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 بسمه تعالي                                                   
    يشهر سازوزارت راه و  

 كشور  هواشناسي سازمان  

 مديريت شبكه پايش هواشناسي             

    ( 1401 -2140زراعي    سال نهم و  بیستهفته ) خبرنامه هفتگي هواشناسي كشاورزي       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 گذشته كشور:  ارش طي هفتهب ما و یت دتحلیل وضع

  137  ه در اين بازه زماني ال گذشتارش در سبان  زمیمتر مي باشد.  میلی  7/156  يرا ال جماه س  دينرفرو  بیست و پنجم  اي تزراع  لي ساا بتداشور از  ككل    میانگین بارندگي      

بلیممی با   ت،سه اودتر  باشد. همچنگاز سال    شتربی  ددرص   3/14  يسال جار   شركه  بازه  بلند مدت ك  یانگینم  ینذشته مي    ه ت كر بوده اسیمتلمی  4/191  مذكور   يزمانشور در 

ر  متیمیل  5/121  زانبه می  ايالماستان    انانآبد  متعلق به منطقه ي  منه و    بیست  در هفته  ارشب ن  بیشترين میزا  ت مي باشد.مدد  لنمتر از برصد كد  1/18  يرجاارش سال  ب

 9/1  فينم  میزانه  ب  زالبر  ان تاس  زين باالدي  نطقهترين مد  سر   نگینامیسلسیوس و  ه  درج  5/37  نمیزا  به  سیستان و بلوچستاناستان    هامون  قهرم ترين منطگ  ت.سا  بوده
 ه است. دلسیوس بو جه سرد

 (02/1402 /02لغايت  26/01/1402وضع هوا )از تاريخ   بینيیش پ

یک  روز    سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان وزش باد شدید در    یستان و بلوچستانس شرق    در   باد شدید موقتی رعد و برق و وزش    : 2۶/01/1402  شنبه   روز 

سمنان، خراسان  خیزش گرد وخاک در  و    وزش باد شدید  ارسفو شرق    در کرمانو وزش باد شدید موقتی      پراکنده  و بارش  رعد و برقو    اردبیل،گیالن، مازندران  در  پراکنده  بارش  :2۷/01/1402 شنبه  

برق و  رعد و    : 2۸/01/1402شنبه  دو  روز  و شمال شرق کشور  سواحل دریای خزر   درجه دما در   5تا    3کاهش    :صبح یک شنبهشمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، یزد

  تهران،ارتفاعات قزوین، البرز،، و  زنجان  ،گیالن، مازندران  ،آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیلان، شمال هرمزگان، ارتفاعات سیستان و بلوچستان،کرم  وزش باد شدید موقتی  و بارش پراکنده در

غرب و سواحل غربی  شمال    درجه دما در   5تا    3کاهش  :بهبح دوشن ص  سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان، هرمزگانخراسان رضوی، خراسان جنوبی،  خیزش گرد وخاک در  و    وزش باد شدید  مرکزی، قم

وزش باد شدید و    تهران  و ارتفاعات البرز،   مازندران  کرمان، شمال هرمزگان، ارتفاعات سیستان و بلوچستان،  موقتی  و بارش پراکنده دررعد و برق و وزش باد شدید    : 01/1402/ 2۹سه شنبه  ز  ور  کشور

و  رعد و برق و وزش باد شدید موقتی    : 1402  / ۳0/01  نبهشچهار  وز ر  کشور  شمال شرق دریای خزر و    شرقی  سواحل  درجه دما در   5تا    3  کاهش   : صبح سه شنبه  انشرق سیستان و بلوچست  گرد وخاک در

شنبه    پنج  روز   کشورغالب مناطق    درجه دما در   5تا    3زایش  اف  نبه:شچهار  صبح  ن، سمنان، خراسان شمالی، گلستان اصفها  وزش باد شدید در    مازندران ارتفاعات    ،شرق فارس  کرمان،  بارش پراکنده در

  کشور  نیمه غربی   ما درد  درجه   3  افزایش  :پنج شنبه  صبح  آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیلکرمان، سیستان و بلوچستان،    شدید موقتی  و بارش پراکنده دررعد و برق و وزش باد    :۳1/01/1402

، کردستان،کرمانشاه، گیالن، مازندران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیلسیستان و بلوچستان،  شرقبرخی مناطق با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی و  در باران  رگبار  :01/02/1402جمعه   روز 

  :02/01/1402شنبه  ز  وردنیمه شرقی کشور درجه دما در  5تا    3افزایش  :معهصبح ج  قم  غرب اصفهان، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران،  چهارمحال و بختیاری،شمال    خوزستان،    ایالم، لرستان، شمال

   .مال کرمان، یزد در مازندران، گلستان، شمال سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، ش  در برخی مناطق با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی  رگبار باران 
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)درجه   مجموع واحد حرارتي رطوبت خاک  %

 روز( 

 آفات و  )درجه سلسیوس( میانگین دماي خاک 

 بیماريها

 

 مرحله 

 فنولوژي 

 

 نام ايستگاه نام محصول  واريته
100 50 30 20 10 5 15 10 5 0 100 50 30 20 10 5 

 زرقان گندم ان رگتی ساقه دهی  - 18.8 17.6 17 16.9 16.7 15.2 111 76 41 6.5 - - - - - -

 آمل برنج  طارم هاشمی  گیاهچه ای - 18.5 18.1 17.6 17.2 16.8 16.1 123 88 53 18 - - - - - -

 آمل سیر سمحل رشد حبه - 18.5 18.1 17.6 17.2 16.8 16.1 123 88 53 18 30 29 30 31 37 41

 اردبیل گندم زرینه ساقه دهی  - 14 13.6 12.2 11.8 10.8 9.9 100.1 65.1 31 4.9 - - - - - -

 اهواز  مدگن 2چمران  رسیدگی دانه  - 25.2 25.8 24.5 24.4 23.6 22.8 174.9 139.9 104.9 69.9 21.2 22 22.3 22.5 22.6 22.9

 طامسب انگور ری سرخ فخ  یک برگی  - 15.2 14.6 - 10.2 11.5 12.6 117.7 82.7 47.7 12.7 16.8 16.7 15.4 15.1 - -

 امبسط گندم پیشگام ساقه رفتن  - 15.2 14.6 - 10.2 11.5 12.6 117.7 82.7 47.7 12.7 13.3 14.2 15.1 15.3 - 

 ازجانرب خرما کاب بک قیحلت - عدم ارسال 

 ب رادا پرتقال گتننشاو دادن رگ و ب میوه - 25.2 24.1 23.3 23 22.8 22.1 148 113 78 43 16 17 19 19 13 14

 داراب  دمگن جالل شیری شدن - 25.2 24.1 23.3 23 22.8 22.1 148 113 78 43 19 21 - - - -

 ان رلهد دمنگ خلیل  دهی  گل - عدم ارسال 

 هر خشفر نازعفر ت حیدریه ترب زرد شدن برگ ها  - 15.3 13.9 12.6 12.1 11.5 10.6 85.3 50.3 15.8 0.3 7 11 16 19 20 -

 فرخشهر  گندم میهن ساقه دهی  - 15.3 13.9 12.6 12.1 11.5 10.6 85.3 50.3 15.8 0.3 19 22 25 20 21 -

 ن امکگل رو انگ کشمشی    - علف هرز  22.8 21.4 19.7 18.7 17.7 15.8 127 92 57 22 7.1 11.5 14.5 14.1 12.3 9.2

 وس اوک بدگن گندم ماشگپی خوشه دهی - 20.6 19.5 18.1 18 18 16.5 144 109 74 39 6.3 9.7 14.6 16.9 17.3 17

 اکباتان  جو انصار  ساقه دهی  - 16.1 15.3 15.2 15.2 14.3 12.5 96 61 26 2 - 22 - 19 16 17

 اخیل رق الپرتق تامسون  گل دادن  - 16.9 16.2 16 15.6 14.9 15.2 119 84 49 15 20 19 19 25 28 31

 دحاجی آبا قالتپر یمحل و میوه  رگب لکی تش - 28 26.6 25.2 24.9 24 23 156.1 121.1 86.1 51.1 19.8 20.3 20.6 20.2 19.6 19

 بادی آجحا گندم چمران پنجه زنی - 28 26.6 25.2 24.9 24 23 156.1 121.1 86.1 51.1 19.6 20.4 21 20.3 19.8 19.3

 هاشم آباد دمگن انمرآ خوشه دهی - 18.9 18.5 17.5 17.5 17.8 16.3 126.9 91.9 56.9 21.9 - - - - - -

 رم هج پرتقال شنگتن ناول او وه و برگ دادن یم - 24.5 23.4 22.3 22 21.9 21.1 146 111 76 41 14 14.6 11.5 16.2 17.2 22.4

 جهرم  ارمخ شاهانی تلقیح - 24.5 23.4 22.3 22 21.9 21.1 146 111 76 41 14 14.6 11.5 16.2 17.2 22.4

 ادرآبوتبک جو مغانرا ساقه دهی  - 18.2 17.7 15.7 15 14.9 14.2 122.6 87.6 52.6 17.6 22.5 25.5 28.4 30.8 25.5 24.7

 ج رک جو انگوهر شکم پر - 0.9 1.2 1.2 1.4 4.9 10.1 123 88 53 18 35 32 30 28 18 12

 ه  رو شاسخ دمگن امپیشگ ساقه دهی  - 15.8 15.7 15.2 15 14.2 12.5 100 65 30 4 18 17 16 15 13 10

 دوآبمیان آلو  ون بلاش هی د گل - 15.2 15.4 13.4 11.5 13.3 12.4 102 67 32 0 15.9 15.1 18.3 20.2 22.6 22.9

 زنجان  هشگاناد گندم 2آذر ساقه دهی  - 15.7 14.9 14.1 13.6 13.2 12 100.4 65.4 30.4 3 13 19 - 17 6 -

 میناب  هبنا ا رالنگ رشد میوه - 30.9 30.3 29.5 29.1 29.7 28.9 167 132 97 0 12 13 13 15 14 14

 رسال عدم ا
 جیرفتانده یم لپرتقا انسیوال تشکیل میوه  -

 رفته جیمیاند خرما تیافمض حبابوک  -

 همیو اروزلنا سیب  دنگل تورم جوانه گل - 13.6 16.8 16.6 16.5 16.5 14.2 98 63 28 2 13.3 17.6 26.1 28.3 29.3 31.6

 یهومرو انازل لشلی گلد در گلدهی - 13.6 16.8 16.6 16.5 16.5 14.2 98 63 28 2 4.9 16.6 27.8 29.6 31.6 32

 نجف آباد م  بادا 12رودهاش رشد میوه  - 22.9 20.8 20 19.5 18.8 16.9 127.3 92.3 57.3 22.3 19 20 19 18 17 16

 ف آبادجن گوران ریعسک برگی   3تا  1تشکیل  - 22.9 20.8 20 19.5 18.8 16.9 127.3 92.3 57.3 22.3 20 21 20 19 18 17

 ادآب نجف انار قرمز  ملس دانه تفکیک برگ  - 22.9 20.8 20 19.5 18.8 16.9 127.3 92.3 57.3 22.3 1 2 2 3 4 4

 عدم ارسال 
 ر و ابیشن گندم ان رویس ساقه دهی  -

 نیشابور  زعفران حیدریه  تربت ز شدنبس -

 ن ااولتان مغ ندمگ مروارید  ساقه دهی  - 18 16.8 15.9 15.5 15.3 14.3 109.2 74.2 39.2 11.7 23.6 25.8 27.2 25.1 19.8 16.5

 ناجسنرف تهسپ فندقی  سبز کامل  شیو ن یگل ده - عدم ارسال 

 ترش فاقد محصول - - - 16.2 15.5 15.4 16.9 14.4 14.5 - - - - - - - - - -

 یدگیسپو 17.7 15.5 14.1 13.5 12.7 11 98 63 28 2 9.4 12.5 18.8 21 14.6 15.9

 مان اس بادام  10ودهرشا ها نه جوا کفتنش تنه 

 آباد صفی گندم  انرگمه شدن دانه  ریخمی - 26.1 25.3 23.7 23.8 24.1 22.6 161.7 126.7 91.7 56.7 15 13 13 14.3 14.4 14.8

 رآرود س مدنگ 2آذر ساقه دهی  - 17.1 16.7 14.6 13.7 13.6 13.3 105 70 35 5 25 26 32 33 29 27

 عدم ارسال 
 ر و خسیال گندم  ان حیر ل پنجه زدن کام  -

 ر خو الیس وج انارمغ پنجه زدن کامل  -

 ک هز - - - - عدم ارسال 

 هفته   ورزي طيشاك  سيواشناهیقات  تحق ز راكت در موالد محصوضعیت رش جدول

➢  

 گذشته    ➢
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 (01/1402 /23  يتاغل 20/01/1402 ريخز تا)اي شاورزک سي شنااهاي هويه وصت

 استان آذربايجان غربي :           

 ادامه شروع هرس درختان دانه دار  •

 ذشتهسال گتغذيه باغات میوه با توجه به آنالیز برگي  •

 استفاده از پوشش هاي پالستیكي در شب هنگام بر روي شاسي ها كشت شده نشاء  •

 بازبیني از تاسیسات و تجهیزات گلخانه اي جهت جلوگیري از خسارت باد •

 پايش مزارع گندم در مورد آفت سن گندم و علفهاي هرز.  •

 لر، ماشک و گلرنگ اقدام شود. هاي خدر صورت گاو رو بودن زمین نسبت به كشت انتظاري بهاره نخود، علوفه  •

 عدم سمپاسي در ايام وزش باد و بارندگي  •

 : بايجان شرقيآذر  استان

    در مناطقي كه جوانه ها در حال متورم شدن هستند پاي درختان بارده يک مشت نیمه پركود اوره پخش گردد. •

اج • كه  مناطقي  در  درختان  پاي  زدن  بیل  نهال،  غرس  نهال،  هرس  عملیات  اادامه  نظر  ازه  زير   ( داريم  عملیات  دامه 

 كارشناس( 

و   • كاملینا  و  گلرنگ  بهاره  میزان  كشت  به  سرک  كوددهي  و  فرودين  اوايل  خوب  بارشهاي  به  توجه  با    50حبوبات 

 كیلوگرم اوره براي غالت 

 آبیاري و تغذيه كلزا  •

علفهاي هرز الزم است )تا  علیه  ساعت قبل از بارش جهت انجام سمپاشي    6تا    4با توجه به بارندگي ها رعايت فاطله   •

 قبل از ظهر روز سه شنبه( با رعايت وزش باد 

 در مناطقي كه جوانه هاي درختان متورم شده اند سمپاشي زمستانه متوقف شود.  •

 استان اردبیل:

 ها، مراكز كشت قارچ و حفاظت از كندوهاي عسل؛ها، مرغداريها، دامداريتنظیم دماي گلخانه  •

 سیلو شده در برابر يخبندان احتمالي؛ ي هاالمحافظت از ريشه نه •

فروت • پاشيانجام  سم  و  بیماريست  علیه  بر  زمستاني  محترم هاي  كارشناسان  مشورت  )با  میوه  درختان  قارچي  هاي 

 جهاد(؛ 

 هماهنگي و تمهیدات الزم براي احداث باغات جديد )نهال كاري( و همچنین اصالح و جايگزيني باغات؛  •

 اطق كشت ديم؛ تان و در صورت اطمینان از بارندگي در مندر مزارع مناطق شمالي اسازته  استفاده از كودهاي  •

 آماده سازي مزارع جهت كشت بهاره و همچنین مبارزه با علف هاي هرز در مزارع غالت شمال استان. •

 : استان ايالم  

د و سن گندم و سم پاشي نگ زربعد از اتمام بارندگي نسبت به بازديد مزارع گندم و جو جهت بیماري هاي برگي ، ز •

ايط آب و هوايي پیش رو كود دهي و محلول پاشي انجام نشودهمچنین بعد  اقدامات الزم به عمل آيد و با توجه به شر

 از بارندگي در حوزه شمال محلول پاشي كودهاي پتاسه) سولفات پتاسیم( انجام گردد..  

يايي و قارچي پس از بارندگي در مزارع سبزي و صیفي  و  باكترخودداري از آبیاري مزارع كلزا و  پايش بیماري هاي   •

 د مزارع نخود و عدس براي پايش بیماري برق زدگي بعد از بارندگي ز  بازدينی

ترمیم و مستحكم سازي پوشش گلخانه ها  و جمع آوري موتور پمپ ها در حاشیه رودخانه ها  همچنین عدم مبارزه   •

 شیمیايي و كود دهي در زمان بارش  

 ) گوگرد پاشي يا بوردوفیكس( تمام بارندگي ها باغداران نسبت به استفاده از قارچ كش مناسباز ابعد  •

مستحكم   • نیز  و  ها  مسیر رودخانه  و  ها  مسیل  عشاير در  قرارگیري  و  تردد  و  مرتفع  مناطق  در  از چراي دام  خودداري 

 سازي سازه هاي محل نگهداري دام ها و مرغداري ها 
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ل آيد.همچنین استفاده از  طع شدن راه هاي ارتباطي اقدامات الزم به عمن مسیل ها و احتمال قبي شدبا توجه به سیال •

توري هاي محافظ جهت مقابله با آسیب هاي ناشي از تگرگ و تنظیم دريچه هاي ورودي و خروجي استخرها جهت  

 پیشگیري از ورود گل و الي 

 استان البرز: 
 ر    مبارزه با سن ماد يمساعد برا طيشرا •

 استفاده از كود سرک در مزارع گندم،جو و كلزا  •

 پتاسه در مزارع كلزا  ياستفاده از كودها يمساعد برا طيشرا •

    نیزم يآماده ساز يمساعد برا طيكشاورزان ذرت كار و پنبه كار، شرا •

 مكمل در باغات و مزارع  ياستفاده از كودها يمساعد برا طيشرا •

 ديممانعت بعمل آ  يو محلول پاش ينه سم پاش هرگو درختان در باغات از يدرصورت گلده •

 استان اصفهان : 
 با توجه به شرايط زمین، استفاده از كود ازته سرک گندم بهمراه آبیاري در مناطق معتدل، غرب و جنوب استان •

 انجام عملیات هرس خشک و باردهي انگور در مناطق معتدل و سرد  •

 درصد گلبرگها  70از مبارزه با شته هاي بادام پس از ريزش بیش  •

 محلول پاشي درختان سیب درختي با كودهاي پتاس باال بعد از ريزش گلها و تشكیل میوه •

 مبارزه با سن غالت در مناطق معتدل استان با در نظر گرفتن شرايط جوي )عدم بارش و وزش باد(   •

   آماده سازي زمین و كشت ذرت علوفه اي •

 استان بوشهر: 
 باغات مركبات و نخیالت. لول پاشي و مح پرهیز از هرگونه سمپاشي •

شكن و يا حصار موقت در باغات و اطراف با توجه به وقوع تندباد و بروز هر گونه خسارت به باغات مركبات، ايجاد باد  •

 آنها.

 شنبه تا اواخرهاي رگباري و وزش تند بادهاي شديد، پرهیز از آبیاري باغات از سه با توجه به ناپايداري جوي، بارش •

 جاري.  هفته 

 اي. پاشي محصوالت گلخانه ها و سمكشپره مینوز، مصرف انواع آفت صورت روئیت و ازدياد شب در •

شنبه تا پايان  ها از سهاي، بررسي پوشش، استحكام و تهويه مطبوع گلخانه سازي در مقابل تند بادهاي لحظه بلحاظ ايمن •

 هفته جاري. 

 استان تهران : 
 .خیلي شديد جوان با توجه به باد  ياز شكستن درختان و محافظت از نهالها ي ریلوگاستفاده از بادشكن جهت ج •

 . داران  شته ها در هسته  انیهوا و احتمال طغ يبا توجه به خشك  وه یدرختان م يشته ها شيپا •

 موثر.  يو عدم بارندگ اهانیگ آبي درختان و ازیمزارع با توجه به نباغات و  ياریانجام آب •

 زا. سن غالت و شته كل ر آفتمزارع از نظ شياپ •

 . د ي نسبتاً شد   يباغات و مزارع با توجه به وزش بادها ي و سمپاشيپاش  انداختن محلول قيبه تعو •

گلخانه ها با توجه به    يو بسته بودن درب و پنجره ها  يكیپالست  ياز استحكام سازه ها، سالم بودن پوشش ها  نانیاطم •

 . وزش باد شديد 

 زنبور عسل.   يمكمل كندوها ه ي باد و انجام تغذ  ل وزش كندوها در مقاب محافظت از   •

 استان چهارمحال بختیاري : 

 پايش لكه آجري بادام با توجه به رخداد بارندگي در اواخر هفته و سمپاشي درختان آلوده در ساعات بدون وزش باد.  •

گلخانه  • پوشش  ترمیم  و  سازه  نمودن  سالنمستحكم  و  همچنیها  و  پرورش  و  هاي  دما  تنظیم  به    تهويه ن  توجه  با  آنها 

 تمال وقوع وزش بادهاي نسبتا شديد. اح
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شكوفه  • كه  مناطقي  در  سرمازدگي  با  مواجهه  تجهیزات  و  لوازم  كردن  فراهم  و  شده آمادگي  باز  درختان  با  هاي  اند، 

 توجه به احتمال كاهش دما و رخداد سرمازدگي تشعشعي طي دهه سوم فروردين ماه. 

موم • شته  در صوپايش  و  كلزا  مشي  انجارت  تسريع در  لكه اهده،  مبارزه  باد  م  بدون  مزارع، در ساعات  در حاشیه  و  اي 

 )صبح و عصر(.   

 پايش زنگ گندم در مزارع غالت با توجه به رخداد بارندگي در اواخر هفته.  •

 پايش سن گندم در مزارع غالت و انجام مبارزه در صورت رسیدن به نُرم مبارزه. •

 ان شمالي :استان خراس
 ره  كشت بها دريع تسر •

 مبارزه با علف هاي هرز در شرايط مساعد جوي  •

 استفاده از كود سرک درمزارع گندم و جو    •

 با توجه به مساعد شدن شرايط جوي جهت كشت پیاز به صورت نشاء نسبت به احداث خزانه اقدام شود  •

 برنامه ريزي براي تهیه بچه ماهیان گرم آبي و تخم نوغان و پرورش آن   •

 با توجه به روند فصلي افزايش دما   كلني هاي زنبورعسل مورد نیاز  خوراکتامین  •

 استان خراسان رضوي: 

بازديد و پايش در مزارع گندم براي بررسي افت سن و در صورت وجود و تراكم باالي آفت سن مادري،مبارزه جدي   •

 آنبا 

 و مبارزه با شته   پايش هرز در مزارع غالت و مبارزه با علف هاي •

 محلول پاشي در ساعات آرام روز و با احتیاط انجام گیرد. م پاشي وس یاتعمل •

هاي جوان و استحكام آنها با نصب قیم با توجه به ناپايداري جو و وزش باد شديد در روز هاي پاياني  محافظت از نهال •

 هفته 

هاي پرورش قارچ و  و سالن  هاهاي گلخانه و تنظیم دما و تهويه مناسب گلخانه سازي و اطمینان از استحكام سازه مقاوم •

   تنظیم دماي مناسب مرغداريها و دامداريها

 ان : استان خوزست
 مزراع و باغات انجام شود  ياریآب  ازیدر صورت ن •

 شود میها ترمآب سطح و زهكش يهاكانال •

 جات يفیو ص جاتي آفات سبز ه یعل يسمپاش  •

 هاو تهويه مناسب آنگلخانه ها و كنترل دما و رطوبت  کیپالست يزسازو با میترم •

 انجام تلقیح نخیالت  •

 هوا  يها با توجه به كاهش دما يمناسب مرغدار  ه يدما و تهو میتنظ  •

 ستان زنجان:ا

 پرورش قارچ   يهاانبارها و سالن ها،يدامدار ها،يدما و رطوبت در مرغدار يه و تهو یممحافظت، تنظ •

تاسكنترل   • سا  هاي،گلخانه كشاورز   یساتاستحكام  هاساز   يرو  خوددار  يه  و  قراگ  يموقت  از  كنار    یريكشاورزان  در 

 از روز سه شنبه نا امن یساتو كهنسال و تاس یده درختان پوس

هاي تازه كاشته شده و سر برداري و هرس اولیه نهال هاي كاشته شده و استفاده از چسب  استفاده از قیم براي نهال •

 هرس 

 روز سه شنبه  خودداري از محلول پاشي و سم پاشي و خودداري از •

در  يرعشا  خودداري • دامداران  حاش  و  ارتفاعات،  رودخانه   هایل مس  یه عبوراز  و  و  درها،  در    احتیاط  كندوها  استقرار 

 روز سه شنبهاز فرسوده و مستهلک  يها و انتقال دام از واحدهاو رودخانه  هایل مس  یه ها و حاشارتفاعات و كنار جاده 

در  یمتنظ  ي،پاكساز  • كنترل  خروج   يورود  هاييچه و  استخرها  يو  ماه  يآب  حفاظت  يپرورش  اقدامات  انجام    ي و 

   ي از روز سه شنبه برق  یزاتبه تجه  یبنسبت به عدم آس یشگیرانه وپ
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 بلوچستان: ستان سیستان وا

 (  ياحتمال آتش سوز يشو افزا ینذره ب يجادپر آب ) ا یمه ن  يها يدر مراتع و عدم رها كردن بطر  يجادآتشعدم ا •

مر  يشپا • بو  و  آفات  از  لزوم سمپاش  یمارياقبت  زنبورها    ي)سمپاش  يها و در صورت  انجام شود كه  و شب  در غروب 

 تردد را دارند(  ينكمتر

 نخلستان ها   يگرده افشانتسريع در  •

 يپرورش ماه يبه استخرها يده  یژناكس •

 زنگ زرد گندم   یوعو مراقبت از مزارع در مقابل ش يشپا  •

 ، باقال و گواوا و جو  برداشت گندمتسريع در  •

 استان سمنان:

 مهار سیستم هاي آبیاري باراني، كنترل استحكام سازه ها و استفاده قیم براي نهالهاي جوان  •

 خودداري از سم پاشي در باغاتي كه در مرحله گلدهي قرار دارند جهت جلوگیري از تلفات زنبور عسل •

 استفاده از علف كشها بعد از آبیاري آبیاري و كودهاي سرک در مزارع غالت همراه با   استفاده از •

 خودداري از چراي دامها در ارتفاعات و مسیر رودخانه ها  به علت خطر برق زدگي و سیالب  •

 ي دما، رطوبت وشدت نور گلخانه ها  و كنترل سطوح پوشش  میتنظ •

 ر باغات پستهد محلول پاشي فروت ستو   آبیاري منظم باغات •

 استان فارس:

 لول پاشي در ساعات گرم و آرام روز انجام شود. پاشي و محعملیات سم  •

   علف هرز مزارع ييایمیكنترل ش •

 عدم برداشت محصول يونجه به دلیل بارشهاي آخر هفته.  •

 از جمله مركبات يدرخت يو انتقال و كاشت انواع گونه ها ييجابجا يبرا طيبودن شرا ایمه •

 گردد.  يبارش و رعد و برق خوددار  ل یهفته به دل يانياپ يدر روزها لهایام در ارتفاعات و اتراق در مسد ياز چرا •

 ها يها و دامدار  يكنترل دما و رطوبت در مرغدار •

 استان قم: 
                              محافظت نهال هاي جوان از احتمال وزش باد شديد.  •

 پسته.احتیاط در محلول پاشي باغات  •

                  آبیاري سنگین در باغات پسته.  •

                      رديابي آفت پسیل و آفت كرم چوب خوار پسته. •

 رصد آفت سن غالت در مزارع گندم و جو.  •

 : قزويناستان 
 آوري سرشاخه هاو میوه هاي آلوده قبل و بعد از وزش باد  جمع •

 هاستفاده از قیم در نهالهاي تازه غرس شد  •

 چراي دام در ارتفاعات و محافظت از دامهاعدم  •

 گلخانه ها و ساير سازه هاي موقت  استحكام تاسیسات كشاورزي  لكنتر •

 احتیاط در انجام عملیات كشاورزي در باغات و مزارع هنگام وزش باد  •

 كنترل استحكام و تنظیم دريچه هاي كندوي عسل •

 استان كردستان :

 و سمپاشي در درختان به گل رفته  پاشي  محلولخودداري از انجام هر گونه  •

 ، مبارزه با علف هاي هرز  و حذف پاجوش درختان در سطح باغات مديريت كف باغ •

 كوددهي سرک در مزارع گندم و جو و كلزا  •
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 كشت زودهنگام بهاره حبوبات و گلرنگ ديم  •

مشو • با  و جو  مزارع گندم  در  مادر  و آفت سن  با علف هاي هرز  كارشناسامبارزه شیمیايي  ن جهاد كشاورزي در  رت 

 ساعت قبل از شروع بارش ها   12صورت عدم وزش باد و حداقل 

با   • نیاز  صورت  در  شیمیايي  مبارزه  انجام  و  مومي  شته  آفت  و  برگ  باريک  هرز  هاي  علف  نظر  از  كلزا  مزارع  پايش 

 ع بارش هاساعت قبل از شرو 12در صورت عدم وزش باد و حداقل  كارشناسان جهاد كشاورزي  مشورت

 : استان كرمان  

 از بیدارشدن درختان  به هرس بوته اي انگور قبل اقدام  •

 خودداري از محلول پاشي و سمپاشي بعد از تورم جوانه ها جهت جلگیري از گل سوزي  •

 اقدام به آبیاري مزارع كشت هاي پايیزه   •

 خودداري از كودهاي نپوسیده دامي در شرايط آب وخاک شور  •

 ازت  در باغات گردو  س وكودهاي فسفات، پتاكوددهي با  •

 كرمانشاه :ستان  ا

 رزه با كک چغندر در مزارع پائیزه نقاط گرم استان مبا •

اجراي عملیات كانون كوبي به   پايش مزارع گندم نقاط گرم استان از نقطه نظر آلودگي به زنگ زرد توصیه مي گردد. •

 محض مشاهده

 محل در ارتفاعات شناخته شده گندم توسط كارشناسانبازديد از اماكن زمستان گذران سن  •

 نقاط گرم استان از نقطه نظر آلودگي به زنگ زرد پايش مزارع گندم   •

 مبارزه با علف هاي هرز مزارع غالت و حبوبات پائیزه مناطق معتدل استان •

 ساير مامن هاي آنمبارزه جدي با جوندگان در مزارع غالت، نخود پايیزه، كلزا و يونجه همچنین در باغات و  •

 تان گلستان : اس

 ي با توجه به افزايش دمامرغدار يلنهادرسا  يه دما  و رطوبت و تهو یمتنظ •

 با توجه به احتمال تداوم خشكسالي انجام كشت پنبه به روش هیرم كاري •

 كنترل بیماري هاي قارچي بخصوص زنگ زرد در مزارع گندم  •

 آبیاري و كود آبیاري مزارع گندم   •

 در باغات هسته دار    محلول پاشي با كودهاي ريز مغذي  •

 ت پنبه بهارهآماده سازي زمین براي كش  •

 ستان گیالن: ا
 انجام عملیات زراعي در شالیزارها در صورت امكان به كمک رواناب هاي سطحي   •

 هوادهي خزانه هاي ايجاد شده برنج در روزهاي گرم  •

 برداري برگ سبز چاي استفاده از كود نیتروژني )اوره( در باغات چاي با توجه به نزديک شدن بهره   •

 جمع آوري آن هاخصوصا پیچک از طريق قطع و   حذف علف هاي هرز باغات چاي •

 محافظت از نهال هاي جوان در مقابل وزش باد  •

 كنترل دما و رطوبت در واحدهاي گلخانه و پرورش قارچ خوراكي  •

 استان لرستان: 

 الت در استان پايش مزارع غالت جهت رديابي و مبارزه با آفت سن و بیماري زنگ غ  •

 ر استان تعجیل در غرس نهال درختان میوه د •

 مزرعه پروش زنبور عسل قبل از سم پاشي باغات هشدار به دارندگان  •

 دادن كود سرک به مزارع ديم استان •

 آمادگي جهت مقابله با سرمازگي بهاره در باغات  •

 ن كارشناسا يفن يها ه یدستورالعمل ها و توص  تي با رعا گردو انجام هرس باغات •
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 استان مازندران: 
 داراي پوشش نايلونيهاي برنج ر خزانه كنترل و هوادهي مناسب و موث •

 سازي اراضي شالیزاري )آب تخت، خزانه، بذرپاشي و نشاء(           عملیات آماده  •

 )با توجه به شرايط آب و هوايي( -مصرف كود سرک )اوره( در مزارع گندم )زنگ زرد، فوزاريوم و . . . (  •

 به شرايط آب و هوايي(   انه كلزا )با توجه ود سرک )اوره و سولفات آمونیوم( در ارقام زمستمصرف ك  •

 انداز درختان )به منظور بهبود حاصلخیزي خاک( مصرف كودهاي آلي در محدوده خارجي سايه  •

سرشاخه  • قارچحذف  از  استفاده  و  خشک  )كشهاي  برداشت  از  پس  مس(  كلرور  اكسي  يا  )بُردوفیكس  مناسب  با  هاي 

 توجه به شرايط آب و هوايي(

 استان مركزي : 

 گلخانه ها با توجه به وزش باد شديدمهیدات الزم در ت •

 توجه به وزش باد در انجام فعالیت سم پاشي   •

 توجه به رگبار باران در چهارشنبه و پنجشنبه در انجام فعالیت هاي كشاورزي •

 ستان هرمزگان: ا

 حتیاط بیشترتوجه به ناپايداري جوي. انجام عملیات سم پاشي و محلول پاشي باا •

 گلخانه ها، مرغداري ها و دامداري ها با توجه به تغییرات دمايي. ب و تنظیم دماي تهويه مناس •

استفاده از سموم مسي براي كنترل بیماري هاي قارچي نخیالت و مركبات با احتیاط بعد از پايان برداشت محصوالت با   •

 توجه به نا پايداري جوي  

 گي بعد از پايان ناپايداري. برداشت محصوالت بادمجان، فلفل، پیاز وگوجه فرن انجام   •

 پايداري جوي عدم انجام عملیات گرد افشاني نخیالت، باتوجه به نا  •

 ان: مدستان ها
 پوره سن غالت  نیو گزارش زنگ غالت و همچن نگيتوریمان •

ورتینگ و جداسازي غده هاي آلوده سیب آماده سازي اراضي و كنترل شیمیايي با بذور علف هاي هرز همچنین س •

 د عفوني غده ها قبل از كاشت زمیني و ض

 خودداري از سمپاشي و محلول پاشي در زمان وزش باد  •

 آخرين فرصت توزيع كود سرک در كشت هاي ديم در مناطق شمالي استان •

 كنترل علف هاي هرز در مزارع ديم به منظور حفظ رطوبت مورد نیاز محصوالت   •

 ومي در مزارع كلزا نترل شیمیايي با آفت سن در مزارع غالت و شته مپايش و ك •

 ترمیم پوشش گلخانه ها و تنظیم دما و انجام تهويه •

 

 


