اسیدهای آمینه و هورمون   نوع کود: 

 استفاده شود.

 محلولپاشی روی برگ به نحوی که کامالً پودر شود.  نحوه استفاده: 

 بر اساس دوز پیشنهادی شرکت سازنده.  میزان مصرف: 

 رسند. ها نسبتاً بزرگ شده تا به اندازه کامل میزمانی که فندقه  زمان مصرف: 
 

   ** انجام نشود. یاریو آب یرا دارند محلول پاش  یکه سابقه عارضه لکه پوست استخوان یباغات ** در
 

   
 اصالح روش آبیاری و ایجاد تشتک در باغات پسته   پیوند شکمی نهال پسته                 

 

 

با توجه به سرمازدگی اواسط هفته جاری در باغاتی که خسارت سرمازدگی داشته اند محلول پاشی  

 نماید. های کمتر خسارت دیده تواند کمک بسزایی در بازگشت میوه و برگ اسیدهای آمینه می 
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 وه یدرختان م   یهای ماریآفات و ب یآگاه  شی مراقبت و پ  -3-2
 

حفظ نباتات استان بر اساس اطالعات حاصل   تیریمد  یآگاه  شیشبکه مراقبت و پ
را صادر نموده    ل یذ  ه یاطالع  اهیگ  یو فنولوژ  یفرمون   یهاتله   ، یهواشناس  یهاستگاه یاز ا

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

 

 های بومی ردیابی و مبارزه با انواع ملخ   - 2-3-1

 وریشهر می، مرعلی همتی، جاوید عباسی کارشناس: 

 

ین و در صورت امکان شمارش دستجات تخم در مناطق کانونی یها در سنین پابا مشاهده و شمارش پوره   ردیابی
 شود.ی انجام م خیقبل از تفر

های بومی در برخی از  و مشاهده پراکنده ملخها ها از تخم و فعالیت آنبا توجه به زمان مناسب خروج پوره

الزم است مزارع و باغات خود را پایش نموده و در صورت مشاهده ملخ یا دسته جات های استان شهرستان

 ترین مرکز جهاد کشاورزی اطالع دهید.ملخ مراتب را به نزدیک
 

 

 ها ملخ  با مبارزه  هایروش

 طعمه پاشی  ( الف

  کنجاله   نظیر  حامل  ماده  یک   با  آفتکش  نمودن  مخلوط   شامل  روش  این
  الزم   هاست.  پوره   مسیر حرکت  یا  میان  در  آن  پخش  و   گندم  سبوس یا  ذرت

 نمود.  استفاده روش این  از توان می هم بالدار فرم با مبارزه در است  ذکر به

 سم پاشی با سموم توصیه شده( ب
 

 

 

 

 ملخ  انواع با مبارزه نرم

عدد  مربع و یا یک    متر  پوره در  عدد  3  تا   2  مشاهده حداقل در صورت  
 . گیرد  صورت  مبارزه و سم پاشی  عملیات  بایستیمی  مربع  متر  حشره کامل در

  

 
 )شاخک بلند( بادمجانی  شکم ملخ 

 

 
 اوارویستا بلند شاخك ملخ
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  : هاملخ با مبارزه مصرفی سموم

 (. باشدمی  3  سن  پوره  مرحله، ها )حساسترینآن  شدن بالدار  تا  هاخروج پوره  محض به

   ULV96% ماالتیون و  فنیتروتیون ❖

 ULV 25/1% دلتامترین ❖

 EC فنیتروتیون ❖

  5EC%  ماالتیون ❖

  EC 5/2% دلتامترین ❖

برای   )فقط   45ODC%    دیفلوبنزورون ❖

 تواندمی  3 یا و  2سنین   در  پوره  با مبارزه 

 (.شود استفاد
 

 

 

 

 )شاخك کوتاه( مراکشی ملخ  

 ملخ ایتالیایی

 )شاخك کوتاه(

 سفید پیشانی بلند شاخک ملخ

 پیشانی سبز بلند شاخک ملخ
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 مقاالت فنی و کاربردی -3
 

 عملکرد آن   و هوشمند یار یآب ستمیس -1-3
 

 ی مهندس یامور فن آب وخاک و  تیریکارشناس ارشد مد: آزاده قزلی جهرمی

 یمهندس یامور فن آب وخاک و  معاون: یمحمدرضا طوس

 

بشر است.   یمشکالت کنون  نیاز بزرگتر  یکیبحث کمبود آب و کاهش آن،  
قابل لمس    شتریکه در مناطق گرم و خشک قرار دارند ب  ییمساله در کشورها  نیا

و    ازیاز ن  شیروزه شاهد استفاده ب  است که ما همه  یدر حال  نیو درک است. ا
کشورها    ام از مصرف آب در تم  یادیبخش ز  و   م یهست  یآب و انرژ  یاصول  ریغ

 است.  یمربوط به بخش کشاورز

آب  در روش  نو  ی اریهر  سنت   نیچه  چه  آب  یو  اهم  یاریزمان  از    تیمزارع 
 یآبی ب  ای  ی کم آب  لیبه دل  ی از محصوالت کشاورز  یاریبرخوردار است. بس  یاژهیو 

  ل یآب به موقع به محصول است. هر ساله به دل  دنیمشکل کاهش رطوبت خاک و نرس  نی عمده ا  لیو دل  روندی م  ن یاز ب
  .رودی م  نیاز محصوالت از ب ی اریبسرفته و به هدر   یادیز یو انسان یمنابع آب بیش از اندازه، ی اریآب ای یکم آب

با توجه به    است.   یمصرف آب در بخش کشاورز   یساز  نهیقدم جهت مقابله با بحران کمبود آب، به   نیاول
کارشناسان آب در    و   ن یباشد. متخصص ی م  ریبخش اجتناب ناپذ  ن یآب در ا  تیریاصالح مد  رانیدر ا  ی اریراندمان کم آب

  ی هاتالش باعث شده روش  نیدهند و ا اهش مختلف ک  یهارا با کاهش تلفات آب در قسمت   یاریتالشند تا راندمان آب
 متری لیم  250آن    یدستاوردها در کشورمان که متوسط بارندگ  نیا  یکند ول  دایبهبود پ  رهیانتقال و ذخ  یهاو روش  یاریآب

 باشد.  ی م زیناچ ار یدر سال است بس

روش   یکی افزا  ییهااز  در  کشاورز  شی که  بخش  در  آب  مصرف  از س  تی اهم  یراندمان  استفاده   یهاستم یدارد 
  اه یگ  هنگامی کهزند.  ی م  نیآب و هوا را تخم  تیرطوبت خاک مزارع و وضع  قیطور دق  هوشمند در مزرعه است که به 

  ی کار با هوشمندساز   ن یو ا  دیکردن خودش اعمال نما  راب یالزم را جهت س  مات ینمود خودش تصم  یاحساس تشنگ
 است. ریامکان پذ  یبه راحت شرفتهیپ زات یمزرعه با تجه

خاص و متفاوت،   اهیهر گ ازی است که نسبت به نوع ن کیاتومات یتکنولوژ  کیهوشمند  یار یآب  ستمیس

 .دهد یعملکرد خود را نشان م
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با    نیشده است و همچن  یآن طراح  یکه از قبل برا  ییها و کدهابرنامه   له یبه وس  آبیاری هوشمند  ستمیس  واقع  در
ا  یدست  ماتیها و تنظیزیربرنامه  عمل    اه، یهر گ  ییو شناسا  از یهوشمند، با توجه به ن  ستم یس  ن یکاربران فعال است. 

کاربرد    یزراع  یباغ  یها، اراضدر گلخانه   ستم،یس  این   واقع   در   .دهدی انجام م  ک ی را به صورت هوشمند و اتومات  یاریآب
و   یباران  ،یاقطره   ستمی)س  طیآب نصب شده در مح  یهاپخش کننده   توانیسبز م   یبه فضاها  ستم ینصب س  با  دارند.

 کنترل نمود. زنی را ...(

 در مصرف آب اشاره کرد. ییبه صرفه جو  توانیم آبیاری هوشمند ستمیس یاصل یهاتیاز مز
 

 هوشمند  یار یآب ستمی س یطراح -1-1-3

به کمک  آب و هوا    تیوضع  یسنج و بررسرطوبت   ی هوشمند، با کمک گرفتن از حسگرها  ی اریآب  ستم یطرح س  در
هوشمند    یاریآمده آب  شی شود و با حل مشکالت پی زده م  نیرطوبت خاک و احتمال بارش باران تخم  ،یهواشناسآمار  

  زان یو م  قیزمان دق  نییضمن تع  تواندیم  رزطرح، هر کشاو   نیبودن ا  ریپذبرنامه  تیشود. با قابلیم  ریپذمزارع امکان 
  ی مزارع خود را در ساعت مشخص و در صورت کمبود رطوبت انجام دهد و حت  یاری آب  اه،یهر گ  ی برا  از یرطوبت مورد ن

جویی صرفه   موجبکه    ندازدیب  ریرا به تاخ  یاریمحاسبه احتمال بارش باران، آب  ی با استفاده از اطالعات هواشناس  تواندیم
 محصوالت خود فراهم کنند. دنیمطلوب را جهت به ثمر رس طیشرا توانندی و کشاورزان م شده آب  مصرفدر 

 

 
 هوشمند  ستمیچارت س
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 هوشمند  یار یآب  ستمیعملکرد س نحوه -2-1-3

 . ردیگیصورت م وهیش 2از نصب کامل دستگاه کاربرد آن به   پس

  ی به واحد مرکز  ی مختلف مزرعه را به صورت دست  ی هامربوط به قسمت  یهاداده   انه یبا استفاده از را  توانی م  -1
شده، موتور را به حرکت    نییتع  یهابراساس زمان  ستمیانتخاب کرد و س  یاریآب  یمشخص را برا  یهاو زمان  کنترل وارد،

  ستم یس  . همچنینودشی م  ختهیر  یزراع  نی زم  یدار رو متحرک سوراخ   یافق  لهیشود، با می که پمپاژ م  یو آب  آوردی م  در
مختلف را به اندازه    یهاقسمت  توانیم  لهیوس  نیکند و به ا  میدور موتور را تنظ  تواندی موجود م  یهابا استفاده از داده 

 کرد.  ی اریآب ازیمورد ن

و  یآورجمع  ی هواشناس یهاستگاه یحسگرها و ا  لهیوساز روش قبل است، اطالعات به   ترآسان  ار یبس این روش -2
ها را پردازش  واحد به صورت هوشمند داده   نیو ا  شودی ارسال م  یها به واحد کنترل مرکزداده   یبا استفاده از شبکه ارتباط

 یرو یبه صورت خودکار و بدون دخالت ن  ستمیکرده و در زمان مقرر، س  تخابان  ی اریآب  یو زمان و دور موتور را برا  کندیم
 .کندیم یار یبه شکل روش اول شروع به آب یانسان

برنامه مختلف در طول روز و هفته بر اساس   30با    بایتقربوده و    یزیرقابل برنامه   مریتا  کی  یدارا  ستمیس  نیا
  ستم یمجهز به س  ستمیس  نیا  نیرا کنترل و روشن و خاموش خواهد نمود. همچن  یاری آب  ستمیساعات مشخص شده س

 سازد. یم سری م رابا تلفن همراه  یاریآب ستمیکنترل س تیبوده که قابل GSMدر بستر  تیریمد

  ی هاشماره تلفن   یو معرف  شدهشناخته    ستمیکارت که بعنوان شماره ارتباط با س  میعدد س  کیبا نصب    ستمیس  نیا  در
که شماره تلفن    یفراهم خواهد شد. افراد  لی در بستر موبا  یاریآب  ستمیس  تیریامکان مد  ستمیافراد مجاز به س  لیموبا

هر   قادر خواهند بود، از  (OFF ای ONمتن   )با  misscall ا ی SMSک ی اند، با ده یگرد ی معرف ستم یس ی ها براهمراه آن 
اول به منزله استارت    misscall  ستمیس  نی. در اندیخاموش نما  ایرا روشن    یار یآب  ستمیها دورتر( سلومتریک  یمکان )حت

  ی دییتا  ام یپ  حله سامانه هوشمند در هر مر  ن یباشد. همچنی م  یاریدوم به منزله توقف آب  misscallو    یاریآب  ستمیس
شده ارسال خواهد کرد که اپراتور را در    فیمجاز تعر یهابه شماره  یاریآب ستمی خاموش شدن س ایبر روشن شدن  یمبن
 پمپ قرار خواهد داد.  تیوضع انیجر

 

 
 سیمسنسور رطوبت خاک و ارسال به صورت بی
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 ی اریآب ستمیس یهوشمندساز  یایمزا -3-1-3

از باران و هدر نرفتن آب، کاهش    نهیاستفاده به  ، یاریهوشمند کردن آب  ،یار ی آب  نهیمشکالت کشاورزان در زم  کاهش
 یرو یدرصد( و منابع و ن  35)تا    یدر انرژ  ییجوبازده محصول، صرفه   شیافزا  ، یو کشاورز  ی اریمربوط به آب  یهانهیهز

  ی به موقع محصوالت و کاهش ضررها یاریرطوبت خاک، آب  زانیم ص یو تشخ یریگ اندازه  ی حذف نظارت برا ،یانسان
هنگام مزارع   زود یاریحذف آب اه،یگ ازیدر مواقع ن اهیگ یادامه زندگ یبرا یآب کاف نیموقع، تامبه  یاریاز عدم آب یناش

  ت نظار  ،یکاهش مصرف انرژ  اهان،یسطح و صدمه زدن به گ   ریاز تبخ  یریجلوگ  یارتفاع مناسب برا  میتنظ  ،یکشاورز
از گرم شدن لوله انتقال آب،    یریجلوگ  یاستفاده از زرورق در لوله پخش آب برا  م،یسیب  یاز راه دور، استفاده از فناور

 .روندی به شمار م ایمزا ن یاز جمله ا یو باران یاقطره  یاریآب  ستمیحذف مشکالت مربوط به س

با    نترنتیو ا  امک یپ  ق یاز طر  ازی مورد ن  ق یمحل دق  ی اریضمن آب  توانیم   ی کشاورز  یاریآب  ونیاتوماس  ستم یس  در
 انجام داد.   زیرا ن یپاشو سم   یکودرسان ات یعمل  ،یجو طیشرا یبررس

 ستم یس یاجزا -4-1-3

 بخش عمده:  2  یدارا یمرکز کنترل

 ی سخت افزار -1

 ، یشبکه رطوبت و دماسنج  ،یهواشناس  ستگاه یپمپاژ، ا  ستگاهیا  ،یآن شامل بخش مرکز  یاجزا  : ی افزارنرم  -2
 است: ریآن به شرح ز یاصل یاست. که اجزا  یو مدار ارتباط یمدار محافظت

  قیدهد. از طری انجام م  ی مرکز  وتریرا کامپ  فهیوظ  نیهوشمند مهمتر  یاریآب  ستمیس  در:  یمرکز  وتریکامپ
دارند،    ییمورد نظر به آب و مواد غذا  اهانیگ  ا یو    اهیکه گ  ی ازیها را بر اساس نتوان کنترل کننده ی م  یمرکز  وتریکامپ

  ی اطالعات به دست آمده از اجزا  یتمام  یارینوع آب  نینظارت داشت. در ا  ستمی س  حیکرد و بر عملکرد صح  یزیبرنامه ر
  ی مرکز  وتریو ساعت در کامپ  ختاری  ذکر  با  ...(، کنترل کننده، عوامل مربوط به خاک و  یهواشناس  ستگاه ی)ا  ستمیمختلف س

 شود.ی م رهیذخ

  وتر یکامپ قیکه از طر  یاتواند با توجه به برنامه یهوشمند بوده و م اریدستگاه بس  نیا: کنترل کننده دستگاه
  ن یزم  یاریها به آبکردن آن   زیگرفته و بعد از آنال  ستمیمختلف س  یبه آن داده شده است، اطالعات را از اجزا  یمرکز

کار بدون دخالت انسان انجام    نیا  وجه مهم نبوده و   چیبه ه  نیمورد وسعت زم  نیبپردازد. الزم به ذکر است که در ا
 .ردیگیم

ا  یاریآب  یهات یقابل  گرید  از کامپ  ی و زمان  ی است که در مواقع اضطرار  ن ی هوشمند  در دسترس    یمرکز  وتریکه 
 برنامه کنترل کننده استفاده کرد.  رییتغ یبرا نترنتیشبکه ا و  ل یموبا قیتوان از طری باشد مینم

خاک، حسگر انجماد، رطوبت هوا، باران،    یرطوبت  یتوان حسگرهای حسگرها م  نیا  نیمهمتر  از:  حسگرها
و دستگاه کنترل کننده در ارتباط    یمرکز   وتریبا کامپ  میحسگرها به طور دا  نای.  برد  نام  را  ...و تعرق و    ریو تبخ  یحرارت

 کنند.  یهستند و اطالعات را ارسال م
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کند. ی اطالعات مربوط به جو را ارسال م  یباشد و تمامی م ک یاز نوع اتومات ستگاه یا نی ا: یهواشناس ستگاهیا
را   یاری. و کنترل کننده آبدیینمایدر جو اعالم خطر م  رییاعالم خطر بوده و با هرگونه تغ ستمیمجهز به س  ستگاهیا  نیا

 کند.ی به طور موقت قطع م

 ی اریهوشمند آب  ستمی س یهایژگیو و امکانات -5-1-3

 یهم در روز و هم بصورت ساعت  اهانیگ یاریآب یزمانبند 
 مختلف  یها آب در زمان انیقطع و وصل جر میتنظ 
 مناسب است  ییهان یچه نوع مناطق و زم ی برا یاریآب  نکهیمشخص کردن ا 
 مقدار رطوبت خاک  تیریمد 
  ... و 

و سطوح    نی زم  یاریدر آب  یاختالل  چیامن ه  میسی ارتباط ب  یو برقرار  یاریهوشمند آب   ستمیس  رلسیسامانه وا  لهیبوس
 خواهد شد. یاریخواهد بود و به طور منظم آب  یاریشما به هر متراژ و هکتار قابل آب نی بوجود نخواهد آمد و زم

  ب یآس  یاهیگ  چیصورت که ه  نیاند به اآسان و راحت کرده   اریاشخاص بس  ی را برا  ی اریهوشمند آب  یهاستمیس
 کرد.   یاریرا آب ن یمصرف آب بتوان تمام زم نیشوند و با کمتر  یاریآب قی و هرکدام هم به صورت منظم و دق ندینب
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 هوشمند  یاریآب ستمی س تیفعال یوهی ش -6-1-3

  ن یدر ا  یاژه یوجود دارد که در بخش و   ازین  و اتصاالت مورد  یاقطره  یار یآب  ستمیهوشمند، س  یاریآب  ستمیس  در
هوشمند،    یاریآب  ستمیس  یکند. در واقع در طراح  یاریرا آب  اهانیگ  ک،ی به صورت اتومات  تواندی وجود دارد که م  زاتیتجه

  ی کند و اختالل  یاریو ... را آب یکشاورز  نی بتواند تمام زم ظمو من ک یامکان وجود خواهد داشت که به صورت اتومات نیا
 .دیایدر آن بوجود ن

  ک یکه مثال در روز به مدت    شودی م  دهیچ  یطور  یبندموجود در محصول، برنامه زمان   یبرق  ریاستفاده از ش  با
را    اهانیگ  یهوشمند، به راحت  یاریآب ستمیها در سبا استفاده از قطره چکان   توانی انجام شود و م یاریآب  شتریب  ای  قهیدق
 کرد. یاریآب

 هوشمند  یار یآب ستمی موثر در س عوامل -7-1-3

 ن ی خاک زم 
 خاک  یلیبافت و ساختمان خاک،عمق خاک،نقاط پتانس 
 آب در خاک  ینگهدار تیظرف 
 اه یارتفاع گ 
  ... و 

 هوشمند  یار یآب ستمی س یایمزا -8-1-3

 : یو کودده یاریآب •

کامال متفاوت عمل    یسنت  یهاستمیکارآمد است که با س  اریبس  یستمیهوشمند س  یو کودده  یاریآب  ستمیواقع س  در
  ی اریکرده و آب ییدارند را شناسا یاریبه آب ازیهوشمند به طور خودکار هر منطقه را که ن یاریآب یهاستم ی. در سکنندیم
  کنندیشده است، عمل م دهیها چآن  ی که برا  ییهابرنامه  طبقفقط    یمیقد  یسنت   یهاستم ی. اما سکنندی م یکودده  ای

 .باقی بماندخشک  گرید یاز اندازه آب برسد و جا شیب ییو ممکن است به جا

 : شودی کار گذاشته م ن یرزمیهوشمند در ز  یاریآب ستمیس •

بهره بردار را    یاشلنگ و لوله  چیو ه  شودی قرار داده م  نی رزمیها در زستمی س  نیهوشمند، ا  یاریآب  یهادر پروژه   -
 نخواهد کرد.  تیاذ

 .روندی م نیبه داخل زم یو پس از آبپاش ندیآیم رونیب  نیاز داخل زم  یاریها هنگام آبآبپاش  -

 :کندی کار م یاهوشمند به صورت قطره  یاریآب یزیرسامانه برنامه  •

  ی هارطوبت خاک را دارند روش  صیو چون حسگر تشخ  کنندی کار م  ایهوشمند به صورت قطره   هایستمیس  -
 .در مصرف آب خواهد بود ییصرفه جو یهاروش نیاز بهتر یکیو هستند  یخوب و بروز اریبس
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 :کندی را متوقف و قطع م  یاریهنگام بارش باران، آب •

  ن یکند و همچن  یاریرا آب  نیزم  دیبا  ییهاو در چه ساعت   ییکه در چه روزها  داندی م  قایهوشمند دق  ستمیس  نیا
 ستمیو س ستین یبه آبپاش یازین گریو اگر بارش باران شروع شود متوجه خواهد شد که د شودی متوجه رطوبت خاک م

، از این بابت  دیآن را کنترل کن  ک،یهوشمند خود از راه دور و نزد  یهایبا گوش  دیتوانی شما م نیمچنه  .کندیرا قطع م
 .نگرانی وجود نخواهد داشت

 

 هوشمند  یار یآب ستمی س بیمعا -9-1-3

 گران است. یکم نه،یاز نظر هز -

مربوط    یهانه یاست. اما هز  ازین  یشتریب  یهاستم یداشته باشد س  یشتریاز نظر مساحت، هر چقدر که مساحت ب  -
 .دهدی کاهش م اد یز ار یبه مصرف آب را بس

را    ستمیس نیا  یقبل از چمن کار  دیبا  د،یهوشمند استفاده کن  ستمیس  نیاز ا  دیها قصد دارچمن   ی اریآب  یاگر برا  -
را در   ییهاحفره  دیباشد با یکارو اگر بعد از چمن  رندیگی قرار م نی ها در زمستمیس نی. چرا که ادیخود قرار ده نی در زم

 آن بوجود آورد.

 

 

عمل باعث   نیشود و ایم رهیذخ سی ب  تایاطالعات در د یار یآب تر از همه موارد ذکر شده چون همزمان بامهم

عمل منجر   نیا لذا میباش یار یو زمان و مدت آب خیتار از یقیکارنامه دق  یشود ما از مزرعه خود دارایم

 .ورد آیفراهم م یطیمح  نیدر همچن  یو پژوهش یقاتیتحق یهانهی خواهد شد تا زم
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 منابع 
 اداره کل هواشناسی استان فارس  -1

2- www.iridl.ldeo.columbia.edu 

3- Forecast Maps (wxmaps.org) 

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

 

  

http://www.iridl.ldeo.columbia.edu/
http://wxmaps.org/fcst.php
https://www.ventusky.com/
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 حروف الفبا(:اند )به ترتیب  کارشناسانی که در تهیه این شماره همکاری داشته

 

 سمت سازمانی  نام خانوادگی، نام 

 کارشناس زراعت  ابراهیمی، محمود 

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

 کارشناس زراعت  آتشی شیرازی، نصراله 
 فارس  یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحقاستادیار  بذرافشان، محسن

 های نوینآوریکارشناس دفتر فن اصغر بذرافکن، علی
 رئیس اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی زرقان حسین بهمنی، علی

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

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

 کارشناس حفظ نباتات  شهریور، مریم 
 های نوینآوریمدیر دفتر فن صحراییان جهرمی، حسین 

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

 ی مهندس  یمعاون آب وخاک و امور فن طوسی، محمدرضا 
 سرپرست مدیریت حفظ نباتات  عباسی، جاوید
 کارشناس اداره کل هواشناسی استان فارس  علیزاده، محمد 

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

 ی مهندس یآب وخاک و امور فن  تیریکارشناس ارشد مد قزلی جهرمی، آزاده 
 ی شهرستان ممسن یجهاد کشاورز تیریمد ، ی و آموزش کشاورز ج یکارشناس ترو ه یراضکرمی، 

 شهرستان آباده  –کارشناس حفظ نباتات  گنجی، فریبا 
 های مکانیزه آوریکارشناس فن لطفعلیان، مریم 

 کارشناس حفظ نباتات  محمدی، هوشنگ 
 کارشناس زراعت  غالمحسین محمودی، 

 کارشناس اداره کل هواشناسی استان فارس  مقدم، فرزانه 
 کارشناس زراعت  نجفی شبانکاره، کیکاوس 

 کارشناس زراعت  هاشمی، هادی
 کارشناس حفظ نباتات  همتی، علی 

 


