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 بسمه تعالي                                                   
    يشهر سازوزارت راه و  

 سازمان هواشناسي كشور 

مديريت شبكه پايش هواشناسي              

   (94 -95زراعي  سال پنجمو  بیستهفته ) خبرنامه هفتگي هواشناسي كشاورزي      

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :كشور گذشتهتحلیل وضعیت دما و بارش طي هفته 
میزان بارش در سال گذشته در اين بازه . میلیمتر مي باشد 65551 سال جاري ماه اسفند پنجمبیست و زراعي تا میانگین بارندگي كل كشور از ابتداي سال 

میلیمتر  61459همچنین میانگین بلند مدت كشور در بازه زماني مذكور . درصد بارش سال گذشته مي باشد 66151ارش سال جاري میلیمتر بوده است، كه ب 6.151 زماني

 به میزان هرمزگاناستان  رودانمتعلق به منطقه  پنجمبیست و بیشترين میزان بارش در هفته . درصد بارش بلند مدت مي باشد 9454 بوده است كه بارش سال جاري

استان  نوژه -همدان سرد ترين منطقه  میانگیندرجه سلسیوس و  051.به میزان  هرمزگاناستان  بستکگرم ترين منطقه  میانگین. میلیمتر بوده است 60455

  .درجه سلسیوس بوده است 150منفي به میزان  همدان

   (01/06/95لغايت  11/61/94از تاريخ )وضع هوا پیش بیني 

:بارش
 

بارش پراكنده . و خراسان رضويمتاوب باران و در ارتفاعات و نقاط سردسیر برف در آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبیل، گیالن، مازندران، گلستان، خراسان شمالي بارش : چهارشنبه

بارش : پنج شنبه .جنوبي، هرمزگان، جنوب كرمان و سیستان و بلوچستان باران گاهي با رعد و برق و وزش باد  در كرمانشاه، كردستان، زنجان، قزوين، البرز، تهران، شمال سمنان، خراسان

، قزوين، البرز، تهران، گیالن، مازندران، گلستان، پراكنده باران و در ارتفاعات برف در آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، كرمانشاه، كردستان، لرستان، همدان، مركزي، قم، اردبیل، زنجان

: شنبه .بارش پراكنده باران و در ارتفاعات برف در خراسان شمالي و خراسان رضوي. بارش پراكنده باران در گیالن، مازندران و گلستان: جمعه .و خراسان رضوي سمنان، خراسان شمالي

: دوشنبه .زنجان، كردستان، كرمانشاه، لرستان، ايالم و خوزستانبارش پراكنده باران در آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبیل، گیالن، : يكشنبه .بارش در سطح كشور پیش بیني نمي شود

 .جنوبي، كرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان شامل خراسان بیشتر مناطق كشور به جز جنوب شرق و شرق كشوربارش پراكنده باران در 

  :دما
. درجه در جنوب و جنوب غرب 4 – 1. درجه در غرب، مركز و شرق 1 – 8. شمال غرب و شمال شرقدرجه در  8 – 60. درجه در سواحل درياي خزر 60 – 61كاهش : چهارشنبه تا جمعه

 .درجه در نیمه جنوبي 1 – 4درجه  در نیمه شمالي و  4 – 1افزايش  : شنبه تا دوشنبه

 



 59-59اعی سال زر پنجمبیست و اداره هواشناسی کشاورزی خبرنامه هفته  –مدیریت شبکه پایش هواشناسی 

2 

 

 

 

 

 

 

 (درجه سلسیوس)میانگین دماي خاك (درجه روز)مجموع واحد حرارتي حجمي( %)رطوبت خاك 
 آفات و

 بیماريها

 

 مرحله

 فنولوژي

 

 واريته

 

 نام محصول

 
 

 نام ايستگاه

600 50 .0 10 60 5 65 60 5 0 600 50 .0 10 60 5      

 - 0.83 0.83  - 0.83 0.83 383 0.81 4081 ..81 0180 0081 0081 0080 0081 0081  -  آمل باقال اسپانیایی رسیدن

 -  -  -  -  -  - 3.. 383 0080 4.80 .80 .81 .8. .8. .8. .8.  -  اردبیل گندم میهن پنجه زنی

 -  -  -  -  -  - 1080 ..80 00080 01.80 0381 0080 0080 0080 008. 0081  -  اهواز گندم چمران دهی خوشه

 -  - 018. 0480 0481 0.8. 383 484 0180 .180 038. 0384 0380 0381 0081 0080  -  بسطام انگور سرخ فخری خواب زمستانه

 -  - 0084 0083 008. 038. 383 484 0180 .180 038. 0384 0380 0381 0081 0080  -  بسطام گندم پیشگام ساقه دهی

 -  -  -  - 0. 080 0.8. 408. ..8. 0008. 018. 0181 0383 0380 0081 0081  -  داراب پرتقال واشنگتن ناول جوانه برگ و میوه

 - .8. .80 481 .83 18. 0.8. 408. ..8. 0008. 018. 0181 0383 0380 0081 0081  -  داراب گندم شیرودی پنجه زنی

-  فاقد گزارش  اکباتان گندم پیشگام پنجه زنی

 -  -  -  -  -  - 383 383 008. 4.8. 18. 180 180 180 180 18.  -  - -  -  شهرفرخ

.81 .80 .8. .81 .80 .81 081 0.80 1.8. .080 038. 0080 038. 0381 008. 0080  -  گلمکان انگور کشمشی خواب زمستانه

.81 .8. .81 18. 0080 0080 081 0.80 1.8. .080 038. 0080 038. 0381 008. 0080  -  گلمکان گندم باران ساقه دهی

1.83 1.83 1083 0.83 0183 0.83 383 0083 1.83 .083 0183 0084 0083 0081 0081 0083  -  قراخیل گندم گنبد ساقه دهی

1.83 1.83 1083 0.83 0.83 1383 383 0083 1.83 .083 0183 0084 0083 0081 0081 0083  -  قراخیل پرتقال محلی پیدایش جوانه زایشی

 -  -  -  -  -  -  حاجی آباد پرتقال محلی كیل برگتش  .038 0083 0080 .038 .038 0383 00081 81.. 4081 0.81

008. 0184 0080 0180 0.81 0380 081 0180 1180 .180 018. 008. 0181 008. 0081 0484  -  هاشم آباد گندم مروارید ساقه دهی

 -  - 0483 0183 0083 0083 0.83 4083 ..83 00083 0.80 0.81 0.80 0.80 0.80 0.8.  -  رمجه پرتقال واشنگتن جوانه برگ و میوه

 -  - 0483 0183 0083 0083 0.83 4083 ..83 00083 0.80 0.81 0.80 0.80 0.80 0.8.  -  جهرم خرما شاهانی ظهور اسپات ها

 -  -  -  -  -  - 383 0.81 4081 ..81 008. 008. 0081 0080 018. 0480  -  کبوترآباد جو یوسف ساقه دهی

0083

. 

0083 0.80 048. 008. 0.8. 383 0.81 4081 ..81 008. 008. 0081 0080 018. 0480  -  کبوترآباد گندم افق ساقه دهی

0083 0083  - 0183 0083 .83 383 480 0.80 .081 0081 008. 0080 0081 0080 0080  -  کرج گندم بهار ساقه دهی

.84 0080 0384 0383 .80 .80 383 08. 0.84 .084 180 180 183 .8. 180 038.  -  شاه خسرو گندم پیشگام پنجه زنی

008

1 

0083 0183 0183 0083 0.83 383 383 0.83 ..83 .8. .84 .8. .81 .81 .84  -  کهریز سیب مالینگ تورم جوانه

 -  -  -  -  -  - 383 383 0084 ..84 0383 180 .8. 183 18. 0380  -  میاندوآب آلو شابلون بیدار شدن

 -  - 0483 0.83 0.83 0.83 383 381 .81 138. .80 .83 .8. .8. .80 .8.  -  خیرآباد گندم پیشگام پنجه زنی

-  فاقد گزارش  میانده جیرفت خرما مضافتي تشكیل گل آذين نر
-  فاقد گزارش  میانده جیرفت پرتقال والنسیا جوانه زنی
-  فاقد گزارش  میانده جیرفت سیب زمینی سانته برداشت

 -  -  -  -  -  - 383 138. 0048

. 

0.38. 0480 048. 0181 0181 0483 048.  -  میناب انبه محلی آغاز گل دهی

 -  -  -  -  -  - 383 138. 0048

. 

0.38. 0480 048. 0181 0181 0483 048.  -  میناب کنار محلی رسیدن

.83 .83 0083 0383 0383 .83 383 0084 4.84 1084 0480 0.80 0.80 0.81 0.84 0.83  -  نجف آباد بادام 00شاهرود تشکیل میوه

0383 0083 0083 0083 0083 .83 383 0084 4.84 1084 0480 0.80 0.80 0.81 0.84 0.83  -  نجف آباد انگور عسکری رشد جوانه

0.8. 0.81 0.8. 0.81 0.8. 038. 383 0080 1380 .480 0081 18. 0380 038. 180 0081  - تربت  رشد برگ

 حیدریه
 نیشابور زعفران

0380 0480 0183 0384 008. 0080 383 0080 1380 .480 0081 18. 0380 038. 180 0081  -  نیشابور گندم سیروان ساقه دهی

018. 0184 0080 0083 0080 0080 383 083 0183 .183 0084 0084 0080 0084 0381 0080  -  اولتان مغان گندم میهن ساقه دهی

 -  -  -  -  -  - .80 0180 .180 03180 0.84 0183 0.8. 0180 0380 0181  -  رفسنجان تهپس فندقی تورم جوانه

 -  - 0.83 008

. 

1181 1084 083 0383 4483 183 0183 0180 0084 0080 0083 008.  -  -  -  -  رشت

 -  - 0481 008. 1080 1080 08. 0.8. 4081 ..81 0081 008. 008. 008. 008. 008.  -  -  الهیجان چای هیبرید چینی

 -  - 0381 008

1 

0.80 018. .8. 008. ..8. 0308. 008. 0381 0380 0380 0383 0380  -  -  منجیل زیتون روغنی

018. 0080 018. 0080 0081 0080 0181 .181 1181 00181 038. 0083 038. 0083 0080 008.  -  صفی آباد گندم مهرگان گل دهی

0083 0.83 0.83 0.83 0183 0183 383 0.8. 408. ..8. 0084 0081 0081 008. 0080 008.  -  بلهسرآ گندم سبالن ساقه دهی

0.83 0.83 0183 0183 0083 0083 383 083 0083 ..83 0080 038. 0381 0381 0083 0080  -  سرآرود گندم 0آذر  ساقه دهی

 سیالخور گندم 0آذر پنجه زنی - 0081 0081 0080 .008 .008 0084 084. 0.84 .18 383 083 183 0083 0083 0083 0183

 -  -  - 0083 0383 083 383 18. 0.84 .084 0084 008. 008. 0080 0081 0081  -  سیالخور آلبالو محلی تورم جوانه ها

 سامان بادام شاهرودی پیدایش جوانه گل شته فاقد گزارش

0.8

4 

0.81 0.84 0.81 0080 008. 080 0381 4080 ..80 0081 0084 0081 0080 0083 0083  -  طرق زعفران تربت حیدریه زرد شدن برگ ها

008

0 

0084 008. 0081 0084 0.8. 080 0381 4080 ..80 0081 0084 0081 0080 0083 0083  -  طرق زردآلو شاهرودی گلدهی

 - .8. .81 18. 0080 038. 380 0.80 .080 1.80 0080 0081 008. 0080 0081 008.  -  زرقان گندم شیرودی ساقه دهی

0083 0083 0383 .83 .83 .83 0.81 .081 1.81 00081 018. 0384 0181 0181 0380 0180  -  زهک جو نمار ساقه دهی

   جدول وضعیت رشد محصوالت در مراكز تحقیقات هواشناسي كشاورزي طي هفته گذشته 
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  (27/22/59لغایت  72/27/59تاریخ )توصیه های هواشناسی کشاورزی 

 استان هاي آذربايجان هاي شرقي و غربي، اردبیل و زنجان: 

 باغباني: 

 به دلیل كاهش دما تهويه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن هاي پرورش قارچ و انبارها 

 ن جهت جلوگیري از خسارت سرمازدگي در روز هاي  پنج شنبه و جمعه اقدامات پیشگیرانه از  جمله سوزاندن كاه وكلش كشاورزا

 و بقاياي گیاهي و استفاده از بخاري هاي باغي

 خودداري از هرگونه  عملیات سم پاشي تا مساعد شدن شرايط چوي 

  شدن هوامساعد  تا (فروت ست)تغذيه جوانه ها با محلول پاشيتوقف 

  رد يابي پروانه مینوز گوجه فرنگي در گلخانه ها 

  انجام عملیات كوددهي دامي به روش چالكود 

 انجام عملیات ضد عفوني نهال ها قبل از كاشت نهال 

 انجام عملیات احیا و اصالح باغات با حذف و جايگزيني نهال 

  عدم هرس در باغات انگور 

 ن زمین خودداري از شخم كف باغات  تا گاورو شد 

 زراعي: 

 بازديد از مزارع گندم جهت تعیین زمان ريزش سن هاي ماده 

  خودداري از دادن كود سرك و آبیاري مزارع كشت پايیزه تا اطالع ثانوي 

 چرانیدن مزارع يونجه توسط احشام جهت جلوگیري از افزايش خسارت سر خرطومي برگ يونجه 

 شي پیش بهارهآماده سازي سم پاش ها جهت اجراي عملیات سم پا 

 پخش كود دامي پوسیده در اراضي آيش آبي و ديم 

  ادامه عملیات كاشت نخود در اراضي ديم 

 مبارزه با سرخرطومي برگ در مزارع يونجه 

 دام داري: 

  به دلیل كاهش دماتهويه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداري ها و دامداري ها 

 تي براي جلوگیري از شیوع بیماري تب برفكيرعايت مسايل بهداشتي در دامداري هاي صنعتي و سن 

 زنبور داري: 

 استفاده از سموم سیتمیک جهت مبارزه با شته ها در مزارع كلزا به دلیل حفاظت از زنبور ها و كفش دوزك ها در برابر سموم 

 محافظت از  كندوها در برابر نوسانات دمايي 

 ماشین آالت كشاورزي: 

  آالت كشاورزي به منظور آماده بكار نمودنسرويس ادوات دنباله بند و ماشین 

 

  استان هاي كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاري و

 : كهگیلويه و بوير احمد

 باغباني: 

 به دلیل كاهش دما تهويه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن هاي پرورش قارچ و انبارها 

 اري باراني برر روي شراو و بررگ درختراني كره در حرال شركوفه زدن هسرتند برراي          پاشي و روشن كردن سیستم آبی انجام آب

 جلوگیري از وقوع سرمازدگي در دماي زير صفر

 خودداري از هرگونه  عملیات سم پاشي تا مساعد شدن شرايط چوي 

 تأخیر در هرس هسته داران، گردو و انگور 

  انجام عملیات كوددهي دامي به روش چالكود 

  ضد عفوني نهال ها قبل از كاشت نهالانجام عملیات 

           مبارزه پیش بهاره با شپشک ها قبل از باز شدن جوانه هاي گل 
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 مبارزه با لكه سیاه سیب و بیماري سیتوسپورا قبل از باز شدن جوانه هاي گل 

  خودداري از شخم كف باغات  تا گاورو شدن زمین 

 زراعي: 

 ا توجه به وقوع بارش ها ب به خصوص در مزارع ديم دادن كود سرك 

  مبارزه باعلف هاي هرز مزارع گندم و جو و بازنگري سم پاش ها 

 بررسي مزارع گندم وجو در خصوص سن گندم 

 آماده سازي نهايي جهت كشت چغندرقند 

  و گلرنگ در تمامي نقاط استان كردستان( نخود و عدس)كشت حبوبات ديم 

 دام داري: 

  به دلیل كاهش دمامرغداري ها و دامداري ها تهويه و تنظیم دما و رطوبت در 

 زنبورداري: 

 استفاده از سموم سیتمیک جهت مبارزه با شته ها در مزارع كلزا به دلیل حفاظت از زنبور ها و كفش دوزك ها در برابر سموم 

  محافظت از  كندوها در برابر نوسانات دمايي 

 ماشین آالت كشاورزي: 

 آالت كشاورزي به منظور آماده بكار نمودن سرويس ادوات دنباله بند و ماشین 

 

 استان هاي گیالن و مازندران : 

 باغباني: 

 به دلیل كاهش دما تهويه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن هاي پرورش قارچ 

 ها در باغات توت كنترل حلزون و راب 

 برداشت مزارع سبزيجات 

 انجام عملیات كوددهي دامي به روش چالكود  

 داث زهكش در باغاتضرورت اح 

  انجام عملیات هرس باردهي و نوردهي در باغات زيتون 

 حذف پا جوش ها و اصالح و بازسازي تشتک هاي آبیاري و جوي هاي رابط در باغات فندق 

 هاي جلب كننده غذايي پروتئین هیدرولیزات در باغات زيتون نصب تله 

  كیوي و زيتون كود دهي با اولويت كود نیتروژنه و آبیاري در باغات 

 زراعي: 

  دهي گندم و جو  دهي و ساقه باتوجه به زمان پنجه( اوره -كلروپتاسیم)استفاده از كود سرك 

 برداشت مزارع شبدر 

  اراضي شالیزاري با استفاده از رواناب ها( كنترل زراعي)شخم زمستانه 

 ها در اراضي كلزا  كنترل حلزون و راب 

 دام داري: 

 به دلیل كاهش دماوبت در مرغداري ها و دامداري ها تهويه و تنظیم دما و رط 

 آهک پاشي در مبادي ورودي آغل گوسفند داري جهت ضدعفوني سم و جلوگیري از لنگش 

 زنبورداري: 

 استفاده از سموم سیتمیک جهت مبارزه با شته ها در مزارع كلزا به دلیل حفاظت از زنبور ها و كفش دوزك ها در برابر سموم 

 ندوها در برابر نوسانات دماييمحافظت از  ك  

 هاي زنبور عسل در مزارع كلزا استقرار كلني 

 شیالت: 

  استفاده از فیلتر هاي مناسب در مسیرها، مجراها، نهرها، لوله ها و پمپ ها براي جلوگیري از ورود موجودات نا خواسته و

 ماهیان هرز در زمان آبگیري استخرهاي پرورش ماهي

 هاي سردآبي تنظیم ورودي و خروجي آب استخرهاي پرورش ماهي 
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 ماشین آالت كشاورزي: 

 سرويس ادوات دنباله بند و ماشین آالت كشاورزي به منظور آماده بكار نمودن 

 

 استان گلستان : 
 باغباني: 

 به دلیل كاهش دما تهويه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن هاي پرورش قارچ و انبارها 

 دهي به روش چالكود در باغاتكود 

  انجام عملیات ضد عفوني نهال ها قبل از كاشت 

 جمع آوري و امحاء مركبات در كف باغات آلوده 

   احداث و ترمیم تشتک در سايه انداز درختان جهت حفظ و ذخیره رطوبت خاك در باغات ديم 

 زراعي: 
 و خاك كشور كه حاوي پتاسیم و اسید هیومیک باشد به  استفاده از كودهاي واجد استانداردهاي فني موسسه تحقیقات آب

 صورت محلول پاشي و يا همراه با آب آبیاري در مزارع گندم

  مبارزه با علف هاي هرز با سموم توصیه شده در مزارع كلزا و گندم و جو 

 شمالي  انجام عملیات آماده سازي اراضي جهت كشت آفتابگردان ترجیحاً با ادوات كم خاك ورزي در مناطق 

 مصرف علفكش در مزارع نخودفرنگي با هماهنگي با كلینیک هاي گیاهپزشكي 

 دام داري: 

  به دلیل كاهش دماتهويه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداري ها و دامداري ها 

 زنبورداري: 

 زك ها در برابر سموماستفاده از سموم سیتمیک جهت مبارزه با شته ها در مزارع كلزا به دلیل حفاظت از زنبور ها و كفش دو 

 استقرار كلني هاي زنبور عسل به ازاي هر هكتار دو عدد كندو در مزارع كلزا باتوجه به شروع گلدهي 

  محافظت از  كندوها در برابر نوسانات دمايي 

 ماشین آالت كشاورزي: 

 سرويس ادوات دنباله بند و ماشین آالت كشاورزي به منظور آماده بكار نمودن 

 

 ران، البرز، قم، قزوين، مركزي و سمناناستان هاي ته: 

 باغباني: 

  به دلیل كاهش دماتهويه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن هاي پرورش قارچ 

  انجام عملیات هرس درختان 

 كوددهي به روش چالكود در باغات 

  انجام عملیات ضد عفوني نهال ها قبل از كاشت 

 بیل كاري پاي درختان 

 زراعي: 

  مبارزه با علف هرز مزارع گندم، جو، كلزا سم پاشي و 

  مصرف كودهاي ازته در مزارع گندم، جو و كلزا 

 استفاده از كودهاي دامي پوسیده در مزارع آيش جهت افزايش حاصلخیزي و باال بردن ظرفیت نگهداري آب در خاك 

 دام داري : 

  هش دمابه دلیل كاتهويه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداري ها و دامداري ها 

 زنبورداري: 

 استفاده از سموم سیتمیک جهت مبارزه با شته ها در مزارع كلزا به دلیل حفاظت از زنبور ها و كفش دوزك ها در برابر سموم 

  محافظت از  كندوها در برابر نوسانات دمايي 

 ماشین آالت: 
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 سرويس ادوات دنباله بند و ماشین آالت كشاورزي به منظور آماده بكار نمودن 

 

 ستان هاي اصفهان و يزد ا: 

 باغباني: 

 به دلیل كاهش دما تنظیم دما و رطوبت سالن هاي پرورش قارچ و انبارها 

 بیل كاري پاي درختان 

 تهويه گلخانه در طول روز و شب به منظور جلوگیري از طغیان بیماري ها و آفات در گلخانه 

  انجام عملیات تغذيه باغات بصورت چالكود توسط باغداران 

 درختان میوه و سپس خارج ساختن سرشاخه هاي آلوده از باغ  هرس 

  انجام عملیات ضد عفوني نهال ها قبل از كاشت و غرس نهال 

 زراعي: 

  آبیاري و مبارزه با علف هاي هرز مزارع گندم، جو و كلزاي كشت شده 

 عملیات مبارزه با علف هاي هرز مزارع زعفران 

 یاري در مزارع گندم و جو كود دهي با كود سرك ازته همراه با آب 

 بازديد و مراقبت از طغیان شته و علف هاي هرز پهن برگ در مزارع گندم و كلزا 

 دام داري : 

  به دلیل كاهش دماتهويه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداري ها و دامداري ها 

 زنبورداري: 

 فاظت از زنبور ها و كفش دوزك ها در برابر سموماستفاده از سموم سیتمیک جهت مبارزه با شته ها در مزارع كلزا به دلیل ح 

  محافظت از  كندوها در برابر نوسانات دمايي 

 ماشین آالت كشاورزي: 

 سرويس ادوات دنباله بند و ماشین آالت كشاورزي به منظور آماده بكار نمودن 

 

 استان هاي خراسان شمالي و خراسان رضوي: 

 باغباني: 

 به دلیل كاهش دما ه ها، سالن هاي پرورش قارچ و انبارهاتهويه و تنظیم دما و رطوبت گلخان 

            روشن كردن آتش در اطراف باغات و مزارع با توجره بره برارش بررف و كراهش محسروس دمرا و احتمرال سررمازدگي باغرات و

 محصوالت كشاورزي

 تهويه و تنظیم دماي انبارهاي سیب زمیني و پیاز و جداسازي غده هاي ناسالم 

  عملیات ضد عفوني نهال ها قبل از كاشت انجام و غرس نهال 

 انجام عملیات كشت پیاز و حبوبات 

 آماده سازي زمین و كاشت سیب زمیني 

 بیل كاري پاي درختان 

 عدم هرس در باغات انگور و درختان هسته دار تا پايان هفته 

 كوددهي درختان به روش چالكود 

 اطمینان از استحكام گلخانه ها به دلیل وزش باد 

 زراعي: 

  مصرف كودهاي ازته در مزارع گندم، جو و كلزا 

 دام داري: 

  به دلیل كاهش دماتهويه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداري ها و دامداري ها 

 زنبورداري: 
 استفاده از سموم سیتمیک جهت مبارزه با شته ها در مزارع كلزا به دلیل حفاظت از زنبور ها و كفش دوزك ها در برابر سموم 

  كندوها در برابر نوسانات دمايي  محافظت از 
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 ماشین آالت كشاورزي: 

 سرويس ادوات دنباله بند و ماشین آالت كشاورزي به منظور آماده بكار نمودن 

 

 استان هاي كرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبي: 

 باغباني: 

 ل كاهش دمابه دلی تهويه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن هاي پرورش قارچ و انبارها 

 بیل كاري پاي درختان 

 آماده سازي جهت كشت نهال با استفاده از نهال، نهالستان هاي مراكز معتبر داراي گواهي سالمت 

 سمبه زني و هرس شاخه هاي آلوده جهت مبارزه با آفت كرم خراط 

  انتقال نهال هاي گلداني پسته به باغ 

 زمايش خاكتغذيه درختان پسته به روش نوار كود و بر اساس آ 

 زراعي: 

  مبارزه با علف هرز و بیماريهاي قارچي مانند قارچ فوزاريوم در مزارع 

  كاشت محصوالت سیب زمیني، سورگوم و ذرت در مناطق گرمسیري با توجه به روند افزايش دما 

  سیب زمیني، بوته مشورت با كارشناسان كشاورزي با توجه به افزايش رطوبت و شیوع بیماري هاي قارچي از جمله بادزدگي

 میري و  لكه برگي و ساير بیماريها در مزارع سیب زمیني  و پیاز، جالیزها و سبزي شیوع وطغیان

 بازديد از مزارع گندم جهت كنترل ريزش سن مادر در مناطق گرمسیري 

 استفاده از كودهاي حاوي منگنز، آهن و روي همراه با كودهاي سرك در  مزارع گندم 

 ناسب در مزارع تازه كشت شده جهت جلوگیري از خفگي بذوربر قراري زه كش م 

 دام داري: 

  به دلیل كاهش دماتهويه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداري ها و دامداري ها 

 

 استان هاي فارس، بوشهر و هرمزگان: 

 باغباني: 

 تهويه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن هاي پرورش قارچ و انبارها  

  هرس درختان انجام عملیات 

 بیل كاري پاي درختان 

 جمع آوري میوه هاي آلوده باقي مانده در باغ جهت جلوگیري از شیوع بیماري در سال بعد 

 استفاده از كودهاي فسفاته و پتاسه در باغات میوه به روش چالكود  

  انجام عملیات ضد عفوني نهال ها قبل از كاشت و غرس نهال 

 زراعي: 

 ي منگنز، آهن و روي همراه با كودهاي سرك در  مزارع گندماستفاده از كودهاي حاو 

 استفاده از كودهاي دامي پوسیده در مزارع آيش جهت افزايش حاصلخیزي و باال بردن ظرفیت نگهداري آب در خاك 

 مبارزه با علف هرز مزارع گندم، جو، كلزا در مناطق گرمسیر 

 دام داري و مرغداري: 

 مرغداري ها و دامداري ها  تهويه و تنظیم دما و رطوبت در 

 زنبورداري: 

 استفاده از سموم سیتمیک جهت مبارزه با شته ها در مزارع كلزا به دلیل حفاظت از زنبور ها و كفش دوزك ها در برابر سموم 

  محافظت از  كندوها در برابر نوسانات دمايي 

 ماشین آالت كشاورزي: 

 ه منظور آماده بكار نمودنسرويس ادوات دنباله بند و ماشین آالت كشاورزي ب 
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 استان هاي ايالم و خوزستان: 

 باغباني: 

 به دلیل كاهش دما تهويه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن هاي پرورش قارچ و انبارها 

  استفاده از قارچ كش ها در گلخانه ها جهت مقابله با بیماري ها 

  هرس و تغذيه باغات 

 بل از كاشت نهال و سپس غرس نهال و انجام آبیاري آنهاانجام عملیات ضد عفوني نهال ها ق 

 مبارزه با سفیدك پودري در باغات انگور 

 انجام عملیات كوددهي دامي در باغ هاي مركبات به روش چالكود 

 جداسازي میوه هاي سالم مركبات از آسیب ديده قبل از نگهداري در انبار 

 فزايش راندمان آبیاريپاكسازي مسیر هاي تردد و نهر هاي انحرافي جهت ا 

 زراعي: 

  پس از اتمام بارش ها خوزستانعملیات محلول پاشي و سم پاشي زنگ گندم در استان 

  ايالممبارزه با شته در مزارع كلزا در استان 

 ايالم مبارزه با سن گندم در مزارع شمالي استان 

  مبارزه با علف هاي هرز غالت 

  ايالمعملیات كاشت حبوبات بهاره در مناطق شمالي استان 

 ه از كودهاي حاوي منگنز، آهن و روي همراه با كودهاي سرك در  مزارع گندماستفاد 

 دام داري و مرغداري: 

  به دلیل كاهش دماتهويه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداري ها و دامداري ها 

 زنبورداري: 

  كفش دوزك ها در برابر سموماستفاده از سموم سیتمیک جهت مبارزه با شته ها در مزارع كلزا به دلیل حفاظت از زنبور ها و 

 محافظت از  كندوها در برابر نوسانات دمايي 

 ماشین آالت كشاورزي: 

 سرويس ادوات دنباله بند و ماشین آالت كشاورزي به منظور آماده بكار نمودن 

 
 

 


