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 223 ............................................................................ خوزستان استان

 تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در زهییپا زمینی سیب اهیگ يفنولوژ دوره -13-14 جدول
 223 ....................................................... خوزستان استان در) 2( گرم یلیخ

 و میمال زمستان با خشک پهنه در زمستانه زمینی سیب اهیگ يفنولوژ دوره -14-14 جدول
 224 .............................................. خوزستان استان در) 2( گرم یلیخ تابستان

 تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در بهاره فرنگی گوجه اهیگ يفنولوژ دوره -15-14 جدول



 

 
 

  و

 224 ....................................................... خوزستان استان در) 2( گرم یلیخ

 و میمال زمستان با خشک پهنه در تابستانه فرنگی گوجه اهیگ يفنولوژ دوره -16-14 جدول
 225 .............................................. خوزستان استان در) 2( گرم یلیخ تابستان

 گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در هندوانه اهیگ يفنولوژ دوره -17-14 جدول
 225 ................................................................... خوزستان استان در) 2(

 تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در بهاره لوبیاچیتی اهیگ يفنولوژ دوره -18-14 جدول
 226 ........................................................ خوزستان استان در) 2(گرم یلیخ

 تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در تابستانه لوبیاچیتی اهیگ يفنولوژ دوره -19-14 جدول
 226 ....................................................... خوزستان استان در) 2( گرم یلیخ

 زمستان با خشک پهنه در یمحل ارقام -میمستق کاشت برنج اهیگ يفنولوژ دوره -20-14 جدول
 227 ..................................... خوزستان استان در) 2( گرم یلیخ تابستان و میمال

 با خشک پهنه در پرمحصول ارقام -میمستق کاشت برنج اهیگ يفنولوژ دوره - 21-14 جدول
 227 .............................خوزستان استان در) 2( گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان

 زمستان با خشک پهنه در یمحل ارقام -یینشا کاشت برنج اهیگ يفنولوژ دوره -22-14 جدول
 228 ..................................... خوزستان استان در) 2( گرم یلیخ تابستان و میمال

 با خشک پهنه در پرمحصول ارقام - یینشا کاشت برنج اهیگ يفنولوژ دوره -23-14 جدول
 228 .............................خوزستان استان در) 2( گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان

 در) 2( گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در ریس اهیگ يفنولوژ دوره - 24- 14 جدول
 229 ............................................................................ خوزستان استان

 یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در چغندرقند اهیگ يفنولوژ دوره -25-14 جدول
 229 .............................................................. خوزستان استان در) 2( گرم

 گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در جیهو اهیگ يفنولوژ دوره -26-14 جدول
 230 ................................................................... خوزستان استان در) 2(

 تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در بهاره آفتابگردان اهیگ يفنولوژ دوره -27-14 جدول
 230 ....................................................... خوزستان استان در) 2( گرم یلیخ

 تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در تابستانه آفتابگردان اهیگ يفنولوژ دوره -28-14 جدول
 231 ....................................................... خوزستان استان در) 2( گرم یلیخ



 
 

  ي

 در) 2( گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در باقال اهیگ يفنولوژ دوره - 29- 14 جدول
 231 ............................................................................ خوزستان استان

 در) 2( گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در ایسو اهیگ يفنولوژ دوره - 30-14 جدول
 232 ............................................................................ خوزستان استان

 در) 2( گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در شبدر اهیگ يفنولوژ دوره - 31- 14 جدول
 232 ............................................................................ خوزستان استان

 گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در کنجد اهیگ يفنولوژ دوره - 32-14 جدول
 233 ................................................................... خوزستان استان در) 2(

 خشک پهنه در) بازویی(کشت راتون  - زودرس -شکرین اهیگ يفنولوژ دوره -33-14 جدول
 233 .......................... خوزستان استان در) 2( گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با

 خشک پهنه در )بازویی(کشت راتون  - رس میان -شکرین اهیگ يفنولوژ دوره -34-14 جدول
 234 .......................... خوزستان استان در) 2( گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با

 با خشک پهنه در )بازویی(کشت راتون  - ررسید -شکرین اهیگ يفنولوژ دوره -35-14 جدول
 234 .............................خوزستان استان در) 2( گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان

 گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در بهاره ذرت اهیگ يفنولوژ دوره - 36-14 جدول
 235 .................................................................... خوزستان استان در) 2(

 یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در تابستانه ذرت اهیگ يفنولوژ دوره - 37- 14 جدول
 235 .............................................................. خوزستان استان در) 2( گرم

 یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در سورگوم اهیگ يفنولوژ دوره -38-14 جدول
 236 .............................................................. خوزستان استان در) 2( گرم

 تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در اي دانه ونجهی اهیگ يفنولوژ دوره -39-14 جدول
 236 ....................................................... خوزستان استان در) 1( گرم یلیخ

 تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در اي علوفه ونجهی اهیگ يفنولوژ دوره -40-14 جدول
 237 ....................................................... خوزستان استان در) 1( گرم یلیخ

 در) 1( گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در گندم اهیگ يفنولوژ دوره - 41- 14 جدول
 237 ............................................................................ خوزستان استان

 یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در جو اهیگ يفنولوژ دوره - 42- 14 جدول



 

 
 

  أ أ

 238 ............................................................ خوزستان استان در) 1( گرم

 گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در کلزا اهیگ يفنولوژ دوره -43-14 جدول
 238 ................................................................... خوزستان استان در) 1(

 یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در بادمجان اهیگ يفنولوژ دوره -44-14 جدول
 239 .............................................................. خوزستان استان در) 1( گرم

) 1( گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در ازیپ اهیگ يفنولوژ دوره -45-14 جدول
 239 ........................................................................ خوزستان استان در

) 1( گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در خربزه اهیگ يفنولوژ دوره - 46- 14 جدول
 240 ......................................................................... خوزستان استان در

 در) 1( گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در اریخ اهیگ يفنولوژ دوره - 47-14 جدول
 240 ............................................................................ خوزستان استان

 تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در زهییپا زمینی سیب اهیگ يفنولوژ دوره -48-14 جدول
 241 ........................................................ خوزستان استان در) 1(گرم یلیخ

 و میمال زمستان با خشک پهنه در زمستانه زمینی سیب اهیگ يفنولوژ دوره -49-14 جدول
 241 .............................................. خوزستان استان در) 1( گرم یلیخ تابستان

 تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در بهاره فرنگی گوجه اهیگ يفنولوژ دوره -50-14 جدول
 242 ....................................................... خوزستان استان در) 1( گرم یلیخ

 و میمال زمستان با خشک پهنه در تابستانه فرنگی گوجه اهیگ يفنولوژ دوره -51-14 جدول
 242 .............................................. خوزستان استان در) 1( گرم یلیخ تابستان

 گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در هندوانه اهیگ يفنولوژ دوره -52-14 جدول
 243 ................................................................... خوزستان استان در) 1(

 تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در بهاره لوبیاچیتی اهیگ يفنولوژ دوره -53-14 جدول
 243 ....................................................... خوزستان استان در) 1( گرم یلیخ

 تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در تابستانه لوبیاچیتی اهیگ يفنولوژ دوره -54-14 جدول
 244 ....................................................... خوزستان استان در) 1( گرم یلیخ

 با خشک پهنه در یمحل ارقام -میمستق کاشت – برنج اهیگ يفنولوژ دوره -55-14 جدول
 244 .............................خوزستان استان در) 1( گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان



 
 

  ب ب

 با خشک پهنه در پرمحصول ارقام -میمستق کاشت – برنج اهیگ يفنولوژ دوره -56-14 جدول
 245 .............................خوزستان استان در) 1( گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان

 زمستان با خشک پهنه در یمحل ارقام -یینشا کاشت – برنج اهیگ يفنولوژ دوره -57-14 جدول
 245 ..................................... خوزستان استان در) 1( گرم یلیخ تابستان و میمال

 با خشک پهنه در پرمحصول ارقام -یینشا کاشت – برنج اهیگ يفنولوژ دوره -58-14 جدول
 246 .............................خوزستان استان در) 1( گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان

 در) 1(گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در ریس اهیگ يفنولوژ دوره - 59- 14 جدول
 246 ............................................................................ خوزستان استان

 گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در چغندرقند اهیگ يفنولوژ دوره - 60-14 جدول
 247 .................................................................... خوزستان استان در) 1(

 در) 1(گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در جیهو اهیگ يفنولوژ دوره - 61- 14 جدول
 247 ............................................................................ خوزستان استان

 تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در بهاره آفتابگردان اهیگ يفنولوژ دوره -62-14 جدول
 248 ....................................................... خوزستان استان در) 1( گرم یلیخ

 تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در تابستانه آفتابگردان اهیگ يفنولوژ دوره -63-14 جدول
 248 ....................................................... خوزستان استان در) 1( گرم یلیخ

 در) 1( گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در باقال اهیگ يفنولوژ دوره - 64- 14 جدول
 249 ............................................................................ خوزستان استان

 در) 1( گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در ایسو اهیگ يفنولوژ دوره - 65-14 جدول
 249 ............................................................................ خوزستان استان

 در) 1( گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در شبدر اهیگ يفنولوژ دوره - 66- 14 جدول
 250 ............................................................................ خوزستان استان

) 1( گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در کنجد اهیگ يفنولوژ دوره - 67- 14 جدول
 250 ......................................................................... خوزستان استان در

 زمستان با خشک پهنه درکشت جدید  -زودرس -شکرین اهیگ يفنولوژ دوره -68-14 جدول
 251 ..................................... خوزستان استان در) 1( گرم یلیخ تابستان و میمال

 زمستان با خشک پهنه در کشت جدید - رس میان -شکرین اهیگ يفنولوژ دوره -69-14 جدول



 

 
 

  ت ت

 251 ..................................... خوزستان استان در) 1( گرم یلیخ تابستان و میمال

 زمستان با خشک پهنه در کشت جدید - دیررس -شکرین اهیگ يفنولوژ دوره -70-14 جدول
 252 ..................................... خوزستان استان در) 1( گرم یلیخ تابستان و میمال

 یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در بهاره ذرت اهیگ يفنولوژ دوره -71-14 جدول
 استان در خنک زمستان/ گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک نیمه/ )3( گرم

 252 .................................................................................. خوزستان

 یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در سورگوم اهیگ يفنولوژ دوره -72-14 جدول
 استان در خنک زمستان/ گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک نیمه/ )3( گرم

 253 .................................................................................. خوزستان

 تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در اي دانه ونجهی اهیگ يفنولوژ دوره -73-14 جدول
 در خنک زمستان/ گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک نیمه/ )3( گرم یلیخ

 253 ........................................................................... خوزستان استان

 تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در اي علوفه ونجهی اهیگ يفنولوژ دوره -74-14 جدول
 در خنک زمستان/ گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک نیمه/ )3( گرم یلیخ

 254 ........................................................................... خوزستان استان

 گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در گندم اهیگ يفنولوژ دوره -75-14 جدول
 استان در خنک زمستان/ گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک نیمه/ )3(

 254 .................................................................................. خوزستان

 گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در جو اهیگ يفنولوژ دوره -76-14 جدول
 استان در خنک زمستان/ گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک نیمه /)3(

 255 .................................................................................. خوزستان

 گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در کلزا اهیگ يفنولوژ دوره -77-14 جدول
 استان در خنک زمستان/ گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک نیمه /)3(

 255 .................................................................................. خوزستان

 یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در بادمجان اهیگ يفنولوژ دوره -78-14 جدول
 استان در خنک زمستان/ گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک نیمه/ )3( گرم

 256 .................................................................................. خوزستان



 
 

  ث ث

 گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در ازیپ اهیگ يفنولوژ دوره -79-14 جدول
 استان در خنک زمستان/ گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک نیمه /)3(

 256 .................................................................................. خوزستان

  گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در خربزه اهیگ يفنولوژ دوره -80-14 جدول
 استان در خنک زمستان/ گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک نیمه /)3(

 257 .................................................................................. خوزستان

 گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در اریخ اهیگ يفنولوژ دوره -81-14 جدول
 استان در خنک زمستان/ گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک نیمه /)3(

 257 .................................................................................. خوزستان

 تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در زهییپا زمینی سیب اهیگ يفنولوژ دوره -82-14 جدول
 در خنک زمستان/ گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک نیمه/ )3( گرم یلیخ

 258 ........................................................................... خوزستان استان

 و میمال زمستان با خشک پهنه در زمستانه زمینی سیب اهیگ يفنولوژ دوره -83-14 جدول
 زمستان/ گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک نیمه/ )3( گرم یلیخ تابستان
 258 ................................................................ خوزستان استان در خنک

 تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در بهاره فرنگی گوجه اهیگ يفنولوژ دوره -84-14 جدول
 در خنک زمستان/ گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک نیمه/ )3( گرم یلیخ

 259 ........................................................................... خوزستان استان

 و میمال زمستان با خشک پهنه در تابستانه فرنگی گوجه اهیگ يفنولوژ دوره -85-14 جدول
 زمستان/ گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک نیمه/ )3( گرم یلیخ تابستان
 259 ................................................................ خوزستان استان در خنک

 گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در هندوانه اهیگ يفنولوژ دوره -86-14 جدول
 استان در خنک زمستان/ گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک نیمه/ )3(

 260 .................................................................................. خوزستان

 تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در بهاره لوبیاچیتی اهیگ يفنولوژ دوره -87-14 جدول
 در خنک زمستان/ گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک نیمه/ )3( گرم یلیخ

 260 ........................................................................... خوزستان استان



 

 
 

  ج ج

 تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در تابستانه لوبیاچیتی اهیگ يفنولوژ دوره -88-14 جدول
 در خنک زمستان/ گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک نیمه/ )3( گرم یلیخ

 261 ........................................................................... خوزستان استان

 با خشک پهنه در یمحل ارقام – میمستق کاشت -برنج اهیگ يفنولوژ دوره -89-14 جدول
 یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک نیمه/ )3( گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان

 261 ................................................. خوزستان استان در خنک زمستان/ گرم

 با خشک پهنه در یمحل ارقام – میمستق کاشت -برنج اهیگ يفنولوژ دوره -90-14 جدول
 یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک نیمه/ گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان
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 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در کلزا اهیگ يفنولوژ دوره -13-23 جدول
 418 ............................................................................ کرمانشاه استان

 در گرم یلیخ تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در کلزا اهیگ يفنولوژ دوره - 14-23 جدول
 419 ............................................................................. کرمانشاه استان

 تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در فرنگی گوجه اهیگ يفنولوژ دوره -15-23 جدول
 419 ................................................................... کرمانشاه استان در گرم

 تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در فرنگی گوجه اهیگ يفنولوژ دوره -16-23 جدول
 420 ............................................................ کرمانشاه استان در گرم یلیخ

 تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در زمینی سیب اهیگ يفنولوژ دوره - 17- 23 جدول
 420 ............................................................. کرمانشاه استان در گرم یلیخ

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در زمینی سیب اهیگ يفنولوژ دوره - 18- 23 جدول
 421 ............................................................................. کرمانشاه استان
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 یلیخ تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در ونجهی اهیگ يفنولوژ دوره -19-23 جدول
 421 ................................................................... کرمانشاه استان در گرم

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در ونجهی اهیگ يفنولوژ دوره -20-23 جدول
 421 ............................................................................ کرمانشاه استان

 در گرم یلیخ تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در جو اهیگ يفنولوژ دوره -1- 24 جدول
 425 .............................................................. راحمدیبو و هیلویکهک استان

 استان در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در جو اهیگ يفنولوژ دوره -2-24 جدول
 426 ..................................................................... راحمدیبو و هیلویکهک

 در گرم یلیخ تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در ونجهی اهیگ يفنولوژ دوره -3- 24 جدول
 426 .................................................................... راحمدیبو و هیلویکهک استان

 استان در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در ونجهی اهیگ يفنولوژ دوره - 4- 24 جدول
 426 ........................................................................... راحمدیبو و هیلویکهک

 گرم یلیخ تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در لوبیاچیتی اهیگ يفنولوژ دوره -5-24 جدول
 427 ...........................................................راحمدیبو و هیلویکهک استان در

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در لوبیاچیتی اهیگ يفنولوژ دوره -6-24 جدول
 427 .............................................................. راحمدیبو و هیلویکهک استان

 در گرم یلیخ تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در ازیپ اهیگ يفنولوژ دوره -7-24 جدول
 428 .............................................................. راحمدیبو و هیلویکهک استان

 استان در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در ازیپ اهیگ يفنولوژ دوره - 8-24 جدول
 428 ..................................................................... راحمدیبو و هیلویکهک

 استان در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در گندم اهیگ يفنولوژ دوره - 1- 25 جدول
 431 .................................................................................... گلستان

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در گندم اهیگ يفنولوژ دوره - 2-25 جدول
 432 .............................................................................. گلستان استان

 استان در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک  پهنه در جو اهیگ يفنولوژ دوره -3- 25 جدول
 432 .................................................................................... گلستان

 استان در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در جو اهیگ يفنولوژ دوره -4-25 جدول
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 432 .................................................................................... گلستان

 استان در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در کلزا اهیگ يفنولوژ دوره - 5- 25 جدول
 433 .................................................................................... گلستان

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در کلزا اهیگ يفنولوژ دوره - 6-25 جدول
 433 .............................................................................. گلستان استان

 گرم تابستان و خنک زمستان با خشک  پهنه در اي علوفه ذرت اهیگ يفنولوژ دوره -7-25 جدول
 434 .......................................................................... گلستان استان در

 تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در اي علوفه ذرت اهیگ يفنولوژ دوره -8- 25 جدول
 434 ..................................................................... گلستان استان در گرم

 استان در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در نخود اهیگ يفنولوژ دوره - 9-25 جدول
 435 .................................................................................... گلستان

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در نخود اهیگ يفنولوژ دوره - 10- 25 جدول
 435 .............................................................................. گلستان استان

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در زمینی سیب اهیگ يفنولوژ دوره -11-25 جدول
 436 .............................................................................. گلستان استان

 گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در زمینی سیب اهیگ يفنولوژ دوره -12-25 جدول
 436 .......................................................................... گلستان استان در

 استان در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در ازیپ اهیگ يفنولوژ دوره -13-25 جدول
 437 .................................................................................... گلستان

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشکنیمه پهنه در ازیپ اهیگ يفنولوژ دوره -14-25 جدول
 437 .............................................................................. گلستان استان

 گرم تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در فرنگی گوجه اهیگ يفنولوژ دوره -15-25 جدول
 438 .......................................................................... گلستان استان در

 تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در فرنگی گوجه اهیگ يفنولوژ دوره - 16- 25 جدول
 438 ..................................................................... گلستان استان در گرم

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در هندوانه اهیگ يفنولوژ دوره -17-25 جدول
 439 .............................................................................. گلستان استان



 
 

  ي ي

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در هندوانه اهیگ يفنولوژ دوره - 18- 25 جدول
 439 .............................................................................. گلستان استان

 استان در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در برنج اهیگ يفنولوژ دوره -19-25 جدول
 440 .................................................................................... گلستان

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در برنج اهیگ يفنولوژ دوره -20-25 جدول
 440 .............................................................................. گلستان استان

 استان در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در ریس اهیگ يفنولوژ دوره -21-25 جدول
 441 .................................................................................... گلستان

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در ریس اهیگ يفنولوژ دوره -22-25 جدول
 441 .............................................................................. گلستان استان

 استان در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در عدس اهیگ يفنولوژ دوره -23-25 جدول
 442 .................................................................................... گلستان

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشکنیمه پهنه در عدس اهیگ يفنولوژ دوره -24-25 جدول
 442 .............................................................................. گلستان استان

 استان در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در اریخ اهیگ يفنولوژ دوره -25-25 جدول
 443 .................................................................................... گلستان

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در اریخ اهیگ يفنولوژ دوره -26-25 جدول
 443 .............................................................................. گلستان استان

 استان در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در خربزه اهیگ يفنولوژ دوره -27-25 جدول
 444 .................................................................................... گلستان

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در خربزه اهیگ يفنولوژ دوره -28-25 جدول
 444 .............................................................................. گلستان استان

 استان در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در پنبه اهیگ يفنولوژ دوره -29-25 جدول
 445 .................................................................................... گلستان

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در پنبه اهیگ يفنولوژ دوره -30-25 جدول
 445 .............................................................................. گلستان استان

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در آفتابگردان اهیگ يفنولوژ دوره -31-25 جدول
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 446 .............................................................................. گلستان استان

 گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در آفتابگردان اهیگ يفنولوژ دوره - 32- 25 جدول
 446 .......................................................................... گلستان استان در

 استان در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در ایسو اهیگ يفنولوژ دوره -33-25 جدول
 447 .................................................................................... گلستان

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در ایسو اهیگ يفنولوژ دوره -34-25 جدول
 447 .............................................................................. گلستان استان

 تابستان و خنک زمستان با مرطوب یلیخ پهنه در) زهییپا( ونجهی اهیگ يفنولوژ دوره - 1- 26 جدول
 451 ...................................................................... النیگ استان در گرم

 تابستان و خنک زمستان با مرطوب یلیخ پهنه در) بهاره( ونجهی اهیگ يفنولوژ دوره -2-26 جدول
 452 ...................................................................... النیگ استان در گرم

 تابستان و خنک زمستان با مرطوب یلیخ پهنه در) بهاره( ایلوب اهیگ يفنولوژ دوره - 3-26 جدول
 452 ...................................................................... النیگ استان در گرم

 تابستان و خنک زمستان با مرطوب یلیخ پهنه در) زهییپا( ایلوب اهیگ يفنولوژ دوره -4- 26 جدول
 453 ...................................................................... النیگ استان در گرم

 تابستان و خنک زمستان با مرطوب یلیخ پهنه در زمینی سیب اهیگ يفنولوژ دوره - 5- 26 جدول
 453 ...................................................................... النیگ استان در گرم

 در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب یلیخ پهنه در ازیپ اهیگ يفنولوژ دوره -6- 26 جدول
 454 ............................................................................... النیگ استان

 تابستان و خنک زمستان با مرطوب یلیخ پهنه در فرنگی گوجه اهیگ يفنولوژ دوره - 7-26 جدول
 454 ...................................................................... النیگ استان در گرم

 گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب یلیخ پهنه در هندوانه اهیگ يفنولوژ دوره -8-26 جدول
 455 ............................................................................ النیگ استان در

 در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب یلیخ پهنه در باقال اهیگ يفنولوژ دوره - 9-26 جدول
 455 ............................................................................... النیگ استان

 تابستان و خنک زمستان با مرطوب یلیخ پهنه در) زهییپا( شبدر اهیگ يفنولوژ دوره -10-26 جدول
 456 ...................................................................... النیگ استان در گرم
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 تابستان و خنک زمستان با مرطوب یلیخ پهنه در) بهاره( شبدر اهیگ يفنولوژ دوره -11-26 جدول
 456 ...................................................................... النیگ استان در گرم

 تابستان و خنک زمستان با مرطوب یلیخ پهنه در زمینی بادام اهیگ يفنولوژ دوره -12-26 جدول
 457 ...................................................................... النیگ استان در گرم

 در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب یلیخ پهنه در اریخ اهیگ يفنولوژ دوره -13-26 جدول
 457 ............................................................................... النیگ استان

 گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب یلیخ پهنه در بادمجان اهیگ يفنولوژ دوره -14-26 جدول
 458 ............................................................................ النیگ استان در

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در گندم اهیگ يفنولوژ دوره - 1-27 جدول
 461 ...............................................................................لرستان استان

 استان در گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در گندم اهیگ يفنولوژ دوره - 2-27 جدول
 462 ..................................................................................... لرستان

 استان در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در جو اهیگ يفنولوژ دوره -3-27 جدول
 462 ..................................................................................... لرستان

 استان در گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در جو اهیگ يفنولوژ دوره - 4- 27 جدول
 462 ..................................................................................... لرستان

 استان در گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در کلزا اهیگ يفنولوژ دوره - 5-27 جدول
 463 ..................................................................................... لرستان

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در کلزا اهیگ يفنولوژ دوره - 6-27 جدول
 463 ...............................................................................لرستان استان

 در گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در زمینی سیب اهیگ يفنولوژ دوره -7-27 جدول
 463 ...............................................................................لرستان استان

 گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در زمینی سیب اهیگ يفنولوژ دوره - 8- 27 جدول
 464 ........................................................................... لرستان استان در

 در گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در چغندرقند اهیگ يفنولوژ دوره -9- 27 جدول
 464 ...............................................................................لرستان استان

 گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در چغندرقند اهیگ يفنولوژ دوره - 10- 27 جدول
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 474 ........................................................................... لرستان استان در

 استان در گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در ایلوب اهیگ يفنولوژ دوره -11-27 جدول
 465 ..................................................................................... لرستان

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در ایلوب اهیگ يفنولوژ دوره - 12- 27 جدول
 465 ...............................................................................لرستان استان

 در گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در نخود اهیگ يفنولوژ دوره - 13- 27 جدول
 466 ...............................................................................لرستان استان

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک نیمه پهنه در نخود اهیگ يفنولوژ دوره - 14- 27 جدول
 466 ...............................................................................لرستان استان

 /گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در فرنگی گوجه اهیگ يفنولوژ دوره - 1-28 جدول
 469 ......................... مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب مهین

 مهین /گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در هندوانه اهیگ يفنولوژ دوره - 2- 28 جدول
 470 ..............................مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب

 مهین /گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در ریس اهیگ يفنولوژ دوره -3-28 جدول
 470 ..............................مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب

 مهین /گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در اریخ اهیگ يفنولوژ دوره -4-28 جدول
 471 ............................ مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب

 مهین /گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در خربزه اهیگ يفنولوژ دوره -5-28 جدول
 471 ............................ مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب

 مهین /گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در کلم اهیگ يفنولوژ دوره -6-28 جدول
 472 ............................ مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب

 مهین /گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در جیهو اهیگ يفنولوژ دوره -7-28 جدول
 472 ............................ مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب

 مهین /گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در بادمجان اهیگ يفنولوژ دوره -8-28 جدول
 473 ............................ مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب

 /گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در سبز فلفل اهیگ يفنولوژ دوره -9-28 جدول
 473 ....................... مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب مهین
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 مهین /گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در کاهو اهیگ يفنولوژ دوره -10-28 جدول
 474 ............................ مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب

 /گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در آفتابگردان اهیگ يفنولوژ دوره -11-28 جدول
 474 ....................... مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب مهین

 مهین /گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در کنجد اهیگ يفنولوژ دوره -12-28 جدول
 475 ............................ مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب

 مهین /گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در ارزن اهیگ يفنولوژ دوره -13-28 جدول
 475 ............................ مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب

 تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در سورگوم اهیگ يفنولوژ دوره -14-28 جدول
 476 ................. مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب مهین/گرم

 و خنک زمستان با مرطوب پهنه در) اي علوفه( کالهیتیتر اهیگ يفنولوژ دوره -15-28 جدول
 476 ........ مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب مهین /گرم تابستان

 تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در اي علوفه شبدر اهیگ يفنولوژ دوره -16-28 جدول
 477 ................ مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب مهین /گرم

 تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در زهییپا ونجهی اهیگ يفنولوژ دوره -17-28 جدول
 477 ................ مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب مهین /گرم

 مهین /گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در گندم اهیگ يفنولوژ دوره -18-28 جدول
 479 ............................ مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب

 مهین /گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در جو اهیگ يفنولوژ دوره -19-28 جدول
 479 ............................ مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب

 مهین /گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در باقال اهیگ يفنولوژ دوره -20-28 جدول
 480 ............................ مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب

 /گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در زمینی سیب اهیگ يفنولوژ دوره -21-28 جدول
 480 ....................... مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب مهین

 مهین /گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در نخود اهیگ يفنولوژ دوره -22-28 جدول
 481 ............................ مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب

 مهین /گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در ایسو اهیگ يفنولوژ دوره -23-28 جدول



 

 
 

  ج ج ج

 481 ............................ مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب

 مهین /گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در کلزا اهیگ يفنولوژ دوره -24-28 جدول
 482 ............................ مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب

 تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در اي علوفه ذرت اهیگ يفنولوژ دوره -25-28 جدول
 482 ................ مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب مهین /گرم

 تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در اي دانه ذرت اهیگ يفنولوژ دوره -26-28 جدول
 483 ................ مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب مهین /گرم

 مهین /گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب پهنه در برنج اهیگ يفنولوژ دوره -27-28 جدول
 483 ............................ مازندران استان در گرم تابستان و خنک زمستان با مرطوب

 در) 1( گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در گندم اهیگ يفنولوژ دوره - 1- 29 جدول
 485 .............................................................................. يمرکز استان

 استان در) 1( گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در جو اهیگ يفنولوژ دوره - 2- 29 جدول
 486 .................................................................................... يمرکز

 گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در اي علوفه ونجهی اهیگ يفنولوژ دوره - 3- 29 جدول
 486 ...................................................................... يمرکز استان در) 1(

 گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در يبذر ونجهی اهیگ يفنولوژ دوره -4-29 جدول
 487 ...................................................................... يمرکز استان در) 1(

 در) 1( گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در کلزا اهیگ يفنولوژ دوره -5-29 جدول
 487 ............................................................................. يمرکز استان

 تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در اي علوفه ذرت اهیگ يفنولوژ دوره -6-29 جدول
 488 ................................................................ يمرکز استان در) 1( گرم

 گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در اي دانه ذرت اهیگ يفنولوژ دوره -7-29 جدول
 488 ..................................................................... يمرکز استان در) 1(

 تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در دیسف و قرمز ایلوب اهیگ يفنولوژ دوره -8-29 جدول
 489 ................................................................ يمرکز استان در) 1( گرم

 در) 1( گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در نخود اهیگ يفنولوژ دوره - 9- 29 جدول
 489 .............................................................................. يمرکز استان



 
 

  ح ح ح

 گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در زمینی سیب اهیگ يفنولوژ دوره -10-29 جدول
 490 ..................................................................... يمرکز استان در) 1(

 در) 1( گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در ازیپ اهیگ يفنولوژ دوره -11-29 جدول
 490 ............................................................................. يمرکز استان

 گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در فرنگی گوجه اهیگ يفنولوژ دوره -12-29 جدول
 491 ...................................................................... يمرکز استان در) 1(

 در) 1( گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در ریس اهیگ يفنولوژ دوره -13-29 جدول
 491 ............................................................................. يمرکز استان

 گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در چغندرقند اهیگ يفنولوژ دوره -14-29 جدول
 492 ..................................................................... يمرکز استان در) 1(

 گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در گلرنگ اهیگ يفنولوژ دوره -15-29 جدول
 492 ..................................................................... يمرکز استان در) 1(

 گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در آفتابگردان اهیگ يفنولوژ دوره -16-29 جدول
 493 ..................................................................... يمرکز استان در) 1(

) 2( گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در گندم اهیگ يفنولوژ دوره -17-29 جدول
 493 .......................................................................... يمرکز استان در

 در) 2( گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در جو اهیگ يفنولوژ دوره -18-29 جدول
 494 ............................................................................. يمرکز استان

 تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در اي علوفه ونجهی اهیگ يفنولوژ دوره -19-29 جدول
 494 ................................................................. يمرکز استان در) 2(گرم

) 2( گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در يبذر ونجهی اهیگ يفنولوژ دوره - 20- 29 جدول
 495 ........................................................................... يمرکز استان در

) 2( گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در کلزا اهیگ يفنولوژ دوره -21-29 جدول
 495 .......................................................................... يمرکز استان در

 تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در اي علوفه ذرت اهیگ يفنولوژ دوره -22-29 جدول
 496 ................................................................ يمرکز استان در) 2( گرم

 در) 2( گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در لوبیاچیتی اهیگ يفنولوژ دوره - 23- 29 جدول



 

 
 

  خ خ خ

 496 .............................................................................. يمرکز استان

 در) 2( گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در زمینی سیب اهیگ يفنولوژ دوره - 24- 29 جدول
 497 .............................................................................. يمرکز استان

 استان در) 2( گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در ازیپ اهیگ يفنولوژ دوره - 25- 29 جدول
 497 .................................................................................... يمرکز

 تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در فرنگی گوجه اهیگ يفنولوژ دوره -26-29 جدول
 498 ................................................................ يمرکز استان در) 2( گرم

 در) 2( گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در ریس اهیگ يفنولوژ دوره -27-29 جدول
 498 ............................................................................. يمرکز استان

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در گندم اهیگ يفنولوژ دوره -28-29 جدول
 499 ............................................................................. يمرکز استان

 استان در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در جو اهیگ يفنولوژ دوره -29-29 جدول
 499 .................................................................................... يمرکز

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در ونجهی اهیگ يفنولوژ دوره -30-29 جدول
 500 ............................................................................. يمرکز استان

 در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در کلزا اهیگ يفنولوژ دوره -31-29 جدول
 500 ............................................................................. يمرکز استان

 تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در اي علوفه ذرت اهیگ يفنولوژ دوره -32-29 جدول
 501 .................................................................... يمرکز استان در گرم

 استان در گرم تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در پنبه اهیگ يفنولوژ دوره -33-29 جدول
 501 .................................................................................... يمرکز

 در گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در گندم اهیگ يفنولوژ دوره - 1- 30 جدول
 505 ........................................................................... هرمزگان استان

 در گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در کلزا اهیگ يفنولوژ دوره - 2- 30 جدول
 506 ........................................................................... هرمزگان استان

 یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در اي دانه ذرت اهیگ يفنولوژ دوره - 3- 30 جدول
 506 .................................................................. هرمزگان استان در گرم



 
 

  د د د

 گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در زمینی سیب اهیگ يفنولوژ دوره - 4- 30 جدول
 507 ........................................................................ هرمزگان استان در

 در گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در ازیپ اهیگ يفنولوژ دوره - 5- 30 جدول
 507 ........................................................................... هرمزگان استان

 یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در فرنگی گوجه اهیگ يفنولوژ دوره - 6- 30 جدول
 518 .................................................................. هرمزگان استان در گرم

 در گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در هندوانه اهیگ يفنولوژ دوره - 7- 30 جدول
 508 ........................................................................... هرمزگان استان

 در گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در پنبه اهیگ يفنولوژ دوره -8-30 جدول
 509 ........................................................................... هرمزگان استان

 در گرم یلیخ تابستان و میمال زمستان با خشک پهنه در کنجد اهیگ يفنولوژ دوره - 9- 30 جدول
 509 ........................................................................... هرمزگان استان

) 2( گرم تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در گندم اهیگ يفنولوژ دوره -1-31 جدول
 513 ........................................................................... همدان استان در

 در) 2( گرم تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در جو اهیگ يفنولوژ دوره -2-31 جدول
 514 .............................................................................. همدان استان

 تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در اي علوفه ونجهی اهیگ يفنولوژ دوره - 3- 31 جدول
 514 ................................................................. همدان استان در) 2( گرم

 تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در يبذر ونجهی اهیگ يفنولوژ دوره -4-31 جدول
 515 ................................................................. همدان استان در) 2( گرم

 در) 2( گرم تابستان و سرد زمستان با خشک نیمه پهنه در کلزا اهیگ يفنولوژ دوره -5-31 جدول
 515 .............................................................................. همدان استان

 تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در اي علوفه ذرت اهیگ يفنولوژ دوره -6-31 جدول
 516 ................................................................. همدان استان در) 2( گرم

 تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در اي دانه ذرت اهیگ يفنولوژ دوره -7-31 جدول
 516 ................................................................. همدان استان در) 2( گرم

 گرم تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در زمینی سیب اهیگ يفنولوژ دوره -8-31 جدول



 

 
 

  ذ ذ ذ

 517 ...................................................................... همدان استان در) 2(

 تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در فرنگی گوجه اهیگ يفنولوژ دوره -9-31 جدول
 517 ................................................................. همدان استان در) 2(گرم

 گرم تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در هندوانه اهیگ يفنولوژ دوره -10-31 جدول
 518 ...................................................................... همدان استان در) 2(

) 2( گرم تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در ریس اهیگ يفنولوژ دوره -11-31 جدول
 518 ........................................................................... همدان استان در

 گرم تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در چغندرقند اهیگ يفنولوژ دوره -12-31 جدول
 519 ...................................................................... همدان استان در) 2(

) 1( گرم تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در گندم اهیگ يفنولوژ دوره -13-31 جدول
 519 ........................................................................... همدان استان در

) 1( گرم تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در جو اهیگ يفنولوژ دوره -14-31 جدول
 520 ........................................................................... همدان استان در

 تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در اي علوفه ونجهی اهیگ يفنولوژ دوره -15-31 جدول
 520 ................................................................. همدان استان در) 1( گرم

 گرم تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در يبذر ونجهی اهیگ يفنولوژ دوره -16-31 جدول
 521 ....................................................................... همدان استان در) 1(

) 1( گرم تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در کلزا اهیگ يفنولوژ دوره -17-31 جدول
 521 ........................................................................... همدان استان در

 تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در اي علوفه ذرت اهیگ يفنولوژ دوره -18-31 جدول
 522 ................................................................. همدان استان در) 1( گرم

 گرم تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در اي دانه ذرت اهیگ يفنولوژ دوره -19-31 جدول
 522 ....................................................................... همدان استان در) 1(

 تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در زمینی سیب اهیگ يفنولوژ دوره -20-31 جدول
 523 ................................................................. همدان استان در) 1( گرم

 تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در فرنگی گوجه اهیگ يفنولوژ دوره -21-31 جدول
 523 ................................................................. همدان استان در) 1( گرم



 
 

  ر ر ر

 در) 1( گرم تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در هندوانه اهیگ يفنولوژ دوره - 22- 31 جدول
 524 ............................................................................... همدان استان

 در) 1( گرم تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در ریس اهیگ يفنولوژ دوره - 23- 31 جدول
 524 ............................................................................... همدان استان

) 1( گرم تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در چغندرقند اهیگ يفنولوژ دوره - 24- 31 جدول
 525 ............................................................................همدان استان در

) 1( گرم تابستان و سرد زمستان با  خشک نیمه پهنه در زمینی سیب اهیگ يفنولوژ دوره - 25- 31 جدول
 525 ............................................................................همدان استان در

 خشک/گرم تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در گندم اهیگ يفنولوژ دوره -1-32 جدول
 529 .................................... زدی استان در  گرم یلیخ تابستان و خنک زمستان با

 خشک /گرم تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در جو اهیگ يفنولوژ دوره -2-32 جدول
 530 .................................... زدی استان در  گرم یلیخ تابستان و خنک زمستان با

 تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در اي علوفه ونجهی اهیگ يفنولوژ دوره -3-32 جدول
 530 ..................... زدی استان در  گرم یلیخ تابستان و خنک زمستان با خشک /گرم

 تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در اي علوفه ونجهی اهیگ يفنولوژ دوره -4-32 جدول
 531 ..................... زدی استان در  گرم یلیخ تابستان و خنک زمستان با خشک /گرم

 تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در اي علوفه منداب اهیگ يفنولوژ دوره -5-32 جدول
 531 ..................... زدی استان در  گرم یلیخ تابستان و خنک زمستان با خشک /گرم

 خشک /گرم تابستان و خنک زمستان با خشک پهنه در اریخ اهیگ يفنولوژ دوره -6-32 جدول
 532 .................................... زدی استان در  گرم یلیخ تابستان و خنک زمستان با

    



 

 
 

  ز ز ز

  ها شکل فهرست
  صفحه                                                    عنوان

  
 13 .......................................... اکولوژیکی ایران -بندي زراعی نقشه پهنه  -1-1شکل 

بندي اقلیم کشاورزي با روش یونسکو و راهنماي نقشه با درصد  نقشه پهنه -2-1شکل 
 20 .............................................................. پوشش هر یک از مناطق

 ACZ....................... 25بندي اقلیم استان آذربایجان شرقی به روش  نقشه پهنه -1-2شکل 

 ACZ ............................. 45بندي اقلیم آذربایجان غربی به روش  نقشه پهنه – 1-3شکل 

 ACZ .................................. 71بندي اقلیم استان اردبیل به روش  نقشه پهنه -1-4شکل 

 ACZ ....................................... 89بندي اقلیم اصفهان به روش  نقشه پهنه  -1-5شکل 
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  گفتار پیش
بسیاري  هاي مدیریت پایدار منابع خاك به عنوان سرمایه ملـی اغلـب بـا محـدودیت

 .انـد روبروست و ساختارهاي مدیریتی مورد نیاز بدین منظور به مقدار کـم توسـعه یافتـه
عنوان سرمایه ملی و عوامل  هب و اراضی منابع خاك قابلیت توان طبیعی تولید ویابی ارز

 مذکورمنابع  استفاده صحیح ازو در نهایت ارائه راهکارهائی به منظور  موجودکننده محدود
ریزي استفاده بهینه از اراضی،  در راستاي برنامه. یابد مفهوم میپایدار  هاستاي توسعدر ر

هاي ممکن  ها براي انواع استفاده نخست باید منابع شناسایی شده و سپس قابلیت و استعداد آن
ها به بهترین و  بنابراین شناخت ظرفیت تولید اراضی و اختصاص آن. بررسی شود

کاربري، ضمن توجه به حاصلخیزي و حفاظت خاك، از اهمیت خاصی سودآورترین نوع 
در مطالعات ارزیابی اراضی، این ظرفیت تولید مورد مطالعه قرار گرفته و . برخوردار است

به عبارت دیگر، اولین و مهمترین گام در . شود متناسب با آن، نوع کاربري مشخص می
اراضی است که مهمترین وظیفه آن، درك و ریزي استفاده از زمین، ارزیابی تناسب  برنامه

، نیل به این هدف براي. باشد هاي ممکن می تشخیص ارتباط بین محیط طبیعی و انواع استفاده
 گیاه و اقلیمی نما زمینخاك، نیازهاي  ،هاي خاك و اراضی مشخصهاطالعات اقلیمی،  تلفیق

توجه به اهمیت تعیین با  .تاس جزئ ضروریات مختص هر گیاه هاي فنولوژيو دوره
در  و کاربرد آن مهم هر استان یاقلیم هاي پهنه زراعی در گیاهان فنولوژيهاي  صحیح دوره

هاي فنولوژي گیاهان زراعی  کتاب دوره نیا در، براي کشت گیاهان ارزیابی تناسب اراضی
ساس هاي مذکور برادوره. استفاده در ارزیابی تناسب اراضی تهیه گردید منظور بهکشور 

در هر استان تنظیم  (ACZ)هاي غالب اقلیم کشاورزي ایران با استفاده از روش یونسکو  پهنه
هاي فنولوژي گیاهان مختلف  آوري اطالعات و تکمیل جداول دوره براي جمع. شده است

زراعی، از نظرات کارشناسان و اعضاي هیئت علمی موسسات و مراکز تحقیقاتی و 
همچنین . ها استفاده شد هاي جهاد کشاورزي استان گیاهی سازمان هاي بهبود تولیدات معاونت

ام غالب در مناطق ثبت اطالعات براي ارق هاي تحقیقاتی مرتبط، اجراي پروژهدر صورت 
هاي فنولوژي ارائه شده در  تر، تدقیق دوره ي اقلیمی دقیقها هاي پهنه مختلف کشور و تهیه نقشه

به همین دلیل و با توجه به اینکه ممکن است مطالب ارائه . باشد میی میسر راحت بهاین کتاب 



 

 
 

سراسر کشور در  نظر صاحبشده نیاز به بررسی و تصحیح داشته باشند، از پیشنهاد کارشناسان 
تألیف این کتاب پس از عنایت ایزد متعال، . شود ، استقبال میجهت بهبود مطالب ارائه شده

ذیر نبود که الزم است به خاطر تشویق و یاریشان پ اساتید و همکاران امکان بدون مساعدت
از مدیران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج . ها قدردانی و سپاسگزاري نماییم از آن

مراکز  وهاي جهاد کشاورزي  کشاورزي، مؤسسه تحقیقات اصالح بذر و نهال، سازمان
ویژه آقایان   آب بهها و مؤسسه تحقیقات خاك و  تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان

رحمانی، دکتر ناصر دواتگر و   دکتر کاظم خاوازي، دکتر کامبیز بازرگان، دکتر هادي اسدي
 .شان در تهیه این اثر سپاسگزاریم دکتر محمدحسن مسیح آبادي، بخاطر حمایت بی دریغ
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  مقدمه - 1-1

فنولوژي . شدن منشاء گرفته استبه معناي ظاهر"Phaino"واژه فنولوژي از کلمه یونانی
و  اي بیولوژیک چرخه زندگی گیاهاندورهرویدادهاي اي از علم است که روابط بین شاخه

 مهاجرت پرندگان، مانندطبیعی ) رویدادهاي(. کندحیوانات و تغییرات محیط را مطالعه می
 دهی، فعالیت حشرات و تاریخ برداشت محصولدهی یا میوهجوانه درختان، گل شدن یدارب

در  تواناز اطالعات فنولوژیک می. توانند با تغییرات فصلی یا اقلیمی در ارتباط باشندمی
بینی زمان ظهور حشرات و شروع زمان تعیین تاریخ کاشت گیاهان زراعی، پیش راستاي

   .مبارزه با آفات استفاده نمود
در چرخه  وهوا آب تیو وضع یفصل راتییمربوط به تغ يهادادیعلم مطالعه رو يفنولوژ

 کند کهکمک میسال  در هر هاو ضبط داده يآورجمع .است واناتیو ح اهانیگ یزندگ
 میتقو کنیازمند یکشاورز و باغبان . مشخص شوندبارش  و در نور، دما رییتغ یچگونگ

 يو حشرات برا اهیرشد گ هنگام خبندان،است که از زمان بروز ی شده بینی یشپ یزمان
 یطیحم طیبا مطالعه شرا .آگاه باشد کشبه کار بردن کود و آفت مناسب زمان يریگمیتصم

هرچند . کنترل کرد اهیپرورش گ يرا برا طیتوان شرایم یاهیگونه گ کیساالنه در مورد 
توان یم یگرد عبارت به .کرد یپوش چشمتوان ینمنیز  عتیمنتظره طب رهیاز حوادث غ که

 وانیح ای اهیگ کی یدگبر مراحل مختلف چرخه زن یطیمطالعه اثر عوامل مح يگفت فنولوژ
برگیاهان و  اثر فصول و تغییرات ساالنه آب و هوا فنولوژي تعیینمطالعات  هدف از. است

در  یفصل یکیولوژیب عیکه وقا یبه چهارچوب زمان يفنولوژ ،يدر اکولوژ .است جانوران
  .اشاره دارد دهد یمآن رخ 
 عتید در بستر طبنبخواهیکی از علوم پایه براي پژوهشگرانی است که  شناسی یماقلو  هوا

 توان یماست که  عتیبا طب يتنها در پناه سازگار رایز. دنبپرداز يدیتول هاي یتفعالبه 
  .ادامه داد هایی یتفعال نیبه چن داریپا صورت به
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  فنولوژي تعریف - 1-2
 & Morison( ندیگویم يرا فنولوژ اهیگ یاتیچرخه ح يرخدادها یزمان ثبت

Morecroft, 2006(، در  یکلیس ای يا دوره یکیولوژیب يدر واقع به مطالعه رخدادها
هوا و  طیاز شرا یناش ییدما راتییتغ یژهو به یطیط محیو جانوران که متاثر از شرا اهانیگ
 ز،ییها در پارنگ برگ راتییدر بهار، تغ اهانیگ دهی گلو  یزنجوانه. پردازد یماست،  میاقل

 ياز رخدادها ییهانمونه ی،پرندگان و حشرات و خواب زمستان يسازمهاجرت و النه
در چرخه  یوقوع فنوفازها و توال خیرتا کیفنولوژ يهامیتقو. شوندیمحسوب م کیفنولوژ

را  یکیمراحل فنولوژهاي  یژگیو ،کیفصل فنولوژ که یدرحال د،ینما یم فیرا توص انهیسال
 انیکه درباره روابط م است علماز  ياشاخه ،يفنولوژ ).Schwartz, 2003( دهدینشان م

  ).1382 مظفري،( کندیبحث م يا دوره کیولوژیب يهادهیو پد میاقل
  

  اهیهوا و رشد گ يدما - 1-3
اگر  ،رطوبت مناسب باشد اینور  ازنظر اهیگ طیتا چه اندازه شرا کهنیاز ا نظر صرف

تجاوز کند رشد آن  ینیاز حداکثر مع ایو  یافته کاهش یاز حداقل مشخص اهیگ طیمح يدما
در  اهیوجود دارد که گ نهیدرجه حرارت مطلوب و به کیدو حد  نیا ینماب. شود یممتوقف 

 یاصل يدماها. ندیگو یم 1یاصل يهادمادماها را  نیا. رشد را خواهد داشت نیشتریآن ب
و مراحل  یزندر زمان جوانه اهانیگ یبعض. ندینما رییتغ اهیممکن است در مراحل رشد گ

 يبرا چغندرقنددوساله مانند  اهانیگ. دارند نییپا يدمادوره با  کیبه  اجیرشد احت نخستین
مواد که  یبرخ چراکه، سرما در اواخر سال اول دارند يبه مقدار ازیگل در سال دوم ن دیتول

  . یابندیدر طول سرما دوباره تجمع م یدمثلتولشروع  يبرا اند رفته نیباال از ب يدر دماها
  

                                                
1- Cardinal 
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  يفنولوژ يها آستانه يمبنا بر يکشاورز میاقل قاتیتحق - 1-4
قرار ) نهیشیو ب نهیبه نه،یکم( ییدما يهاآستانه نییتع يبر مبنا يکشاورز میاقل مطالعات

 اهانیدر مراحل مختلف رشد و نمو گ مابخصوص د یمیاقل طیشرا تیبا توجه به اهم. دارد
-دهیه دنروزا يهااز داده قاتیانجام تحقاست که در  يضرور يکشاورز میدر مطالعات اقل

در مراحل مختلف  ییدما يهاآستانه. استفاده شود یهواشناس يهاستگاهیشده در ا یبان
 قاتیتحق يهاستگاهیا ،ياتوان از منابع کتابخانه یهر محصول را م يبرا کیفنولوژ

مشخص  ی،قاتیتحق يهاستگاهیدر ا یدانیم يها برداشت قیاز طر ایو  يکشاورز یهواشناس
 ستین ياهر محصول کار ساده کیدر مراحل فنولوژها آستانه نیالبته مشخص نمودن ا. نمود

و  یمحصوالت باغ يبرا یقاتیتحق ستگاهینبود ا. است یو بررس قیتجربه، تحق ازمندیو ن
انجام کار  يکشاورز میدانش اقل کننده ارائه کشاورزي يها دانشکدهها و در دانشگاه یزراع

  .ساخته استرا مشکل  یکینولوژدر مراحل ف ییدما يهاآستانه يبر رو
 که چون شود یمانجام  يشتریب سانیبا آ یدانیم يانجام کارها يمطالعات کشاورز در
 یقاتیتحق يهاستگاهیو ا هاشگاهیدر آزما یدانیو م یتجرب صورت بهمطالعات  نیا بیشتربخش 
تیبا محدود یدانیم يانجام کارها يکشاورز یاما در دانش آب و هواشناس. شودیانجام م

وابسته  یقاتیتحق يهاستگاهینبود ا ،یدانیم يدر انجام کارها یچون عدم دانش کافي همها
در حال حاضر استفاده از منابع . استالزم مواجه  يو نبود ابزارها یآموزش يها به گروه
 نییتع يپاسخگو يتا حدود یقاتیتحق يهاستگاهیمحصوالت مختلف و ا نهیدر زم یتخصص
، اما به استدر محصوالت مختلف  ياورزکش میاقل قاتیتحق يبرا یکیفنولوژ يهاآستانه

هر  يبرا یقاتیتحق يهاستگاهیدر ا یدانیم يهامنابع، توسعه برداشت نیدر ا تیمحدود لیدل
ساز نهیزم یهواشناس يهاستگاهیشده در ا بانی یدهدمحصول در کنار آمار و اطالعات 

  .خواهد بود نهیزم نیدر ا تر یغنو  یعلم يها شرفتیپ
 يهاستگاهیروزانه در ا بانی یدهدآمار  يبرمبنا یکیفنولوژ يها آستانه يبر رو مطالعه

در  ییایهر منطقه جغراف يهاتیو محدود هايتوانمند ییدر شناسا تواند یم ،یهواشناس
  .دینما فایا يا سازندهاز منابع نقش  نهیو استفاده به يتوسعه کشاورز منظور بهمدت طوالنی
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را در  یکیو مورفولوژ یفصل راتییتغ توان یاست که به کمک آن م یعلم يفنولوژ
 نیترمناسب توان یهر منطقه م ینتیمهم ز اهانیگ يبه فنولوژ یبا آگاه. نمود یبررس اهانیگ

از  يبردار بهره حیصح هاي یستمو س یینرا تع اهانیو مدت استفاده از گ يبردار فصل بهره
 . نمود میرا تنظ اهانیگ
  
  يمؤثر بر فنولوژ عوامل - 1-5

 نمونه عنوان به .شوند یممحسوب  يفنولوژ کننده یمتنظ یاز عوامل اصل ود،یو فتوپر دما
 اهچهیدور ظهور گ ود،یبا کاهش فتوپر. مؤثر است یخردل وحش یدمثلتولبر روند  ودیفتوپر

  .ابدییکاهش م یتا بذرده دهی گل رهاما دو ش،یافزا دهی گلتا آغاز 
نور و دما  ریها تحت تأثگونه  ینارشد  شدمالحظه  برخی گیاهان يفنولوژ یضمن بررس

 يماده فتوسنتز صیباعث تخص د،یشد ییباال و روشنا يممکن است دما. گیرد یمقرار 
استفاده  ،يمراحل فنولوژ یبه اعتقاد محققان، بررس. ها شودگبر به ها نسبتزومیبه ر يشتریب

همگونی  صیتشخ سببدر تابع رشد  ییتنها بهروز  يجا بهرشد  1روز –از درجه 
  .شود یممختلف وجود دارد،  یشیآزما طیکه در شرا ییها تفاوتو  کیولوژیزیاکوف

  
  يفنولوژ ینیب شیپ - 1-6

 یطراح ها آن يولوژیو ب ياکولوژ براساسکه  برخی گیاهان تیریمد يهابرنامه تیموفق
 .است اهانیگ هايویژگی بر ها آن ریو تأث یطیاز عوامل مح حیاند، مستلزم شناخت صحشده

استفاده از  و در انجام شود ادیبا دقت ز يدر موارد تواند یم کیمراحل فنولوژ بینی یشپ
  .برخی عوامل موثر است

  

                                                
1- Degree_day 
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  کشور نولوژیک محصوالت مهم زراعیهاي ف روش تهیه دوره - 1-7
زراعی براي  بهتر رشد و نمو گیاهاناخت یکی از اهداف اصلی در کشاورزي نوین، شن

بررسی روند رشد و نمو این . استفاده بهینه از منابع محیطی و در نتیجه عملکرد بیشتر است
آورد که مراحل حساس حیات گیاه می به وجودگیاهان در طول فصل رویشی این امکان را 

دستیابی به براي  ها آنهاي محیطی شناسایی شده و مدیریت بهینه و بهنگام براي به تنش
فصول کشاورزي شرایط آب و هوایی هر منطقه در  که ییازآنجا. عملکرد باال انجام شود

، متغیر است، تعیین زمان مراحل حساس رشد و نمو به شرایط نامطلوب محیطی مختلف
موفقیت در کشت و تولید یک محصول معین در یک منطقه تنها به دماي مطلق . استمشکل 

بلکه به مقدار و مدت استمرار دماي باال یا پایین و مطلوب که مراحل نمو را بستگی ندارد، 
  .، ارتباط دارددهد یمتحت تاثیر قرار 

در  نولوژیک محصوالت مهم زراعیف يها دورهبا توجه به اهمیت تعیین صحیح 
مهم هر استان، نهایت دقت و حساسیت براي تهیه و تکمیل جداول مربوطه انجام  هاي یماقل

تشر شده براي گیاهان من 1با بررسی مطالعات انجام شده و جداول نیازهاي اقلیمی نخست. شد
اطالعات اقلیمی هر  براساسمشخص شدند و ) گیاهانی که جداول اقلیمی دارند( زراعی
پارامترهاي حرارتی، رطوبتی، طول روز و تشعشع و (اقلیمی استخراج  هايویژگیگیاه، 

ولی براي برخی . شدفنولوژیک براي آن گیاه تهیه  يها ورهدو فرم خام کلی ) بارندگی
 نخست. گیاهان بومی ایران یا محصوالتی که تاکنون جداول نیازهاي گیاهی تهیه نشده است

مراکز و  یمحصول تکنهال و بذر، موسسات اصالح با مراجعه به موسسات تحقیقات 
سپس با پیگیري . شدلیست اسامی کارشناسان به تفکیک هر محصول تهیه  ها استانتحقیقات 

 يبند درجهو برگزاري جلسات متعدد نظر کارشناسان متخصص هر گیاه در خصوص 
فنولوژیک اخذ و براي تهیه فرم خام فنولوژیک گیاهان  يها دورهاقلیمی و  هاي یژگیو

کارشناسان هر محصول و ارسال به پس از پیگیري و ارائه نقطه نظرات . شدمختلف اقدام 
هر استان  هاي یماقلمهم فنولوژیک در  يها دورهموسسه تحقیقات خاك و آب براي تعیین 

                                                
1- Climatic requirements 
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براساس لیست گیاهان تهیه شده، مکاتباتی با موسسات تحقیقاتی ملی و محصولی و مراکز 
 بهبود تولیدات گیاهی يها معاونتتحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی و 

 شدانجام  سال فرم خام فنولوژي زراعیبه همراه ار ها استانجهاد کشاورزي کلیه  يها سازمان
  .به موسسه ارسال شد ها استاناطالعات از این ، مرور بهو با توجه به پیگیري انجام شده 

شروع و پایان هر  هاي یختارفنولوژیک ارسالی و استخراج  جداولپس از بررسی 
اصالح و دوره فنولوژیک دوباره  جداول ها یماقلاقلیمی براساس زیر هاي  یژگیومرحله از 

فنولوژیک برخی  يها دورهاطمینان بیشتر همزمان با آماده شدن تقویم  منظور بهند شدتهیه 
نهال و بذر یک نسخه از تحقیقاتی اصالح  انجام شده با موسسات هاي یهماهنگمناطق با 

 ها آنتا در صورت نیاز آخرین اصالحات بر روي  ارسال ها آنبه  اظهارنظر براياطالعات 
فنولوژیک به  يها دورهارزیابی تناسب اراضی،  منظور بهپس از تایید نهایی، . انجام شود

تناسب اقلیمی و اراضی  يبند طبقهانتخابی  صورت بهسامانه کامپیوتري تناسب اراضی وارد و 
ق نتایج با شرایط واقعی عوامل موثر بر ند تا در صورت عدم تطابشدمجزا کنترل  طور به

یک، نیازهاي گیاهی و اطالعات هواشناسی در صورت ژفنولو يها دوره مانندارزیابی تناسب 
اصالح شوند و در نهایت با تجمیع اطالعات ارسالی و اعمال نقطه نظرات  دوبارهامکان 

 .شدان تهیه اصلی هر است هاي یماقلهاي فنولوژیک براي کارشناسان محصولی دوره

فنولوژي  يها دورهاز محصوالت زراعی در بعضی از مناطق  تعداديبراي  که ییازآنجا
که در بخش بعد  شدبود استفاده  یکسان ACZوجود ندارد از مناطق مشابه که داراي پهنه 

  .شودداده می یحتوض
 

  )ACZ(یونسکو  روش از دهستفاا با انیرا ورزيکشا قلیما يبند پهنه - 1-8
 يبند پهنه) FAO(جهانی  خواروبارالمللی سازمان د بیندر بع اقلیمی يبند طبقهبراي 

 يبند پهنهدر کنار این . پیشنهاد شده است) Agro-Ecologic Zoning(اکولوژي -اگرو
 مجزا صورت بهتواند نیز ارائه شده که می) Agro-Climatic Zoning( کلیماتولوژي- اگرو

نوع و مقیاس  براساسها بندياین پهنه. شود اولی وارد مدل ورودي به شکلمحاسبه و یا 
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ترکیبی و یا مجزا در هر کشور  صورت بهمتفاوتی  يها دقتبا  توانند یماستفاده شده  يها داده
در حقیقت این دو نام در کشورهاي مختلف . به اهداف مختلف ایجاد و استفاده گردند

ارائه با یک متدولوژي واحد تولید و با نام اگرواکولوژي یا اگروکلیماتولوژي  توانند یم
 هاي یاسمقمنفک از هم و با  صورت بهدر ایران در پهنه کشوري  ها مدلین اچنانچه  .شوند

 يبند طبقه ).2004 همکاران و ؛ غفاري1394حسینی و نظري ( اند شده  ارائهمکانی متفاوت 
اي خیلی زیادي از قبیل هند، پاکستان، مصر، افریقاي جنوبی، اگروکلیماتیک در کشوره

تناسب اراضی و تخمین عملکرد  يها طرحبرزیل، مکزیک، انگوال و موزامبیک براي اجراي 
زراعی ارائه شده توسط فائو -اقلیمی يبند پهنهاصول . محصوالت مختلف استفاده شده است

اگروکلیماتولوژي به  و یا اگرواکولوژي يها نام بادر کشور  يا منطقه هاي يبند پهنه در
؛ غفاري 1391 ،غفاري و همکاران(تناسب اراضی استفاده شده است  يها کالسمقاصد ارائه 
؛ نعمت الهی و 2008 ،؛ بهدانی و همکاران2015 ،؛ حنفی و همکاران2007 ،و همکاران

 و پائو دي). 1388 ،؛ عسگري و همکاران2015 ،تی و همکارانعا؛ ط2012 ،همکاران
 بندي پهنه از کرخه رودخانه حوزه اگرواکولوژیک بندي پهنه ارتقاء براي) 2008( همکاران

 استفاده خود مدل روديو نقشه عنوانبه) 2004 ،همکاران و غفاري( ایران اگروکلیماتیک
  .اند نموده

 با) 2015 ،؛ خیروالدین1394 ،نظري و حسینی(منابع نقشه اگرواکولوژي ایران براساس 
 اساسی عنصر چند از مرکب) AEZ(فائو  اکولوژیکی- زراعی يبند پهنه استفاده از اصول

 و کاربري مکانی توزیع ارتفاع، و اقلیم خاك، محیطی زیست يها داده مجموعه شامل
 تراکم و توزیع و آبی اراضی ،شده حفاظت مناطق ،ها جنگل شامل اراضی گیاهی پوشش
 اقتصادي پذیري یبآسدر مطالعه ارزیابی  بندي پهنهاین  .ارائه شده است جمعیت مکانی
 لوبوکو پیشنهاد از پیروي به) 1394 ،نظري و حسینی(اقلیم  تغییر از کشور کشاورزي بخش

 سازي جمعی مبناي کشور مختلف مناطق کشاورزي-اقلیمی هاي یژگیو ،)1972(هیزل  و
 تولید وضعیت و اقلیم عامل دو هر لحاظ به مختلف مناطق اختالفات تا گرفته قرار

 براي بندي پهنه سیستم این از استفاده .شود لحاظ ها يالگوساز در کشاورزي محصوالت
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 پتانسیل عملکرد محاسبه پایدار، کشاورزي در اراضی کاربري سازي ینهبه مطالعات
 اراضی شناسایی مدیریت، و يبردار بهره مختلف هاي یستمس تحت زراعی محصوالت

 و سیالب خسارت بندينقشه و ارزیابی زراعی، محصوالت براي مستعد و کشت قابل
 در کشاورزي بخش بر اقلیم تغییر آثار ارزیابی نیز و کشاورزي محصوالت به سالیخشک
 این در ایران کشور. است شده پیشنهاد فائو توسط محلی و ملی جهانی، مختلف سطوح
 بارش( اقلیمی يها شباهت مبناي بر گسترده اکولوژیکی- زراعی ناحیه 10 به بندي پهنه سیستم

 مطابق جغرافیایی يها قرابت همـچنین و شده کـشت محـصوالت نـوع خاك، نوع ،)دما و
  .است شده تقسیم 1-1 شکل

جهانی مبانی ارائه شده از طرف سازمان خواروبار  براساسنقشه اگروکلیماتیک ایران 
 از) 2008(دي پائو و همکاران  و) 1394؛ 2004(توسط غفاري و همکاران ) 1996فائو، (

 انیرا يکلیماوگرا يبند پهنه از فهد. ه استشدطرف موسسه تحقیقات دیم و ایکاردا ارائه 
 به زراعی اتتولید در قلیما يکلید نقش از گویا يتصویر ئهارا ،یونسکو روش با

-یمتصم و یزانر برنامه ن،محققا ن،تولیدکنندگا جمله از ورزيکشا بخش اندرکاران دست

 ،ندگیربا )1973-1998( درازمدت يهاداده میانگین اطالعات کمی از. ستا بوده یرانگ
 و خلیدا صلیا شناسیاهو هاي یستگاها دبا سرعت و تشعشع ،نسبی طوبتر ارت،حر جهدر

تعرق  -تبخیر . وارد شدند GIS محیط به و يآور جمعد متعد منابع از جوار هم يهارکشو
 با. شدضافه ا پیشین تطالعاا به و محاسبه ،يآور جمع شناسیاهو يها داده از) PET(مطلق 

تلفیقی  و ادينفرا يها نقشه) DEM(ع تفاار قومیر لمد و GIS يافزارها نرم از دهستفاا
  .شدند تهیه نمکا -قلیما لمد یک در )طالعاتیا هاي یهالهمپوشانی (
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  ایران اکولوژیکی - زراعی بندي پهنه نقشه -1- 1شکل 

  

  بندي اگروکلیماتیک ایران اجراي پهنهروش  -1-9

 ايبر )1973 -1998( شناسیاهو درازمدت يهاداده ماهانه میانگین شامل تیطالعاا بانک
) 126( رشبا ايبر داده لسا 20 يباال داراي قلاحد که رکشو خلدا صلیا يهاهیستگاا
 همچنین. یددگر تهیه دمتعد منابع از نددبو هیستگاا) 560( ماد ايبر لسا 5 يباال و هیستگاا

 همسایه يهارکشو از هشد کرذ یطاشر نهما با ماد هیستگاا 37 و رشبا هیستگاا 118 يهاداده
 ینا به و دآوريگر) ردایکاا( خشک یمهن و خشک مناطق لمللیابین تتحقیقا مرکز طریق از

 از روش، سطحی يها نقشهبه  )ها هیستگاا( يا نقطه يهاداده يبند پهنه ايبر. شد ضافها بانک
Thin-Plate Smoothing Spline، يافزارها نرم رکا يمبنا که ANUSPLIN و 

CLIMAP محیط به تطالعاا ینا همه نهایت در و شد دهستفاا. )2000 ،هاچینسون( است 
GIS ینا در نیز عتفاار و فیاییاجغر لطو ،فیاییاجغر ضعر مستقل متغیر سه. شدند وارد 

 DEM (Digital Elevation Models)ع تفاار قومیر لمد ايبر که شدند وارد تمحاسبا
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گش ( USGS DEM GTOPO30 فیاتوپوگر يهانقشه از مکانی يهانقشه تولید براي و
 ,PETبالقوه  قتعر -رتبخی محاسبه ايبر. شد دهستفاا کیلومترک ی قتد با) 1996  ،و الرسون

Potential Evapo-Transpiration) ( از روشPenman-Monteith با  .شدده فاستا
 هم و تبخیر هم ران،با هم ،دما هم ارزش با و قیقد ربسیا يها نقشه ه،شد دیا روش استفاده از

 تولید GISدر محیط  )Binary(ري باینا جیوخر صورت به قلیمیا يمترهاراپا یگرد یطاشر
 يبند طبقه سساا بر رکشو قلیمیا يبند پهنه نقشه تهیه در فتهر ربکا روش آن، بر وهعال .شدند

 سه بر مبتنی روش ینا که است ارستوا) 1979 ،یونسکو( نیاد خشک مناطق ايبر یونسکو
  :ستا یرز حشر به مهم شاخص

 1-1 ولجد تتوضیحا براساس )Moisture regime( طوبتیر یمرژ

  2-1 ولجد تتوضیحا راساسب Winter type)( نمستاز تیپ

 3-1 ولجد تتوضیحا براساس ،)Summer type( نتابستا تیپ
 

  )1970(یونسکو  يبند طبقهمفاهیم رژیم رطوبتی براساس  - 1-1جدول 
رژیم 

  توضیحات  شاخص خشکی  رطوبتی

  AI < 0.03  فراخشک

  .بارندگی کم و نامنظم که در هر فصلی امکان بارش وجود دارد
  %100تغییرات ساالنه بارندگی خیلی زیاد تا 

در بستر  ها بوتهبعضی  استثناء بهفاقد پوشش گیاهی دائمی  نزدیک به
  خوب يها سالدر بعضی از  ساله یکها، امکان رویش گیاهان رودخانه

  AI=0.03-0.2  خشک

  متر میلی 200- 350تا  متر میلی 80-100ساالنه بارندگی 
  %100تا  50تغییرات ساالنه بارندگی زیاد 
  داراي پوشش گیاهی پراکنده

  .یستناقتصادي مقدور  کاري یمد

  AI=0.2-0.5  خشک نیمه

-500تا  متر میلی 200- 250بارندگی ساالنه در مناطقی با بارش زمستانه بین 
  متر میلی 450

-800تا  متر میلی 300- 400بارندگی ساالنه در مناطقی با بارش تابستانه بین 
  متر میلی 700

  % 50تا  25تغییرات ساالنه بارندگی 
  %25ساالنه بارندگی کمتر از تغییرات   AI=0.5- 0.75  نیمه مرطوب

  داراي کشاورزي نرمال  AI= 0.75-1  مرطوب
   AI > 1  خیلی مرطوب
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)1979(یونسکو  بندي طبقهمفاهیم تیپ زمستان براساس  - 2-1 جدول  

میانگین روزانه دما در   تیپ زمستان
  واکنش گیاهان زراعی  سردترین ماه سال

 Tmean= 10-20 °C (Mild)مالیم
  زمستان مقدور استرشد گیاهان در.  
 نیاز کمتر به رشد و توسعه سریع مراحل فنولوژیک در بهار دارد.  

خنک 
)Cool(  Tmean= 0-10 °C 

 محدودیت رشد گیاه  
 نیاز بیشتر به رشد و توسعه سریع مراحل فنولوژیک در بهار دارد.  

 Cold(  Tmean< 0 °C(سرد 

  با ظرفیت نگهداري آب باال يها خاكنیاز به  
 نیاز به گیاهانی با خواب زمستانه براي تحمل سرماي + باال موارد

  زمستان
  
  

  )1979(یونسکو  بندي طبقهمفاهیم تیپ تابستان براساس  - 3-1جدول 

میانگین روزانه دما در   تیپ تابستان
  واکنش گیاهان زراعی  ماه سال ینتر گرم

  خیلی گرم
)Very warm(  

  )Warm(گرم 

Tmean > 30 °C  
 

Tmean= 20-30 °C 

 توسعه سریع مراحل فنولوژیک.  
  باال و افزایش نیاز آبی گیاه تعرق - تبخیر. 

 از دسترس خارج شدن سریع رطوبت خاك  

 Mild(  Tmean= 10-20 °C( مالیم

 کاهش باروري بالقوه گیاهان  
  سازگار با گیاهانی که از توسعه سریع مراحل رشدي در

  .دماي پایین برخوردار باشند

 Cold(  Tmean= 0-10 °C( خنک
 ایجاد محدودیت شدید در باروري بالقوه گیاهان  
 پایین بودن باروري بالقوه گیاهان  

  
 قومیر هاي یهال از دهستفاا با) Aridity Index(خشکی  شاخص يمبنا بر طوبتیر یمرژ
 و محاسبه یرز لفرمو از ق،تعر و تبخیر پتانسیل و ندگیربا مانند قبل حلامر در هشد تولید
  .یددگر دهماآ آن نقشه

AI = P(mm/year)/PET(mm/year) 
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 يها ماه ینتر گرم و تریندسر يماد میانگین سساا بر ترتیب به نتابستا و نمستاز تیپ
  .شدند تعیین لسا

  

  تهیه شده يها نقشهروش تهیه و تعداد  - 4-1جدول 
  تعداد کالس  بندي طبقهمعیار   نوع نقشه

  6  تعرق مطلق - نسبت بارندگی ساالنه به تبخیر   رژیم رطوبتی
  3  میانگین دماي سردترین ماه  تیپ زمستان
  4  ماه ینتر گرممیانگین دماي   تیپ تابستان

  28  باال يها نقشهگذاري  هم يرو  نهایی بندي پهنه
  

  
 رطوبتی رژیم شده تهیه هاينقشه از همپوشانی کشور اگروکلیماي بنديپهنه نهایی نقشه

 سال ماه سردترین و کالس 4 با سال ماه ینتر گرم دماي میانگین ،)4- 1 جدول( کالس 6 با

  .شد نقشه اگروکلیماي کشور ارائه شده است تولید کالس 3 با
 طرف بهکرمان  شرقی جنوب( فراخشک ایران کشور درصد 7/2رژیم رطوبتی  این نظر از
وسیعی از شمال شرقی تا جنوب شرقی و همچنین مرکزي  منطقه( درصد خشک 7/64، )زابل

هاي خراسان برخی نواحی استان( خشک نیمهدرصد  4/29، )و نوار ساحلی جنوب کشور
- هاي غرب کشور یعنی اردبیل، آذربایجانرضوي و شمالی، گلستان، قزوین، زنجان و استان

 نواحی برخی و ال بختیاريهاي شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایالم، چهارمح
 درصد نیمه 3/2، )استان خوزستان شمال ارتفاعات و بویراحمد و کهگیلویه و فارس هاياستان

 در کشور ارتفاعات غرب گلستان، و مازندران گیالن، هاياستان در البرز هايدامنه(مرطوب 

 هايدر استان زاگرس ارتفاعات ایالم، و کرمانشاه غربی، کردستان، آذربایجان هاياستان

 مازندران، گیالن، هاياستان بیشتر( درصد مرطوب 3/0، )بویراحمد و کهگیلویه و فارس

- کوه قلل و مازندران هاي گیالن،استان( مرطوب درصد خیلی 5/0 )مرتفع هايکوه گلستان و

 و خشک مناطق درصد کشور در زمره 8/94 یگرد عبارت به؛ شودمحسوب می )مرتفع هاي
 با کشاورزي مقاصد براي آب در این محدوده ضرورت تامین که گیرند یمقرار  خشکنیمه
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 سه ایران در زمستان، تیپ نظر از .دارد قرار اول هاياولویت ءجز افزایش جمعیت، به توجه

 درصد 25 نزدیک به بر این اساس). 2 جدول( سرد وجود دارد و زمستانه مالیم، خنک تیپ

 شرقی، و غربی هاي آذربایجان(است  برف پوشش با گاهی و سرد يها زمستانداراي  کشور

 و و بختیاري چهارمحال حمد،بویرا و کهگیلویه همدان، کردستان، زنجان، اردبیل،
قزوین،  البرز، ،مرکزي تهران، گلستان، و رضوي، شمالی خراسان هاي استان از هایی قسمت
 سرما به مقاوم از گیاهان باید ها آندر محدوده  پاییزه کشت صورت در که) لرستان و فارس

 دهد یمتشکیل  خنک هاي زمستان  داراي درصد کشور را مناطق 55 همچنین .کرد استفاده

 هايخراسان يها استاننواحی  عمده ،گلستان و مازندران گیالن، هاياستان مغان، منطقه(

 که )یزد کرمان و بلوچستان، و سیستان ،سمنان اصفهان، جنوبی، فارس، و رضوي شمالی،

مناطق  این گیاهان عموماً و کنندمی ایجاد زمستان محدودیت دوره طول در گیاه رشد براي
دارند  بهار در فنولوژیک مراحل سریع و توسعه رشد به نیاز نواحی این اقلیم با سازگاري براي

  ).1998 ،سینکلر و گاردنر(
 موفقیت کنند ازمی رشد باالتر آب نگهداري ظرفیت با يها خاك در که گیاهانی

 نوار بیشتر( معتدل يها زمستان داراي کشور نیز بیست درصد. بود خواهند برخوردار بیشتري

 مقدور زمستان در مناطق در این گیاهان از بعضی رشد که هستند )کشور ساحلی جنوب

 مراحل .استبهار  در فنولوژیک مراحل سریع توسعه و به رشد کمتري نیاز و بوده

 یا و یريگ شکلظهور،  اثر در گیاه سیکل رشد طول در که تغییراتی است نبات، فنولوژیک

 غفاري،( است دما یرتأث تحت بیشتر و شودمی گیاه حاصل يها اندام از بعضی رفتن بین از

فنولوژیک  مراحل که است محیطی عامل حرارت عمده درجه ،یگرد عبارت به )1382
 سیکل رشد باال، يها حرارت درجه. کند یمکنترل  را آن نمو و رشد میزان و زراعی گیاهان

 و درجه حرارت بین ، رابطههرحال به. کند یم طوالنی را دوره این پایین و دماهاي کوتاه را
 در حرارت اثرات درجه دیدگاه از .است خطی منحنی صورت به بیشتر نمو و رشد میزان

 از درجه حرارت تجمعی یا دمائی نیاز با زراعی رقم زراعی، یک گیاهان نمو و رشد کنترل

نیازهاي  ،نمونه رايب .شودمی مشخص رسیدگی فیزیولوژیک تا زنی جوانه ظهور مرحله
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 و عبدالهی(است  دما روز -درجه 2300 با برابر برداشت تا کاشت از گندم حرارتی
 سیکل رشد دارايدما،  روز -درجه 2500 با گندم زراعی رقم یک و یا )1392 همکاران،

 استمنطقه  همان در دما روز-درجه 2000 با زراعی رقماز  درصد 25 مقدار به تري یطوالن

  .)1382 غفاري،(
دارد  مالیم و خنک وجود ، گرم،خیلی گرم تیپ 4 ایران در تابستان، تیپ نظر از

 گرمخیلی  يها تابستان داراي کشور درصد سطح 40 ،یگرد عبارت به). 2 شکل و 3 جدول(

 و کرمان یزد، اصفهان، يها استان هاي برخی قسمت و کشور جنوب ساحلی نوار بیشتر(
 موارد جز به کشور هاي استان بیشتر( گرم يها تابستان از درصد 7/55و  )سیستان بلوچستان

 -  تبخیر باال بودن علت به تابستان، در مناطق این گیاهان عموماً هستند که برخوردار )پیشین
 درصد مناطق مرتفع داراي 2/4 همچنین .هستند مواجه حرارتی و آبی تنش مشکل با تعرق

 اردبیل يها استان ارتفاعات از بخش زیادي و  زاگرس و البرز ارتفاعات(مالیم  يها تابستان

 در گیاهان بالقوه باروري دما، بودن علت پایین به که هستند )غربی و شرقی هاي یجانآذرباو 

 سریع توسعه امکان گیاهانی که از باید زراعت، صورت در و یابد یم نواحی کاهش این

 يها تابستان(مناطق  بقیه در .شوند انتخاب هستند پایین برخوردار دماي در رشدي مراحل
 به علت )دنا و سبالن مانند ارتفاعات از قلل بعضی(نیستند  زیاد وسعت نظر از که) خنک

  .شودنمی زراعتی توصیه هیچ دما شدید محدودیت یا و برف پوشش دائمی
 2- 1 شکل در که است متفاوت پهنه 28داراي  کشور کشاورزي اقلیم يبند پهنه نهایی نقشه
 ترین یعوس شود یم دیده این شکل ضمیمه راهنماي در که يطور همان. است شده داده نشان

 گرم تابستان و خنک زمستان با خشک منطقه در )درصد 2/26(کشاورزي کشور  اقلیم پهنه
)A-C-W( وسعت  نظر از ناحیه سومین ولینیست  مقدور آن در کاري یمد که دارد قرار
 جزو که است واقع گرم و تابستان سرد زمستان با خشک نیمه منطقه در )درصد 2/17(

 از یک هر تحقیقاتی هاي یافته توانند یم محققین و است کاريمناسب دیم مناطق

 90 نزدیک به .نمایند منتقل منطقه وسیع این کشاورزان به پهنه را این در مستقر هاي یستگاها

 ، منطقه)A-C-W(گرم  و تابستان خنک زمستان با خشک منطقه :ناحیه 6 در درصد کشور
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 معتدل زمستان با ، منطقه خشک)A-C-VW(زمستان خنک و تابستان خیلی گرم  با خشک

-SA( تابستان گرم و سرد زمستان با خشک نیمه ، منطقه)A-M-CW(تابستان خیلی گرم  و

K-W (گرم  تابستان خنک زمستان با خشک نیمه منطقه)SA-C-W(با خشک نیمه ، منطقه 
 با مختلف نواحی به گیاهان سازگاري .دارد قرار) SA-K-M(معتدل  تابستان زمستان سرد و

 به ناحیه یک در گیاه یک موفقیت کند ومی فرق ییدما و آبی گرفتن نیازهاي نظر در
 توانندخاصی می اقلیمی نواحی در خاص زراعی گیاهان. دارد بستگی اقلیمی فاکتورهاي

و  بار خوار سازمان. باشد فراهم را ها آنتولید  و رشد مناسب شرایط که کنند رشد
 ده براي آفریقا مناسب آگروکلیمایی نواحی تهیه در )1978فائو، ( متحد ملل کشاورزي

 زمینیسیب و زمینی سفیدسیب لوبیا، سویا، سورگوم، ارزن، ذرت، گندم، برنج، محصول

  . کرده است استفاده پایه هايهمین نقشه از کاساوا و شیرین
 ACZهاي مشابه اي، پهنهبه منظور افزایش دقت با نظرسنجی از کارشناسان استانی و منطقه

هاي تفکیک این دسته. هاي خردتري براي هر گیاه تفکیک شدندبنا به ضرورت به محدوده
نیمه خشک با زمستان "به عنوان مثال پهنه اقلیمی . اندگذاري مشخص شدهشده، با شماره

نیمه خشک "هاي تر به نامدر یک استان ممکن است به دو گروه جزئی "سرد و تابستان گرم
 " )2( نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم"و  " )1( با زمستان سرد و تابستان گرم

هاي دلیل این امر توصیه اکید کارشناسان استانی بر ظهور متفاوت دوره. تفکیک شده باشد
  .بود ACZفنولوژي محصوالت یک استان، در پهنه یکسان 
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بندي اقلیم کشاورزي با روش یونسکو و راهنماي نقشه با درصد پوشش  نقشه پهنه -2- 1شکل 

  هر یک از مناطق
  

بندي اقلیم که در نقشه پهنه ACZ يها پهنههاي اختصاري تفسیر هریک از نمایه
  .کند یمپیروي  5-1کشاورزي ایران آمده است، از جدول 
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  ACZ يها پهنهاختصاري  هاي یهنماتفسیر  - 5-1جدول 
 ACZپهنه اقلیمی  عالمت ردیف ACZپهنه اقلیمی  عالمت ردیف

1 HA-M-VW 15 فرا خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم SA-K-M با زمستان سرد و تابستان مالیم خشک نیمه 

2 HA-C-VW 16 فرا خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم SH-C-VW نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم 

3 A-M-VW 17 خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم SH-C-W نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم 

4 A-M-W 18 خشک با زمستان مالیم و تابستان گرم SH-K-W نیمه مرطوب با زمستان سرد و تابستان گرم 

5 A-C-VW 19 خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم SH-K-M نیمه مرطوب با زمستان سرد و تابستان مالیم 

6 A-C-W  20 زمستان خنک و تابستان گرمخشک با SH-K-C نیمه مرطوب با زمستان سرد و تابستان خنک 

7 A-C-M 21 خشک با زمستان خنک و تابستان مالیم H-C-W مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم 

8 A-K-W 22 خشک با زمستان سرد و تابستان گرم H-K-W مرطوب با زمستان سرد و تابستان گرم 

9 A-K-M 23 با زمستان سرد و تابستان مالیم خشک H-K-M مرطوب با زمستان سرد و تابستان مالیم 

10 SA-M-VW 24 با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم خشک نیمه H-K-C مرطوب با زمستان سرد و تابستان خنک 

11 SA-C-VW 25 با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم خشک نیمه PH-C-W  زمستان خنک و تابستان گرمخیلی مرطوب با 

12 SA-C-W 26 با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه PH-K-W خیلی مرطوب با زمستان سرد و تابستان گرم 

13 SA-C-M 27 با زمستان خنک و تابستان مالیم خشک نیمه PH-K-M خیلی مرطوب با زمستان سرد و تابستان مالیم 

14 SA-K-W 28 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه PH-K-C خیلی مرطوب با زمستان سرد و تابستان خنک 
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  : فصل دوم

  
  شرقی آذربایجانزراعی استان گیاهان   فنولوژي هاي دوره

  
  
  

  کنندگان تهیه

بخش تحقیقات خاك و آب،  مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزي و  علمی هیئتعضو : اصغر فرج نیا
  شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تبریز، ایران منابع طبیعی  استان آذربایجان

 :اسکندري مهنازو  زین الدینی میمند سیدعلیرضا سیدجاللی، میرناصر نویدي، علی
مؤسسه تحقیقات خاك و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج،  علمی هیئتاعضاي 

  ایران

مؤسسه تحقیقات خاك محققین :  خاکیبهاره دلسوزو  محمديجواد سید، اسماعیلدزهرا محم
  ایرانو آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، 
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 25/   هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان آذربایجان شرقی                    دوره: دومفصل 

 
 

-نشان می ACZبندي اقلیمی استان آذربایجان شرقی را براساس روش طبقه 1- 2شکل 

 ،ها پهنههاي فنولوژي محصوالت زراعی استان آذربایجان شرقی براساس این دوره. دهد
  .شده است تعیین

   
  

  
  

  ACZ آذربایجان شرقی به روش استان بندي اقلیم پهنه نقشه -1- 2شکل 
  

  
خشک با زمستان خنک و تابستان پهنه در گندم پائیزه دوره فنولوژي گیاه  - 1-2جدول 

  در استان آذربایجان شرقی گرم
  گندم پائیزه: نام گیاه

  آذربایجان شرقی: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  30  آبان  1  آبان  کاشت
  14  اردیبهشت  1 آذر  سبزینگی

  14  خرداد  15  اردیبهشت  دهیگل
  31  خرداد  15  خرداد  رسیدگی
  15  تیر  1  تیر  برداشت

  31  خرداد  1  آذر  سیکل رشد



 26/                                                                            فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم پائیزه در پهنه  - 2-2جدول 
 در استان آذربایجان شرقی )2(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه)/ 1(گرم 
  گندم پائیزه: نام گیاه

  آذربایجان شرقی: استان
با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه)/ 1(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه: ACZپهنه 
  )2(گرم 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  30  مهر  1  مهر  کاشت
  29  اردیبهشت  1  آبان سبزینگی

  25  خرداد  30  اردیبهشت  دهیگل
  25  تیر  25  خرداد  رسیدگی
  15  شهریور  1  مرداد  برداشت

  25  تیر  1  آبان  سیکل رشد
  
  

در  پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرمجو بهاره در  دوره فنولوژي گیاه - 3- 2جدول 
  استان آذربایجان شرقی

  بهاره جو :نام گیاه
  آذربایجان شرقی: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  15  فروردین  20  اسفند  کاشت
  10  اردیبهشت  1  فروردین  سبزینگی

  10  خرداد  11  اردیبهشت  دهیگل
  20  خرداد  11  خرداد  رسیدگی
  31  خرداد  21  خرداد  برداشت

  20  خرداد  1  فروردین  سیکل رشد
  
  
  



 27/   هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان آذربایجان شرقی                    دوره: دومفصل 

 
 

گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جوبهاره در پهنه  - 4-2جدول 
  در استان آذربایجان شرقی )2(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه ) /1(

  جو بهاره: نام گیاه
  آذربایجان شرقی: استان
با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه) /1(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه: ACZپهنه 
  )2(گرم 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  20  فروردین  25  اسفند  کاشت
  20  اردیبهشت  15  فروردین  سبزینگی

  20  خرداد  20  اردیبهشت  دهیگل
  30  خرداد  21  خرداد  رسیدگی
  15  تیر  30  خرداد  برداشت

  30  خرداد  15  فروردین  سیکل رشد
 

 
در استان  پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرمیونجه در  دوره فنولوژي گیاه - 5- 2جدول 

  آذربایجان شرقی
  یونجه: نام گیاه

  آذربایجان شرقی: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  31  فروردین  21  فروردین  کاشت
  10  خرداد  1  اردیبهشت  سبزینگی

  20  خرداد  11  خرداد  دهیگل
  20  خرداد  11  خرداد  رسیدگی
  31  خرداد  20  خرداد  برداشت

  20  خرداد  1  اردیبهشت  سیکل رشد

  
  

 



 28/                                                                            فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهیونجه در پهنه  دوره فنولوژي گیاه - 6-2جدول 
  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه) / 1(

  یونجه: نام گیاه
  آذربایجان شرقی: استان
گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه) /1(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه: ACZپهنه 

)2(  

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  10  اردیبهشت  1  اردیبهشت  کاشت
  20  خرداد  11  اردیبهشت  سبزینگی

  31  خرداد  21  خرداد  دهیگل
  10  تیر  1  تیر  رسیدگی
  31  تیر  15  تیر  برداشت

  10  تیر  11  اردیبهشت  سیکل رشد
 

 
 خشک با زمستان خنک و تابستان گرم پهنه در فرنگی گوجه دوره فنولوژي گیاه - 7- 2جدول 

  در استان آذربایجان شرقی
  یفرنگ گوجه: نام گیاه

  آذربایجان شرقی: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  31  فروردین  16  فروردین  کاشت
  30  خرداد  1  اردیبهشت  سبزینگی

  15  مرداد  31  خرداد  دهیگل
  31  مرداد  15  مرداد  رسیدگی
  10  شهریور  20  مرداد  برداشت

  31  مرداد  1  اردیبهشت  سیکل رشد
  31  فروردین  20  فروردین  یزن جوانه

  20  مرداد  15  تیر  دوره تشکیل میوه
  
  



 29/   هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان آذربایجان شرقی                    دوره: دومفصل 

 
 

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  فرنگی گوجه دوره فنولوژي گیاه - 8-2جدول 
  در استان آذربایجان شرقی )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه) / 1(گرم 
  یفرنگ گوجه: نام گیاه

  آذربایجان شرقی: استان
با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه) / 1(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه: ACZپهنه 
  )2(گرم 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  10  اردیبهشت  1  اردیبهشت  کاشت
  14  تیر  10  اردیبهشت  سبزینگی

  31  تیر  15  تیر  دهیگل
  30  مرداد  15  مرداد  رسیدگی
  30  مهر  1  مهر  برداشت

  30  شهریور  10  اردیبهشت  سیکل رشد
  15  اردیبهشت  5  اردیبهشت  یزن جوانه

  15  شهریور  1  مرداد  دوره تشکیل میوه
 
  

در  پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرمگلرنگ در  دوره فنولوژي گیاه - 9-2جدول 
  استان آذربایجان شرقی

  گلرنگ: نام گیاه
  آذربایجان شرقی: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  20  فروردین  20  اسفند  کاشت
  10  خرداد  21  فروردین  سبزینگی

  31  خرداد  11  خرداد  دهیگل
  15  شهریور  1  شهریور  رسیدگی
  25  شهریور  10  شهریور  برداشت

  
 
  
  
  



 30/                                                                            فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهگلرنگ در پهنه  دوره فنولوژي گیاه - 10-2جدول 
  در استان آذربایجان شرقی )2(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه) / 1(
  گلرنگ :نام گیاه

  آذربایجان شرقی: استان
با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه) / 1(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه: ACZپهنه 
  )2(گرم 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  31  فروردین  16  فروردین  کاشت
  20  خرداد  1  اردیبهشت  سبزینگی

  31  خرداد  21  خرداد  دهیگل
  20  شهریور  1  شهریور  رسیدگی
  31  شهریور  16  شهریور  برداشت

 
  

  
در استان  پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرمپنبه در  دوره فنولوژي گیاه - 11- 2جدول 

  آذربایجان شرقی
  پنبه: نام گیاه

  آذربایجان شرقی: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  رشدمرحله 
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  15  اردیبهشت  15  فروردین  کاشت
  20  مرداد  15  اردیبهشت  سبزینگی

  25  شهریور  11  مرداد  دهیگل
  31  شهریور  25  شهریور  رسیدگی
  30  آبان  1  مهر  برداشت

  31  شهریور  15  اردیبهشت  سیکل رشد
  30  مهر  15  مهر  مرحله بلوغ

  
  



 31/   هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان آذربایجان شرقی                    دوره: دومفصل 

 
 

 
در  پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم هندوانه در دوره فنولوژي گیاه - 12- 2جدول 

  استان آذربایجان شرقی
  هندوانه: نام گیاه

  آذربایجان شرقی: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  20  اردیبهشت  16  فروردین  کاشت
  31  خرداد  1  اردیبهشت  سبزینگی

  31  خرداد  21  خرداد  دهیگل
  20  شهریور  11  شهریور  رسیدگی
  31  شهریور  16  شهریور  برداشت

  20  شهریور 1  اردیبهشت  سیکل رشد
 
  

در استان  پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم کلزا در دوره فنولوژي گیاه - 13- 2جدول 
  آذربایجان شرقی

  کلزا: نام گیاه
  آذربایجان شرقی: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  30  مهر  1  مهر  کاشت
  10  اردیبهشت  1  آبان  سبزینگی

  31  اردیبهشت  11  اردیبهشت  دهیگل
  31  خرداد  1  خرداد  رسیدگی
  15  تیر  1  تیر  برداشت

  31  خرداد  1  آبان  سیکل رشد
  

  



 32/                                                                            فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهکلزا در پهنه  دوره فنولوژي گیاه - 14-2جدول 
 در استان آذربایجان شرقی )2(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه)/ 1(
  کلزا: نام گیاه

  آذربایجان شرقی: استان
گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه)/ 1(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه: ACZپهنه 

)2(  

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  30  شهریور  10  شهریور  کاشت
  25  اردیبهشت  1  مهر  سبزینگی

  30  اردیبهشت  25  اردیبهشت  دهیگل
  31  مرداد  16  مرداد  رسیدگی
  10  شهریور  1  شهریور  برداشت

  31  مرداد  1  مهر  سیکل رشد

  
 

 پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرمآفتابگردان در  دوره فنولوژي گیاه -15-2جدول 
 در استان آذربایجان شرقی

  آفتابگردان: نام گیاه
  آذربایجان شرقی: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  25  فروردین  20  اسفند  کاشت
  31  خرداد  25  فروردین  سبزینگی

  10  شهریور  25  خرداد  دهیگل
  20  شهریور  10  شهریور  رسیدگی
  10  مهر  1  مهر  برداشت

  20  شهریور  25  فروردین  سیکل رشد

  
 



 33/   هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان آذربایجان شرقی                    دوره: دومفصل 

 
 

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهآفتابگردان در پهنه  دوره فنولوژي گیاه - 16-2جدول 
 در استان آذربایجان شرقی )2(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه) / 1(گرم 

  آفتابگردان: نام گیاه
  آذربایجان شرقی: استان
گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه) / 1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

)2(  

  تاریخ  رشدمرحله 
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  15  اردیبهشت  1  اردیبهشت  کاشت
  20  تیر  15  اردیبهشت  سبزینگی

  30  تیر  15  تیر  دهیگل
  30  مهر  1  مهر  رسیدگی
  15  آبان  1  آبان  برداشت

 30  مهر  10  اردیبهشت  سیکل رشد

  
  

 پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در اي علوفهذرت  دوره فنولوژي گیاه - 17- 2جدول 
 در استان آذربایجان شرقی

  يا علوفهذرت : نام گیاه
  آذربایجان شرقی: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  15  اردیبهشت  1  اردیبهشت  کاشت
  20  خرداد  16  اردیبهشت  سبزینگی

  31  خرداد  21  خرداد  دهیگل
  10  شهریور  1  تیر  رسیدگی
  31  شهریور  10  شهریور  برداشت

  10  مرداد  16  اردیبهشت  سیکل رشد
  10  تیر  10  خرداد  مرحله توسعه
  10  مرداد  1  مرداد  مرحله بلوغ

  



 34/                                                                            فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

با زمستان سرد و  خشک نیمهدر پهنه  اي علوفهذرت  دوره فنولوژي گیاه - 18-2جدول 
  در استان آذربایجان شرقی )2(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه)/1(گرم تابستان 

  يا علوفهذرت : نام گیاه
  آذربایجان شرقی: استان
  )2(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه)/1(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  1  خرداد  15  اردیبهشت  کاشت
  5  تیر  1  خرداد  سبزینگی

  25  تیر  6  تیر  دهیگل
  25  مرداد  1  مرداد  رسیدگی
  15  مهر  1  مهر  برداشت

  25  مرداد  1  خرداد  سیکل رشد
  25  تیر  25  خرداد  مرحله توسعه
  25  مرداد  16  مرداد  مرحله بلوغ

  
 

  
خشک با زمستان خنک و تابستان گرم پهنه اي در ذرت دانه دوره فنولوژي گیاه - 19- 2جدول 

  در استان آذربایجان شرقی
  اي دانهذرت : نام گیاه

  آذربایجان شرقی: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  10  اردیبهشت  1  اردیبهشت  کاشت
  15  تیر  10  اردیبهشت  سبزینگی

  20  تیر  5  تیر  دهیگل
  25  شهریور  15  شهریور  رسیدگی
  31  مهر  15  مهر  برداشت

  25  شهریور  10  اردیبهشت  سیکل رشد
  31  خرداد  1  خرداد  مرحله توسعه
  15  مهر  1  مهر  مرحله بلوغ

  



 35/   هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان آذربایجان شرقی                    دوره: دومفصل 

 
 

با زمستان سرد و  خشک نیمهدر پهنه  اي دانهذرت  دوره فنولوژي گیاه - 20-2جدول 
 در استان آذربایجان شرقی )2(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه )/1(گرم تابستان 

  اي دانهذرت : نام گیاه
  آذربایجان شرقی: استان
  )2(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه)/1(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  30  اردیبهشت  15  اردیبهشت  کاشت
  25  تیر  1  خرداد  سبزینگی

  31  تیر  15  تیر  دهیگل
  15  مهر  25  شهریور  رسیدگی
  15  آبان  1  آبان  برداشت

  15  مهر  1  خرداد  سیکل رشد
  31  تیر  1  تیر  مرحله توسعه
  30  مهر  15  مهر  مرحله بلوغ

  
  

با زمستان سرد و  خشک نیمهپهنه سورگوم در استان  دوره فنولوژي گیاه - 21-2جدول 
 در استان آذربایجان شرقی )2(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه)/1(گرم تابستان 

  سورگوم: نام گیاه
  آذربایجان شرقی: استان
  )2(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه)/1(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  16  اردیبهشت  1  اردیبهشت  کاشت
  20  خرداد  16  اردیبهشت  سبزینگی

  31  خرداد  16  خرداد  دهیگل
  31  تیر  21  تیر  رسیدگی
  10  مرداد  1  مرداد  برداشت

  31  تیر  16  اردیبهشت  سیکل رشد
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در استان  پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرمبرنج در  دوره فنولوژي گیاه - 22- 2جدول 
  آذربایجان شرقی

  برنج: نام گیاه
  آذربایجان شرقی: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  10  اردیبهشت  1  اردیبهشت  کاشت
  20  تیر  11  اردیبهشت  سبزینگی

  20  خرداد  11  خرداد  دهیگل
  31  شهریور  21  شهریور  رسیدگی
  10  مهر  1  مهر  برداشت

  31  شهریور  11  اردیبهشت  سیکل رشد
  31  خرداد  1  خرداد  مرحله توسعه
  10  شهریور  21  مرداد  مرحله شیري

  31  خرداد  15  اردیبهشت  مرحله سبزینگی مرحله کشت،
  

  

  
 پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرمدر  لوبیاچیتی دوره فنولوژي گیاه -23-2جدول 

  در استان آذربایجان شرقی
  یاچیتیلوب: نام گیاه

  آذربایجان شرقی: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  31  فروردین  11  فروردین  کاشت
  20  تیر  1  اردیبهشت  سبزینگی

  20  تیر  11  تیر  دهیگل
  31  مرداد  11  مرداد  رسیدگی
 10  شهریور  21  مرداد  برداشت

  31  مرداد  1  اردیبهشت  سیکل رشد
  11  مرداد  20  تیر  مرحله توسعه

  20  مرداد  11  مرداد  بلوغ مرحله
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با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  لوبیاچیتی دوره فنولوژي گیاه - 24-2جدول 
 در استان آذربایجان شرقی )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه)/1(گرم 

  یاچیتیلوب: نام گیاه
  آذربایجان شرقی: استان
  )2(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه )/1(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  20  اردیبهشت  10  اردیبهشت  کاشت
  31  تیر  15  اردیبهشت  سبزینگی

  31  تیر  21  تیر  دهیگل
  20  شهریور  10  شهریور  رسیدگی
  25  شهریور  15  شهریور  برداشت

  20  شهریور  15  اردیبهشت  سیکل رشد
  10  شهریور  15  مرداد  مرحله توسعه
  20  شهریور  10  شهریور  مرحله بلوغ

  
  

در  پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرمنخود در  دوره فنولوژي گیاه - 25- 2جدول 
  استان آذربایجان شرقی

  نخود: نام گیاه
  آذربایجان شرقی: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  پایانماه   روز شروع  ماه شروع

  25  فروردین  15  فروردین  کاشت
  9  خرداد   25  فروردین  سبزینگی

  20  خرداد  10  خرداد  دهیگل
  20  تیر  10  تیر  رسیدگی
  31  تیر  25  تیر  برداشت

  20  تیر  25  فروردین  سیکل رشد
  



 38/                                                                            فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهنخود در پهنه  دوره فنولوژي گیاه - 26-2جدول 
  در استان آذربایجان شرقی )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه)/ 1(
  نخود: نام گیاه

  آذربایجان شرقی: استان
با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه)/ 1(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه: ACZپهنه 
  )2(گرم 

  تاریخ  مرحله رشد
  پایانروز   ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  15  اردیبهشت  1  اردیبهشت  کاشت
  31  خرداد  20  اردیبهشت  سبزینگی

  1  مرداد  21  خرداد  دهیگل
  10  مرداد  1  مرداد  رسیدگی
  31  مرداد  15  مرداد  برداشت

  10  مرداد  20  اردیبهشت  سیکل رشد

  
  

پهنه خشک با زمستان خنک و زودرس در  زمینی یبسدوره فنولوژي گیاه  - 27-2جدول 
 در استان آذربایجان شرقی گرمتابستان 

  زودرس زمینی یبس: نام گیاه
  آذربایجان شرقی: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  30  فروردین  10  فروردین  کاشت
  20  خرداد  21  فروردین  سبزینگی

  20  خرداد  1  خرداد  دهیگل
  20  مرداد  10  مرداد  رسیدگی
  25  شهریور  15  شهریور  برداشت

  20  مرداد  21  فروردین  سیکل رشد
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با زمستان سرد و  خشک نیمهپهنه  رس دردیر زمینی یبسگیاه دوره فنولوژي  - 28-2جدول 
  در استان آذربایجان شرقی )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه )/1(گرم تابستان 
  دیررس زمینی یبس: نام گیاه

  آذربایجان شرقی: استان
گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه)/1(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه: ACZپهنه 

)2(  

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  30  اردیبهشت  15  اردیبهشت  کاشت
  25  تیر  30  اردیبهشت  سبزینگی

  15  مرداد  25  تیر  دهیگل
  25  مهر  15  مرداد  رسیدگی
  15  آبان  25  مهر  برداشت

  25  مهر  25  اردیبهشت  سیکل رشد
  
 

  
در استان  پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرمدوره فنولوژي گیاه پیاز در  - 29- 2جدول 

  آذربایجان شرقی
  پیاز: نام گیاه

  آذربایجان شرقی: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرمخشک : ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  15  فروردین  1  فروردین  کاشت
  10  مرداد  10  فروردین  سبزینگی
  20  مرداد  11  مرداد  رسیدگی
  31  مرداد  20  مرداد  برداشت

  20  مرداد  10  فروردین  سیکل رشد
  20  فروردین  5  فروردین  یزن جوانه

  10  مرداد  1  خرداد  دوره تشکیل میوه
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گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه  - 30-2جدول 
  در استان آذربایجان شرقی )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه)/1(

  پیاز: نام گیاه
  آذربایجان شرقی: استان
گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه )/1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

)2(  

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  30  فروردین  15  فروردین  کاشت
  31  مرداد  1  اردیبهشت  سبزینگی
  20  شهریور  11  شهریور  رسیدگی
  31  شهریور  16  شهریور  برداشت

  20  شهریور  1  اردیبهشت  سیکل رشد
  30  فروردین  20  فروردین  یزن جوانه

  30  مرداد  1  تیر  دوره تشکیل میوه
  

  
 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهپهنه دوره فنولوژي گیاه هویج در  - 31-2جدول 
  در استان آذربایجان شرقی )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه)/ 1(

  هویج: نام گیاه
  آذربایجان شرقی: استان
  )2(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه)/ 1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  25  اردیبهشت  10  اردیبهشت  کاشت
  31  مرداد  1  خرداد  سبزینگی
  20  شهریور  11  شهریور  رسیدگی
  30  مهر  16  شهریور  برداشت

  20  شهریور  1  خرداد  سیکل رشد
  31  اردیبهشت  15  اردیبهشت  یزن جوانه
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 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهپهنه دوره فنولوژي گیاه سیر در  - 32-2جدول 
 در استان آذربایجان شرقی )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه)/1(

  سیر: نام گیاه
  آذربایجان شرقی: استان
  )2(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه)/1(گرم با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمه: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  10  آبان  20  مهر  کاشت
  30  اردیبهشت  30  مهر  سبزینگی
  15  تیر  1  تیر  رسیدگی
  10  مرداد  20  تیر  برداشت

  15  تیر  30  مهر  سیکل رشد
  15  آبان  30  مهر  یزن جوانه

  30  خرداد  1  اردیبهشت  دوره تشکیل میوه
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3  
  :فصل سوم

  
  غربی جانآذربایزراعی استان  گیاهانفنولوژي  هاي دوره

  

  

  کنندگان تهیه

: اسکندري مهناز و میمندسیدعلیرضا سیدجاللی، میرناصر نویدي، علی زین الدینی 
، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، مؤسسه تحقیقات خاك و آب علمی هیئتاعضاي 

 ایران

کشاورزي و منابع و آموزش  مرکز تحقیقات بخش تحقیقات خاك و آب،  علمی هیئتعضو : نادر قائمیان
  ترویج کشاورزي، ارومیه، ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ذربایجان غربیآطبیعی استان 

بخش تحقیقات خاك و آب، مرکز تحقیقات  و آموزش کشاورزي و  علمی هیئتعضو : اصغر فرج نیا
  منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تبریز، ایران

محققین مؤسسه : رقیه رضوي و خاکیبهاره دلسوز ي،جواد سیدمحمد، اسماعیلزهرا محمد
    ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایرانتحقیقات خاك و آب
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. دهدنشان می ACZرا براساس روش  غربی بندي اقلیمی استان آذربایجانطبقه 1-3شکل 
  .ها، تعیین شده استبراساس این پهنه صوالت زراعی استانهاي فنولوژي محدوره
  

  
  

  ACZبه روش  غربیبندي اقلیم آذربایجان  نقشه پهنه – 1- 3 شکل
  
  

با زمستان سرد و  خشک نیمهبهاره در پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 1-3جدول 
  در استان آذربایجان غربی )2( تابستان گرم

 بهاره زمینی سیب: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 29 فروردین 13 فروردین کاشت
 8 اردیبهشت 1 اردیبهشت زنی جوانه

 8 خرداد 9 اردیبهشت سبزینگی
 29 خرداد 9 خرداد ییزا غده

 18 مرداد 1 تیر ها غدهحجیم شدن 
 29 مرداد 19 مرداد بلوغ

 8 شهریور 1 شهریور برداشت
 1 شهریور 9 اردیبهشت سیکل رشد
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 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه پیاز نشایی در پهنه  - 2- 3جدول 
 در استان آذربایجان غربی) 2(

 پیاز نشایی: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 18 فروردین 8 فروردین کاشت خزانه

 8 خرداد 1 خرداد انتقال نشا به زمین
 18 تیر 8 تیر رشد کند

 8 مرداد 1 مرداد رشد سوخ دهی
 29 مرداد 18 مرداد حجیم شدن سوخ

 8 شهریور 1 شهریور بلوغ
 19 شهریور 9 شهریور برداشت

 8 شهریور 1 خرداد سیکل رشد
 17 فروردین 13 فروردین زنی جوانه

 29 مرداد 18 خرداد دوره تشکیل میوه
  

  
  

) 2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  - 3-3جدول 
 در استان آذربایجان غربی

 کلزا: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 31 شهریور 18 شهریور کاشت

 10 مهر 1 مهر زنی جوانه
 30 مهر 18 مهر گیاهچه
 20 فروردین 1 آبان روزت

 31 فروردین 19 فروردین غنچه دهی
 10 اردیبهشت 1 اردیبهشت دهیگل

کپسول دهی و پرشدن دانه 
 درهم

 10 خرداد 1 خرداد
 20 خرداد 9 خرداد رسیدگی

 8 خرداد 18 مهر سیکل رشد
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) 2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه سویا در پهنه  - 4-3جدول 
 در استان آذربایجان غربی

 سویا: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 8 اردیبهشت 1 اردیبهشت کاشت

 19 اردیبهشت 9 اردیبهشت زنی جوانه
 29 اردیبهشت 20 اردیبهشت گیاهچه

 8 تیر 1 تیر رشدکامل
 29 تیر 18 تیر غنچه دهی

 8 مرداد 1 مرداد دهیگل
 29 مرداد 18 مرداد کپسول دهی و پرشدن دانه در هم

 18 شهریور 8 شهریور رسیدگی
 29 مرداد 9 اردیبهشت سیکل رشد

 8 مرداد 9 اردیبهشت مرحله توسعه
 18 شهریور 18 مرداد مرحله بلوغ

  
  

  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 5-3جدول 
 در استان آذربایجان غربی) 2( گرم

 فرنگی گوجه: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 8 فروردین 1 فروردین کاشت

 8 خرداد 1 خرداد نشا
 17 تیر 18 خرداد رشد رویشی

 29 تیر 18 تیر دهیگلدوره 
 29 مرداد 18 مرداد دهی میوه

 18 مرداد 15 فروردین سیکل رشد
 29 خرداد 15 فروردین زنی جوانه

 29 مرداد 8 مرداد دوره تشکیل میوه
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) 2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه توتون در پهنه  - 6- 3جدول 
 در استان آذربایجان غربی

 توتون: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان

  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 فروردین 1 فروردین کاشت

 10 خرداد 1 خرداد نشا

 31 خرداد 20 خرداد رشد رویشی

 31 تیر 20 تیر دهیگلدوره 

 20 مرداد 10 مرداد دهی میوه

 20 مرداد 17 فروردین سیکل رشد
  
  

) 2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه  - 7-3جدول 
 در استان آذربایجان غربی

 خیار: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان

  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 8 اردیبهشت 1 اردیبهشت کاشت
 17 خرداد 9 اردیبهشت گیاهچه

 29 خرداد 18 خرداد رشد سبزینگی
 29 تیر 18 تیر دهیگل
 8 مرداد 1 مرداد دهی میوه

 8 مرداد 9 اردیبهشت سیکل رشد
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 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  حبوباتدوره فنولوژي گیاه  - 8-3جدول 
  در استان آذربایجان غربی) 2(

 حبوبات: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 اردیبهشت 1 اردیبهشت کاشت
 21 اردیبهشت 11 اردیبهشت گیاهچه

 31 خرداد 20 خرداد رشد سبزینگی
 31 تیر 20 تیر دهیگل
 10 مرداد 1 مرداد دهی میوه

 10 مرداد 11 اردیبهشت سیکل رشد

  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه هندوانه بهاره در پهنه  - 9-3جدول 
 در استان آذربایجان غربی) 2( گرم

 بهاره هندوانه: نام گیاه

 آذربایجان غربی: استان

  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 29 فروردین 18 فروردین کاشت
 18 اردیبهشت 8 اردیبهشت گیاهچه

 17 تیر 8 خرداد رشد سبزینگی
 18 تیر 8 تیر دهی میوهو  دهیگل

 8 مرداد 1 مرداد رسیدگی
 8 مرداد 8 اردیبهشت سیکل رشد
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) 2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه ذرت در پهنه  -10-3جدول 
 در استان آذربایجان غربی

 ذرت: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 8 اردیبهشت 1 اردیبهشت کاشت
 19 اردیبهشت 9 اردیبهشت گیاهچه

 17  تیر 18 خرداد رشد سبزینگی و رویشی
 29 تیر 18 تیر افشانی گرده

 8 مرداد 1 مرداد مرحله شیري
 19 مرداد 9 مرداد مرحله خمیري

 18 شهریور 8 شهریور رسیدن دانه
 18 شهریور 9 اردیبهشت سیکل رشد

 29 خرداد 9 اردیبهشت مرحله توسعه
 18 شهریور 8 شهریور بلوغ

  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه یونجه بذري در پهنه  - 11-3جدول 
  در استان آذربایجان غربی) 2( گرم

 یونجه بذري: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 18 فروردین 8 فروردین کاشت

 29 فروردین 19 فروردین اوایل رشد رویشی
 8 اردیبهشت 1 اردیبهشت اواسط رشد رویشی
 29 اردیبهشت 18 اردیبهشت اواخر رشد رویشی
 8 خرداد 1 خرداد اوایل غنچه دهی
 19 خرداد 9 خرداد اواسط غنچه دهی

 29 خرداد 20 خرداد دهیگل اوایل
 8 تیر 1 تیر )چین اول( دهیگلاواخر 

 29 مرداد 1 مرداد دهیگلاواخر 
 29 شهریور 1 شهریور رسیدن غالف
 29 شهریور 19 فروردین سیکل رشد
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با زمستان سرد و  خشک نیمهدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه یونجه  - 12-3جدول 
 در استان آذربایجان غربی) 2( تابستان گرم

 اي علوفهیونجه : نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 18 فروردین 8 فروردین کاشت

 29 فروردین 19 فروردین اوایل رشد رویشی
 8 اردیبهشت 1 اردیبهشت اواسط رشد رویشی
 29 اردیبهشت 18 اردیبهشت اواخر رشد رویشی
 8 خرداد 1 خرداد اوایل غنچه دهی
 19 خرداد 9 خرداد اواسط غنچه دهی

 29 خرداد 20 خرداد دهیگلاوایل 
 8 تیر 1 تیر )برداشت چین اول( دهیگلاواخر 

 8 مرداد 1 مرداد )چین دوم( دهیگلاواخر 
 29 شهریور 1 شهریور )چین سوم(رسیدن غالف 

 1 تیر 19 فروردین سیکل رشد
  

  
  

) 2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  -13-3جدول 
 در استان آذربایجان غربی

  گندم: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 رشدمرحله 
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 28 مهر 18 مهر کاشت

 8 آبان 1 آبان زنی جوانه
 19 آبان 9 آبان زنی پنجه

 29 فروردین 18 فروردین ساقه رفتن
 29 اردیبهشت 18 اردیبهشت دهیگلسنبله تا 
 18 خرداد 8 خرداد بندي دانه

 18 تیر 8 تیر رسیدن
 18 تیر 13 فروردین سیکل رشد



 52/                                                                            فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

در ) 2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 14- 3جدول 
 استان آذربایجان غربی

 جو: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان پایانماه  روز شروع ماه شروع
 18 مهر 8 مهر کاشت

 28 مهر 19 مهر زنی جوانه
 18 آبان 8 آبان زنی پنجه

 29 فروردین 18 فروردین ساقه رفتن
 18 اردیبهشت 8 اردیبهشت دهیگلسنبله تا 
 18 خرداد 8 خرداد بندي دانه

 8 تیر 1 تیر رسیدن
 8 تیر 13 فروردین سیکل رشد

  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  چغندرقنددوره فنولوژي گیاه  - 15-3جدول 
  در استان آذربایجان غربی) 2( گرم

 قندچغندر: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 18 فروردین 8 فروردین کاشت

 29 فروردین 19 فروردین زنی جوانه
 8 اردیبهشت 1 اردیبهشت گیاهچه

 17 خرداد 18 اردیبهشت رشد سبزینگی و رویشی
 29 خرداد 18 خرداد شروع رشد ریشه
 8 تیر 1 تیر حجیم شدن ریشه

 29 شهریور 18 شهریور قندسازي
 18 مهر 8 مهر برداشت

 18 مهر 19 فروردین سیکل رشد
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با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه پیاز نشایی در پهنه  - 16-3جدول 
  در استان آذربایجان غربی) 3( گرم

 پیاز نشایی: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )3( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع شروعماه 
 15 فروردین 5 فروردین کاشت خزانه

 5 خرداد 1 خرداد انتقال نشا به زمین
 15 تیر 5 تیر رشد کند

 5 مرداد 1 مرداد رشد سوخ دهی
 15 مرداد 15 مرداد حجیم شدن سوخ

 5 شهریور 1 شهریور بلوغ
 15 شهریور 15 شهریور برداشت

 5 شهریور 1 خرداد سیکل رشد
 15 فروردین 10 فروردین زنی جوانه

 25 مرداد 15 خرداد دوره تشکیل میوه
  

  
  

در ) 3( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  - 17- 3جدول 
  استان آذربایجان غربی

 کلزا: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )3( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 26 شهریور 15 شهریور کاشت

 5 مهر 1 مهر زنی جوانه
 15 مهر 15 مهر گیاهچه
 10 فروردین 1 آبان روزت

 16 فروردین 15 فروردین غنچه دهی
 5 اردیبهشت 1 اردیبهشت دهیگل

 5 خرداد 1 خرداد دهی و پرشدن دانه درهمکپسول 
 15 خرداد 6 خرداد رسیدگی

 5 خرداد 10 فروردین سیکل رشد
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با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 18-3جدول 

  در استان آذربایجان غربی) 3( گرم
 فرنگی گوجه: نام گیاه

 آذربایجان غربی: استان
  )3( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 فروردین 1 فروردین کاشت

 10 خرداد 1 خرداد نشا
 31 خرداد 20 خرداد رشد رویشی

 19 مرداد 20 تیر دهیگلدوره 
 31 مرداد 20 مرداد دهی میوه

 20 مرداد 17 فروردین سیکل رشد
 31 خرداد 17 فروردین زنی جوانه

 31 مرداد 10 مرداد دوره تشکیل میوه
  

  
  

در ) 3( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه  - 19- 3جدول 
 استان آذربایجان غربی

 خیار: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان

  )3( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 اردیبهشت 25 فروردین کاشت
 14 خرداد 6 اردیبهشت گیاهچه

 14 تیر 15 خرداد رشد سبزینگی
 26 تیر 15 تیر دهیگل
 5 مرداد 25 تیر دهی میوه
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با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه حبوبات در پهنه  - 20-3جدول 

 در استان آذربایجان غربی) 3( گرم
 حبوبات: نام گیاه

 آذربایجان غربی: استان

  )3( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 اردیبهشت 26 فروردین کاشت
 16 اردیبهشت 6 اردیبهشت گیاهچه

 14 تیر 15 خرداد رشد سبزینگی
 26 تیر 15 تیر دهیگل
 5 مرداد 26 تیر دهی میوه

 5 مرداد 6 اردیبهشت سیکل رشد
  
  

با زمستان سرد و  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه هندوانه بهاره در پهنه  - 21-3جدول 
 استان آذربایجان غربی در) 3( تابستان گرم

 بهاره هندوانه: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان

  )3( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 26 فروردین 15 فروردین کاشت
 15 اردیبهشت 5 اردیبهشت گیاهچه

 14  تیر 5 خرداد رشد سبزینگی
 26 تیر 15 تیر دهی میوهو  دهیگل

 5 مرداد 1 مرداد رسیدگی
 5 مرداد 5 اردیبهشت سیکل رشد

  
  



 56/                                                                            فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

) 3( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه ذرت در پهنه  -22-3جدول 
 در استان آذربایجان غربی

 ذرت: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )3( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 اردیبهشت 25 فروردین کاشت
 16 اردیبهشت 6 اردیبهشت گیاهچه

 26 خرداد 15 خرداد رشد سبزینگی و رویشی
 26 تیر 15 تیر افشانی گرده

 5 مرداد 26 تیر مرحله شیري
 16 مرداد 6 مرداد خمیري مرحله

 15 شهریور 5 شهریور رسیدن دانه
 15 شهریور 6 اردیبهشت سیکل رشد

 16 خرداد 6 اردیبهشت مرحله توسعه
 15 شهریور 5 شهریور بلوغ

  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه یونجه بذري در پهنه  - 23-3جدول 
  غربیدر استان آذربایجان ) 3( گرم

 یونجه بذري: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )3( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 فروردین 5 فروردین کاشت
 26 فروردین 16 فروردین اوایل رشد رویشی
 5 اردیبهشت 16 فروردین اواسط رشد رویشی
 26 اردیبهشت 5 اردیبهشت اواخر رشد رویشی
 5 خرداد 26 اردیبهشت اوایل غنچه دهی
 16 خرداد 6 خرداد اواسط غنچه دهی

 26 خرداد 27 خرداد دهیگلاوایل 
 5 تیر 26 خرداد )چین اول( دهیگلاواخر 

 26 مرداد 26 تیر دهیگلاواخر 
 26 شهریور 26 مرداد رسیدن غالف
 26 شهریور 16 فروردین سیکل رشد
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با زمستان سرد و  خشک نیمهدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه یونجه  - 24-3جدول 

  در استان آذربایجان غربی) 3( تابستان گرم
 اي علوفهیونجه : نام گیاه

 آذربایجان غربی: استان
  )3( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 رشد مرحله
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 فروردین 5 فروردین کاشت

 26 فروردین 16 فروردین اوایل رشد رویشی
 5 اردیبهشت 26 فروردین اواسط رشد رویشی
 26 اردیبهشت 15 اردیبهشت اواخر رشد رویشی
 5 خرداد 26 اردیبهشت اوایل غنچه دهی
 16 خرداد 6 خرداد اواسط غنچه دهی

 26 خرداد 17 خرداد دهیگلاوایل 
 5 تیر 26 خرداد )برداشت چین اول( دهیگلاواخر 

 5 مرداد 26 تیر )چین دوم( دهیگلاواخر 
 26 شهریور 26 مرداد )چین سوم(غالف رسیدن 

 26 خرداد 16 فروردین سیکل رشد
  

 
  

) 3( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  -25-3جدول 
  در استان آذربایجان غربی

 گندم: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )3( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 مهر 15 مهر کاشت

 5 آبان 25 مهر زنی جوانه
 16 آبان 6 آبان زنی پنجه

 26 فروردین 15 فروردین ساقه رفتن
 26 اردیبهشت 15 اردیبهشت دهیگلسنبله تا 
 15 خرداد 5 خرداد بندي دانه

 15 تیر 5 تیر رسیدن
 15 تیر 10 فروردین سیکل رشد

  



 58/                                                                            فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

در استان ) 3( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 26- 3جدول 
  آذربایجان غربی

 جو: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )3( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 مهر 5 مهر کاشت

 25 مهر 16 مهر زنی جوانه
 10 آبان 5 آبان زنی پنجه

 26 فروردین 10 فروردین ساقه رفتن
 15 اردیبهشت 5 اردیبهشت دهیگلسنبله تا 
 15 خرداد 5 خرداد بندي دانه

 5 تیر 26 خرداد رسیدن
 5 تیر 10 فروردین سیکل رشد

 
  

  
با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه آفتابگردان در پهنه  - 27-3جدول 

  در استان آذربایجان غربی) 3( گرم
 آفتابگردان: نام گیاه

 آذربایجان غربی: استان
  )3( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 اردیبهشت 26 فروردین کاشت

 16 اردیبهشت 6 اردیبهشت زنی جوانه
 26 اردیبهشت 17 اردیبهشت گیاهچه

 5 تیر 26 خرداد رشدکامل
 26 تیر 15 تیر یغنچه ده

 5 مرداد 26 تیر دهیگل
 26 مرداد 15 مرداد کپسول دهی و پرشدن دانه در هم

 15 شهریور 5 شهریور رسیدگی
 15 شهریور 6 اردیبهشت سیکل رشد

 
  



 59/   هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان آذربایجان غربی                     دوره: سومفصل 

 
 

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه چغندرقند در پهنه  - 28-3جدول 
  در استان آذربایجان غربی) 3( گرم

 قندچغندر: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )3( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 فروردین 5 فروردین کاشت

 26 فروردین 16 فروردین زنی جوانه
 5 اردیبهشت 26 فروردین گیاهچه

 26 اردیبهشت 15 اردیبهشت رشد سبزینگی و رویشی
 26 خرداد 15 خرداد شروع رشد ریشه
 5 تیر 26 خرداد حجیم شدن ریشه

 26 شهریور 15 شهریور قندسازي
 15 مهر 5 مهر برداشت

 15 مهر 16 فروردین سیکل رشد
  

در ) 3( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  زمینیسیبدوره فنولوژي گیاه  - 29- 3جدول 
  استان آذربایجان غربی

 بهاره زمینی سیب: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )3( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 پایان روز ماه پایان روز شروع ماه شروع
 31 فروردین 15 فروردین کاشت

 10 اردیبهشت 1 اردیبهشت زنی جوانه
 10 خرداد 11 اردیبهشت سبزینگی

 31 خرداد 11 خرداد زاییغده
 20 مرداد 1 تیر ها غدهحجیم شدن 
 31 مرداد 21 مرداد بلوغ

 10 شهریور 1 شهریور برداشت
 3 شهریور 11 اردیبهشت سیکل رشد

  



 60/                                                                            فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

 
) 3( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهنشایی در پهنه  دوره فنولوژي گیاه پیاز - 30-3جدول 

 در استان آذربایجان غربی
 پیاز نشایی: نام گیاه

 آذربایجان غربی: استان
  )3( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 فروردین 10 فروردین کاشت خزانه

 10 خرداد 1 خرداد انتقال نشا به زمین
 20 تیر 10 تیر رشد کند

 10 مرداد 1 مرداد رشد سوخ دهی
 31 مرداد 20 مرداد حجیم شدن سوخ

 10 شهریور 1 شهریور بلوغ
 21 شهریور 11 شهریور برداشت

 10 شهریور 1 خرداد سیکل رشد
 20 فروردین 15 فروردین زنی جوانه

 31 مرداد 20 خرداد دوره تشکیل میوه
  

  
در ) 1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه توتون در پهنه  - 31-3جدول 

  استان آذربایجان غربی
 توتون: نام گیاه

 آذربایجان غربی: استان

  )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 فروردین 1 فروردین کاشت

 10 خرداد 1 خرداد نشا
 31 خرداد 20 خرداد رشد رویشی

 31 تیر 20 تیر دهیگلدوره 
 20 مرداد 10 مرداد دهیمیوه

 20 مرداد 17 فروردین سیکل رشد
  



 61/   هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان آذربایجان غربی                     دوره: سومفصل 

 
 

در ) 1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  - 32- 3جدول 
  آذربایجان غربی استان

 کلزا: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 31 شهریور 20 شهریور کاشت

 10 مهر 1 مهر زنی جوانه
 30 مهر 20 مهر گیاهچه
 20 فروردین 1 آبان روزت

 31 فروردین 21 فروردین غنچه دهی
 10 اردیبهشت 1 اردیبهشت دهیگل

 10 خرداد 1 خرداد کپسول دهی و پرشدن دانه درهم
 20 خرداد 11 خرداد رسیدگی

 10 خرداد 15  فروردین سیکل رشد
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 33-3جدول 
 در استان آذربایجان غربی) 1( گرم

 فرنگی گوجه: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان پایانماه  روز شروع ماه شروع
 10 فروردین 1 فروردین کاشت

 10 خرداد 1 خرداد نشا
 31 خرداد 20 خرداد رشد رویشی

 31 تیر 20 تیر دهیگلدوره 
 31 مرداد 20 مرداد دهی میوه

 20 مرداد 17 فروردین سیکل رشد
 31 خرداد 17 فروردین زنی جوانه

 31 مرداد 10 مرداد دوره تشکیل میوه
  



 62/                                                                            فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

  
) 1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه  -34-3جدول 

  در استان آذربایجان غربی
 خیار: نام گیاه

 آذربایجان غربی: استان
  )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 اردیبهشت 1 اردیبهشت کاشت
 21 اردیبهشت 11 اردیبهشت گیاهچه

 31 خرداد 20 خرداد رشد سبزینگی
 31 تیر 20 تیر دهیگل
 10 مرداد 1 مرداد دهی میوه

  
 

) 1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه حبوبات در پهنه  - 35- 3جدول 
  در استان آذربایجان غربی

 حبوبات :نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان

  )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 اردیبهشت 1 اردیبهشت کاشت
 21 اردیبهشت 11 اردیبهشت گیاهچه

 31 خرداد 20 خرداد رشد سبزینگی
 31 تیر 20 تیر دهیگل
 10 مرداد 1 مرداد دهی میوه

 10 مرداد 11 اردیبهشت سیکل رشد
  
  

  



 63/   هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان آذربایجان غربی                     دوره: سومفصل 

 
 

با زمستان سرد و  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه هندوانه بهاره در پهنه  - 36-3جدول 
 در استان آذربایجان غربی) 1( تابستان گرم

 بهاره هندوانه: نام گیاه

 آذربایجان غربی: استان

  )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 31 فروردین 20 فروردین کاشت
 20 اردیبهشت 10 اردیبهشت گیاهچه

 20 خرداد 10 خرداد رشد سبزینگی
 20 تیر 10 تیر دهی میوهو  دهیگل

 10 مرداد 1 مرداد رسیدگی
 10 مرداد 10 اردیبهشت سیکل رشد

  
) 1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه ذرت در پهنه  - 37- 3جدول 

  در استان آذربایجان غربی
 ذرت: نام گیاه

 آذربایجان غربی: استان
  )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 اردیبهشت 1 اردیبهشت کاشت
 21 اردیبهشت 11 اردیبهشت گیاهچه

 31 خرداد 20 خرداد رشد سبزینگی و رویشی
 31 تیر 20 تیر افشانی گرده

 10 مرداد 1 مرداد مرحله شیري
 21 مرداد 11 مرداد مرحله خمیري
 20 شهریور 10 شهریور رسیدن دانه
 20 شهریور 11 اردیبهشت سیکل رشد

 31 خرداد 11 اردیبهشت مرحله توسعه
 20 شهریور 10 شهریور بلوغ

 
  



 64/                                                                            فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

  
با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه یونجه بذري در پهنه  - 38-3جدول 

  در استان آذربایجان غربی) 1( گرم
 یونجه بذري: نام گیاه

 آذربایجان غربی: استان

  )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 20 فروردین 10 فروردین کاشت

 31 فروردین 21 فروردین اوایل رشد رویشی

 10 اردیبهشت 1 اردیبهشت اواسط رشد رویشی

 31 اردیبهشت 20 اردیبهشت اواخر رشد رویشی

 10 خرداد 1 خرداد غنچه دهیاوایل 

 21 خرداد 11 خرداد اواسط غنچه دهی

 31 خرداد 22 خرداد دهیگلاوایل 

 10 تیر 1 تیر )چین اول( دهیگلاواخر 

 31 مرداد 1 مرداد دهیگلاواخر 

 31 شهریور 1 شهریور رسیدن غالف

 31 شهریور 21 فروردین سیکل رشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 65/   هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان آذربایجان غربی                     دوره: سومفصل 

 
 

با زمستان سرد و  خشک نیمهدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه یونجه  - 39-3جدول 
  در استان آذربایجان غربی) 1( تابستان گرم

 اي علوفهیونجه : نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 فروردین 10 فروردین کاشت

 31 فروردین 21 فروردین اوایل رشد رویشی
 10 اردیبهشت 1 اردیبهشت اواسط رشد رویشی
 31 اردیبهشت 20 اردیبهشت اواخر رشد رویشی
 10 خرداد 1 خرداد اوایل غنچه دهی
 21 خرداد 11 خرداد اواسط غنچه دهی

 31 خرداد 22 خرداد دهیگلاوایل 
 10 تیر 1 تیر )برداشت چین اول( دهیگلاواخر 

 10 مرداد 1 مرداد )چین دوم( دهیگلاواخر 
 31 شهریور 1 شهریور )چین سوم(رسیدن غالف 

 1 تیر 21 فروردین سیکل رشد
  
  

) 1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  -40-3جدول 
  آذربایجان غربیدر استان 

 گندم: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 مهر 20 مهر کاشت

 10 آبان 1 آبان زنی جوانه
 21 آبان 11 آبان زنی پنجه

 31 فروردین 20 فروردین ساقه رفتن
 31 اردیبهشت 20 اردیبهشت دهیگلسنبله تا 
 20 خرداد 10 خرداد بندي دانه

 20 تیر 10 تیر رسیدن
 20 تیر 15 فروردین سیکل رشد



 66/                                                                            فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

) 1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 41-3جدول 
 در استان آذربایجان غربی

 جو: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 مهر 10 مهر کاشت

 30 مهر 21 مهر زنی جوانه
 20 آبان 10 آبان زنی پنجه

 31 فروردین 20 فروردین ساقه رفتن
 20 اردیبهشت 10 اردیبهشت دهیگلسنبله تا 
 20 خرداد 10 خرداد بندي دانه

 10 تیر 1 تیر رسیدن
 10 تیر 15 فروردین سیکل رشد

  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  چغندرقنددوره فنولوژي گیاه  - 42-3جدول 
 در استان آذربایجان غربی) 1( گرم

 چغندرقند: نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 فروردین 10 فروردین کاشت

 31 فروردین 21 فروردین زنی جوانه
 10 اردیبهشت 1 اردیبهشت گیاهچه

 31 اردیبهشت 20 بهشتیارد رشد سبزینگی و رویشی
 31 خرداد 20 خرداد ریشه شروع رشد

 10 تیر 1 تیر حجیم شدن ریشه
 31 شهریور 20 شهریور قندسازي
 20 مهر 10 مهر برداشت

 20 مهر 21 فروردین سیکل رشد
 



 67/   هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان آذربایجان غربی                     دوره: سومفصل 

 
 

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه آفتابگردان در پهنه  - 43-3جدول 
  ن آذربایجان غربیدر استا) 1( گرم

 آفتابگردان :نام گیاه
 آذربایجان غربی: استان
  )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
  تاریخ 

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 اردیبهشت 1 اردیبهشت کاشت

 21 اردیبهشت 11 اردیبهشت زنی جوانه
 31 اردیبهشت 22 اردیبهشت گیاهچه

 10 تیر 1 تیر رشدکامل
 31 تیر 20 تیر غنچه دهی

 10 مرداد 1 مرداد دهیگل
 31 مرداد 20 مرداد کپسول دهی و پرشدن دانه در هم 

 31 شهریور 20 شهریور رسیدگی
 31 شهریور 11 اردیبهشت سیکل رشد

  
   



 68/                                                                            فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

   



 

  

4  
  : چهارمفصل 

  
  زراعی استان اردبیل گیاهانفنولوژي  يها دوره

  
   

  کنندگان یهته

 علمی هیئتاعضاي  : علی زین الدینی میمند و رناصر نویديیمسیدعلیرضا سیدجاللی، 
  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایرانمؤسسه تحقیقات خاك و آب

، سازمان مؤسسه تحقیقات خاك و آب ینمحقق: و جواد سیدمحمدي اسماعیلزهرا محمد
 تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایران

آموزش کشاورزي و ، مرکز تحقیقات  بخش تحقیقات خاك و آب، علمی هیئتعضو : داود حسن پناه 
 ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي،مغان، ایرانمنابع طبیعی استان اردبیل

  سازمان جهاد کشاورزي استان اردبیل انکارشناس: محرم عدلی و کاظم عباداله عموقین 

، مرکز تحقیقات  بخش تحقیقات خاك و آب،  علمی هیئتعضو : عبداله حسن زاده قورت تپه 
آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان 

  کشاورزي،ارومیه، ایران

  کارشناس  سازمان جهاد کشاورزي استان آذربایجان شرقی: شیشوان موسی ایزدخواه
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-دوره. دهدنشان می ACZبندي اقلیمی استان اردبیل را براساس روش طبقه 1- 4شکل 

  . ها، تعیین شده استهاي فنولوژي محصوالت زراعی استان اردبیل براساس این پهنه
  

  
  ACZاردبیل به روش  استان بندي اقلیم نقشه پهنه -1- 4 شکل

  
  

و تابستان  خنکبا زمستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه آفتابگردان در پهنه  - 1-4جدول 
  در استان اردبیل گرم

  آفتابگردان: نام گیاه
  اردبیل: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  پایانروز   ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  8  فروردین  13  اسفند  کاشت
  24  خرداد  18  فروردین  سبزینگی

  3  تیر  18  خرداد  دهیگل
  13  شهریور  3  شهریور  رسیدگی
  3  مهر  24  شهریور  برداشت

  13  شهریور  18  فروردین  سیکل رشد
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 و تابستان گرم خنکبا زمستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه برنج در پهنه  - 2-4جدول 
 در استان اردبیل

  برنج: نام گیاه
 اردبیل: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 31 اردیبهشت 16 اردیبهشت کاشت

 20 خرداد 16 خرداد سبزینگی
 31 تیر 21 تیر دهیگل

 15 شهریور 1 شهریور رسیدگی
 31 شهریور 16 شهریور برداشت

 15 شهریور 16 خرداد  سیکل رشد
 15  تیر 16  خرداد  مرحله توسعه
  20  مرداد  5  مرداد  مرحله  شیري

 31 خرداد 16 اردیبهشت  مرحله سبزینگی+مرحله کشت
  
 

  
در  و تابستان گرم خنکبا زمستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه پنبه در پهنه  - 3-4جدول 

 استان اردبیل
  پنبه:نام گیاه 

    اردبیل: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  3  اردیبهشت  8  فروردین  کاشت
  13  مرداد  8  اردیبهشت  سبزینگی

  18  شهریور  4  مرداد  دهیگل
  23  شهریور  13  شهریور  رسیدگی
  23  آبان  18  مهر  برداشت

  23  مهر  8  اردیبهشت  مرحله رشد
  23  مهر  8  مهر  مرحله بلوغ
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در  و تابستان گرم خنکبا زمستان  خشک نیمهدر پهنه  جودوره فنولوژي گیاه  - 4-4دول ج
  استان اردبیل

 جو  : نام گیاه
  اردبیل:  استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 آبان 16  مهر کاشت

 31 فروردین  5 آبان سبزینگی

 31  اردیبهشت 1 اردیبهشت دهیگل

 15 خرداد 1 خرداد رسیدگی

 31 خرداد 16 خرداد برداشت

 15 خرداد  5 آبان  سیکل رشد

  
  

و تابستان  خنکبا زمستان  خشک نیمهدر پهنه  چغندرقنددوره فنولوژي گیاه  - 5-4دول ج
 در استان اردبیل گرم

  قندچغندر: نام گیاه
  اردبیل: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 31 فروردین 20 اسفند کاشت

 31 تیر 1 فروردین سبزینگی

 10 آبان 10 مهر رسیدگی

 20 آبان 21 مهر برداشت

 10 آبان 1 فروردین  سیکل رشد
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با زمستان خنک و  خشک نیمهدر پهنه  اي دانهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 6-4دول ج
  در استان اردبیل تابستان گرم

  اي دانهذرت : نام گیاه
  اردبیل: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  8  اردیبهشت  24  فروردین  کاشت
  8  تیر  3  اردیبهشت  سبزینگی

  8  تیر  5  تیر  دهیگل
  18  شهریور  8  شهریور  رسیدگی
  24  مهر  8  مهر  برداشت

  18  شهریور  3  اردیبهشت  سیکل رشد
  24  خرداد  24  اردیبهشت  توسعهمرحله 

  8  مهر  24  شهریور  مرحله بلوغ
  
 

با زمستان خنک و  خشک نیمهاي در پهنه علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 7-4دول ج
  در استان اردبیل تابستان گرم

 اي علوفهذرت : نام گیاه
  اردبیل: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  8  اردیبهشت  24  فروردین کاشت

  23  خرداد  9  اردیبهشت سبزینگی
  23  خرداد  14  خرداد دهیگل

  3  مرداد  14  تیر رسیدگی
  24  شهریور  9  شهریور برداشت

  3  مرداد  9  اردیبهشت  سیکل رشد
  3  تیر  3  خرداد  مرحله توسعه
  3  مرداد  26  تیر  مرحله بلوغ
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با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه سورگوم در پهنه  - 8-4دول ج
 در استان اردبیل گرم

  سورگوم: نام گیاه
  اردبیل: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  31  اردیبهشت  16  اردیبهشت  کاشت
  15  تیر  25  اردیبهشت  سبزینگی

  31  تیر  16  تیر  یده گل
  31  شهریور  16  شهریور  رسیدگی
  10  مهر  1  مهر  برداشت

  31  شهریور  25  اردیبهشت  سیکل رشد
  
 

 با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه سویا در پهنه  - 9-4دول ج
  در استان اردبیل

  سویا: گیاه نام
  اردبیل: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  31  اردیبهشت  16  اردیبهشت  کاشت
  31  خرداد  1  خرداد  سبزینگی

  10  تیر  1  تیر  دهی گل
  31  شهریور  21  شهریور  رسیدگی
  20  مهر  1  مهر  برداشت

  31  شهریور  1  خرداد  سیکل رشد
  10  تیر  1  خرداد  دوره توسعه
  20  مرداد  20  تیر  دوره بلوغ
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 با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  - 10-4دول ج
  در استان اردبیل

 کلزا: نام گیاه
  اردبیل: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 31 مهر 16 مهر کاشت

 31 فروردین 16 آبان سبزینگی

 10  اردیبهشت 1 اردیبهشت دهیگل

 31 خرداد 16 خرداد رسیدگی

 15 تیر 1 تیر برداشت

 31 خرداد 16 آبان  سیکل رشد

  
  

در  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 11- 4دول ج
  استان اردبیل

  گندم : نام گیاه
  اردبیل: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 مهر 16 مهر کاشت

 15 اردیبهشت 10 آبان سبزینگی

 31 اردیبهشت 16 اردیبهشت دهیگل

 31 خرداد 16 خرداد رسیدگی

 15 تیر 1 تیر برداشت

 31 خرداد 10 آبان  سیکل رشد
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با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 12- 4دول ج
 در استان اردبیل گرم

 )نشاءکاشت ( فرنگی گوجه: نام گیاه
  اردبیل: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  24  فروردین  9  فروردین کاشت

  18  خرداد  25  فروردین زنی جوانه
  7  مرداد  23  خرداد سبزینگی

  24  مرداد  8  مرداد دهیگل
  3  شهریور  13  مرداد رسیدگی
  30  شهریور  4 شهریور برداشت

  3  شهریور  23  خرداد  سیکل رشد
  13  مرداد  8  تیر  دوره تشکیل میوه

  
  
  

 با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه لوبیاچیتی -13- 4دول ج
  در استان اردبیل

 لوبیاچیتی: نام گیاه
  اردبیل: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 13  فروردین  4  فروردین کاشت

  13  تیر 14  فروردین سبزینگی
  13  تیر  4  تیر دهیگل

  24  مرداد  4  مرداد رسیدگی
  3  شهریور  14  مرداد برداشت

  24  مرداد  14  فروردین  سیکل رشد
  4  مرداد  13  تیر  مرحله توسعه
  13  مرداد  4  مرداد  مرحله بلوغ
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با زمستان خنک و  خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه نخودفرنگی - 14-4دول ج
  در استان اردبیل تابستان گرم

  نخودفرنگی: نام گیاه
 اردبیل: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع شروعماه 
 15 آبان 1 آبان کاشت

 30 فروردین 15 آبان سبزینگی

 31 اردیبهشت 1 اردیبهشت دهیگل

 31 خرداد 16 خرداد رسیدگی

 15 تیر 1 تیر برداشت

 31 خرداد 15 آبان  سیکل رشد
 

  
با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه هندوانه - 15-4دول ج

  در استان اردبیل گرم
 هندوانه: نام گیاه

  اردبیل: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  13  اردیبهشت  9  فروردین کاشت

  24  خرداد  25  فروردین سبزینگی
  24  خرداد  14  خرداد دهیگل

  13  شهریور  4  شهریور رسیدگی
  25  شهریور  9  شهریور برداشت

  13  شهریور  25  فروردین  سیکل رشد
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با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه یونجه - 16-4دول ج

 در استان اردبیل گرم
 یونجه: نام گیاه

  اردبیل: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  24  فروردین  14  فروردین  )استقرار گیاه(کاشت 

  13  خرداد  25  فروردین سبزینگی
  13  خرداد  4  خرداد دهیگل

  13  خرداد  4  خرداد رسیدگی
  24  خرداد  9  خرداد برداشت

  13  خرداد  25  فروردین  سیکل رشد
 

  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه آفتابگردان - 17-4دول ج
 در استان اردبیل با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/خنک

  آفتابگردان: نام گیاه
  اردبیل: استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/با زمستان سرد و تابستان خنک خشک نیمه: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  25  اردیبهشت  11  اردیبهشت  کاشت
  30  تیر  20  اردیبهشت  سبزینگی

  9  مرداد  25  تیر  دهی گل
  10  آبان  11  مهر  رسیدگی
  25  آبان  11  آبان  برداشت

  10  آبان  20  اردیبهشت  سیکل رشد
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با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه اسپرس - 18-4دول ج
  در استان اردبیل با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/خنک

  اسپرس: نام گیاه
  اردبیل: استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/با زمستان سرد و تابستان خنک خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 22 اردیبهشت 27 فروردین کاشت

 6 خرداد 22 اردیبهشت سبزینگی

 22 خرداد 6 خرداد دهیگل

 6 تیر 22 خرداد رسیدگی

 20 تیر 7 تیر برداشت

 6 تیر 22 اردیبهشت  سیکل رشد

  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه برنج - 19-4دول ج
 در استان اردبیل با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/خنک

  برنج: نام گیاه
 اردبیل: استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/با زمستان سرد و تابستان خنک خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  20  اردیبهشت  11  اردیبهشت کاشت

  30  تیر  21  اردیبهشت سبزینگی
  30  خرداد  21  خرداد دهیگل

  10  مهر  31  شهریور رسیدگی
  20  مهر  11  مهر برداشت

  10  مهر  21  اردیبهشت  سیکل رشد
  10  تیر  11  خرداد  مرحله توسعه
  20  شهریور  31  مرداد  مرحله  شیري

  30  تیر  25  اردیبهشت  سبزینگی مرحله+ مرحله کشت
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با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه جو - 20-4دول ج
  در استان اردبیل با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/خنک

 جو  : نام گیاه
  اردبیل: استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه/با زمستان سرد و تابستان خنک خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 مهر 15 شهریور کاشت

 31 اردیبهشت 1 مهر سبزینگی

 10  خرداد 1 خرداد دهیگل

 20 تیر 10 تیر رسیدگی

 5 مرداد 20 تیر برداشت

 20 تیر 1 مهر  سیکل رشد

  
  

با زمستان سرد و  خشک نیمهدر پهنه  اي دانهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 21-4دول ج
  در استان اردبیل با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/تابستان خنک

  اي دانهذرت : نام گیاه
  اردبیل: استان 

  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/با زمستان سرد و تابستان خنک خشک نیمه: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  9  خرداد  25  اردیبهشت  کاشت
  9  مرداد  11  خرداد  سبزینگی

  4  مرداد  25  تیر  دهی گل
  25  مهر  4  مهر  رسیدگی
  25  آبان  11  آبان  برداشت

  25  مهر  11  خرداد  سیکل رشد
  10  مرداد  11  تیر  مرحله توسعه
  10  آبان  25  مهر  مرحله بلوغ
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با زمستان سرد و  خشک نیمهدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 22-4دول ج
  در استان اردبیل با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/تابستان خنک

 اي علوفهذرت : نام گیاه
  اردبیل: استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه/با زمستان سرد و تابستان خنک خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  11  خرداد  25  اردیبهشت کاشت

  15  تیر  11  خرداد سبزینگی
  25  تیر  16  تیر دهیگل

 4  شهریور  16  مرداد رسیدگی

  25  شهریور  11  شهریور برداشت
 4  شهریور  11  خرداد  سیکل رشد

  4  مرداد  4  تیر  مرحله توسعه
  4  شهریور  26  مرداد  مرحله بلوغ

  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه سورگوم - 23-4دول ج
 در استان اردبیل با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/خنک

  سورگوم: نام گیاه
  اردبیل: استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/با زمستان سرد و تابستان خنک خشک نیمه: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  20  اردیبهشت  11  اردیبهشت  کاشت
  30  خرداد  25  اردیبهشت  سبزینگی

  10  تیر  26  خرداد  دهی گل
  10  مرداد  31  تیر  رسیدگی
  20  مرداد  11  مرداد  برداشت

  10  مرداد  25  اردیبهشت  سیکل رشد
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با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 24-4دول ج
  در استان اردبیل با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/خنک

 زمینی سیب: نام گیاه
  اردبیل: استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/با زمستان سرد و تابستان خنک خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 اردیبهشت 15 فروردین کاشت

 24 اردیبهشت 30 فروردین سبزینگی

 20 خرداد 25 اردیبهشت دهیگل

 30 مرداد 1 مرداد رسیدگی

 30 شهریور 1 شهریور برداشت

 30 مرداد 30 فروردین  سیکل رشد

  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  کلزادوره فنولوژي گیاه  - 25-4دول ج
  در استان اردبیل با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/خنک

 کلزا: نام گیاه
  اردبیل: استان 

  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/با زمستان سرد و تابستان خنک خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 7 مهر 22 شهریور کاشت

 22 اردیبهشت 7 مهر سبزینگی

 22  خرداد 22 اردیبهشت دهیگل

 12 تیر 22  خرداد رسیدگی

 6 مرداد 12 تیر برداشت

 12 تیر 7 مهر  سیکل رشد
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با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  فنولوژي گیاه گندمدوره  - 26-4دول ج
  در استان اردبیل با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/خنک

  گندم: نام گیاه
  اردبیل: استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/با زمستان سرد و تابستان خنک خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع شروعماه 
 15 آبان 1 مهر کاشت

 4 خرداد 21 مهر سبزینگی

 20 خرداد 5 خرداد دهیگل

 30 تیر 20 تیر رسیدگی

 20 مرداد 1 مرداد برداشت

 30 تیر 21 مهر  سیکل رشد

  
  
با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 27-4دول ج

 در استان اردبیل با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/خنک
 )کاشت نشاء( فرنگی گوجه: نام گیاه

  اردبیل: استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/با زمستان سرد و تابستان خنک خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان پایان ماه روز شروع ماه شروع
  20  اردیبهشت  11  اردیبهشت کاشت

  20  تیر  20  اردیبهشت زنی جوانه
  10  مرداد  25  تیر سبزینگی

  9  مهر  25  شهریور دهیگل
  10  آبان  11  مهر رسیدگی
  30  آبان  20  مهر برداشت

  10  آبان  25  تیر  سیکل رشد
  25  شهریور  11  مرداد  دوره تشکیل میوه
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با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  لوبیاچیتیدوره فنولوژي گیاه  - 28-4دول ج
  در استان اردبیل با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/خنک

 لوبیاچیتی: نام گیاه
  اردبیل: استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/با زمستان سرد و تابستان خنک خشک نیمه: ACZپهنه 

 رشدمرحله 
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  7  خرداد  8  اردیبهشت کاشت

  7  مرداد  8  خرداد سبزینگی
  7  شهریور  8  مرداد دهیگل

  7  مهر  7  شهریور رسیدگی
  7  مهر  7  شهریور برداشت

  7  مهر  8  خرداد  سیکل رشد
  7  شهریور  16  مرداد  مرحله توسعه
  7  مهر  7  شهریور  مرحله بلوغ

  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه نخود - 29-4دول ج
  در استان اردبیل با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/خنک

  نخود : نام گیاه
 اردبیل: استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه/با زمستان سرد و تابستان خنک خشک نیمه: ACZپهنه 

 رشدمرحله 
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 7 اردیبهشت 7 فروردین کاشت

 17 خرداد 7 اردیبهشت سبزینگی

 27 خرداد 18 خرداد دهیگل

 17 تیر 8 تیر رسیدگی

 27 تیر 18 تیر برداشت

 17 تیر 7 اردیبهشت  سیکل رشد
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با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه یونجه - 30-4دول ج
  در استان اردبیل با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/خنک

 یونجه: نام گیاه
  اردبیل: استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه/با زمستان سرد و تابستان خنک خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 22 اردیبهشت 27  فروردین  )استقرار گیاه( کاشت

 6 خرداد 22 اردیبهشت سبزینگی

 22 خرداد 6 خرداد دهیگل

 6 تیر 22 خرداد رسیدگی

 20 تیر 6 تیر برداشت

 6 تیر 22 اردیبهشت  سیکل رشد

 
  

   



 

5  
  :پنجمفصل 

  
 اصفهانزراعی استان  گیاهانفنولوژي  يها دوره

  

  کنندگان تهیه

 علمی هیئتاعضاي :  علی زین الدینی میمندو  سیدعلیرضا سیدجاللی، میرناصر نویدي
  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایرانمؤسسه تحقیقات خاك و آب

بخش تحقیقات خاك و آب و  علمی هیئتاعضاي به ترتیب : و امیرهوشنگ جاللی مانیاننورایر تو
، اصفهان استان طبیعی و منابع کشاورزي مرکز تحقیقات، آموزش بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی،

  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي،اصفهان، ایران

د محمود رهنما، ایمان فیروز نیا، رضا خاك پور، شاهپور سهرابی، فردین ابراهیمی، داوو
 .اصفهاناستان کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي : ریاحی، مهران توکلی
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-دوره. دهدنشان می ACZبندي اقلیمی استان اصفهان را براساس روش طبقه 1-5شکل 

 . ها، تعیین شده استهاي فنولوژي محصوالت زراعی استان اصفهان براساس این پهنه

  

  
  ACZبندي اقلیم اصفهان به روش  نقشه پهنه  -1- 5 شکل

  
  

در  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  پاییزه دوره فنولوژي گیاه جو - 1- 5دول ج
  استان اصفهان

  جو پاییزه: نام گیاه
  اصفهان :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان پایانماه  روز شروع ماه شروع
 15 آبان 15 مهر کاشت

 30 اردیبهشت 16  آبان سبزینگی
 20 خرداد 1 خرداد دهیگل

 31 خرداد 21 خرداد رسیدگی
 10 تیر 1 تیر برداشت

 1 تیر 16  آبان  سیکل رشد
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 در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم دوره فنولوژي گیاه جوپاییزه - 2-5دول ج
 در استان اصفهان

  جو پاییزه: نام گیاه
  اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 29 آبان 10 آبان کاشت

 24 فروردین 30  آبان سبزینگی

 9 اردیبهشت 25 فروردین دهیگل

 10 خرداد 10 اردیبهشت رسیدگی

 31 خرداد 10 خرداد برداشت

 10  خرداد 30  آبان  سیکل رشد

  
  
 در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم دوره فنولوژي گیاه جوپاییزه - 3- 5دول ج

  در استان اصفهان
  جو پاییزه: نام گیاه

  اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم:  ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع شروعماه 
 30 آبان 20 آبان کاشت

 14 اسفند 1  آذر سبزینگی

  15  فروردین 15 اسفند دهیگل
 31 فروردین 16 فروردین رسیدگی

 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت برداشت

 1  اردیبهشت 1  آذر  سیکل رشد

  
  



 91/   هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان اصفهان                             دوره: پنجمفصل 

 
 

 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه گندم پاییزه - 4- 5دول ج
 در استان اصفهان

  پاییزه گندم: نام گیاه
  اصفهان :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه:  ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 آبان 15 مهر کاشت

 14 خرداد 1 آبان سبزینگی

 31 خرداد 15 خرداد دهیگل

 20 تیر 1 تیر رسیدگی

 5 مرداد 21 تیر برداشت

 21 تیر 1  آبان  سیکل رشد

  
  

در  در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم دوره فنولوژي گیاه گندم پاییزه - 5- 5دول ج
  استان اصفهان

  پاییزه گندم: نام گیاه
  اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم:  ACZپهنه 

 مرحله رشد
  تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آبان 10 آبان کاشت

 10 اردیبهشت 1 دي سبزینگی

 25 اردیبهشت 11 اردیبهشت دهیگل

 20 خرداد 26 اردیبهشت رسیدگی

 10 تیر 21 خرداد برداشت

 21 خرداد 1 دي  سیکل رشد
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در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  خیلی  دوره فنولوژي گیاه گندم پاییزه - 6- 5دول ج
  در استان اصفهان گرم

  پاییزه گندم: نام گیاه
  اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم:  ACZپهنه 

 مرحله رشد
  تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آبان 20 آبان کاشت

 14 اسفند 1 آذر سبزینگی

 31 فروردین 15 اسفند دهیگل

 30 اردیبهشت 1 اردیبهشت رسیدگی

 15 خرداد 1 خرداد برداشت

 1 خرداد 1 آذر  سیکل رشد

  
  

در  در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم دوره فنولوژي گیاه گلرنگ پاییزه - 7- 5دول ج
 استان اصفهان

 گلرنگ پائیزه: نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 مهر 20 مهر کاشت

 30 اردیبهشت 1 آبان سبزینگی

 15 خرداد 1 خرداد دهیگل

 20 تیر 16 خرداد رسیدگی

 31 تیر 21 تیر برداشت

 21 تیر 1 آبان  سیکل رشد
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در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  فنولوژي گیاه گلرنگ پاییزهدوره  - 8- 5دول ج
 در استان اصفهان گرم

 گلرنگ پائیزه: نام گیاه
 اصفهان  :استان
  رمخشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گ: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 آبان 30 مهر کاشت

 11 خرداد 11 آبان سبزینگی

 25 خرداد 12 خرداد دهیگل

 31 تیر 26 خرداد رسیدگی

 11 مرداد 1 مرداد برداشت

 1 مرداد 11 آبان  سیکل رشد
  
  

  
 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه گلرنگ پاییزه - 9- 5دول ج

  در استان اصفهان
 گلرنگ پائیزه: نام گیاه

 اصفهان :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 4  مهر 25 شهریور کاشت

 5 اردیبهشت 5 مهر سبزینگی

 19 اردیبهشت 6 اردیبهشت دهیگل

 31 شهریور 26 مرداد رسیدگی

 15 مهر 1 مهر برداشت

 1 مهر 5 مهر  سیکل رشد
  
  
  
  
  



 94/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و  بهاره اي علوفهدوره فنولوژي گیاه سورگوم  - 10- 5دول ج
  در استان اصفهان تابستان گرم

 بهاره  اي علوفهسورگوم : نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 خرداد 25 اردیبهشت کاشت

 15 تیر 6 خرداد سبزینگی

 26 تیر 16 تیر دهیگل

 5 مرداد 27 تیر رسیدگی

 30 مهر 5 مرداد برداشت

 5 مرداد 6 خرداد  سیکل رشد

  
  

در پهنه خشک با زمستان خنک  بهاره اي علوفهدوره فنولوژي گیاه سورگوم  - 11-5دول ج
 در استان اصفهان خیلی گرمو تابستان 

 بهاره  اي علوفهسورگوم : نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 16 خرداد 5  خرداد کاشت

 26 تیر 17 خرداد سبزینگی

 6 مرداد 27 تیر دهیگل

 17 مرداد 7 مرداد رسیدگی

 13 آبان 18 مرداد برداشت

 5 مرداد 17 خرداد  سیکل رشد
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با زمستان  خشک نیمهدر پهنه  بهاره اي علوفهدوره فنولوژي گیاه سورگوم  - 12-5دول ج
 در استان اصفهان سرد و تابستان گرم

 بهاره  اي علوفهسورگوم : نام گیاه
 اصفهان :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه:  ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 اردیبهشت 10 اردیبهشت کاشت

 21  خرداد 21 اردیبهشت سبزینگی

 31 خرداد 22 خرداد دهیگل

 15 تیر 1 تیر رسیدگی

 31 تیر 16 تیر برداشت

 16 تیر 21 اردیبهشت  سیکل رشد
  
  
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و  بهاره اي هداندوره فنولوژي گیاه سورگوم  - 13- 5دول ج
  در استان اصفهان تابستان گرم

 بهاره  اي هدانسورگوم : نام گیاه
 اصفهان :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 خرداد 25 اردیبهشت کاشت

 19 مرداد 11 خرداد سبزینگی

 30 شهریور 20 مرداد دهیگل

 10 مهر 31 شهریور رسیدگی

 30 مهر 11 مهر برداشت

 11 مهر 11 خرداد  سیکل رشد
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در پهنه خشک با زمستان خنک و  بهاره اي دانهدوره فنولوژي گیاه سورگوم  - 14-5دول ج
 در استان اصفهان گرم خیلی تابستان

 بهاره اي دانهسورگوم : نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 1 خرداد 15 اردیبهشت کاشت

 9 مرداد 2 خرداد سبزینگی

 20 شهریور 10 مرداد دهیگل

 1 مهر 21 شهریور رسیدگی

 20 مهر 2 مهر برداشت

 2 مهر 2 خرداد  سیکل رشد

  
  

و  سردبا زمستان  خشک نیمهدر پهنه  بهاره اي دانهدوره فنولوژي گیاه سورگوم  - 15- 5دول ج
  در استان اصفهان تابستان گرم

 بهاره اي دانهسورگوم : نام گیاه
 اصفهان :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه:  ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 21 اردیبهشت 5 اردیبهشت کاشت

 30 تیر 22 اردیبهشت سبزینگی

 11 شهریور 31 تیر دهیگل

 20 شهریور 12 شهریور رسیدگی

 10 مهر 21 شهریور برداشت

 21 شهریور 22 اردیبهشت  سیکل رشد
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در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  بهاره فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 16- 5دول ج
  در استان اصفهان گرم

 بهاره  فرنگی گوجه: نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 فروردین 11 فروردین کاشت

 31 فروردین 20  فروردین  زنی جوانه
 31 خرداد 31 فروردین سبزینگی

 25 تیر 1 تیر دهیگل
 15  مهر 25  تیر  دوره تشکیل میوه

 15 آبان 15 مهر رسیدگی
 15 آبان 16 مهر برداشت

 16 مهر 20  فروردین  سیکل رشد
 31 فروردین 20  فروردین  زنی جوانه

 15  مهر 25  تیر  میوهدوره تشکیل 

  
  

در پهنه خشک با زمستان خنک و  بهاره فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 17-5دول ج
  در استان اصفهان تابستان خیلی گرم

 بهاره  فرنگی گوجه: نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان شروعروز  ماه شروع
 15 اسفند 15 بهمن کاشت

 5 اسفند 16  بهمن  زنی جوانه
 5 اردیبهشت 6 اسفند سبزینگی

 20 اردیبهشت 6 اردیبهشت دهیگل
 30  خرداد 1  خرداد  دوره تشکیل میوه

 30 خرداد 21 خرداد رسیدگی
 31 تیر 1 تیر برداشت

  1  تیر 16  بهمن  سیکل رشد
 5 اسفند 16  بهمن  زنی جوانه

 20  خرداد 1  خرداد  دوره تشکیل میوه



 98/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

با زمستان سرد و  خشک نیمهدر پهنه  بهاره فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 18-5دول ج
  در استان اصفهان تابستان گرم

 بهاره فرنگی گوجه: نام گیاه
 اصفهان :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 اردیبهشت 20 فروردین کاشت

 31 اردیبهشت 6 اردیبهشت سبزینگی

 10 خرداد 1 خرداد دهیگل

 15 تیر 1 تبر رسیدگی

 31 تیر 16 تیر برداشت

 16 تیر 6 اردیبهشت  سیکل رشد

 16 اردیبهشت 1  اردیبهشت  زنی جوانه

 15  تیر 10  خرداد  دوره تشکیل میوه

  
  

 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه خیار - 19-5دول ج
  در استان اصفهان

 خیار: نام گیاه
 اصفهان :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 خرداد 1 خرداد کاشت

 31 تیر 11 خرداد سبزینگی
 15 مرداد 1 مرداد دهیگل

 31 مرداد 20 مرداد رسیدگی
 30 شهریور 1 شهریور برداشت

 1 شهریور 10 خرداد  سیکل رشد
 15 خرداد 7 خرداد  زنی جوانه

 31 مرداد 15 مرداد  دوره تشکیل میوه
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در  خشک با زمستان خنک و تابستان گرمدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه خیار - 20-5دول ج
  استان اصفهان

 خیار: نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 31 فروردین 20 فرودین کاشت

 31 خرداد 1 اردیبهشت سبزینگی
 25 تیر 1 تیر دهیگل

 15 آبان 15 مهر رسیدگی
 15 آذر 16 آبان برداشت

 16 آبان 25 فروردین  سیکل رشد
 5 اردیبهشت 25 فروردین  زنی جوانه

 15 مهر 25 تیر  دوره تشکیل میوه
  

  

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  دوره فنولوژي گیاه خیار - 21-5دول ج
  در استان اصفهان گرم

 خیار: نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 بهمن 15 بهمن کاشت

 29 اسفند 20 بهمن سبزینگی
 15 فروردین 1 فروردین دهیگل

 31 شهریور 1 شهریور رسیدگی
 10 مهر 25 شهریور برداشت

 25 شهریور 25 بهمن  رشدسیکل 
 10 اسفند 25 بهمن  زنی جوانه

 10 تیر 15 مرداد  دوره تشکیل میوه

  
  



 100/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و  رس میان - اي دانهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 22- 5دول ج
  در استان اصفهان تابستان گرم

 رس میان –اي دانهذرت : نام گیاه
 اصفهان  :استان
  با زمستان خنک و تابستان گرمخشک : ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 خرداد 15 خرداد کاشت

 25 مرداد 22 خرداد سبزینگی
 10 شهریور 26 مرداد دهیگل

 15 مهر 29 شهریور رسیدگی
 30 مهر 15 مهر برداشت

 15 مهر 22 خرداد  سیکل رشد
 25 مرداد 22 خرداد  مرحله توسعه
 15 مهر 29 شهریور  مرحله بلوغ

  
  

در پهنه خشک با زمستان خنک  رس میان -اي دانهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 23-5دول ج
 در استان اصفهان و تابستان خیلی گرم

 رس میان –اي دانهذرت : نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 رشد مرحله
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 تیر 25 خرداد کاشت

 4 شهریور 11 تیر سبزینگی
 20 شهریور 5 شهریور دهیگل

 25 مهر 21 شهریور رسیدگی
 10 آبان 26 مهر برداشت

 26 مهر 11 تیر  سیکل رشد
 4 شهریور 1 تیر  مرحله توسعه
 25 مهر 8 مهر  مرحله بلوغ
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با زمستان  خشک نیمهدر پهنه  رس میان -اي دانهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 24-5دول ج
  در استان اصفهان سرد و تابستان گرم

 رس میان –اي دانهذرت : نام گیاه
 اصفهان :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 پایانروز  ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 خرداد 1 خرداد کاشت

 10 مرداد 16 خرداد سبزینگی

 26 مرداد 11 مرداد دهیگل

 1 مهر 27 مرداد رسیدگی

 15 مهر 2 مهر برداشت

 1 مهر 7 خرداد  سیکل رشد

 10 مرداد 7 خرداد  مرحله توسعه

 1 مهر 14 شهریور  مرحله بلوغ
 

  

  
با زمستان  خشک نیمهدر پهنه  رس میان - اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 25-5دول ج

 در استان اصفهان سرد و تابستان گرم
 رس میان – اي علوفهذرت : نام گیاه

 اصفهان :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 خرداد 20 اردیبهشت کاشت

 31 مرداد 11 خرداد سبزینگی

 15 شهریور 1 شهریور دهیگل

 31 شهریور 16 شهریور برداشت

 16 شهریور 11 خرداد سیکل رشد

 31 مرداد 11 خرداد  مرحله توسعه

 15 شهریور 1 شهریور  مرحله بلوغ
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در پهنه خشک با زمستان  رس میان - اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 26-5دول ج
  در استان اصفهان تابستان گرمخنک و 

 رس میان – اي علوفهذرت : نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 تیر 1 تیر کاشت

 29 مرداد 7 تیر سبزینگی

 13 شهریور 30 مرداد دهیگل

 31 شهریور 14 شهریور رسیدگی

 15 مهر 1 مهر برداشت

 1 مهر 7 تیر  سیکل رشد

 29 مرداد 7 تیر  مرحله توسعه

 31 شهریور 13 شهریور  مرحله بلوغ

  
  

در پهنه خشک با زمستان  رس میان - اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 27-5دول ج
  در استان اصفهان خنک و تابستان خیلی گرم

 رس میان – اي علوفهذرت : نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 11 مرداد 25 تیر کاشت

 24 تیر 1 مرداد سبزینگی
 7 مهر 25 تیر دهیگل

 25 آبان 8 مهر رسیدگی
 10 آذر 26 آبان برداشت

 26 آبان 1 مرداد  سیکل رشد
 23 شهریور 1 مرداد  مرحله توسعه
 25 مهر 7 مهر  مرحله بلوغ
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 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه یونجه - 28-5دول ج
  در استان اصفهان

 یونجه :نام گیاه
 اصفهان :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 31 مرداد 20 مرداد کاشت

 15 اردیبهشت 1 شهریور سبزینگی

 19 خرداد 15 اردیبهشت رسیدگی

 10 مهر 20 خرداد برداشت

 20 خرداد 1 شهریور سیکل رشد
  
 

  
در  در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم یونجهدوره فنولوژي گیاه  - 29-5دول ج

  استان اصفهان
 یونجه :نام گیاه

 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 شهریور 20 شهریور کاشت

 15 فروردین 1 مهر سبزینگی

 31 فروردین 16 فروردین دهیگل

 10 اردیبهشت 1 اردیبهشت رسیدگی

 15 آبان 11 اردیبهشت برداشت

 11 اردیبهشت 1 مهر  سیکل رشد
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 در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم دوره فنولوژي گیاه یونجه - 30- 5دول ج

  در استان اصفهان
 یونجه :نام گیاه

 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 مهر 15 مهر کاشت

 1 فروردین 1 آبان سبزینگی

 14 فروردین 2 فروردین دهیگل

 31 فروردین 15 فروردین رسیدگی

 20 آبان 1 اردیبهشت برداشت

 1 اردیبهشت 1  آبان  سیکل رشد
  
  

  
 در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم دوره فنولوژي گیاه پیاز پاییزه - 31-5دول ج

  در استان اصفهان
 پاییزه  پیاز: نام گیاه

 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 مهر 1 شهریور کاشت

 15 اردیبهشت 16 مهر سبزینگی

 10 خرداد 16 اردیبهشت )غده بندي( دهیگل

 25 خرداد 11 خرداد رسیدگی غده

 5 تیر 25 خرداد برداشت

 25 خرداد 16 مهر  سیکل رشد

 20  مهر 7  شهریور  زنی جوانه

 10 خرداد 16 اردیبهشت  دوره تشکیل میوه
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 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  پاییزهدوره فنولوژي گیاه پیاز  - 32- 5دول ج
  در استان اصفهان

 پاییزه پیاز: نام گیاه
 اصفهان :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10  مهر 25 شهریور کاشت

 11 خرداد 11 مهر سبزینگی
 4 تیر 12 خرداد )غده بندي( دهیگل

 20 تیر 5 تیر رسیدگی
 31 تیر 21 تیر برداشت

 21 تیر 11 آبان  سیکل رشد
 15  آبان 1  مهر  زنی جوانه

 5 تیر 11 خرداد  دوره تشکیل میوه

  
  

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  دوره فنولوژي گیاه پیاز پاییزه - 33- 5دول ج
  در استان اصفهان گرم

 پاییزه پیاز: نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 آبان 4 مهر کاشت

 22 خرداد 21 آبان سبزینگی

 14 تیر 23 خرداد دهیگل

 30 تیر 15 تیر )غده بندي(رسیدگی 

 10 مرداد 31 تیر برداشت

 31 تیر 21 آبان  سیکل رشد

 25  آبان 10  مهر  زنی جوانه

 15 تیر 21 خرداد  دوره تشکیل میوه

  



 106/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

 در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم دوره فنولوژي گیاه هندوانه - 34-5دول ج
  در استان اصفهان

 هندوانه: نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 31 اردیبهشت 20 اردیبهشت کاشت

 20 خرداد 1 خرداد سبزینگی

 20 تیر 21 خرداد دهیگل

 30 تیر 20 تیر رسیدگی

 10 مرداد 31 تیر برداشت

 31 تیر 1 خرداد  سیکل رشد

  
  

 در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم دوره فنولوژي گیاه هندوانه - 35- 5دول ج
  در استان اصفهان

 هندوانه: نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 فروردین 5 فروردین کاشت

 14 اردیبهشت 16 فروردین سبزینگی

 19 خرداد 15 اردیبهشت دهیگل

 31 خرداد 20 خرداد رسیدگی

 15 تیر 1 تیر برداشت

 1 تیر 16 فروردین  سیکل رشد

  
  
  



 107/   هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان اصفهان                             دوره: پنجمفصل 

 
 

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه هندوانه - 36-5دول ج
  در استان اصفهان گرم

 هندوانه: نام گیاه
 اصفهان :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 اردیبهشت 5 اردیبهشت کاشت

 14 خرداد 16 اردیبهشت سبزینگی

 19 تیر 15 خرداد دهیگل

 31 تیر 20 تیر رسیدگی

 15 مرداد 1 مرداد برداشت

 1 مرداد 16 اردیبهشت  رشدسیکل 
  
  
  

 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه چغندرقند - 37- 5دول ج
  در استان اصفهان

 چغندرقند: نام گیاه
 اصفهان :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 31 اردیبهشت 15 اردیبهشت کاشت

 9 تیر 1 خرداد سبزینگی

 15 مهر 1 مهر رسیدگی

 30 مهر 16 مهر برداشت

 16 مهر 1 خرداد  سیکل رشد

  
  
  
 



 108/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  دوره فنولوژي گیاه چغندرقند - 38-5دول ج
  در استان اصفهان گرم

 چغندرقند: نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 31 فروردین 15 فروردین کاشت

 10 تیر 1 اردیبهشت سبزینگی

 15 آبان 1 آبان رسیدگی

 15 آبان 15 مهر برداشت

 15 مهر 1 اردیبهشت  سیکل رشد

  
  
  

 در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم دوره فنولوژي گیاه چغندرقند - 39- 5دول ج
 در استان اصفهان

 چغندرقند: نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 29 اسفند 15 اسفند کاشت

 25 فروردین 1  فروردین سبزینگی

 10 خرداد 26 فروردین دهیگل

 19 مهر 11 خرداد )غده بندي(رسیدگی

 30 آذر 20 مهر برداشت

 20 مهر 20  اسفند  سیکل رشد

  
  
  



 109/   هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان اصفهان                             دوره: پنجمفصل 

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  دوره فنولوژي گیاه آفتابگردان - 40-5دول ج
  در استان اصفهان گرم

 آفتابگردان: نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 خرداد 15 اردیبهشت کاشت

 1 مرداد 25 اردیبهشت سبزینگی

 15 مرداد 2 مرداد دهیگل

 10 شهریور 5 شهریور رسیدگی

 30 شهریور 11 شهریور برداشت

 11 شهریور 25 اردیبهشت  سیکل رشد

 
  
  

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  دوره فنولوژي گیاه آفتابگردان - 41- 5دول ج
  در استان اصفهان گرم

 آفتابگردان: نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع شروع ماه
 20 خرداد 25 اردیبهشت کاشت

 11 مرداد 4 خرداد سبزینگی

 25 مرداد 12 مرداد دهیگل

 20 شهریور 15 شهریور رسیدگی

 9 مهر 21 شهریور برداشت

 21 شهریور 4 خرداد  سیکل رشد

  
  



 110/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه آفتابگردان - 42- 5دول ج
  در استان اصفهان

 آفتابگردان: نام گیاه
 اصفهان :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 14 اردیبهشت 19 فروردین کاشت

 6 تیر 15 اردیبهشت سبزینگی

 19 تیر 7 تیر دهیگل

 14 مرداد 20 تیر رسیدگی

 3 شهریور 15 مرداد برداشت

 15 مرداد 15 اردیبهشت  سیکل رشد
  
  

  
در  در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم دوره فنولوژي گیاه شبدر - 43-5دول ج

  استان اصفهان
 شبدر :نام گیاه

 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 مهر 5 مهر کاشت

 29 اسفند 16 مهر سبزینگی

 10 فروردین 1 فروردین دهیگل

 30 فروردین 11 فروردین رسیدگی

 20 مرداد 31 فروردین برداشت

 30 فروردین 16 مهر  سیکل رشد

  
  
 



 111/   هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان اصفهان                             دوره: پنجمفصل 

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  دوره فنولوژي گیاه شبدر - 44-5دول ج
  در استان اصفهان گرم

 شبدر :نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 مهر 15 مهر کاشت

 10 فروردین 26 مهر سبزینگی

 20 فروردین 11 فروردین دهیگل

 10 اردیبهشت 21 فروردین رسیدگی

 30 مرداد 11 اردیبهشت برداشت

 10 اردیبهشت 26 مهر  سیکل رشد

  
  
  

 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  پاییزه شبدردوره فنولوژي گیاه  - 45- 5دول ج
  در استان اصفهان

 پاییزه شبدر :نام گیاه
 اصفهان :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 1 مهر 20 شهریور کاشت

 14 اسفند 2 مهر سبزینگی

 26 اسفند 15 اسفند دهیگل

 20 فروردین 27 اسفند رسیدگی

 10 مرداد 21 فروردین برداشت

 20 فروردین 2 مهر  سیکل رشد

  
  



 112/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

در  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه کلزا - 46-5دول ج
  استان اصفهان

 کلزا: نام گیاه
 اصفهان :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 شهریور 15 شهریور کاشت

 31 فروردین 20 شهریور سبزینگی

 20 اردیبهشت 1 اردیبهشت دهیگل

 10 تیر 21 اردیبهشت رسیدگی

 30 تیر 11 تیر برداشت

 11 تیر 20 شهریور  سیکل رشد

  
  
 

در  در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم دوره فنولوژي گیاه کلزا - 47-5دول ج
  استان اصفهان

 کلزا: نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 9 مهر 25 شهریور کاشت

 25 فروردین 10 مهر سبزینگی

 24 خرداد 26 فروردین دهیگل

 6 تیر 25 خرداد رسیدگی

 30 تیر 7 تیر برداشت

 7 تیر 10 مهر  سیکل رشد

  
  



 113/   هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان اصفهان                             دوره: پنجمفصل 

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  دوره فنولوژي گیاه کلزا - 48-5دول ج
  در استان اصفهان گرم

 کلزا: نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 آبان 15 مهر کاشت

 5 فروردین 16 آبان سبزینگی

 20 فروردین 6 فروردین دهیگل

 19 اردیبهشت 21 فروردین رسیدگی

 15 خرداد 20 اردیبهشت برداشت

 20 اردیبهشت 16 آبان  سیکل رشد
  

  

  
با زمستان سرد و  خشک نیمهدر پهنه   بهاره زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 49- 5دول ج

  در استان اصفهان تابستان گرم
 بهاره  زمینی سیب: نام گیاه

 اصفهان :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 خرداد 10 خرداد کاشت

 10 مرداد 20 تیر سبزینگی

 20 مرداد 10 مرداد دهی گل

 15 مهر 26 شهریور رسیدگی

 30 مهر 15 مهر برداشت

 15 مهر 10 خرداد  سیکل رشد

  
  
  



 114/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  بهاره زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 50- 5دول ج
  در استان اصفهان گرم

 بهاره   زمینی سیب: نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 رشدمرحله 
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 4 تیر 20 خرداد کاشت

 20 مرداد 5 تیر سبزینگی

 30 مرداد 21 مرداد دهی گل

 25 مهر 6 مهر رسیدگی

 10 آبان 26 مهر برداشت

 26 مهر 5 تیر  سیکل رشد

  
  

زمستان خنک و در پهنه خشک با  بهاره زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 51-5دول ج
  در استان اصفهان تابستان خیلی گرم

 بهاره زمینی سیب: نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 9 تیر 25 خرداد کاشت

 25 مرداد 10 تیر سبزینگی

 4 شهریور 26 مرداد دهی گل

 30 مهر 11 مهر رسیدگی

 15 آبان 1 آبان برداشت

 1 آبان 10 تیر  سیکل رشد

  
  
  



 115/   هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان اصفهان                             دوره: پنجمفصل 

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  پاییزه زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 52- 5دول ج
  در استان اصفهان گرم

 پاییزه زمینی سیب: نام گیاه
 اصفهان  :استان
  و تابستان گرم خشک با زمستان خنک: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 بهمن 5 بهمن کاشت

 2 فروردین 15 بهمن سبزینگی

 10 فروردین 2 فروردین دهی گل

 31 اردیبهشت 15 اردیبهشت رسیدگی

 30 خرداد 15 خرداد برداشت

 15 خرداد 5 بهمن  سیکل رشد

  
  

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  پاییزه زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 53- 5دول ج
  در استان اصفهان خیلی گرم

 پاییزه زمینی سیب: نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 بهمن 10 بهمن کاشت

 7 فروردین 26 بهمن سبزینگی

 15 فروردین 8 فروردین دهی گل

 5 خرداد 20 اردیبهشت رسیدگی

 5 تیر 6 خرداد برداشت

 6  خرداد 10 بهمن  سیکل رشد

  
  
  



 116/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

با زمستان سرد و  خشک نیمهدر پهنه  پاییزه زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 54- 5دول ج
  در استان اصفهان تابستان گرم

 پاییزه زمینی سیب: نام گیاه
 اصفهان :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 بهمن 25 دي کاشت

 22 اسفند 6 بهمن سبزینگی

 1 فروردین 23 اسفند دهی گل

 21 اردیبهشت 10 اردیبهشت رسیدگی

 20 خرداد 5 خرداد برداشت

 5 خرداد 6 بهمن  سیکل رشد
  

   

 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه برنج - 55-5دول ج
  در استان اصفهان

 برنج: نام گیاه
 اصفهان :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 1 خرداد 15  اردیبهشت کاشت

 31 خرداد 2 خرداد سبزینگی

 5 مرداد 26 تیر دهی گل

 5 مهر 25 شهریور رسیدگی

 15 مهر 6 مهر برداشت

 6 مهر 2 خرداد  سیکل رشد

 15 تیر 1 تیر  مرحله توسعه

  26  مرداد  15  مرداد  مرحله  شیري
 31 خرداد 15  اردیبهشت  مرحله سبزینگی+مرحله کشت

  



 117/   هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان اصفهان                             دوره: پنجمفصل 

 
 

در  در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم دوره فنولوژي گیاه برنج - 56-5دول ج
  استان اصفهان

 برنج: نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 خرداد 1 خرداد کاشت

 15 تیر 1 تیر سبزینگی
 20 مرداد 10 مرداد دهی گل

 20 مهر 10 مهر رسیدگی
 30 مهر 20 مهر برداشت

 30 مهر 1 خرداد  سیکل رشد
 30 تیر 15 تیر  مرحله توسعه
  10  شهریور  1  شهریور  مرحله  شیري

 15 تیر 1 خرداد  مرحله سبزینگی+مرحله کشت
  
  
  
  
  
  

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  فنولوژي گیاه برنجدوره  - 57-5دول ج
  در استان اصفهان گرم

 برنج: نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 خرداد 20 اردیبهشت کاشت

 25 تیر 15 خرداد سبزینگی
 25 مرداد 10 مرداد دهی گل

 15 مهر 25 شهریور رسیدگی
 30 مهر 16 مهر برداشت

 16 مهر 15 خرداد  سیکل رشد
 10 مرداد 26 تیر  مرحله توسعه
  1  مهر  10  شهریور  مرحله  شیري

 25 تیر 20 اردیبهشت  مرحله سبزینگی+مرحله کشت
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 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه عدس - 58-5دول ج
 در استان اصفهان

 عدس: نام گیاه
 اصفهان :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 فروردین 15 فروردین کاشت

 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت سبزینگی

 30 اردیبهشت 15 اردیبهشت دهی گل

 15 تیر 10 تیر رسیدگی

 15 مرداد 15 تیر برداشت

 15 مرداد 15 فروردین  سیکل رشد
  
  
  

در  در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم دوره فنولوژي گیاه عدس - 59-5دول ج
  استان اصفهان

 عدس: نام گیاه
 اصفهان  :استان
  تابستان گرمخشک با زمستان خنک و : ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 اردیبهشت 25 فروردین کاشت

 25 اردیبهشت 6 اردیبهشت سبزینگی

 5 خرداد 26 اردیبهشت دهی گل

 25 تیر 20 تیر رسیدگی

 25 مرداد 26 تیر برداشت

 25 مرداد 25 فروردین  سیکل رشد
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 در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم فنولوژي گیاه عدسدوره  - 60- 5دول ج
  در استان اصفهان

 عدس: نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 اردیبهشت 30 فروردین کاشت

 4 خرداد 11 اردیبهشت سبزینگی

 10 خرداد 5 خرداد دهی گل

 30 تیر 25 تیر رسیدگی

 30 مرداد 31 تیر برداشت

 30 مرداد 30 فروردین  سیکل رشد

  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه ماشک و خلر - 61- 5دول ج
  در استان اصفهان گرم

 ماشک و خلر :نام گیاه
 اصفهان :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 مرداد 1 مرداد کاشت

 14 شهریور 16 مرداد سبزینگی

 31 شهریور 15 شهریور دهی گل

 10 مهر 1 مهر رسیدگی

 20 مهر 10 مهر برداشت

 20 مهر 1 مرداد  سیکل رشد
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 در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم دوره فنولوژي گیاه ماشک و خلر - 62- 5دول ج
  در استان اصفهان

 ماشک و خلر :نام گیاه
 اصفهان   :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 مهر 15 مهر کاشت

 1 اسفند 1 آبان سبزینگی

 24 اسفند 1 اسفند دهی گل

 5 فروردین 25 اسفند رسیدگی

 20 فروردین 5 فروردین برداشت

 20 فروردین 15 مهر  سیکل رشد

  
  

خیلی  در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان دوره فنولوژي گیاه ماشک و خلر - 63- 5دول ج
  در استان اصفهان گرم

 ماشک و خلر :نام گیاه
 اصفهان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 آبان 20 مهر کاشت

 5 اسفند 5 آبان سبزینگی

 29 اسفند 6 اسفند دهی گل

 10 فروردین 1 فروردین رسیدگی

 25 فروردین 15 فروردین برداشت

 25 فروردین 20 مهر  سیکل رشد

  



 

6  
  :ششمفصل 

  
  البرزاستان زراعی  گیاهان فنولوژي هاي دوره

 
  کنندگان تهیه

:  مهناز اسکندريو  دعلیرضا سیدجاللی، میرناصر نویديسی،  میمندعلی زین الدینی 
آموزش و ترویج کشاورزي، کرج،  ، سازمان تحقیقات،مؤسسه تحقیقات خاك و آب علمی یئتهاعضاي 

  ایران

محققین مؤسسه تحقیقات خاك : خاکیزهرا محمداسماعیل، جواد سیدمحمدي و بهاره دلسوز
  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایرانو آب

مهیار عابدي، احمدوند، مهرانی، منصوري، رافضی، بابایی، کشاورز، حمید جباري، 
و  علمی یئتهاعضاي : مفیدیان، دهقانپور، ماهرخ، عزیزي، امیدي، سلطانیزمانیان، 

 ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایرانکارشناسان مؤسسه تحقیقات اصالح بذر و نهال
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 123/          هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان البرز                         دوره: ششمفصل 

 
 

هاي  دوره. دهدنشان می ACZبندي اقلیمی استان البرز را براساس روش طبقه 1-6شکل 
  . ها، تعیین شده استبراساس این پهنه البرزفنولوژي محصوالت زراعی استان 

  
  

  

  ACZبه روش البرز بندي اقلیم استان  نقشه پهنه -1- 6شکل 
  

با زمستان سرد و تابستان گرم در استان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 1- 6 جدول
  البرز

 گندم  :نام گیاه
 البرز  :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 آبان 10 مهر کاشت
 9 اردیبهشت 18 مهر سبزینگی

 9 خرداد 10 اردیبهشت دهی گل
 30 خرداد 10 خرداد رسیدگی
 30 تیر 1 تیر برداشت

 30 خرداد 18 مهر سیکل رشد
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در استان  خشک با زمستان سرد و تابستان گرمدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 2- 6 جدول
  البرز

 گندم  :نام گیاه
 البرز  :استان    
 خشک با زمستان سرد و تابستان گرم: ACZپهنه     

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 8 آبان 5 مهر کاشت
 3 اردیبهشت 12 مهر سبزینگی

 3 خرداد 4 اردیبهشت دهی گل
 25 خرداد 4 خرداد رسیدگی
 25 تیر 26 خرداد برداشت

 25 خرداد 12 مهر سیکل رشد
  
  
  

در  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 3- 6 جدول
 استان البرز

 گندم  :نام گیاه
 البرز  :استان
 با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 8 آبان 10 مهر کاشت
 9 اردیبهشت 18 مهر سبزینگی

 10 خرداد 10 اردیبهشت دهی گل
 29 خرداد 10 خرداد رسیدگی
 30 تیر 30 خرداد برداشت

 29 خرداد 18 مهر سیکل رشد
  
  
  



 125/          هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان البرز                         دوره: ششمفصل 

 
 

با زمستان سرد و  خشک نیمهپائیزه در پهنه  اي علوفهذرت دوره فنولوژي گیاه  - 4- 6 جدول
 در استان البرز تابستان گرم

 اي علوفهذرت  :نام گیاه
 البرز  :استان 
 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه  

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 20 تیر 10 تیر کاشت
 17 شهریور 17 تیر سبزینگی

 5 مهر 18 شهریور دهی گل
 24 مهر 6 مهر رسیدگی
 15 آبان 25 مهر برداشت

 24 مهر 17 تیر سیکل رشد
 10 شهریور 10 مرداد مرحله توسعه
 24 مهر 10 مهر مرحله بلوغ

  
  

زمستان سرد و تابستان خشک با پهنه در  اي علوفهت دوره فنولوژي گیاه ذر - 5-6 جدول
 در استان البرز گرم

 اي علوفهذرت  :نام گیاه
 البرز  :استان
 خشک با زمستان سرد و تابستان گرم: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 تیر 5 تیر کاشت
 20 شهریور 11 تیر سبزینگی

 30 شهریور 21 شهریور دهی گل
 14 مهر 1 مهر رسیدگی
 30 مهر 15 مهر برداشت

 14 مهر 11 تیر سیکل رشد
 5 شهریور 5 مرداد مرحله توسعه
 14 مهر 1 مهر مرحله بلوغ
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و  خنکبا زمستان  خشک نیمهدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 6-6 جدول
 در استان البرز تابستان گرم

 اي علوفهذرت  :نام گیاه
 البرز  :استان
 با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 17 تیر 7 تیر کاشت
 22 شهریور 14 تیر سبزینگی

 30 شهریور 23 شهریور دهی گل
 24 مهر 1 مهر رسیدگی
 10 آبان 25 مهر برداشت

 24 مهر 14 تیر سیکل رشد
 7 شهریور 7 مرداد مرحله توسعه
 24 مهر 10 مهر مرحله بلوغ

  
  

در  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 7-6 جدول
  استان البرز

 جو :نام گیاه
 البرز  :استان
 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان شروع روز ماه شروع

 11 مهر 5 مهر کاشت
 27 فروردین 12 مهر سبزینگی

 30 اردیبهشت 28 فروردین دهی گل
 30 خرداد 1 خرداد رسیدگی
 30 تیر 1 تیر برداشت

 30 خرداد 12 مهر سیکل رشد
  
  



 127/          هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان البرز                         دوره: ششمفصل 

 
 

در استان  خشک با زمستان سرد و تابستان گرمدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 8-6جدول 
  البرز

 جو :نام گیاه
 البرز  :استان
 خشک با زمستان سرد و تابستان گرم: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 7 مهر 1 مهر کاشت
 15 فروردین 8 مهر سبزینگی

 20 اردیبهشت 16 فروردین دهی گل
 21 خرداد 21 اردیبهشت رسیدگی
 15 تیر 22 خرداد برداشت

 21 خرداد 8 مهر سیکل رشد
  
  

  
در  و تابستان گرمخنک با زمستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 9-6جدول 

  استان البرز
 جو :نام گیاه

 البرز  :استان
 و تابستان گرم خنکبا زمستان  خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان پایانماه  روز شروع ماه شروع

 17 مهر 10 مهر کاشت
 18 اردیبهشت 18 مهر سبزینگی

 19 خرداد 19 اردیبهشت دهی گل
 5 تیر 20 خرداد رسیدگی
 30 تیر 6 تیر برداشت

 5 تیر 18 مهر سیکل رشد
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 و تابستان گرمسرد با زمستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه یونجه در پهنه  - 10-6 جدول
  البرز در استان) 1(

 یونجه :نام گیاه
 البرز  :استان
 )1( و تابستان گرم سردبا زمستان  خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 شهریور 5 شهریور کاشت
 30 اردیبهشت 19 شهریور سبزینگی

 27 خرداد 1 خرداد دهی گل
 _ _ _ _ رسیدگی
 31 خرداد 21 خرداد برداشت

 27 خرداد 19 شهریور سیکل رشد
  

  
در  و تابستان گرمسرد خشک با زمستان دوره فنولوژي گیاه یونجه در پهنه  - 11-6جدول 

  استان البرز
 یونجه :نام گیاه

 البرز  :استان
 و تابستان گرم سردخشک با زمستان : ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان پایانماه  روز شروع ماه شروع

 10 شهریور 1 شهریور کاشت
 25 اردیبهشت 15 شهریور سبزینگی

 25 خرداد 26 اردیبهشت دهی گل
 _ _ _ _ رسیدگی
 30 خرداد 21 خرداد برداشت

 25 خرداد 15 شهریور سیکل رشد
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و تابستان خنک با زمستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه یونجه در پهنه  - 12-6 جدول
  در استان البرز گرم

 یونجه :نام گیاه
 البرز  :استان
 و تابستان گرمخنک با زمستان  خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 20 شهریور 10 شهریور کاشت
 20 اردیبهشت 24 شهریور سبزینگی

 5 خرداد 21 اردیبهشت دهی گل
 _ _ _ _ رسیدگی
 15 خرداد 1 خرداد برداشت

 5 خرداد 24 شهریور سیکل رشد
  

  
 و تابستان گرم سردبا زمستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه یونجه در پهنه  - 13-6جدول 

  در استان البرز) 2(
 یونجه :نام گیاه

 البرز  :استان
 )2( و تابستان گرمسرد با زمستان  خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 1 خرداد 20 اردیبهشت کاشت
 5 بهمن 4 خرداد سبزینگی

 1 اسفند 6 بهمن دهی گل
 _ _ _ _ رسیدگی
 17 اسفند 17 بهمن برداشت

 1 اسفند 4 خرداد سیکل رشد
سرما سه چین برداشت  به علتروزه است وچهارچین دارد فقط در طالقان  240یونجه  سیکل رشد: نکته

  .شود یم
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و تابستان سرد با زمستان  خشک نیمهدر پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 14- 6جدول 
  در استان البرز گرم

 فرنگی گوجه :نام گیاه
 البرز  :استان
 و تابستان گرمسرد با زمستان  خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان پایانماه  روز شروع ماه شروع

 17 اردیبهشت 10 اردیبهشت کاشت
 25 اردیبهشت 15 اردیبهشت زنی جوانه

 30 خرداد 30 اردیبهشت سبزینگی
 30 تیر 1 تیر دهی گل

 25 مرداد 1 مرداد رسیدگی
 30 مرداد 15 مرداد برداشت

 25 مرداد 1 مرداد دوره تشکیل میوه
 25 مرداد 30 اردیبهشت سیکل رشد

  
  

 /خشک با زمستان سرد و تابستان گرم در پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 15- 6جدول 
  در استان البرز با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه

 فرنگی گوجه :نام گیاه
 البرز  :استان
 با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه /خشک با زمستان سرد و تابستان گرم : ACZپهنه 

 تاریخ رشدمرحله 
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 7 اردیبهشت 1 اردیبهشت کاشت
 16 اردیبهشت 6 اردیبهشت زنی جوانه

 22 خرداد 20 اردیبهشت سبزینگی
 30 خرداد 23 خرداد دهی گل

 30 تیر 1 تیر رسیدگی
 15 مرداد 1 مرداد برداشت

 30 تیر 1 تیر دوره تشکیل میوه
 30 تیر 20 اردیبهشت سیکل رشد
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در  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه  - 16- 6جدول 
  استان البرز

 خیار :نام گیاه
 البرز  :استان
 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 اردیبهشت 20 اردیبهشت کاشت
 7 خرداد 27 اردیبهشت زنی جوانه

 30 خرداد 7 خرداد سبزینگی
 15 تیر 1 تیر دهی گل

 25 تیر 15 تیر رسیدگی
 5 مرداد 26 تیر برداشت

 25 تیر 15 تیر دوره تشکیل میوه
 25 تیر 7 خرداد سیکل رشد

  
  

در  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه  - 17- 6جدول 
  استان البرز

 خیار :نام گیاه
 البرز  :استان
 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 اردیبهشت 15 اردیبهشت کاشت
 2 خرداد 22 اردیبهشت زنی جوانه

 24 خرداد 2 خرداد سبزینگی
 10 تیر 25 خرداد دهی گل

 30 تیر 11 تیر رسیدگی
 10 مرداد 30 تیر برداشت

 30 تیر 11 تیر دوره تشکیل میوه
 30 تیر 2 خرداد سیکل رشد
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در  و تابستان گرمخنک با زمستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کاهو در پهنه  - 18- 6جدول 
  استان البرز

 کاهو :نام گیاه
 البرز  :استان
 و تابستان گرم خنک با زمستان خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 20 مهر 10 مهر کاشت
 30 مهر 20 مهر زنی جوانه

 9 اردیبهشت 25 مهر سبزینگی
 9 خرداد 10 اردیبهشت دهی گل

 30 خرداد 10 خرداد رسیدگی
 30 تیر 1 تیر برداشت

 30 خرداد 10 خرداد دوره تشکیل میوه
 30 خرداد 25 مهر سیکل رشد

  
  

  
در  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کاهو در پهنه  - 19- 6جدول 

  استان البرز
 کاهو: نام گیاه

 البرز : استان
 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 مهر 1 مهر کاشت
 20 مهر 11 مهر زنی جوانه

 1 اردیبهشت 16 مهر سبزینگی
 1 خرداد 2 اردیبهشت دهی گل

 20 خرداد 1 خرداد رسیدگی
 10 تیر 20 خرداد برداشت

 20 خرداد 1 خرداد دوره تشکیل میوه
 20 خرداد 16 مهر سیکل رشد
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در  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  - 20- 6 جدول
  استان البرز

 کلزا: نام گیاه
 البرز : استان
 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 شهریور 20 شهریور کاشت
 16 فروردین 1 مهر سبزینگی

 9 خرداد 17 فروردین دهی گل
 24 خرداد  10 خرداد رسیدگی
 20 تیر 25 خرداد برداشت

 24 خرداد 1 مهر سیکل رشد
  
  

در استان  خشک با زمستان سرد و تابستان گرمدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  - 21- 6جدول 
  البرز

 کلزا: نام گیاه
 البرز : استان
 خشک با زمستان سرد و تابستان گرم: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 20 شهریور 10 شهریور کاشت
 20 فروردین 20 شهریور سبزینگی

 5 خرداد 21 فروردین دهی گل
 20 خرداد  6 خرداد رسیدگی
 30 خرداد 21 خرداد برداشت

 20 خرداد  20 شهریور سیکل رشد
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در  و تابستان گرم خنکبا زمستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  - 22- 6جدول 

  استان البرز
 کلزا: نام گیاه

 البرز : استان
 و تابستان گرم خنکبا زمستان  خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 شهریور 15 شهریور کاشت
 1 فروردین 1 مهر سبزینگی

 17 اردیبهشت 2 فروردین دهی گل
 2 خرداد  18 اردیبهشت رسیدگی
 30 خرداد 3 خرداد برداشت

 2 خرداد  1 مهر سیکل رشد
  

   



 

7  
  : هفتمفصل 

  
  زراعی  استان ایالم گیاهانفنولوژي  هاي دوره

  

  کنندگان تهیه

:  اسکندري و مهناز سیدجاللی، میرناصر نویدي، علی زین الدینی میمند سیدعلیرضا
مؤسسه تحقیقات خاك و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج،  علمی هیئتاعضاي 

  ایران

آموزش کشاورزي و  ،مرکز تحقیقات  کارشناسان :و امیر میزایی جعفر علی اوالد،  کاظم سیاوشی
  ایالمان است منابع طبیعی 

کارشناس سازمان جهاد کشاورزي استان ایالم: حشمت اهللا زرین جوب  
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هاي  دوره. دهدنشان می ACZبندي اقلیمی استان ایالم را براساس روش طبقه 1-7شکل 
  . ها، تعیین شده استفنولوژي محصوالت زراعی استان ایالم براساس این پهنه

  

  
  ACZبندي اقلیم استان ایالم به روش  نقشه پهنه – 1- 7شکل 

  
  

 با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه گندم - 1-7دول ج
  در استان ایالم) 2(

 گندم: نام گیاه
 ایالم :استان
  )2(با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان پایانماه  روز شروع ماه شروع
 15 آذر اول آبان کاشت

 1 دي 10 آبان سبزینگی
 31 اردیبهشت اول اردیبهشت دهی گل

 30 خرداد 5 خرداد رسیدگی
 15 تیر 10 خرداد برداشت

 15  تیر 1  آبان  سیکل رشد
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با زمستان خنک و تابستان گرم  خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه گندم - 2-7دول ج
 با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم در استان ایالم خشک نیمه )/1(

 گندم: نام گیاه
  ایالم: استان
با زمستان مالیم و تابستان خیلی  خشک نیمه)/1(با زمستان خنک و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 
  گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 دي اول آذر کاشت

 1 دي 7 آذر سبزینگی

 31 فروردین اول فروردین دهی گل

 30 اردیبهشت 5 اردیبهشت رسیدگی

 15 خرداد 1 خرداد برداشت

 15  خرداد 1  آذر  سیکل رشد

  
) 2(با زمستان خنک و تابستان گرم  خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه جو - 3-7دول ج

  در استان ایالم
 جو: نام گیاه

 ایالم :استان
  )2(با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 آذر اول آبان کاشت

 1 آذر 15 آبان سبزینگی

 10 اردیبهشت 20 فروردین دهی گل

 15 خرداد 15 اردیبهشت رسیدگی

 10 تیر 20 خرداد برداشت

 10  تیر 1  آبان  سیکل رشد
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 )1(با زمستان خنک و تابستان گرم  خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه جو - 4-7دول ج
  با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم در استان ایالم  خشک نیمه /

 جو: نام گیاه
 ایالم :استان
زمستان مالیم و تابستان با   خشک نیمه)/1(با زمستان خنک و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

  خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 دي اول آذر کاشت

 1 دي 7 آذر سبزینگی

 15 فروردین اول فروردین دهی گل

 30 فروردین 15 فروردین رسیدگی

 1 خرداد 1 اردیبهشت برداشت

 1  خرداد 1  آذر  سیکل رشد

 
 

با زمستان خنک و تابستان گرم  خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه یونجه - 5-7دول ج
  با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم در استان ایالم خشک نیمه )/1(

 یونجه: نام گیاه
 ایالم :استان
با زمستان مالیم و تابستان خیلی  خشک نیمه)/1(با زمستان خنک و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 
  گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 آبان 5 مهر کاشت

 10 آبان 10 مهر سبزینگی

 20 آذر 20 آبان دهی گل

 25 بهمن 20 دي رسیدگی

 10 اسفند 10 بهمن برداشت

 10  اسفند 5  مهر  سیکل رشد
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 با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  فنولوژي گیاه یونجهدوره  - 6-7دول ج
  در استان ایالم) 2(

 یونجه: نام گیاه
 ایالم: استان
  )2(با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 4 مهر 5 شهریور کاشت

 4 آبان 5 مهر سبزینگی

 4 آذر 5 آبان دهی گل

 9 دي 5 آذر رسیدگی

 30 دي 10 دي برداشت

 10  دي 5  مهر  سیکل رشد

  
 

با زمستان خنک و تابستان گرم  خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه کلزا - 7-7دول ج
  با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم در استان ایالم خشک نیمه )/1(

 کلزا: نام گیاه
 ایالم:استان
با زمستان مالیم و تابستان خیلی  خشک نیمه )/1(با زمستان خنک و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 
  گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 1 آبان 10 مهر کاشت

 30 آذر 1 آذر سبزینگی

 31 بهمن اول دي دهی گل

 30 فروردین 1 اسفند رسیدگی

 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت برداشت

 15  اردیبهشت 10  مهر  سیکل رشد
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با زمستان خنک و تابستان گرم  خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه کلزا - 8-7دول ج
  در استان ایالم )2(

 کلزا: نام گیاه
 ایالم :استان
  )2( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 21 آبان 1 آبان کاشت

 20 دي 22 آبان سبزینگی

 20 اسفند 21 دي دهی گل

 9 خرداد 20 اسفند رسیدگی

 25 خرداد 10 خرداد برداشت

 10  خرداد 22  آبان  سیکل رشد
  
  

 
 

با زمستان خنک و  خشک نیمهدر پهنه  اي دانهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 9-7دول ج
  با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم در استان ایالم خشک نیمه )/1(تابستان گرم 

 اي دانهذرت : نام گیاه
 ایالم :استان
با زمستان مالیم و تابستان خیلی  خشک مهین )/1(با زمستان خنک و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 
  گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 مرداد 25 تیر کاشت

 15 شهریور 10 مرداد سبزینگی

 20 مهر 13 شهریور دهی گل

 30 آذر 30 آبان رسیدگی

 8 دي 8 آذر برداشت

 30  آبان 25  تیر  سیکل رشد

 20  شهریور 10  مرداد  مرحله توسعه

 30  شهریور 15  شهریور  مرحله بلوغ
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) 2( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  اي دانهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 10- 7دول ج
  در  استان ایالم

 اي دانهذرت : نام گیاه
 ایالم:استان
  )2( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 مرداد 10 تیر کاشت

 1 شهریور 16 مرداد سبزینگی

 6 مهر 2 شهریور دهی گل

 22 آبان 7 مهر رسیدگی

 15 آذر 23 آبان برداشت

 23  آبان 16  مرداد  سیکل رشد

 10  شهریور 16  مرداد  مرحله توسعه

 25  شهریور 5  شهریور  مرحله بلوغ

 
 

 با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه نخود - 11-7دول ج
  در استان ایالم) 2(

 نخود: نام گیاه
 ایالم :استان

  )2( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 اسفند 1 اسفند کاشت

 10 فروردین 15 اسفند سبزینگی

 25 اردیبهشت 5 اردیبهشت دهی گل

 10 تیر 20 خرداد رسیدن

 15 تیر 25 خرداد برداشت
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با زمستان خنک و تابستان گرم  خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه نخود - 12-7دول ج

  با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم در استان ایالم خشک نیمه )/1(
 نخود: نام گیاه

 ایالم :استان
با زمستان مالیم و تابستان خیلی  خشک نیمه )/1(با زمستان خنک و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 
  گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 فروردین 15 اسفند کاشت

 20 فروردین 1 فروردین سبزینگی

 15 اردیبهشت 21 فروردین دهی گل

 9 خرداد 15 اردیبهشت رسیدن

 31 خرداد 10 خرداد برداشت

 10 خرداد 1  فروردین  سیکل رشد

  
  

 با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه چغندرقند - 13- 7دول ج
 در استان ایالم) 2(

 چغندرقند: نام گیاه
 ایالم :استان
  )2( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 مهر 1 مهر کاشت

 30 دي 1 آبان سبزینگی

 30 اسفند 1 بهمن دهی گل

 30 اردیبهشت 1 فروردین رسیدگی

 30 خرداد 1 خرداد برداشت

 30  خرداد 1  مهر  سیکل رشد
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با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  دوره فنولوژي گیاه چغندرقند - 14-7دول ج

  با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم در استان ایالم خشک نیمه )/1(گرم 
 چغندرقند: نام گیاه

 ایالم :استان
با زمستان مالیم و تابستان خیلی  خشک نیمه )/1(با زمستان خنک و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 
  گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان شروعروز  ماه شروع

 30 آبان 1 آبان کاشت

 30 بهمن 1 آذر سبزینگی

 14 فروردین 1 اسفند دهی گل

 31 فروردین 15 فروردین رسیدگی

 31 اردیبهشت 1 اردیبهشت برداشت

 1  اردیبهشت 1  آذر  سیکل رشد

  
  



 

8  
  :فصل هشتم

 

  استان بوشهر زراعی گیاهان فنولوژي هاي دوره
 

 

  کنندگان تهیه

: مهناز اسکندريو  دعلیرضا سیدجاللی، میرناصر نویديسی،  میمندعلی زین الدینی 
، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، مؤسسه تحقیقات خاك و آب علمی هیئتاعضاي 

  ایران

مختار زلفی باوریانی، مهرداد نوروزي، ابراهیم مرتضی پوزش شیرازي، رحیم خادمی، 
، تان بوشهرکشاورزي و منابع طبیعی اس، آموزش و کارشناسان مرکز تحقیقات  علمی هیئتاعضاي : قبادي

  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، بوشهر، ایران

  استان بوشهرکارشناسان سازمان جهاد کشاورزي : مجتبی سالم نژاد، داریوش افراسیابی

 کارشناس مرکز تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردي استان بوشهر:  پیام مساعدي

    



 146/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

   



 147/       هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان بوشهر                          دوره: هشتمفصل 

 
 

-دوره. دهدنشان می ACZبندي اقلیمی استان بوشهر را براساس روش طبقه 1-8شکل 

  . ها، تعیین شده استهاي فنولوژي محصوالت زراعی استان بوشهر براساس این پهنه
  

  
  ACZبوشهر به روش استان بندي اقلیم  پهنهنقشه  –1- 8شکل 

  
  

 و تابستان خیلی گرم مالیمدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه خشک با زمستان  - 1-8دول ج
  در استان بوشهر

 گندم: نام گیاه
  بوشهر  :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان پایان ماه روز شروع ماه شروع
  15 آذر  15 آبان کاشت

 30 بهمن 15 آذر سبزینگی
 15 اسفند 1 اسفند دهی گل

 10 فروردین 16 اسفند رسیدگی
 25 فروردین 11 فروردین برداشت

 روز 160  سیکل رشد



 148/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

 دوره فنولوژي گیاه جو در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم - 2-8دول ج
  در استان بوشهر

 جو :نام گیاه
  بوشهر  :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 آذر 15 آبان کاشت

 30 بهمن 15 آذر سبزینگی

 15 اسفند 1 اسفند دهی گل

 10 فروردین 16 اسفند رسیدگی

 25 فروردین 11 فروردین برداشت

 روز 160  سیکل رشد

  
 
  

دوره فنولوژي گیاه یونجه در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  - 3-8دول ج
  در استان بوشهر گرم

 یونجه :نام گیاه
 بوشهر  :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 فروردین 20 اسفند کاشت

 1 خرداد 20 فروردین سبزینگی

 20 خرداد 2 خرداد دهی گل

 10 شهریور 21 خرداد برداشت

  
 
 
 
  



 149/       هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان بوشهر                          دوره: هشتمفصل 

 
 

 دوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم - 4-8دول ج
 در استان بوشهر

 پیاز: نام گیاه
 بوشهر  :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 دي 20 آذر کاشت

 10 اسفند 10 دي سبزینگی

 30 اسفند 11  اسفند دهی گل

 30 فروردین 10 فروردین رسیدگی

 20 اردیبهشت 30 فروردین برداشت

 روز 150  سیکل رشد

 
 
 

در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 5- 8دول ج
 در استان بوشهر گرم

 فرنگی گوجه: نام گیاه
  بوشهر  :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 مهر 15 شهریور کاشت

 30 آبان 1 آبان سبزینگی

 30 آذر 1 آذر دهی گل

 10 دي 20 آذر رسیدگی

 25 اسفند 15 آذر برداشت

 10 دي 15 شهریور  سیکل رشد

 
 
  



 150/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

 دوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم - 6- 8دول ج
  در استان بوشهر

 هندوانه: نام گیاه
 بوشهر :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 بهمن 15 دي کاشت

 10 اسفند 25 بهمن سبزینگی

 30 اسفند 15 اسفند دهی گل

 30 فروردین 1 فروردین رسیدگی

 25 خرداد 30 فروردین برداشت

 30 فروردین 15 دي  سیکل رشد
 
 
 
  
  

 دوره فنولوژي گیاه خرما در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم - 7-8دول ج
  در استان بوشهر

 خرما: نام گیاه
 بوشهر : استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ 

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 اردیبهشت 10 اسفند دهی گل

 30 تیر 11 خرداد تشکیل میوه

 19 شهریور 1 مرداد رسیدگی

 25 شهریور 1 اسفند سیکل رشد

 

   



 

9  
  :فصل نهم

 

  استان تهرانزراعی  گیاهانفنولوژي  هاي دوره
 

 

  کنندگان تهیه

: مهناز اسکندري و نویديعلیرضا سیدجاللی، میرناصر سید،  میمندالدینی  لی زینع
، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، مؤسسه تحقیقات خاك و آب علمی هیئتاعضاي 

  ایران

ایمان طاغونی، بهرام حسامی، حسن به نیا، نرجس جوکار، فیض اله خلج، سهیل کرم 
: بیگی، محمود یاراحمدیان، محمودرضا آجودانی، شهریار روزخوش، سید اکرم میري

 کارشناسان سازمان جهادکشاورزي استان تهران

  
  

   



 152/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

   



 153/           هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان تهران                         دوره: نهمفصل 

 
 

- دوره. دهدنشان می ACZبندي اقلیمی استان تهران را براساس روش طبقه 1- 9شکل 

  . ها، تعیین شده استهاي فنولوژي محصوالت زراعی استان تهران براساس این پهنه
  

  
  ACZبندي اقلیم تهران به روش  نقشه پهنه – 1- 9شکل 

  
  
  

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 1-9دول ج
  در استان تهران خیلی گرم

 اي علوفهذرت : نام گیاه
 تهران: استان
  گرم خیلی و تابستان خنک بازمستان خشک: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 تیر 1 تیر کاشت

 30 مرداد 1 مرداد سبزینگی
 15 شهریور 1 شهریور دهی گل

 30 شهریور 15 شهریور رسیدگی
 30 مهر 1 مهر برداشت

 30 شهریور 1 مرداد سیکل رشد
 31 مرداد 1 مرداد مرحله توسعه
 31 شهریور 17 شهریور مرحله بلوغ



 154/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه اسپرس در پهنه  - 2-9دول ج
  در استان تهران

 اسپرس: نام گیاه

 تهران :استان

  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه:ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 20 اردیبهشت 10 اردیبهشت کاشت

 30 اردیبهشت 25 اردیبهشت سبزینگی

 10 تیر 5 تیر دهی گل

 30 مرداد 25 مرداد برداشت

 30 مرداد 25 اردیبهشت سیکل رشد

  
 
  

 دوره فنولوژي گیاه سورگوم در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم - 3-9دول ج
  در استان تهران

 سورگوم: نام گیاه
 تهران : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم:ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع شروع ماه

 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت کاشت
 15 خرداد 1 خرداد سبزینگی

 30 خرداد 16 خرداد دهی گل
 15 تیر 1 تیر رسیدگی
 30 تیر 20 تیر برداشت

 20 تیر 1 خرداد سیکل رشد
  
 
 
 
  



 155/           هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان تهران                         دوره: نهمفصل 

 
 

 در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم اي علوفهدوره فنولوژي گیاه یونجه  - 4-9دول ج
  در استان تهران

 اي علوفهیونجه : نام گیاه

  تهران : استان

  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم:ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 مهر 1 شهریور کاشت

 1 دي 1 مهر سبزینگی
 1 اسفند 1 دي دهی گل

 15 اسفند 1 اسفند رسیدگی
 15 فروردین 15 اسفند برداشت

 15 اسفند 1 مهر سیکل رشد
 
 
 

دوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  - 5-9دول ج
  در استان تهران گرم

 گندم: نام گیاه
  تهران : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم:ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 مهر 1 مهر کاشت
 30 آبان 5 آبان سبزینگی

 30 اسفند 15 اسفند دهی گل
 30 اردیبهشت 20 اردیبهشت رسیدگی
 30 خرداد 10 خرداد برداشت

 10 خرداد 5 آبان سیکل رشد
  
 
 
  



 156/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

 خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرمدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 6-9دول ج
  در استان تهران

 جو: نام گیاه
  تهران :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 مهر 1 مهر کاشت
 10 اسفند 20 مهر سبزینگی

 30 اسفند 10 اسفند دهی گل
 15 اردیبهشت 20 فروردین رسیدگی
 10 خرداد 22 اردیبهشت برداشت

 22 اردیبهشت 20 مهر سیکل رشد
  
 
  

در  دوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم - 7-9دول ج
  استان تهران

 کلزا: نام گیاه
  تهران : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 مهر 1 مهر کاشت
 15 اسفند 5 آبان سبزینگی

 30 اسفند 15 اسفند دهی گل
 30 اردیبهشت 20 اردیبهشت رسیدگی
 30 خرداد 10 خرداد برداشت

 30 اردیبهشت 5 آبان سیکل رشد
  
 
 
 
 



 157/           هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان تهران                         دوره: نهمفصل 

 
 

 
 پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرمدوره فنولوژي گیاه کلم در  - 8-9دول ج

  در استان تهران
 کلم: نام گیاه

 تهران : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 خرداد 15 خرداد کاشت
 5 تیر 22 خرداد زنی جوانه

 15 تیر 31 خرداد سبزینگی
 6 شهریور 16 تیر دهی گل

 27 شهریور 7 شهریور رسیدگی
 5 مهر 28 شهریور برداشت

 27 شهریور 31 خرداد سیکل رشد
 
 
  
  

در  دوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم -9-9دول ج
  استان تهران

 گندم: نام گیاه
  تهران : استان
  زمستان خنک و تابستان گرمخشک با : ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 آبان 15 آبان کاشت
 20 فروردین 10 آذر سبزینگی

 30 فروردین 20 فروردین دهی گل
 30 خرداد 15 خرداد رسیدگی
 20 تیر 5 تیر برداشت

 5 تیر 10 آذر سیکل رشد
  
  



 158/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 10-9دول ج
  در استان تهران گرم

 اي علوفهذرت : نام گیاه
  تهران : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 مرداد 15 تیر کاشت
 16 شهریور 1 مرداد سبزینگی

 5 مهر 17 شهریور دهی گل
 21 مهر 6 مهر رسیدگی
 21 آبان 21 مهر برداشت

 21 مهر 1 مرداد سیکل رشد
 16 شهریور 16 مرداد مرحله توسعه
 5 تیر 20 خرداد مرحله بلوغ

 
 

 دوره فنولوژي گیاه بادمجان در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم - 11-9دول ج
  در استان تهران

 بادمجان: نام گیاه
  تهران : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 19 فروردین 1 فروردین کاشت

 20 فروردین 10 فروردین زنی جوانه
 9 اردیبهشت 20 فروردین سبزینگی

 9 مرداد 10 اردیبهشت دهی گل
 9 شهریور 10 مرداد رسیدگی
 15 آبان 10 شهریور برداشت

 9 شهریور 20 فروردین سیکل رشد
 9 شهریور 10 مرداد دوره تشکیل میوه 



 159/           هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان تهران                         دوره: نهمفصل 

 
 

  
در  دوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم - 12-9دول ج

  استان تهران
 پیاز: نام گیاه

  تهران : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 19 فروردین 1 فروردین کاشت

 20 فروردین 10 فروردین زنی جوانه
 10 مرداد 20 فروردین سبزینگی

 _ _ _ _ دهی گل
 9 شهریور 10 مرداد رسیدگی
 15 آبان 10 شهریور برداشت

 9 شهریور 20 فروردین سیکل رشد
 9 مرداد 1 خرداد دوره تشکیل میوه 

  
  

 
 

دوره فنولوژي گیاه خربزه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  - 13-9دول ج
 در استان تهران گرم

 خربزه: نام گیاه
  تهران : استان
  گرم خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 اردیبهشت 20 فروردین کاشت

 20 اردیبهشت 6 اردیبهشت سبزینگی
 20 تیر 21 اردیبهشت دهی گل

 5 مرداد 21 تیر رسیدگی
 15 مرداد 6 مرداد برداشت

 5 مرداد 6 اردیبهشت سیکل رشد



 160/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

خیار در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی دوره فنولوژي گیاه  - 14-9دول ج
 در استان تهران گرم

 خیار: نام گیاه
  تهران : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 اردیبهشت 1 اردیبهشت کاشت
 15 اردیبهشت 5 اردیبهشت زنی جوانه

 20 اردیبهشت 11 اردیبهشت سبزینگی
 20 تیر 21 اردیبهشت دهی گل

 10 مرداد 21 تیر رسیدگی
 25 مرداد 11 مرداد برداشت

 10 مرداد 11 اردیبهشت سیکل رشد
 10 مرداد 21 تیر دوره تشکیل میوه

 
  
 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 15-9دول ج

 در استان تهران
 زمینی سیب: نام گیاه

  تهران  : استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 اردیبهشت 15 اردیبهشت کاشت
 15 خرداد 31 اردیبهشت سبزینگی

 15 شهریور 16 خرداد دهی گل
 15 مهر 16 شهریور رسیدگی
 30 مهر 16 مهر برداشت

 15 مهر 31 اردیبهشت سیکل رشد
  



 161/           هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان تهران                         دوره: نهمفصل 

 
 

دوره فنولوژي گیاه کاهو در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  - 16-9دول ج
  در استان تهران گرم

 کاهو: نام گیاه
 تهران : استان
  تابستان خیلی گرمخشک با زمستان خنک و : ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 خرداد 15 خرداد کاشت

 5 تیر 25 خرداد زنی جوانه
 15 تیر 31 خرداد سبزینگی

 6 شهریور 16 تیر دهی گل
 27 شهریور 7 شهریور رسیدگی
 5 مهر 28 شهریور برداشت

 27 شهریور 31 خرداد سیکل رشد
 27 شهریور 7 شهریور دوره تشکیل میوه

 
  

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 17-9دول ج
 در استان تهران گرم

 فرنگی گوجه: نام گیاه
 تهران : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان شروعروز  ماه شروع
 5 اردیبهشت 15 فروردین کاشت

 30 فروردین 20 فروردین زنی جوانه
 26 اردیبهشت 6 اردیبهشت سبزینگی

 7 مرداد 27 اردیبهشت دهی گل
 8 شهریور 8 مرداد رسیدگی
 30 مهر  9 شهریور برداشت

 8 شهریور 6 اردیبهشت سیکل رشد
 20 مرداد 7 مرداد دوره تشکیل میوه
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دوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  - 18-9دول ج
  در استان تهران گرم

 هندوانه:  نام گیاه
 تهران : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 5 اردیبهشت 20 فروردین کاشت
 20 اردیبهشت 6 اردیبهشت سبزینگی

 20 تیر 21 اردیبهشت دهی گل
 5 مرداد 21 تیر رسیدگی
 15 مرداد 6 مرداد برداشت

 5 مرداد 6 اردیبهشت سیکل رشد

 
 

در  دوره فنولوژي گیاه جو در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم -19-9دول ج
 استان تهران

 جو: نام گیاه
  تهران : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 آبان 1 آبان کاشت

 10 فروردین 25 آبان سبزینگی
 30 فروردین 10 فروردین دهی گل

 20 خرداد 15 اردیبهشت رسیدگی
 30 خرداد 15 خرداد برداشت

 20 خرداد 25 آبان رشدسیکل 
  

    



 

10 
  : فصل دهم

 

محال و استان چهارگیاهان زراعی  فنولوژي  هاي دوره
 تیاريبخ

 
  

  کنندگان تهیه

: و مهناز اسکندري  سیدعلیرضا سیدجاللی، میمندمیرناصر نویدي، علی زین الدینی 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج،  ،مؤسسه تحقیقات خاك و آب علمی هیئتاعضاي 

  ایران

محققین مؤسسه تحقیقات خاك : خاکیاسماعیل، جواد سیدمحمدي و بهاره دلسوززهرا محمد
  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایرانو آب

آموزش مرکز تحقیقات ، بخش تحقیقات خاك و آب،  علمی هیئتعضو : کش عبدالمحمد محنت
استان چهارمحال و بختیاري، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي،  کشاورزي و منابع طبیعی

 شهرکرد، ایران
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 165/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان چهارمحال و بختیاري              دوره: دهمفصل 

 
 

-دوره. دهدنشان می ACZبندي اقلیمی استان اصفهان را براساس روش طبقه 1- 10شکل 

  . ها، تعیین شده استهاي فنولوژي محصوالت زراعی استان اصفهان براساس این پهنه
  

  

  
  ACZبه روش  چهارمحال و بختیارياستان بندي اقلیم  نقشه پهنه –1- 10شکل 

  

  
 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 1-10دول ج

  در استان چهارمحال و بختیاري
 گندم: نام گیاه

  چهارمحال و بختیاري : استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 آبان 10 مهر کاشت
 25 آبان 25 مهر سبزینگی

 20 خرداد 25 اردیبهشت دهی گل
 30 تیر 15 تیر رسیدگی
 30 مرداد 15 مرداد برداشت

 30 تیر 25 مهر سیکل رشد
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در  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 2- 10دول ج
 استان چهارمحال و بختیاري

 گندم: نام گیاه
 چهارمحال و بختیاري : استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آبان 1 آبان کاشت

 15 آذر 15 آبان سبزینگی

 25 اردیبهشت 10 اردیبهشت دهی گل

 30 خرداد 15 خرداد رسیدگی

 30 تیر 15 تیر برداشت

 30  خرداد 15 آبان سیکل رشد

 
 
 

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 3-10دول ج
 در استان چهارمحال و بختیاري گرم

  زمینی سیب: نام گیاه
 چهارمحال و بختیاري : استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

  روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 خرداد 1 خرداد کاشت

 5 تیر 15 خرداد سبزینگی

 25 تیر 10 تیر دهی گل

 30 شهریور 15 شهریور رسیدگی

 30 مهر 1 مهر برداشت

 30 شهریور 15  خرداد  سیکل رشد

  
 

 



 167/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان چهارمحال و بختیاري              دوره: دهمفصل 

 
 

  
با زمستان خنک و  خشک نیمهدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 4-10دول ج

  در استان چهارمحال و بختیاري تابستان گرم
  زمینی سیب: نام گیاه

 چهارمحال و بختیاري: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

  روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 اسفند 15 اسفند کاشت

 15 فروردین 1 فروردین سبزینگی

 10 اردیبهشت 25 فروردین دهی گل

 30 خرداد 15 خرداد رسیدگی

 30 تیر 15 تیر برداشت

 30 خرداد 1 فروردین  سیکل رشد

 
 

 
با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه چغندرقند در پهنه  - 5-10دول ج

  در استان چهارمحال و بختیاري گرم
  چغندرقند: نام گیاه

  چهارمحال و بختیاري :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

  روز پایان پایانماه  روز شروع ماه شروع
 10 خرداد 15  اردیبهشت کاشت

 14 مرداد 20 اردیبهشت ظهور

 10 مهر 15 مرداد اواسط رشد

 20 مهر 11 مهر رسیدگی

 10 آبان 20 مهر برداشت

 20 مهر 20 اردیبهشت  سیکل رشد
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با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه چغندرقند در پهنه  - 6-10دول ج

 در استان چهارمحال و بختیاري گرم
  چغندرقند: نام گیاه

 چهارمحال و بختیاري: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

  روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 فروردین 15 فروردین کاشت

 9 مرداد 20 فروردین ظهور

 30 شهریور 10 مرداد اواسط رشد

 20 مهر 31 شهریور رسیدگی

 30 مهر 7 مهر برداشت

 20 مهر 20 فروردین  سیکل رشد

 
  

 
با زمستان سرد و  خشک نیمهدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 7-10دول ج

 در استان چهارمحال و بختیاري تابستان گرم
 اي علوفهذرت : نام گیاه

 چهارمحال و بختیاري: استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 خرداد 15 خرداد کاشت

 20 مرداد 20 خرداد سبزینگی

 31 مرداد 21 مرداد دهی گل

 25 شهریور 1 شهریور رسیدگی

 31 شهریور 25 شهریور برداشت

 25  شهریور 20  خرداد  سیکل رشد

  20  مرداد  25  خرداد  مرحله توسعه
  10  شهریور  25  مرداد  مرحله بلوغ

 



 169/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان چهارمحال و بختیاري              دوره: دهمفصل 

 
 

  
با زمستان خنک و  خشک نیمهدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 8-10دول ج

  در استان چهارمحال و بختیاري تابستان گرم
 اي علوفهذرت : ام گیاهن

 چهارمحال و بختیاري : استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 تیر 1 تیر کاشت

 15 مرداد 16 تیر سبزینگی

 1 شهریور 16 مرداد دهی گل

 20 شهریور 2 شهریور رسیدگی

 7 مهر 21 شهریور برداشت

 20 شهریور 16 تیر  سیکل رشد

  20  مرداد  20  تیر  مرحله توسعه
  25  شهریور  1  شهریور  مرحله بلوغ

  
  

در  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه یونجه در پهنه  - 9- 10دول ج
  استان چهارمحال و بختیاري

 یونجه :نام گیاه
 چهارمحال و بختیاري: استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 خرداد 10 خرداد کاشت

 24 تیر 15  خرداد سبزینگی

 9  مرداد 25 تیر دهی گل

 30 مرداد 10 مرداد رسیدگی

 15 شهریور 31 مرداد برداشت

 31  مرداد 15  خرداد  سیکل رشد

 



 170/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

 
با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه یونجه در پهنه  -10-10دول ج

  در استان چهارمحال و بختیاري گرم
 یونجه :نام گیاه

 چهارمحال و بختیاري: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 خرداد 1  خرداد کاشت

 15 تیر 16  خرداد سبزینگی

 1 شهریور 16 تیر دهی گل

 26 شهریور 2 شهریور رسیدگی

 10 مهر 26 شهریور برداشت

 26 شهریور 10  خرداد  سیکل رشد



 

11  
  :ازدهمیفصل 

 

 استان خراسان جنوبیگیاهان زراعی فنولوژي  هاي دوره

 
 

  کنندگان تهیه

اعضاي : و مهناز اسکندري دعلیرضا سیدجاللی، میرناصر نویديسی، میمند یالدین علی زین
  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایرانمؤسسه تحقیقات خاك و آب علمی هیئت

محققین مؤسسه تحقیقات خاك : خاکیل، جواد سیدمحمدي و بهاره دلسوزاسماعیزهرا محمد
  آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایران، سازمان تحقیقات، و آب

  کارشناس سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان جنوبی: مقري فریز
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 173/              هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خراسان جنوبی     دوره: یازدهمفصل 

 
 

- نشان می ACZبندي اقلیمی استان خراسان جنوبی را براساس روش طبقه 1- 11شکل 

ها، تعیین هاي فنولوژي محصوالت زراعی استان خراسان جنوبی براساس این پهنهدوره. دهد
  . شده است

  

  
  

  ACZبندي اقلیم خراسان جنوبی به روش  نقشه پهنه – 1- 11 شکل
  
  

در  دوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم - 1-11دول ج
  استان خراسان جنوبی

 گندم: نام گیاه
  خراسان جنوبی: استان
  گرمخشک با زمستان خنک و  تابستان : ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 آبان 1 آبان کاشت
 30 اسفند 15 آذر سبزینگی

 30 فروردین 15 فروردین دهی گل
 30 خرداد 20 خرداد رسیدگی
 10 مرداد 30 خرداد برداشت

 روز 220  سیکل رشد
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در  زمستان خنک و تابستان گرمدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه خشک با  - 2-11دول ج
 استان خراسان جنوبی

  جو :نام گیاه
 خراسان جنوبی: استان
  خشک با زمستان خنک و  تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 آبان 20 مهر کاشت

 30 اسفند 1 آذر سبزینگی

 20 فروردین 1 فروردین دهی گل

 30 خرداد 15 خرداد رسیدگی

 30 خرداد 15 خرداد برداشت

 روز 220  سیکل رشد

  
  

در  دوره فنولوژي گیاه یونجه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم - 3-11دول ج
  استان خراسان جنوبی

 یونجه :نام گیاه
 خراسان جنوبی: استان
  خشک با زمستان خنک و  تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 1 مهر 15 شهریور کاشت

 15 مهر 1 مهر سبزینگی

 1 آبان 15 مهر دهی گل

 1 آبان 15 مهر رسیدگی

 15 آبان 1 آبان برداشت

 روز 350  سیکل رشد

  
 
 
  



 175/              هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خراسان جنوبی     دوره: یازدهمفصل 

 
 

در  تابستان گرمدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه خشک با زمستان خنک و  - 4-11دول ج
  استان خراسان جنوبی

 کلزا: نام گیاه
 جنوبیخراسان : استان
  خشک با زمستان خنک و  تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 آبان 10 مهر کاشت

 15 اسفند 30 آبان سبزینگی

 30 اسفند 15 اسفند دهی گل

 30 خرداد 1 خرداد رسیدگی

 30 خرداد 1 خرداد برداشت

 روز 270  سیکل رشد

  
  
در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 5-11دول ج

  در استان خراسان جنوبی گرم
 اي علوفهذرت : نام گیاه

 خراسان جنوبی : استان
  خشک با زمستان خنک و  تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 خرداد 1 خرداد کاشت

 15 تیر 20 خرداد سبزینگی

 20 مرداد 1 مرداد دهی گل

 20 شهریور 1 شهریور رسیدگی

 1 مهر 20 شهریور برداشت

 روز 120  سیکل رشد
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 زمستان خنک و تابستان گرمدوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه خشک با  - 6-11دول ج
  در استان خراسان جنوبی

 هندوانه: نام گیاه
 خراسان جنوبی : استان
  خشک با زمستان خنک و  تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت کاشت

 15 تیر 1 خرداد سبزینگی

 10 مرداد 15 تیر دهی گل

 15 شهریور 15 مرداد رسیدگی

 20 شهریور 1 شهریور برداشت

 روز 120  سیکل رشد

  
  

دوره فنولوژي گیاه چغندرقند در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  - 7-11دول ج
  در استان خراسان جنوبی گرم

 چغندرقند: نام گیاه
 خراسان جنوبی : استان
  تابستان گرم خشک با زمستان خنک و : ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 فروردین 30 اسفند کاشت

 1 آبان 1 اردیبهشت سبزینگی

 30 آذر 15 آبان رسیدگی

 30 آذر 15 آبان برداشت

 روز 260  سیکل رشد

   



 177/              هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خراسان جنوبی     دوره: یازدهمفصل 

 
 

در  تابستان گرمدوره فنولوژي گیاه خربزه در پهنه خشک با زمستان خنک و  - 8-11دول ج
  استان خراسان جنوبی

 خربزه :نام گیاه
 خراسان جنوبی : استان
  خشک با زمستان خنک و  تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 خرداد 15 اردیبهشت کاشت

 15 مرداد 1 تیر سبزینگی

 30 مرداد 15 مرداد دهی گل

 30 شهریور 15 شهریور رسیدگی

 30 شهریور 15 شهریور برداشت

 روز 100  سیکل رشد

  
  

در  دوره فنولوژي گیاه پنبه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم - 9-11دول ج
  استان خراسان جنوبی

 پنبه: نام گیاه
 خراسان جنوبی : استان
  خشک با زمستان خنک و  تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 خرداد 15 اردیبهشت کاشت

 30 تیر 15 خرداد سبزینگی

 15 شهریور 1 مرداد دهی گل

 1 آبان 30 شهریور رسیدگی

 30 آذر 1 آبان برداشت

 30 تیر 15 تیر  بلوغ

 30 مرداد 15 مرداد  دوره تشکیل میوه

 روز 200  سیکل رشد

  



 178/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

  
 دوره فنولوژي گیاه گلرنگ در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم -10-11دول ج

  در استان خراسان جنوبی
 گلرنگ: نام گیاه

 خراسان جنوبی : استان
  خشک با زمستان خنک و  تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 اردیبهشت 15 اردیبهشت کاشت

 15 تیر 10 تیر سبزینگی

 25 تیر 15 تیر دهی گل

 30 مرداد 15 مرداد رسیدگی

 15 شهریور 1 شهریور برداشت

 روز 110  سیکل رشد

 
 
 

در  دوره فنولوژي گیاه ارزن در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم -11-11دول ج
  استان خراسان جنوبی

 ارزن: نام گیاه
 خراسان جنوبی : استان
  خشک با زمستان خنک و  تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 تیر 1 تیر کاشت

 15 مرداد 15 تیر سبزینگی

 30 مرداد 25 مرداد دهی گل

 15 مهر 30 شهریور رسیدگی

 30 مهر 15 مهر برداشت

 روز 100  سیکل رشد

  
  



 179/              هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خراسان جنوبی     دوره: یازدهمفصل 

 
 

 تیکاله در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرمیدوره فنولوژي گیاه تر -12-11دول ج
  در استان خراسان جنوبی

 تیکالهیتر: نام گیاه
  خراسان جنوبی : استان
  خشک با زمستان خنک و  تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آبان 1 آبان کاشت

 30 اسفند 15 آذر سبزینگی

 30 فروردین 15 فروردین دهی گل

 30 خرداد 20 خرداد رسیدگی

 10 مرداد 30 خرداد برداشت

 روز 220  سیکل رشد

  
  

دوره فنولوژي گیاه سورگوم در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  -13-11دول ج
  در استان خراسان جنوبی گرم

 سورگوم: نام گیاه
 خراسان جنوبی :استان
  خشک با زمستان خنک و  تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 خرداد 15 خرداد کاشت

 15 مرداد 30 خرداد سبزینگی

 30 مرداد 15 مرداد دهی گل

 30 شهریور 15 شهریور رسیدگی

 15 آبان 15 مهر برداشت

 روز 120  سیکل رشد

   



 180/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

 

  



 

12 
  :دوازدهم فصل 

 

  فنولوژي گیاهان زراعی استان خراسان رضوي هاي دوره
 

 

  کنندگان تهیه

: و مهناز اسکندري،  میمند یعلی زین الدین ،سیدعلیرضا سیدجاللی، میرناصر نویدي
مؤسسه تحقیقات خاك و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج،  علمی هیئتاعضاي 

  ایران

بخش تحقیقات خاك و آب، مرکز تحقیقات، آموزش  علمی هیئتعضو : اي گنجه زاده محمد قاسم
کشاورزي و منابع طبیعی استان خراسان رضوي، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مشهد، 

  ایران

محققین مؤسسه تحقیقات خاك : محمداسماعیل، جواد سیدمحمدي و بهاره دلسوزخاکیزهرا 
  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایرانو آب

  رضويکارشناس سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان : زاده و رامین اسمی مهدي عباس

  



 182/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

   



 183/              هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خراسان رضوي    دوره: دوازدهمفصل 

 
 

نشان  ACZبندي اقلیمی استان خراسان رضوي را براساس روش طبقه 1-12شکل 
ها، هاي فنولوژي محصوالت زراعی استان خراسان رضوي براساس این پهنهدوره. دهد می

  . تعیین شده است
  

  
  ACZبندي اقلیم خراسان رضوي به روش  نقشه پهنه – 1- 12شکل 

  
  
  

 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 1-12جدول 
 در استان خراسان رضوي )1(

 گندم: نام گیاه
 خراسان رضوي : استان
  )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشدي
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 1 آبان 3 مهر کاشت
 20  اردیبهشت 14 مهر سبزینگی

 4 خرداد 21 اردیبهشت دهی گل
 28 خرداد 5 خرداد رسیدگی
 5 تیر 29 خرداد برداشت



 184/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 2-12جدول 
 در استان خراسان رضوي )2(

 گندم: نام گیاه
 خراسان رضوي: استان

  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 20 آبان 17 مهر کاشت

 10 اردیبهشت 29 مهر سبزینگی

 25 اردیبهشت 11 اردیبهشت دهی گل

 15 خرداد 26 اردیبهشت رسیدگی

 23 خرداد 16 خرداد برداشت

  
  

گیاه گندم در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در دوره فنولوژي  - 3-12جدول 
 استان خراسان رضوي

 گندم: نام گیاه
 خراسان رضوي: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم : ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 آذر 12 آبان کاشت

 21 فروردین 22 آبان سبزینگی

 2 اردیبهشت 22 فروردین دهی گل

 30 اردیبهشت 3 اردیبهشت رسیدگی

 8 خرداد 31 اردیبهشت برداشت

  
 
 
 
  



 185/              هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خراسان رضوي    دوره: دوازدهمفصل 

 
 

 )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 4-12جدول 
  در استان خراسان رضوي

 جو: نام گیاه
 خراسان رضوي: استان

  )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 آبان 5 مهر کاشت

 10  اردیبهشت 13 آبان سبزینگی

 22 اردیبهشت 11 اردیبهشت دهی گل

 26 خرداد 23 اردیبهشت رسیدگی

 10 تیر 27 خرداد برداشت

  
  

در  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 5- 12جدول 
 استان خراسان رضوي

 جو: نام گیاه
 خراسان رضوي: استان

  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 آبان 10 مهر کاشت

 25 فروردین 28 آبان سبزینگی

 2 اردیبهشت 26 فروردین دهی گل

 4 خرداد 3 اردیبهشت رسیدگی

 20 خرداد 5 خرداد برداشت

  
 
 
 
  



 186/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه جو در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در  - 6-12جدول 
 استان خراسان رضوي

 جو: نام گیاه
 خراسان رضوي: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم : ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 آبان 20 مهر کاشت

 14 فروردین 12 آذر سبزینگی

 22 فروردین 15 فروردین دهی گل

 31 یبهشتارد 23 ینفرورد رسیدگی

 15 خرداد 1 خرداد برداشت

  
  

 )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  پنبهدوره فنولوژي گیاه  - 7-12جدول 
  در استان خراسان رضوي

  پنبه: نام گیاه
 خراسان رضوي: استان

  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 1 خرداد 15 اردیبهشت کاشت

 7  خرداد 23 اردیبهشت سبزینگی

 24 مرداد 24 تیر   دهی گل

 25  مهر 25  مرداد  رسیدگی

 15  آبان 22  مهر  برداشت  

 6 تیر 21  خرداد بلوغ

 25  شهریور 25  مرداد  دوره تشکیل میوه

   



 187/              هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خراسان رضوي    دوره: دوازدهمفصل 

 
 

دوره فنولوژي گیاه پنبه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در  - 8-12جدول 
  خراسان رضوي استان

 پنبه: نام گیاه
 خراسان رضوي: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم : ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 اردیبهشت 5 اردیبهشت کاشت

 24  تیر 13  اردیبهشت سبزینگی

 10  شهریور 25  تیر دهی گل

 20  مهر 30  مرداد رسیدگی

 5  آبان 15  مهر برداشت

 25  خرداد 8  آبان بلوغ

 20  شهریور 20 مرداد دوره تشکیل میوه
  
  

 )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه پنبه در پهنه  - 9-12جدول 
 در استان خراسان رضوي

  پنبه: نام گیاه
 خراسان رضوي: استان

 )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 11 خرداد 25 اردیبهشت کاشت

 17 خرداد 3 خرداد سبزینگی

 3 شهریور 3 مرداد   دهی گل

  4  شهریور 3  شهریور  رسیدگی
  25  آبان 4  آبان  برداشت  

  16  آبان 31  خرداد بلوغ
  5  تیر 4  شهریور  میوهدوره تشکیل 

  
  



 188/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

با زمستان سرد و  خشک نیمهدر پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  -10-12جدول 
  در استان خراسان رضوي )1( تابستان گرم

 فرنگی گوجه: نام گیاه
 خراسان رضوي: استان

  )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 اسفند 15 اسفند  کاشت

 5  فروردین 20 اسفند  زنی جوانه

 25 خرداد 25 اردیبهشت  سبزینگی 

 10  تیر 26  خرداد  دوره تشکیل میوه

 10  شهریور 15  مرداد  رسیدگی  

 30 شهریور 12 شهریور برداشت

 
 
 

با زمستان سرد و  خشک نیمهدر پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  -11-12جدول 
 در استان خراسان رضوي )2( تابستان گرم

  فرنگی گوجه: نام گیاه
 خراسان رضوي: استان

  )2( معتدل -با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 21 اسفند 7 اسفند کاشت

 26  اسفند 12 اسفند زنی جوانه

 25 اردیبهشت 16 اسفند  سبزینگی 

 1  تیر 30  اردیبهشت  دوره تشکیل میوه

 5  مهر 10  شهریور  رسیدگی  

 20 مهر 7  فروردین برداشت
  
 
 
  



 189/              هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خراسان رضوي    دوره: دوازدهمفصل 

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 12-12جدول 
  در استان خراسان رضوي

 فرنگی گوجه: نام گیاه
 خراسان رضوي: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 5 بهمن 1 بهمن کاشت

 20  اسفند 8  اسفند  زنی جوانه

 24  اردیبهشت 21 اسفند  سبزینگی 

 25  خرداد 25  اردیبهشت  دوره تشکیل میوه

 31 مهر 5 شهریور  رسیدگی  

 8  مهر 1  شهریور برداشت
  
 
  

 )1(  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه  - 13-12جدول 
  در استان خراسان رضوي

 پیاز: نام گیاه
 خراسان رضوي: استان

  )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 رشدي مرحله
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 5 اسفند 1 اسفند  کاشت

 25  اسفند 13 اسفند  زنی جوانه

 1 خرداد 26 اسفند  سبزینگی 

 5  تیر 2  خرداد  دوره تشکیل میوه

 15  مهر 20  شهریور  رسیدگی  

 20 مهر 30 شهریور برداشت

 
 
 
 



 190/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

در  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه  - 14- 12جدول 
  استان خراسان رضوي

 پیاز: نام گیاه
 خراسان رضوي: استان

 )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 اسفند 30 بهمن کاشت

 20  اسفند 11 اسفند زنی جوانه

 25 اردیبهشت 16 اسفند  سبزینگی 

 1  تیر 30  اردیبهشت  دوره تشکیل میوه

 5  مهر 12  شهریور  رسیدگی  

 12 مهر 25  فروردین برداشت
  
  

 
دوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در  -15-12جدول 

 استان خراسان رضوي
 پیاز: نام گیاه

 خراسان رضوي: استان
 خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 بهمن 20 بهمن کاشت

 15  اسفند 1  اسفند  زنی جوانه

 20  اردیبهشت 15 اسفند  سبزینگی 

 25  خرداد 25  اردیبهشت  دوره تشکیل میوه

 1 مهر 5 شهریور  رسیدگی  

 5  مهر 16  شهریور برداشت
  
 

 
  



 191/              هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خراسان رضوي    دوره: دوازدهمفصل 

 
 

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه  -16-12جدول 
 در استان خراسان رضوي )1( گرم

 هندوانه: نام گیاه
 خراسان رضوي: استان

 )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 5 اسفند 15 اسفند  کاشت

 15  اسفند 25 اسفند  زنی جوانه

 1 خرداد 2 اسفند  سبزینگی 

 25  تیر  5  خرداد  دهی گل

 15  مهر 20  شهریور  رسیدگی  

 25 مهر 1 شهریور برداشت

 
 
 

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه  -17-12جدول 
 در استان خراسان رضوي )2( گرم

 هندوانه: نام گیاه
 خراسان رضوي: استان

  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 22 اسفند 7 اسفند کاشت

 1  اسفند 16 اسفند زنی جوانه

 30 اردیبهشت 17 اسفند  سبزینگی 

 5  خرداد 30  اردیبهشت  دهی گل

 15  خرداد 1  خرداد  رسیدگی  

 10 تیر 20  خرداد برداشت
  
 
 
  



 192/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم  -18-12جدول 
 رضويدر استان خراسان 

 هندوانه: نام گیاه
 خراسان رضوي: استان
 خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 بهمن 1 بهمن کاشت

 20  اسفند 8  اسفند  زنی جوانه

 25  اردیبهشت 9 اسفند  سبزینگی 

 30  خرداد 8  اردیبهشت  دهی گل

 10 مهر 9 شهریور  رسیدگی  

 25  مهر 10  شهریور برداشت
  
 
  

با زمستان سرد و  خشک نیمهدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 19-12جدول 
 در استان خراسان رضوي )1( تابستان گرم

 اي علوفهذرت : نام گیاه
 خراسان رضوي: استان

  )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 1 خرداد 25 اردیبهشت کاشت

 8  خرداد 2 خرداد سبزینگی

 20 تیر 10 تیر دهی گل

 25 مرداد 21 تیر رسیدگی

 25 شهریور 10 شهریور برداشت

 
 
 
 
 
 



 193/              هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خراسان رضوي    دوره: دوازدهمفصل 

 
 

با زمستان سرد و  خشک نیمهدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  -20-12جدول 
 در استان خراسان رضوي )2( تابستان گرم

 اي علوفهذرت : نام گیاه

 خراسان رضوي: استان

 )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 خرداد 1 خرداد کاشت

 30  خرداد 15 خرداد سبزینگی

 10 مرداد 1 مرداد دهی گل

 20 شهریور 12 مرداد رسیدگی

 15 مهر 20 شهریور برداشت

  
  

در پهنه خشک با زمستان خنک و  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  -21-12جدول 
 تابستان گرم در استان خراسان رضوي

 اي علوفهذرت : نام گیاه

 خراسان رضوي: استان

 خشک با زمستان خنک و تابستان گرم : ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 31 خرداد 10 خرداد کاشت

 8  مرداد 25 خرداد سبزینگی

 20 مرداد 10 مرداد دهی گل

 1 مهر 21 مرداد رسیدگی

 27 مهر 5 مهر برداشت

 



 194/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

  
 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  -22-12جدول 

 در استان خراسان رضوي )1(

 کلزا: نام گیاه

 خراسان رضوي: استان

 )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 مهر 15 شهریور کاشت

 14  فروردین 25 شهریور سبزینگی

 15 اردیبهشت 15 فروردین دهی گل

 9 تیر 16 اردیبهشت رسیدگی

 20 تیر 10 تیر برداشت

  
  

 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  -23-12جدول 
 در استان خراسان رضوي )2(

 کلزا: نام گیاه

 رضويخراسان : استان

  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 مهر 20 شهریور کاشت

 14 اسفند 30 شهریور سبزینگی

 14 فروردین 15 اسفند دهی گل

 20 خرداد 15 فروردین رسیدگی

 5 تیر 21 خرداد برداشت



 195/              هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خراسان رضوي    دوره: دوازدهمفصل 

 
 

دوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در  -24-12جدول 
 استان خراسان رضوي

 کلزا: نام گیاه

 خراسان رضوي: استان

 خشک با زمستان خنک و تابستان گرم : ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 25 مهر 25 شهریور کاشت

 14 بهمن 5 مهر سبزینگی

 16 اسفند 15 بهمن دهی گل

 25 اردیبهشت 17 اسفند رسیدگی

 15 خرداد 26 اردیبهشت برداشت

  
  

 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه  -25-12جدول 
 در استان خراسان رضوي )1(

 خیار : نام گیاه

 خراسان رضوي: استان

  )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 اردیبهشت 30 فروردین کاشت

 3  خرداد 7 اردیبهشت سبزینگی

 20  تیر 20  خرداد  دهی گل

 15  مرداد 30  خرداد  رسیدگی  

 20 شهریور 25 خرداد برداشت

 6 خرداد 6  اردیبهشت  زنی جوانه

 10 شهریور 30  خرداد  دوره تشکیل میوه



 196/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

  )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه  - 26-12جدول 
 در استان خراسان رضوي

 خیار: نام گیاه
 خراسان رضوي: استان

 )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 اردیبهشت 25 فروردین کاشت

 30  اردیبهشت 3 اردیبهشت سبزینگی

 20 تیر 15 خرداد دهی گل

 1  تیر 20  خرداد رسیدگی

 10  شهریور 25  خرداد برداشت

 28 اردیبهشت 31  فروردین زنی جوانه

 5 شهریور 20  خرداد دوره تشکیل میوه
  
 
  

دوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان  - 27- 12جدول 
 خراسان رضوي

 خیار: نام گیاه
 خراسان رضوي: استان
 خشک با زمستان خنک و تابستان گرم : ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 اردیبهشت 20 فروردین کاشت

 22 اردیبهشت 27  فروردین سبزینگی

 15 تیر 10 خرداد دهی گل

 25 تیر 15  خرداد رسیدگی

 1 شهریور 10 خرداد برداشت

 4 خرداد 5 اردیبهشت زنی جوانه

 28 مرداد 15  خرداد دوره تشکیل میوه
 
 
 



 197/              هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خراسان رضوي    دوره: دوازدهمفصل 

 
 

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه چغندرقند در پهنه  -28-12جدول 
 در استان خراسان رضوي )1( گرم

 چغندرقند: نام گیاه

 خراسان رضوي: استان

 )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 اردیبهشت 10 فروردین کاشت

 25 اردیبهشت 20 فروردین سبزینگی

 5 مرداد 5 خرداد شروع غده دهی

 10 مهر 15 خرداد رسیدگی

 12 آبان 10 مهر برداشت

 
 

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه چغندرقند در پهنه  - 29-12جدول 
 در استان خراسان رضوي )2( گرم

 چغندرقند: نام گیاه

 خراسان رضوي: استان

 )2( معتدل -با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 اردیبهشت 5 فروردین کاشت

 20 اردیبهشت 15 فروردین سبزینگی

 2 مرداد 1 خرداد شروع غده دهی

 5 مهر 10 خرداد رسیدگی

 5 آبان 5 مهر برداشت

  
  



 198/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

  
دوره فنولوژي گیاه چغندرقند در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  -30-12جدول 

 گرم در استان خراسان رضوي

 چغندرقند: نام گیاه

 خراسان رضوي: استان

 خشک با زمستان خنک و تابستان گرم : ACZپهنه 

  مرحله رشدي
  تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 4 اردیبهشت 25 اسفند کاشت

 14 اردیبهشت 4 فروردین سبزینگی

 1 مرداد 1 خرداد شروع غده دهی

 1 مهر 5 خرداد رسیدگی

 2 آبان 1 مهر برداشت

  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  -31-12جدول 
 در استان خراسان رضوي )1( گرم

 زمینی سیب: نام گیاه

 خراسان رضوي: استان

 )1( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

  مرحله رشدي
  تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 1 خرداد 10 اردیبهشت کاشت

 15  خرداد 30 اردیبهشت سبزینگی

 5 تیر 25 خرداد دهی گل

 5 مهر 6 تیر رسیدگی

 15 مهر 6 مهر برداشت



 199/              هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خراسان رضوي    دوره: دوازدهمفصل 

 
 

 
با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  -32-12جدول 

 در استان خراسان رضوي )2( گرم

 زمینی سیب: نام گیاه

 خراسان رضوي: استان

 )2( با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشدي
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 خرداد 20 اردیبهشت کاشت

 25  خرداد 10 خرداد سبزینگی

 15 تیر 5 تیر دهی گل

 15 مهر 16 تیر رسیدگی

 25 مهر 25 مهر برداشت

  
  

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  -33-12جدول 
  گرم در استان خراسان رضوي

 زمینی سیب: نام گیاه

 خراسان رضوي: استان

  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع مرحله رشدي

 10 اردیبهشت 20 خرداد کاشت

 25  خرداد 10 خرداد سبزینگی

 15 تیر 5 تیر دهی گل

 15 تیر 16 مهر رسیدگی

 25 مهر 16 مهر برداشت

  



 200/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

   



 

13 
  :سیزدهمفصل 

 

  خراسان شمالیفنولوژي گیاهان زراعی استان  هاي دوره
 

 

  کنندگان تهیه

: و مهناز اسکندريسیدعلیرضا سیدجاللی، میرناصر نویدي ،  میمند یعلی زین الدین
مؤسسه تحقیقات خاك و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج،  علمی هیئتاعضاي 

  ایران

محققین مؤسسه تحقیقات خاك : سیدمحمدي و بهاره دلسوزخاکیزهرا محمداسماعیل، جواد 
  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایرانو آب

بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات ،  علمی هیئتاعضاي : محمد سامانی و علی دادار
موزش و ترویج کشاورزي، آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان خراسان شمالی، سازمان تحقیقات، آ

      بجنورد، ایران



 202/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

   



 203/              هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خراسان شمالی     دوره: سیزدهمفصل 

 
 

. دهدنشان می ACZبندي اقلیمی استان خراسان شمالی را براساس روش طبقه 1- 13شکل 
  . ها، تعیین شده استهاي فنولوژي محصوالت زراعی استان خراسان شمالی براساس این پهنهدوره
  

  
  

  ACZبندي اقلیم خراسان شمالی به روش  نقشه پهنه – 1- 13 شکل
  
  

در  )1( با زمستان خنک و تابستان گرم خشکدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 1-13دول ج
  استان خراسان شمالی

 گندم: م گیاهنا
  خراسان شمالی :استان
  )1( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان شروعروز  ماه شروع

  30 آبان  15 شهریور کاشت
  15 آذر  25 شهریور سبزینگی

  30 اردیبهشت  5 اردیبهشت دهی گل
  15 مرداد  15 تیر  رسیدگی
  30 مرداد 20 تیر  برداشت

 300  ماه 9 305  ماه 10  سیکل رشد



 204/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

 )2( با زمستان خنک و تابستان گرم خشکدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 2-13دول ج
  در استان خراسان شمالی

 گندم: نام گیاه
  خراسان شمالی :استان

  )2( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

  22 آبان  8 شهریور کاشت

  8 آذر  19 شهریور سبزینگی

  22 اردیبهشت  1 اردیبهشت دهی گل

  8 مرداد  8 تیر  رسیدگی

  22 مرداد 22 تیر  برداشت

 300  ماه 9 305  ماه 10  سیکل رشد

  
 
  

 )1( با زمستان خنک و تابستان گرم خشکدر پهنه  جودوره فنولوژي گیاه  - 3-13دول ج
  در استان خراسان شمالی

  جو : نام گیاه
 خراسان شمالی  :استان

  )1( گرم و تابستانزمستان خنک با   خشک: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 شهریور 15 شهریور کاشت

  10 مهر 25 شهریور سبزینگی

 25 اردیبهشت  10 اردیبهشت دهی گل

 15 تیر  15 خرداد رسیدگی

  30 تیر  10 تیر برداشت

 300  ماه 10 295  ماه 10  سیکل رشد
 
  
  



 205/              هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خراسان شمالی     دوره: سیزدهمفصل 

 
 

 )2( با زمستان خنک و تابستان گرم خشکدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 4-13دول ج
  در استان خراسان شمالی

  جو : نام گیاه
 خراسان شمالی :استان

  )2( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 شهریور 15 شهریور کاشت

  10 مهر 25 شهریور سبزینگی

 25 اردیبهشت  10 اردیبهشت دهی گل

 15 تیر  15 خرداد رسیدگی

  30 تیر  10 تیر برداشت

 5  تیر 10  شهریور  سیکل رشد

  
  

با زمستان خنک و  خشکدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه یونجه  - 5-13دول ج
  در استان خراسان شمالی )1( تابستان گرم

 اي علوفهیونجه  :نام گیاه
  خراسان شمالی :استان

  )1( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 آبان 15 مهر کاشت

 10 آذر 25 مهر سبزینگی

 30 شهریور 25 اردیبهشت دهی گل

 30 اردیبهشت 30 فروردین )سبزینه(رسیدگی

 5 آذر 15 اردیبهشت )سبزینه سال دوم( برداشت

 15  اردیبهشت 20  مهر  سیکل رشد
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با زمستان خنک و  خشکدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه یونجه  - 6-13دول ج
  در استان خراسان شمالی )2( تابستان گرم

 اي علوفهیونجه  :نام گیاه
 خراسان شمالی :استان

  )2( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 20 آبان  5 مهر کاشت

 30 آبان 15 مهر سبزینگی

 20 شهریور 15 اردیبهشت دهی گل

 20 اردیبهشت 20 فروردین )سبزینه(رسیدگی

 25 آبان 5 اردیبهشت )سال دومسبزینه (برداشت

 
  
  

 )1( با زمستان خنک و تابستان گرم خشکدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  - 7-13دول ج
  در استان خراسان شمالی

 کلزا: نام گیاه
  خراسان شمالی :استان

  )1( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان پایان ماه روز شروع ماه شروع

 15 مهر 20 شهریور کاشت

 30 مهر 28 شهریور سبزینگی

 20 اردیبهشت 15 فروردین دهی گل

 25 خرداد 15 خرداد رسیدگی

 20 تیر 25 خرداد برداشت

 295  ماه 9 275  ماه 9  سیکل رشد
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در  )2( با زمستان خنک و تابستان گرم خشکدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  - 8-13دول ج
  استان خراسان شمالی

 کلزا: نام گیاه
  خراسان شمالی :استان

  )2( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 مهر 10 شهریور کاشت

 20 مهر 18 شهریور سبزینگی

 10 اردیبهشت 5 فروردین دهی گل

 15 خرداد 5 خرداد رسیدگی

 10 تیر 15 خرداد برداشت

 20  خرداد 15  شهریور  سیکل رشد

 
 
  

با زمستان خنک و تابستان  خشکدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 9-13دول ج
  در استان خراسان شمالی )1( گرم

 اي علوفهذرت : نام گیاه
  خراسان شمالی :استان

  )1( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 خرداد 15 اردیبهشت کاشت

 25 خرداد 25 اردیبهشت سبزینگی

 30 تیر 15 تیر دهی گل

 15 شهریور 30 مرداد )يا نهیسبز( رسیدگی

 10 مهر 20 شهریور )سیلو - اي علوفه(برداشت

 20  شهریور 20  اردیبهشت  رشدسیکل 

  20  تیر  30  اردیبهشت  مرحله توسعه
  15  شهریور  30  مرداد  مرحله بلوغ
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 با زمستان خنک و تابستان گرم خشکدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 10- 13دول ج
  در استان خراسان شمالی )2(

 اي علوفهذرت : نام گیاه
  خراسان شمالی :استان

  )2( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 5 خرداد 5 اردیبهشت کاشت

 15 خرداد 15 اردیبهشت سبزینگی

 20 تیر 5 تیر دهی گل

 5 شهریور 20 مرداد )يا نهیسبز(رسیدگی

 1 مهر 10 شهریور )سیلو - اي علوفه(برداشت

 10  شهریور 5  اردیبهشت  سیکل رشد

  15  تیر  20  اردیبهشت  مرحله توسعه
  5  شهریور  20  مرداد  مرحله بلوغ

 
 
 

با زمستان خنک و تابستان  خشکدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  -11-13دول ج
  در استان خراسان شمالی )1( گرم

 زمینی سیب: نام گیاه
  خراسان شمالی :استان
  )1( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 اردیبهشت 15 فروردین کاشت

 25 خرداد 25 اردیبهشت سبزینگی

 30 تیر 25 خرداد دهی گل

 20 شهریور 15 مرداد )غده(رسیدگی

 25 مهر 25 شهریور )غده(برداشت

 25  شهریور 15  فروردین  سیکل رشد
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با زمستان خنک و تابستان  خشکدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  -12-13دول ج
  در استان خراسان شمالی )2( گرم

 زمینی سیب: نام گیاه
  خراسان شمالی :استان

  )2( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 5 اردیبهشت 5 فروردین کاشت

 15 خرداد 15 اردیبهشت سبزینگی

 20 تیر 15 خرداد دهی گل

 10 شهریور 5 مرداد )غده(رسیدگی

 15 مهر 15 شهریور )غده(برداشت

 15  شهریور 10  فروردین  سیکل رشد

  
  

در  )1( با زمستان خنک و تابستان گرم خشکدوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه  - 13-13دول ج
 استان خراسان شمالی

 پیاز: نام گیاه
  استان خراسان شمالی :استان

  )1( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 فروردین 20 اسفند کاشت

 5 اردیبهشت 25 فروردین سبزینگی

 20 مرداد 25 تیر دهی گل

 30 شهریور 5 شهریور )غده(رسیدگی

 5 آبان 20 شهریور )غده(برداشت

 25  شهریور 25  اسفند  سیکل رشد

 25  فروردین 25  اسفند  زنی جوانه

 31  شهریور 5  شهریور  دوره تشکیل میوه
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 )2(با زمستان خنک و تابستان گرم  خشکدوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه  -14-13دول ج
  در استان خراسان شمالی

 پیاز: نام گیاه
  استان خراسان شمالی :استان

  )2( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 فروردین 10 اسفند کاشت

 25 فروردین 15 فروردین سبزینگی
 10 مرداد 15 تیر دهی گل

 20 شهریور 25 مرداد )غده(رسیدگی
 25 مهر 10 شهریور )غده(برداشت

 10  شهریور 15  اسفند  سیکل رشد
 15  فروردین 15  اسفند  زنی جوانه

 20  شهریور 25  مرداد  دوره تشکیل میوه

 
  

با زمستان خنک و تابستان  خشکدر پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  -15-13دول ج
  در استان خراسان شمالی )1(گرم 

 فرنگی گوجه: نام گیاه
  خراسان شمالی :استان

  )1( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 اردیبهشت  5 اردیبهشت )نشاء(کاشت

 30 اردیبهشت 15 اردیبهشت سبزینگی

 30 شهریور 15 خرداد دهی گل

 10 )چین آخر(مهر 30 خرداد )چین اول(رسیدگی

 30 مهر 30 خرداد  برداشت

 30  خرداد 10  اردیبهشت  سیکل رشد

 30  اردیبهشت 10  اردیبهشت  زنی جوانه

 10  مهر 30  خرداد  دوره تشکیل میوه
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با زمستان خنک و تابستان  خشکدر پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  -16-13دول ج
 در استان خراسان شمالی )2(گرم 

 فرنگی گوجه: نام گیاه
  خراسان شمالی :استان
 )2( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 اردیبهشت 25 فروردین )نشاء(کاشت

 20 اردیبهشت 5 اردیبهشت سبزینگی

 20 شهریور 5 خرداد دهی گل

 1 مهر 20 خرداد )چین اول(رسیدگی

 20 مهر 20 فروردین برداشت

 20  خرداد 30  فروردین  سیکل رشد

 15  اردیبهشت 1  اردیبهشت  زنی جوانه

 1  مهر 20  خرداد  دوره تشکیل میوه

  
  

با زمستان خنک و تابستان  خشکدر پهنه  چغندرقنددوره فنولوژي گیاه  -17-13دول ج
  در استان خراسان شمالی )1(گرم 

 چغندرقند: نام گیاه
  خراسان شمالی :استان

  )1( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 اردیبهشت 15 اردیبهشت کاشت

 10 خرداد 25 اردیبهشت سبزینگی

 30 مهر 15 شهریور )غده(رسیدگی

 30 آبان 20 شهریور )غده(برداشت

 10 شهریور 10 اردیبهشت  سیکل رشد
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با زمستان خنک و تابستان  خشکدوره فنولوژي گیاه چغندرقند در پهنه  -18-13دول ج
  در استان خراسان شمالی )2(گرم 

 چغندرقند: نام گیاه
  خراسان شمالی :استان

  )2( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 20 اردیبهشت 5 اردیبهشت کاشت

 1 خرداد 10 اردیبهشت سبزینگی

 20 مهر 5 شهریور )غده(رسیدگی

 20 آبان 10 شهریور )غده(برداشت

 10 شهریور 10 اردیبهشت  سیکل رشد

  
  

در  )1(با زمستان خنک و تابستان گرم  خشکدر پهنه  پنبهدوره فنولوژي گیاه  -19-13دول ج
  استان خراسان شمالی

 پنبه: نام گیاه
  خراسان شمالی  :استان
  )1( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 خرداد 25 اردیبهشت کاشت

 20 خرداد 10 خرداد سبزینگی

 30 مرداد 30 تیر دهی گل

 30 مهر 25 شهریور )وش(رسیدگی

 25 آبان 30 شهریور )وش(برداشت

 30 مهر 25 شهریور  بلوغ

 20 شهریور 5 مرداد  دوره تشکیل میوه

 30 شهریور 30 اردیبهشت  سیکل رشد
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در  )2(با زمستان خنک و تابستان گرم  خشکدوره فنولوژي گیاه پنبه در پهنه  - 20-13دول ج
  استان خراسان شمالی

 پنبه: نام گیاه
  خراسان شمالی :استان

  )2( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 اردیبهشت 15 اردیبهشت کاشت

 10 خرداد 25 اردیبهشت سبزینگی

 20 مرداد 20 تیر دهی گل

 20 مهر 15 شهریور )وش(رسیدگی

 15 آبان 20 شهریور )وش(برداشت

 20 مهر 25 شهریور  بلوغ

 10 شهریور 25 تیر  دوره تشکیل میوه

 25 شهریور 20 اردیبهشت  سیکل رشد

  
  

با زمستان خنک و تابستان گرم  خشکدر پهنه  آفتابگرداندوره فنولوژي گیاه  - 21-13دول ج
  در استان خراسان شمالی )1(

 آفتابگردان: نام گیاه
  خراسان شمالی :استان

  )1( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 خرداد 20 اردیبهشت کاشت

 20 خرداد 30 اردیبهشت سبزینگی

 20 مرداد 25 تیر دهی گل

 25 مهر 25 شهریور رسیدگی

 5 آبان 30 شهریور برداشت

 30 شهریور 25 اردیبهشت  سیکل رشد
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با زمستان خنک و تابستان  خشکدر پهنه آفتابگردان دوره فنولوژي گیاه  -22-13دول ج
  در استان خراسان شمالی )2(گرم 

 آفتابگردان: نام گیاه
  خراسان شمالی :استان

  )2( با زمستان خنک و تابستان گرم خشک: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 اردیبهشت 10 اردیبهشت کاشت

 10 خرداد 20 اردیبهشت سبزینگی

 10 مرداد 15 تیر دهی گل

 15 مهر 15 شهریور رسیدگی

 25 مهر 20 شهریور برداشت

 20 شهریور 15 اردیبهشت  سیکل رشد

  

 
    



 

14  
  :چهاردهمفصل 

  
  استان خوزستان گیاهان زراعی فنولوژي هاي دوره

  
  

  کنندگان تهیه

: و مهناز اسکندري میمند سیدعلیرضا سیدجاللی، میرناصر نویدي، علی زین الدینی
مؤسسه تحقیقات خاك و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج،  علمی هیئتاعضاي 

  ایران

محققین مؤسسه تحقیقات خاك : زهرا محمداسماعیل، جواد سیدمحمدي و بهاره دلسوزخاکی
  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایرانو آب

مرکز  ،اصالح و تهیه نهال و بذر یقات بخش تحق علمی هیئتعضو : آینه مهندس غالمعباس لطفعلی
، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج خوزستان استان تحقیقات، آموزش  کشاورزي و منابع طبیعی

  کشاورزي، اهواز، ایران

مرکز  بخش تحقیقات خاك و آب، علمی هیئتاعضاي : کامران میرزا شاهی، سعید سلیم پور 
استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج تحقیقات، آموزش کشاورزي و منابع طبیعی صفی آباد 

 ، ایراندزفولکشاورزي، 
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. دهدنشان می ACZبندي اقلیمی استان خوزستان را براساس روش طبقه 1- 14شکل 
  . ها، تعیین شده استهاي فنولوژي محصوالت زراعی استان خوزستان براساس این پهنه دوره
  

  
  ACZبندي اقلیم خوزستان به روش  نقشه پهنه – 1- 14شکل 

  

  
در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان  اي دانهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 1-14دول ج

  در استان خوزستان) 2( خیلی گرم
  اي دانهذرت : نام گیاه

 خوزستان: استان
  )2( تابستان خیلی گرم خشک با زمستان مالیم و: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 7 مرداد 25 تیر کاشت
 30 شهریور 7 مرداد سبزینگی

 15 مهر 30 شهریور دهی گل
 7 آذر 15 مهر رسیدگی
 20 آذر 7 آذر برداشت

 7 آذر 7 مرداد سیکل رشد
 25 شهریور 26 مرداد مرحله توسعه

 7 آذر 15 مهر بلوغ مرحله
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دوره فنولوژي گیاه ذرت بهاره در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان  - 2-14دول ج

 در استان خوزستان) 2( خیلی گرم
  ذرت بهاره: نام گیاه

 خوزستان :استان
  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 اسفند 15 اسفند کاشت

 20 اردیبهشت 21 اسفند سبزینگی
 5 خرداد 21 اردیبهشت دهیگل

 20 تیر 7 تیر رسیدگی
 5 مرداد 20 اسفند برداشت

 20 تیر 21 اسفند سیکل رشد

 5 اردیبهشت 7 فروردین مرحله توسعه
 20 تیر 10 تیر مرحله بلوغ

 
  

اي در پهنه خشک با زمستان مالیم و فنولوژي گیاه سورگوم دانهدوره  - 3-14دول ج
 در استان خوزستان) 2( تابستان خیلی گرم

 ايسورگوم دانه: نام گیاه
 خوزستان: استان
  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت کاشت

 30 تیر 16 اردیبهشت سبزینگی
 15 مرداد 30 تیر دهیگل

 10 مهر 15 مرداد رسیدگی
 25 مهر 10 مهر برداشت

 10 مهر 16 اردیبهشت سیکل رشد

   



 219/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خوزستان                       دوره: چهاردهمفصل 

 
 

اي در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان دوره فنولوژي گیاه یونجه دانه - 4-14دول ج
 خوزستاندر استان ) 2( خیلی گرم

 ايیونجه دانه: نام گیاه
 خوزستان : استان

  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع  ماه شروع

 30 مهر 1 مهر کاشت

 25 آذر 30 مهر سبزینگی

 30 اردیبهشت 25 آذر دهیگل

 15 مرداد 30 اردیبهشت رسیدگی

 30 مرداد 15 مرداد برداشت

 15 مهر 30 مهر سیکل رشد

  
  

دوره فنولوژي گیاه یونجه علوفه اي در پهنه خشک با زمستان مالیم و  - 5-14دول ج
  در استان خوزستان) 2(تابستان خیلی گرم

 یونجه علوفه اي: نام گیاه
 خوزستان : استان

  )2(گرم خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع  ماه شروع

 30 مهر 1 مهر کاشت

 25 آذر 30 مهر سبزینگی

 30 اردیبهشت 25 آذر دهیگل

 15 مرداد 30 اردیبهشت رسیدگی

 30 شهریور 15 تیر برداشت

 15 مرداد 30 مهر سیکل رشد

  
  
  



 220/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی دوره فنولوژي گیاه گندم در  - 6-14دول ج
 در استان خوزستان) 2( گرم

 گندم: نام گیاه
 خوزستان : استان

  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 20 آذر 15 آبان کاشت

 25 بهمن 20 آذر سبزینگی

 10 اسفند 25 بهمن دهیگل

 20 فروردین 10 فروردین رسیدگی

 5 اردیبهشت 20 فروردین برداشت

 20 فروردین 20 ذرآ سیکل رشد

  
  

 دوره فنولوژي گیاه جو در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم - 7-14دول ج
  در استان خوزستان) 2(

 جو: نام گیاه
 خوزستان: استان
  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آذر 20 آبان کاشت

 30 بهمن 30 آذر سبزینگی
 10 فروردین 30 بهمن دهیگل

 20 فروردین 10 فروردین رسیدگی
 5 اردیبهشت 20 فروردین برداشت

 20 فروردین 30 ذرآ سیکل رشد

  
   



 221/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خوزستان                       دوره: چهاردهمفصل 

 
 

) 2( دوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم - 8-14دول ج
 در استان خوزستان

 کلزا: نام گیاه
 خوزستان : استان

  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 آبان 1 آبان کاشت

 20 دي 20 آبان سبزینگی

 15 فروردبن 30 دي دهیگل
 31 اردیبهشت 15 فروردبن رسیدگی
 15 خرداد 1 خرداد برداشت

 31 اردیبهشت 20 آبان سیکل رشد
 

  
دوره فنولوژي گیاه بادمجان در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  - 9-14دول ج

 خوزستاندر استان ) 2( گرم
 بادمجان: نام گیاه

 خوزستان: استان
  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 1 مهر 15 شهریور کاشت

 15 مهر 25 شهریور زنیجوانه
 1 فروردین 1 مهر سبزینگی

 15 فروردین 2 فروردین دهیگل
 1 اردیبهشت 15 فروردین رسیدگی
 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت برداشت

 1 اردیبهشت 1 مهر سیکل رشد
 15 فروردین 15 اسفند دوره تشکیل میوه 

    



 222/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

 دوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم - 10-14دول ج
 در استان خوزستان) 2(

 پیاز: نام گیاه
 خوزستان : استان

  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 شهریور 20 شهریور کاشت

 30 شهریور 20 شهریور جوانه زنی

 15 اردیبهشت 30 شهریور سبزینگی
 20 اردیبهشت 10 اردیبهشت دهیگل

 15 خرداد 15 اردیبهشت رسیدگی
 20 خرداد 20 اردیبهشت برداشت

 15 خرداد 30 شهریور سیکل رشد
 15 خرداد 15 اردیبهشت دوره تشکیل میوه 

  
  

 دوره فنولوژي گیاه خربزه در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم - 11-14دول ج
  در استان خوزستان) 2(

 خربزه: نام گیاه
 خوزستان : استان
  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 اسفند 1 بهمن کاشت

 15 فروردین 15 اسفند سبزینگی

 1 اردیبهشت 15 فروردین دهیگل

 15 خرداد 15 اردیبهشت رسیدگی

 30 خرداد 15 خرداد برداشت

 15 خرداد 15 اسفند سیکل رشد

    



 223/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خوزستان                       دوره: چهاردهمفصل 

 
 

 دوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم - 12-14دول ج
  در استان خوزستان) 2(

 خیار: نام گیاه
 خوزستان : استان
 )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع شروعماه 

 29 اسفند 21 اسفند کاشت

 5 فروردین 25 اسفند زنیجوانه

 31 فروردین 7 فروردین سبزینگی

 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت دهیگل

 31 خرداد 16 خرداد رسیدگی

 15 تیر 1 تیر برداشت

 31 خرداد 7 فروردین سیکل رشد

 5 اردیبهشت 1 فروردین دوره تشکیل میوه

   
  

دوره فنولوژي گیاه سیب زمینی پاییزه در پهنه خشک با زمستان مالیم و  -13-14دول ج
  در استان خوزستان) 2( تابستان خیلی گرم

  سیب زمینی پاییزه: نام گیاه
 خوزستان : استان

  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع شروعماه 

 30 مهر 1 مهر کاشت

 30  دي 30 مهر سبزینگی

 15 بهمن 1 بهمن دهیگل

 30 بهمن 15 بهمن رسیدگی

 29 اسفند 30 بهمن برداشت

 30 بهمن 30 مهر  سیکل رشد

        



 224/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

و  دوره فنولوژي گیاه سیب زمینی زمستانه در پهنه خشک با زمستان مالیم -14-14دول ج
  در استان خوزستان) 2( تابستان خیلی گرم

 سیب زمینی زمستانه: نام گیاه
 خوزستان : استان

  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 دي 1 دي کاشت

 1 اردیبهشت 30 دي سبزینگی

 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت دهیگل

 31 اردیبهشت 15 اردیبهشت رسیدگی

 10 خرداد 31 اردیبهشت برداشت

 31 اردیبهشت 30 دي سیکل رشد

  
  

دوره فنولوژي گیاه گوجه فرنگی بهاره در پهنه خشک با زمستان مالیم و  -15-14ول جد
  در استان خوزستان) 2( تابستان خیلی گرم

  بهارهگوجه فرنگی : نام گیاه
 خوزستان : استان

  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 29 اسفند 20 اسفند کاشت

 29 اسفند 20 اسفند زنیجوانه

 4 اردیبهشت 1 فروردین سبزینگی

 24 اردیبهشت 4 اردیبهشت دهیگل

 15 خرداد 24 اردیبهشت رسیدگی

 30 خرداد 15 خرداد برداشت

 15 خرداد 1 فروردین سیکل رشد

 15 خرداد 24 اردیبهشت دوره تشکیل میوه

   



 225/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خوزستان                       دوره: چهاردهمفصل 

 
 

دوره فنولوژي گیاه گوجه فرنگی تابستانه در پهنه خشک با زمستان مالیم و  -16-14دول ج
 در استان خوزستان) 2( تابستان خیلی گرم

  تابستانه گوجه فرنگی: نام گیاه
 خوزستان : استان

  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 مهر 25 شهریور کاشت

 10 مهر 31 شهریور زنیجوانه

 10 آبان 10 مهر سبزینگی

 25 آبان 10 آبان دهیگل

 10 آذر 25 آبان رسیدگی

 3 دي 10 آذر برداشت

 10 آذر 10 مهر سیکل رشد

 25 آبان 25 مهر دوره تشکیل میوه

  
  
دوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  -17-14دول ج

 در استان خوزستان) 2( گرم
 هندوانه: نام گیاه

 خوزستان: استان
  )2( مالیم و تابستان خیلی گرمخشک با زمستان : ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 29 اسفند 20 اسفند کاشت

 31 فروردین 1 فروردین سبزینگی

 15 اردیبهشت 31 فروردین دهیگل

 25 خرداد 15 اردیبهشت رسیدگی

 10 مرداد 25 خرداد برداشت

 25 خرداد 1 فروردین سیکل رشد

   



 226/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه لوبیا چیتی بهاره در پهنه خشک با زمستان مالیم و  -18-14دول ج
  در استان خوزستان) 2( تابستان خیلی گرم

 بهاره لوبیا چیتی: نام گیاه
 خوزستان: استان
  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان پایانماه  روز شروع ماه شروع
 5 دي 25 آذر کاشت

 15 بهمن 5 دي سبزینگی

 25 بهمن 15 بهمن دهیگل

 15 فروردین 5 فروردین رسیدگی

 30 فروردین 15 فروردین برداشت

 15 فروردین 5 دي  رشد سیکل

 5 فروردین 1 اسفند  مرحله توسعه

 15 فروردین 5 فروردین  مرحله بلوغ

 
  

گیاه لوبیا چیتی تابستانه در پهنه خشک با زمستان مالیم و  دوره فنولوژي - 19-14دول ج
  در استان خوزستان) 2( تابستان خیلی گرم

 تابستانه لوبیا چیتی: نام گیاه
 خوزستان: استان
  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 شهریور 1 شهریور کاشت

 17 مهر 15 شهریور سبزینگی

 25 آبان 17 مهر دهیگل

 15 آذر 25 آبان رسیدگی

 30 آذر 15 آذر برداشت

 15 آذر 15 شهریور  رشد سیکل

 25 آبان 17 مهر  مرحله توسعه

 15 آذر 25 آبان  مرحله بلوغ



 227/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خوزستان                       دوره: چهاردهمفصل 

 
 

در پهنه خشک با محلی  ارقام -مستقیم دوره فنولوژي گیاه برنج کاشت -20-14دول ج
  در استان خوزستان) 2( زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم

 محلی ارقام - مستقیم کاشت -برنج: نام گیاه
 خوزستان: استان
  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 خرداد 1 خرداد کاشت

 21 خرداد 7 خرداد زنیجوانه
 26 مهر 12 مهر رسیدگی
 10 آبان 26 مهر برداشت

 26 مهر 7 خرداد  سیکل رشد
 18 مرداد 7 خرداد  مرحله توسعه
 26 مهر 10 مهر  مرحله  شیري

 1 ردادم 1 خرداد  مرحله سبزینگی+مرحله کشت
 8 شهریور 7 خرداد  سبزینگی

  
  

پرمحصول در پهنه خشک  ارقام -مستقیم گیاه برنج کاشتدوره فنولوژي  -21-14دول ج
  در استان خوزستان) 2( با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم

 پرمحصول ارقام - مستقیم کاشت -برنج: نام گیاه
 خوزستان : استان
  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 تیر 1 تیر کاشت

 19 تیر 5 تیر زنیجوانه
 20 آبان 6 آبان برداشت

 6 آبان 5 تیر  سیکل رشد
 8 شهریور 5 تیر  مرحله توسعه
 6 آبان  20  مهر  مرحله  شیري

 1 شهریور 1 تیر  مرحله سبزینگی+مرحله کشت
 19 شهریور 5 تیر  سبزینگی

   



 228/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

محلی در پهنه خشک با  ارقام - نشایی فنولوژي گیاه برنج کاشتدوره  -22-14دول ج
  در استان خوزستان) 2( زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم

 محلی ارقام - نشایی کاشت -برنج: نام گیاه
 خوزستان: استان
  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم:ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 خرداد 1 خرداد کاشت

 21 خرداد 7 خرداد زنیجوانه
 11 آبان 27 مهر رسیدگی
 25 آبان 11 آبان برداشت

 11 آبان 7 خرداد  سیکل رشد
 28 مرداد 7 خرداد  مرحله توسعه
 11 آبان  25  مهر  مرحله  شیري

 1 ردادم 1 خرداد  مرحله سبزینگی+مرحله کشت
 13 شهریور 7 خرداد  سبزینگی

  
  

پرمحصول در پهنه خشک  ارقام - نشایی دوره فنولوژي گیاه برنج کاشت -23-14دول ج
  در استان خوزستان) 2( با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم

 پرمحصول ارقام - نشایی کاشت -برنج: نام گیاه
 خوزستان : استان
 )2( گرمخشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی : ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 تیر 1 تیر کاشت

 19 تیر 5 تیر زنیجوانه
 11 آبان 28 مهر رسیدگی
 25 آبان 11 آبان برداشت

 11 آبان 5  تیر  سیکل رشد
 13 شهریور 5 تیر  مرحله توسعه
 11 آبان  25  مهر  مرحله  شیري

 1 شهریور 1 تیر  سبزینگیمرحله +مرحله کشت
 24 شهریور 5 تیر  سبزینگی



 229/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خوزستان                       دوره: چهاردهمفصل 

 
 

 دوره فنولوژي گیاه سیر در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم - 24-14دول ج
  در استان خوزستان) 2(

 سیر:  نام گیاه
  خوزستان: استان
  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 آذر 10 آبان کاشت

 15 اسفند 15 آذر سبزینگی

 1 فروردین 15 اسفند دهیگل

 15 فروردین 1 فروردین رسیدگی

 30 فروردین 15 فروردین برداشت

 15 فروردین 15 آذر  سیکل رشد

 5 آذر 20 آبان  جوانه زنی

 1 فروردین 1 بهمن  دوره تشکیل میوه

  
  

دوره فنولوژي گیاه چغندرقند در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان  -25-14دول ج
  در استان خوزستان) 2( خیلی گرم

 چغندرقند: نام گیاه
 نخوزستا: استان

 خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
  تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 مهر 15 شهریور کاشت

 12 مهر 5 مهر جوانه زنی

 1 اردیبهشت 5 مهر سبزینگی

 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت رسیدگی

 30 اردیبهشت 15 اردیبهشت برداشت

 15 اردیبهشت 5 مهر  سیکل رشد
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دوره فنولوژي گیاه هویج در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  -26-14دول ج

 استان خوزستاندر ) 2( گرم
 هویج: نام گیاه

 خوزستان : استان
  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 1 آبان 15 مهر کاشت

 15 دي 1 آبان سبزینگی

 5 آبان 25 مهر  زنیجوانه

 1 بهمن 15 دي دهیگل

 15 بهمن 1 بهمن رسیدگی

 30 بهمن 15 بهمن برداشت

 15 بهمن 1  آبان  سیکل رشد

  
  

دوره فنولوژي گیاه آفتابگردان بهاره در پهنه خشک با زمستان مالیم و  -27-14دول ج
 در استان خوزستان) 2( تابستان خیلی گرم

 آفتابگردان بهاره: نام گیاه
 خوزستان : استان

 )2( مالیم و تابستان خیلی گرمخشک با زمستان : ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 بهمن 1 بهمن کاشت

 1 اردیبهشت 15 بهمن سبزینگی

 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت دهیگل

 15 خرداد 15 اردیبهشت رسیدگی

 30 خرداد 15 خرداد برداشت

 15 خرداد 15 بهمن  سیکل رشد
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دوره فنولوژي گیاه آفتابگردان تابستانه در پهنه خشک با زمستان مالیم و  -28-14دول ج

 در استان خوزستان) 2( تابستان خیلی گرم
 آفتابگردان تابستانه: نام گیاه

 خوزستان : استان
  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 شهریور 1  شهریور کاشت

 1 آبان 15 شهریور سبزینگی

 15 آبان 2 آبان دهیگل

 1  آذر 15 آبان رسیدگی

 15  آذر 1  آذر برداشت

 1 آذر 1 شهریور  سیکل رشد

  
  

 دوره فنولوژي گیاه باقال در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم -29-14دول ج
 استان خوزستاندر ) 2(

 باقال :نام گیاه
 خوزستان : استان
 )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
   تاریخ 

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 آبان 1 آبان کاشت

 1 اسفند 15 آبان سبزینگی

 15 اسفند 1 اسفند دهیگل

 15 فروردین 1 فروردین رسیدگی

 30 فروردین 15 فروردین برداشت

 15 فروردین 15 آبان  سیکل رشد

 10  دي 8 اسفند  مرحله توسعه

 15  فروردین  1  فروردین  مرحله بلوغ
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 دوره فنولوژي گیاه سویا در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم - 30-14دول ج

  در استان خوزستان) 2(
  سویا :نام گیاه

 خوزستان : استان
  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 31 تیر 20 تیر کاشت

 15 مرداد 31 تیر سبزینگی

 1 مهر 1 شهریور دهیگل

 1 آبان 1 مهر رسیدگی

 15 آبان 1 آبان برداشت

 1 آبان 31 تیر  سیکل رشد

 1 آبان 1 مهر  دوره بلوغ

 20  شهریور 20  مرداد  مرحله توسعه

  
  

 دوره فنولوژي گیاه شبدر در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم - 31-14دول ج
  در استان خوزستان) 2(

 شبدر :نام گیاه
 خوزستان : استان
  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 مهر 15 شهریور کاشت

 15 فروردین 5 مهر سبزینگی

 15 خرداد 15 فروردین دهیگل

 15 تیر 1 تیر رسیدگی

 30 تیر 15 تیر برداشت

 15 تیر 5 مهر  سیکل رشد

   



 233/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خوزستان                       دوره: چهاردهمفصل 

 
 

زمستان مالیم و تابستان خیلی دوره فنولوژي گیاه کنجد در پهنه خشک با  -32-14دول ج
  در استان خوزستان) 2( گرم

 کنجد :نام گیاه
 خوزستان : استان
  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 مرداد 20 تیر کاشت

 20 شهریور 10 مرداد سبزینگی

 1 مهر 20 شهریور دهیگل

 15 آبان 15 مهر رسیدگی

 30 آبان 15 آبان برداشت

 15 آبان 10 مرداد  سیکل رشد

  
  

در پهنه  )بازویی(کشت راتون  -  زودرس -نیشکردوره فنولوژي گیاه  -33-14دول ج
  در استان خوزستان) 2(خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم 

  )بازویی(راتون کشت  -زودرس - نیشکر :نام گیاه
 خوزستان: استان
  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 مهر 10 مهر کاشت

 20 آبان 1 آبان زنی جوانه

  رویشی
  29  اسفند  20  آبان  بطئی

رویشی 
  اصلی

  30  خرداد  1  فروردین  زنی پنجه
  31  شهریور  1  تیر  رشد ساقه

 15 آبان 15 )سال دوم(مهر رسیدگی

 15 دي 15 آبان برداشت

 15 )سال دوم(آبان 1 )سال اول(آبان   سیکل رشد
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در پهنه   )بازویی(کشت راتون  - میان رس -دوره فنولوژي گیاه نیشکر -34-14دول ج
  در استان خوزستان )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم

  )بازویی(کشت راتون  - رس میان - نیشکر :نام گیاه
 خوزستان: استان
  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 آبان 25 مهر کاشت

 5 آذر 15 آبان زنی جوانه

  رویشی
  29  اسفند  5  آذر  بطئی

رویشی 
  اصلی

  15  تیر  1  فروردین  زنی پنجه
  15  )سال دوم(مهر   15  تیر  رشد ساقه

 30 آذر 15 آبان رسیدگی

 30 بهمن 30 آذر برداشت

 30 )سال دوم(آذر 15 )سال اول(آبان   سیکل رشد
  
  

پهنه  در) بازویی(کشت راتون  - دیررس -دوره فنولوژي گیاه نیشکر -35-14دول ج
 در استان خوزستان )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم

  )  بازویی(کشت راتون  -  رس دیر - نیشکر :نام گیاه
 خوزستان: استان
  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 1 دي 20 آذر کاشت

 1 بهمن 10 دي زنی جوانه

  رویشی
  29  اسفند  1  بهمن  بطئی

رویشی 
  اصلی

  30  تیر  1  فروردین  زنی پنجه
  15  )سال دوم(آبان   1  مرداد  رشد ساقه

 15 بهمن 30 آبان رسیدگی

 15 )سال سوم(فروردین 15 بهمن برداشت

 15 )سال دوم(بهمن 10 )سال اول(دي   سیکل رشد
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  دوره فنولوژي گیاه ذرت بهاره در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  - 36-14دول ج
  در استان خوزستان) 2( گرم

  ذرت بهاره:  نام گیاه
 خوزستان  :استان

  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 27 اسفند 12  اسفند کاشت

 27 اردیبهشت 28 اسفند سبزینگی

 10 خرداد 28 اردیبهشت دهیگل

 27 تیر 14 تیر رسیدگی

 15 مرداد 27 تیر برداشت

 27 تیر 28 اسفند سیکل رشد

 12 اردیبهشت 14 فروردین مرحله توسعه

 27 تیر 17 تیر مرحله بلوغ
  
  

تابستانه در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان دوره فنولوژي گیاه ذرت  -37-14دول ج
  در استان خوزستان) 2( خیلی گرم

  ذرت تابستانه:  نام گیاه
 خوزستان  :استان

  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 14 مرداد 1 مرداد کاشت

 7 مهر 15 مرداد سبزینگی

 23 مهر 8 مهر دهیگل

 14 آذر 23 مهر رسیدگی

 30 آذر 15 آذر برداشت

 14 آذر 15 مرداد سیکل رشد

 31 شهریور 1 شهریور مرحله توسعه

 14 آذر 23 مهر مرحله بلوغ
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دوره فنولوژي گیاه سورگوم در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان  -38-14دول ج
  در استان خوزستان) 2( خیلی گرم

 سورگوم: نام گیاه
 خوزستان : استان

  )2( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 22 اردیبهشت 7 اردیبهشت کاشت

 7 مرداد 22 اردیبهشت سبزینگی

 22  مرداد 7 مرداد دهیگل

 17 مهر 22  مرداد رسیدگی

 3 آبان 17 مهر برداشت

 17 مهر 22 اردیبهشت سیکل رشد

 
  

دوره فنولوژي گیاه یونجه دانه اي در پهنه خشک با زمستان مالیم و  - 39-14دول ج
 در استان خوزستان) 1( تابستان خیلی گرم

 یونجه دانه اي: نام گیاه
 خوزستان : استان 
  )1( مالیم و تابستان خیلی گرم خشک با زمستان: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع  ماه شروع

 25 مهر 1 مهر کاشت

 1 فروردین 25 مهر سبزینگی

 15 فروردین 1 فروردین دهیگل

 7 مرداد 15 فروردین رسیدگی

 22 مرداد 7 مرداد برداشت

 7 مرداد 25 مهر سیکل رشد
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دوره فنولوژي گیاه یونجه علوفه اي در پهنه خشک با زمستان مالیم و  -40-14دول ج

  در استان خوزستان) 1( تابستان خیلی گرم
 یونجه علوفه اي: نام گیاه

 خوزستان : استان
  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع  ماه شروع

 25 مهر 1 مهر کاشت

 1 فروردین 25 مهر سبزینگی

 15 اردیبهشت 1 فروردین  دهیگل

 7 مرداد 15 اردیبهشت رسیدگی

 5 مهر 22 تیر برداشت

 7 مرداد 25 مهر سیکل رشد

  
  

 دوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم - 41-14دول ج
 در استان خوزستان) 1(

 گندم: نام گیاه
 خوزستان : استان

  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 آذر 20 آبان کاشت

 5 اسفند 20 آذر سبزینگی

 20 اسفند 1 اسفند دهیگل

 10 اردیبهشت 25 فروردین رسیدگی

 25 اردیبهشت 10 اردیبهشت برداشت

 10 اردیبهشت 20 آذر سیکل رشد
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دوره فنولوژي گیاه جو در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  - 42- 14دول ج

  در استان خوزستان) 1( گرم
  جو: نام گیاه

 خوزستان : استان
  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آذر 22 آبان کاشت

 8 اسفند 30 آذر سبزینگی

 5 فروردین 8 اسفند دهیگل

 10 اردیبهشت 5 فروردین رسیدگی

 25 اردیبهشت 10 اردیبهشت برداشت

 10 اردیبهشت 30 آذر سیکل رشد

  
  

خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی دوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  -43-14دول ج
 در استان خوزستان) 1( گرم

 کلزا: نام گیاه
 خوزستان : استان

  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 17 آبان 1 آبان کاشت

 5 بهمن 18 آبان سبزینگی

 29 اسفند 5 بهمن دهیگل

 31 اردیبهشت 1 فروردبن رسیدگی

 15 خرداد 1 خرداد برداشت

 31 اردیبهشت 18 آبان سیکل رشد
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دوره فنولوژي گیاه بادمجان در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان  -44-14دول ج

 در استان خوزستان) 1( خیلی گرم
 بادمجان: نام گیاه

 خوزستان : استان
  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 7 مهر 22 شهریور کاشت

 22 مهر 1 مهر جوانه زنی

 7 فروردین 7 مهر سبزینگی

 22 فروردین 7 فروردین دهیگل

 7 اردیبهشت 22 فروردین رسیدگی

 22 اردیبهشت 7 اردیبهشت برداشت

 7 اردیبهشت 7 مهر سیکل رشد

 22 فروردین  22 اسفند دوره تشکیل میوه 
  
  

دوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  -45-14دول ج
  در استان خوزستان) 1( گرم

 پیاز: نام گیاه
 خوزستان : استان

  )1( خیلی گرم خشک با زمستان مالیم و تابستان: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15  آبان 20  مهر کاشت

 25  آبان 16  آبان جوانه زنی
 20 فروردین 25  آبان سبزینگی

 30 فروردین 20 فروردین دهیگل
 25 اردیبهشت 30 فروردین رسیدگی
 30 اردیبهشت 10 اردیبهشت برداشت

 25 اردیبهشت 25  آبان سیکل رشد
 20  اردیبهشت 30 فروردین دوره تشکیل میوه 
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 دوره فنولوژي گیاه خربزه در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم - 46-14دول ج
  در استان خوزستان) 1(

 خربزه: نام گیاه
 خوزستان  :استان
  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 رشدمرحله 
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 22 اسفند 8 بهمن کاشت

 22 فروردین 22 اسفند سبزینگی

 8 اردیبهشت 22 فروردین دهیگل

 22 خرداد 22 اردیبهشت رسیدگی

 8 تیر 22 خرداد برداشت

 22 خرداد 22 اسفند سیکل رشد

  
  

 خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم دوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه - 47-14دول ج
 در استان خوزستان) 1(

 خیار: نام گیاه
  خوزستان : استان
  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 اسفند 1 اسفند کاشت

 5 فروردین 5 اسفند جوانه زنی

 22 فروردین 1 فروردین سبزینگی

 7 اردیبهشت 22 فروردین دهیگل

 31 خرداد 7 خرداد رسیدگی

 15 تیر 1 تیر برداشت

 31 خرداد 1 فروردین سیکل رشد

 15 اردیبهشت 15 فروردین دوره تشکیل میوه

 
   



 241/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خوزستان                       دوره: چهاردهمفصل 

 
 

  
 دوره فنولوژي گیاه سیب زمینی پاییزه در پهنه خشک با زمستان مالیم و -48-14دول ج

 در استان خوزستان) 1( تابستان خیلی گرم
  سیب زمینی پاییزه: نام گیاه

 خوزستان : استان
  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30  آبان 1 آبان کاشت

 7 بهمن 1 آذر سبزینگی

 22 بهمن 7 بهمن دهیگل

 10 اسفند 22 بهمن رسیدگی

 29 اسفند 10 اسفند برداشت

 10 اسفند 1 آذر  سیکل رشد

  
  

دوره فنولوژي گیاه سیب زمینی زمستانه در پهنه خشک با زمستان مالیم و  - 49-14دول ج
  در استان خوزستان) 1( تابستان خیلی گرم

  سیب زمینی زمستانه: نام گیاه
 خوزستان : استان

  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30  بهمن 1 بهمن کاشت

 1 خرداد 30 بهمن سبزینگی

 15 خرداد 1 خرداد دهیگل

 31 خرداد 15 خرداد رسیدگی

 10 تیر 31 خرداد برداشت

 31 خرداد 30 بهمن  سیکل رشد

   



 242/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

  
دوره فنولوژي گیاه گوجه فرنگی بهاره در پهنه خشک با زمستان مالیم و  -50-14دول ج

  در استان خوزستان) 1( تابستان خیلی گرم
  گوجه فرنگی بهاره: نام گیاه

 خوزستان : استان
  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان پایانماه  روز شروع ماه شروع
 15 اسفند 5 اسفند کاشت

 15 اسفند 5 اسفند جوانه زنی

 25 فروردین 15 اسفند سبزینگی

 12 اردیبهشت 25 فروردین دهیگل

 1  خرداد 12 اردیبهشت رسیدگی

 15 خرداد 1 خرداد برداشت

 1  خرداد 15 اسفند سیکل رشد

 1  خرداد 20 فروردین دوره تشکیل میوه
  
  

دوره فنولوژي گیاه گوجه فرنگی تابستانه در پهنه خشک با زمستان مالیم و  -51-14دول ج
  در استان خوزستان) 1( تابستان خیلی گرم

 گوجه فرنگی تابستانه: نام گیاه
 خوزستان : استان

  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان پایانماه  روز شروع ماه شروع
 5  مهر 20 شهریور کاشت

 5  مهر 25 شهریور جوانه زنی

 5 آبان 5  مهر سبزینگی

 20 آبان 5 آبان دهیگل

 5 آذر 20 آبان رسیدگی

 25 آذر 5 آذر برداشت

 5 آذر 5 مهر سیکل رشد

 20 آبان 20 مهر دوره تشکیل میوه



 243/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خوزستان                       دوره: چهاردهمفصل 

 
 

خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی دوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه  -52-14دول ج
  در استان خوزستان) 1( گرم

 هندوانه: نام گیاه
 خوزستان : استان
  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 29 اسفند 5 اسفند کاشت

 22 فروردین 1 فروردین سبزینگی

 7 اردیبهشت 22 فروردین دهیگل

 27 خرداد 22 اردیبهشت رسیدگی

 25 تیر 27 خرداد برداشت

 27 خرداد 1 فروردین سیکل رشد

 
  

دوره فنولوژي گیاه لوبیا چیتی بهاره در پهنه خشک با زمستان مالیم و  -53-14دول ج
 در استان خوزستان) 1( تابستان خیلی گرم

 بهاره لوبیا چیتی: نام گیاه
 خوزستان  :استان
  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 دي 5 دي کاشت

 22 بهمن 15 دي سبزینگی

 1 اسفند 22 بهمن دهیگل

 22 فروردین 12 فروردین رسیدگی

 8 اردیبهشت 22 فروردین برداشت

 22 فروردین 15 دي  مرحله رشد

 13 فروردین 8 اسفند  مرحله توسعه

 23 فروردین 13 فروردین  مرحله بلوغ

  
   



 244/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه لوبیا چیتی تابستانه در پهنه خشک با زمستان مالیم و  -54-14دول ج
  در استان خوزستان) 1( تابستان خیلی گرم

 تابستانه لوبیا چیتی: نام گیاه
 خوزستان : استان
  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 تیر 5 تیر کاشت

 22 مرداد 15 تیر سبزینگی

 1 شهریور 22 مرداد دهیگل

 23 مهر 13 مهر رسیدگی

 8 آبان 23 مهر برداشت

 23 مهر 15 تیر  مرحله رشد

 15 مهر 7 شهریور  مرحله توسعه

 25 مهر 15 مهر  مرحله بلوغ

  
  

ارقام محلی در پهنه خشک با  - کاشت مستقیم –دوره فنولوژي گیاه برنج  -55-14دول ج
  در استان خوزستان) 1( زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم

 محلی ارقام -مستقیم کاشت _برنج: نام گیاه
 خوزستان : استان
  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 22 خرداد 7 خرداد کاشت

 30 خرداد 15 خرداد زنیجوانه

 2 آیان 20 مهر رسیدگی

 20 آیان 2 آیان برداشت

 2 آیان 15 خرداد  سیکل رشد

 25 مرداد 7 ردادم  مرحله توسعه

 5 آیان  18  مهر  مرحله  شیري

 20  مهر 8 خرداد  مرحله سبزینگی+مرحله کشت



 245/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خوزستان                       دوره: چهاردهمفصل 

 
 

ارقام پرمحصول در پهنه  - کاشت مستقیم –دوره فنولوژي گیاه برنج  -56-14دول ج
  در استان خوزستان) 1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم

 پرمحصول ارقام - مستقیم کاشت  _برنج: نام گیاه
 خوزستان : استان
  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 22 تیر 7 تیر کاشت

 25  تیر 12 تیر زنیجوانه

 12 آبان 2 آبان رسیدگی

 25 آبان 12 آبان برداشت

 12 آبان 12 تیر  سیکل رشد

 7 شهریور 7 مرداد  مرحله توسعه

 8 آبان  22  مهر  مرحله  شیري

  2  آبان 7 تیر  مرحله سبزینگی+مرحله کشت
  

  
ارقام محلی در پهنه خشک با  -کاشت نشایی –دوره فنولوژي گیاه برنج  -57-14دول ج

 در استان خوزستان) 1( زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم
 محلی ارقام - نشایی کاشت  _برنج: نام گیاه

 خوزستان : استان
  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 22 خرداد 7 خرداد کاشت

 30 خرداد 15 خرداد زنیجوانه

 20 آبان 5 آبان رسیدگی

 5 آذر 20 آبان برداشت

 20 آبان 15 خرداد  سیکل رشد

 7 شهریور 7 ردادم  مرحله توسعه

 20 آبان 1  آبان  مرحله  شیري

 5 آبان 7 خرداد  مرحله سبزینگی+مرحله کشت



 246/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

ارقام پرمحصول در پهنه خشک  -کاشت نشایی –دوره فنولوژي گیاه برنج  -58-14دول ج
  در استان خوزستان) 1( با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم

 پرمحصول ارقام - نشایی کاشت -برنج: نام گیاه
 خوزستان : استان
  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 22 تیر 7 تیر کاشت

 25 تیر 15 تیر زنیجوانه

 20 آبان 5 آبان رسیدگی
 7 آذر 18 آبان برداشت

 20 آبان 15 تیر  سیکل رشد
 7 شهریور 7 مرداد  مرحله توسعه
 18 آبان 3 آبان  مرحله  شیري

 5 آبان 7 تیر  مرحله سبزینگی+مرحله کشت

  
  

 دوره فنولوژي گیاه سیر در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم -59-14دول ج
 در استان خوزستان) 1(

 سیر:  نام گیاه
  خوزستان : استان
  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 22 آذر 17 آبان کاشت

 22 اسفند 22 آذر سبزینگی

 7 فروردین 22 اسفند دهیگل

 22 فروردین 8 فروردین رسیدگی

 7 اردیبهشت 22  فروردین برداشت

 22 فروردین 22 ذرآ  سیکل رشد

 10 آذر 27 آبان  جوانه زنی

 7 فروردین 7 بهمن  دوره تشکیل میوه

   



 247/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خوزستان                       دوره: چهاردهمفصل 

 
 

  
دوره فنولوژي گیاه چغندرقند در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  - 60-14دول ج

 در استان خوزستان) 1( گرم
 چغندرقند: نام گیاه

 خوزستان : استان
 )1( تابستان خیلی گرمخشک با زمستان مالیم و : ACZپهنه 

 تاریخ  مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 12 مهر 22 شهریور کاشت

 18 مهر 12 مهر  زنیجوانه

 7 اردیبهشت 12 مهر سبزینگی

 22 اردیبهشت 7 اردیبهشت رسیدگی

 7 خرداد 22 اردیبهشت برداشت

 22 اردیبهشت 12 رمه  سیکل رشد

  
  

 دوره فنولوژي گیاه هویج در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم - 61-14دول ج
  در استان خوزستان) 1(

 هویج: نام گیاه
 خوزستان : استان

  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 7 آبان 22  مهر کاشت

 7 دي 7 آبان سبزینگی

 10 آبان 27 مهر  زنیجوانه

 7 بهمن 7  دي گلدهی

 22 بهمن 7 بهمن رسیدگی

 10 اسفند 22 بهمن برداشت

 22 بهمن 7  آبان  سیکل رشد

  



 248/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه آفتابگردان بهاره در پهنه خشک با زمستان مالیم و  -62-14دول ج
در استان خوزستان) 1( تابستان خیلی گرم  

 آفتابگردان بهاره: نام گیاه
 خوزستان : استان
 )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

 تاریخ  مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 22 بهمن 8 بهمن کاشت

 7 اردیبهشت 22 بهمن سبزینگی

 22 اردیبهشت 7 اردیبهشت دهیگل

 22 خرداد 22 اردیبهشت رسیدگی

 7 تیر 22  خرداد برداشت

 22 خرداد 22 بهمن  سیکل رشد

  
  
 

دوره فنولوژي گیاه آفتابگردان تابستانه در پهنه خشک با زمستان مالیم و  -63-14دول ج
 در استان خوزستان) 1( تابستان خیلی گرم

 آفتابگردان تابستانه: نام گیاه
 خوزستان : استان
 )1( مالیم و تابستان خیلی گرمخشک با زمستان : ACZپهنه 

 تاریخ  مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 22 تیر 7 تیر کاشت

 7 شهریور 22 تیر سبزینگی

 22 شهریور 7 شهریور دهیگل

 7 آبان 22 مهر رسیدگی

 22 آبان 7 آبان برداشت

 7 آبان 22 تیر  سیکل رشد

 
  



 249/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خوزستان                       دوره: چهاردهمفصل 

 
 

 گیاه باقال در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرمدوره فنولوژي  - 64-14دول ج
 در استان خوزستان) 1(

  باقال :نام گیاه
  خوزستان : استان
  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم:ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 22 آبان 7 آبان کاشت

 7 اسفند 22 آبان سبزینگی

 22 اسفند 7 اسفند دهیگل

 22 فروردین 7 فروردین رسیدگی

 7 اردیبهشت 22 فروردین برداشت

 22 فروردین 22 آبان  سیکل رشد

 7  فروردین 15 اسفند  مرحله توسعه

 22 فروردین 7 فروردین  مرحله بلوغ

  

 مالیم و تابستان خیلی گرمدوره فنولوژي گیاه سویا در پهنه خشک با زمستان  - 65-14دول ج
  در استان خوزستان) 1(

  سویا :نام گیاه
 خوزستان : استان

  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 31 تیر 18 تیر کاشت

 22 مرداد 1 مرداد سبزینگی

 20 شهریور 22 مرداد دهیگل

 15 آبان 15  مهرl رسیدگی

 1 آذر 15 آبان برداشت

 15 آبان 1 مرداد  سیکل رشد

 8 آبان 8 مهر  دوره بلوغ

  17  زشهریور  18  مرداد  مرحله توسعه



 250/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

  
 دوره فنولوژي گیاه شبدر در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم - 66-14دول ج

  در استان خوزستان) 1(
 شبدر :نام گیاه

 خوزستان : استان
  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 12 مهر 22 شهریور کاشت

 22 فروردین 13 مهر سبزینگی

 22 خرداد 22 فروردین دهیگل

 22 تیر 8 تیر رسیدگی

 8 مرداد 22 تیر برداشت

 22 تیر 13 مهر  سیکل رشد

  
  

 
) 1( دوره فنولوژي گیاه کنجد در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم - 67-14دول ج

  در استان خوزستان
 کنجد :نام گیاه

 خوزستان : استان
  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 17 مرداد 27  تیر کاشت

 27 شهریور 17 مرداد سبزینگی

 10 مهر 27 شهریور دهیگل

 22 آبان 22 مهر رسیدگی

 7 آذر 22 آبان برداشت

 22 آبان 17  مرداد  سیکل رشد

   



 251/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خوزستان                       دوره: چهاردهمفصل 

 
 

 
خشک با  در پهنهکشت جدید  –زودرس  -دوره فنولوژي گیاه نیشکر -68-14دول ج

  در استان خوزستان )1( زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم
  کشت جدید – زودرس - نیشکر :نام گیاه

 خوزستان: استان 
  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 مرداد 10 مرداد کاشت

 20 شهریور 30 مرداد زنی جوانه

  رویشی
  29  اسفند  1  مهر  بطئی

رویشی 
  اصلی

  30  خرداد  1  فروردین  زنی پنجه
  31  شهریور  1  تیر  رشد ساقه

 15 آبان 15 )سال دوم(مهر رسیدگی

 30 آذر 15 آبان برداشت

 15 )سال دوم(آبان 30 )سال اول(مرداد   سیکل رشد

  
در پهنه خشک با  کشت جدید – میان رس -دوره فنولوژي گیاه نیشکر - 69-14دول ج

  در استان خوزستان )1( زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم
  کشت جدید – رس میان - نیشکر :نام گیاه

 خوزستان: استان 
  )1( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 مهر 15 شهریور کاشت

 25 مهر 10 مهر زنی جوانه

  رویشی
  29  اسفند  10  آبان  بطئی

رویشی 
  اصلی

  30  خرداد  1  فروردین  زنی پنجه
  30  )سال دوم(شهریور   1  تیر  رشد ساقه

 15 آذر 15 آبان رسیدگی

 30 دي 15 آذر برداشت

 15 )سال دوم(آذر 10 )سال اول(مهر   سیکل رشد



 252/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

خشک با  در پهنهکشت جدید   –رس دیر  -دوره فنولوژي گیاه نیشکر -70-14دول ج
  در استان خوزستان )1( زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم

  کشت جدید – رس دیر - نیشکر :نام گیاه
 خوزستان: استان 

  )1( مالیم و تابستان خیلی گرم خشک با زمستان :ACZپهنه 
 تاریخ رشدمرحله 

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 مهر 21 شهریور کاشت

 20 آبان 11 مهر زنی جوانه

  رویشی
  29  اسفند  20  آبان  بطئی

رویشی 
  اصلی

  15  تیر  1  فروردین  زنی پنجه
  30  )سال دوم(آبان   15  تیر  رشد ساقه

 15 دي 15 آذر رسیدگی

 1 )سال دوم(اسفند 15 دي برداشت

 15 )سال دوم(دي 11 )سال اول(مهر   سیکل رشد

  
دوره فنولوژي گیاه ذرت بهاره در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  - 71-14دول ج

 زمستان خنک در استان خوزستان/ نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم/ )3(  گرم
 ذرت بهاره:  نام گیاه 
 خوزستان: استان 

نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 
 زمستان خنک / خیلی گرم

 تاریخ  مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 اسفند 1 اسفند کاشت

 15 اردیبهشت 16 اسفند سبزینگی

 31 اردیبهشت 16 اردیبهشت دهیگل

 15 تیر 1 تیر رسیدگی

 31 تیر 16 تیر برداشت

 15 تیر 16 اسفند سیکل رشد

 31 فروردین 1 فروردین مرحله توسعه

 15 تیر 5 تیر مرحله بلوغ



 253/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خوزستان                       دوره: چهاردهمفصل 

 
 

دوره فنولوژي گیاه سورگوم در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  -72-14دول ج
  زمستان خنک در استان خوزستان/ نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم/ )3( گرم

 سورگوم: نام گیاه
 خوزستان: استان

نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 
  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 اردیبهشت 15 اردیبهشت کاشت

 15 مرداد 1 خرداد سبزینگی

 30  مرداد 15 مرداد دهیگل

 25 مهر 30  مرداد رسیدگی

 10 آبان 25 مهر برداشت

 25 مهر 1  خرداد سیکل رشد

 
  

دوره فنولوژي گیاه یونجه دانه اي در پهنه خشک با زمستان مالیم و  -73-14دول ج
زمستان خنک در / تابستان خیلی گرمنیمه خشک با زمستان مالیم و / )3( تابستان خیلی گرم

 استان خوزستان
 یونجه دانه اي: نام گیاه

 خوزستان: استان
نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع  ماه شروع

 20 مهر 30 شهریور کاشت

 15 فروردین 21 مهر سبزینگی

 31 فروردین 16 فروردین دهیگل

 30 تیر 16 تیر رسیدگی

 15 مرداد 1  مرداد برداشت

 30 تیر 21 مهر سیکل رشد



 254/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه یونجه علوفه اي در پهنه خشک با زمستان مالیم و  -74-14دول ج
زمستان خنک در / خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرمنیمه / )3( تابستان خیلی گرم

  استان خوزستان
 یونجه علوفه اي: نام گیاه

 خوزستان : استان

نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  
  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان شروعروز   ماه شروع

 20 مهر 30 شهریور کاشت

 15 فروردین 21 مهر سبزینگی

 31 فروردین 16 فروردین دهیگل

 30 تیر 16 تیر رسیدگی

 10 مهر 30 تیر برداشت

 10 مهر 21 مهر سیکل رشد

  
  

دوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  -75-14دول ج
 در استان خوزستان زمستان خنک/ نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم/ )3( گرم

 گندم: نام گیاه
 خوزستان : استان

نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  
  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آذر 25 آبان کاشت

 15 اسفند 1 دي سبزینگی

 29 اسفند 16 اسفند دهیگل

 30 اردیبهشت 16 اردیبهشت رسیدگی

 15 خرداد 1 خرداد برداشت

 30 اردیبهشت 1 دي سیکل رشد

  



 255/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خوزستان                       دوره: چهاردهمفصل 

 
 

خیلی دوره فنولوژي گیاه جو در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان  -76-14دول ج
زمستان خنک در استان / نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم /)3( گرم

  خوزستان
 جو: نام گیاه

 خوزستان : استان
نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آذر 25 آبان کاشت

 15 اسفند 1 دي سبزینگی

 29 اسفند 16 اسفند دهیگل

 31 اردیبهشت 16 اردیبهشت رسیدگی

 15 خرداد 1 خرداد برداشت

 31 اردیبهشت 1 دي سیکل رشد

  

تابستان خیلی دوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه خشک با زمستان مالیم و  -77-14دول ج
زمستان خنک در استان / نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم /)3( گرم

  خوزستان
 کلزا: نام گیاه

 خوزستان: استان
نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 آبان 1 آبان کاشت

 15 بهمن 16 آبان سبزینگی

 15 اسفند 16 بهمن دهیگل

 31 اردیبهشت 16 اردیبهشت رسیدگی

 15 خرداد 1 خرداد برداشت

 31 اردیبهشت 16 آبان سیکل رشد

  



 256/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

زمستان مالیم و تابستان دوره فنولوژي گیاه بادمجان در پهنه خشک با  -78-14دول ج
زمستان خنک در استان / نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم/ )3( خیلی گرم

  خوزستان
 بادمجان: نام گیاه

 خوزستان: استان
نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 مهر 1 مهر کاشت

 30 مهر 10 مهر جوانه زنی
 15 فروردین 16 مهر سبزینگی

 31 فروردین 16 فروردین دهیگل

 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت رسیدگی
 31 اردیبهشت 16 اردیبهشت برداشت

 15 اردیبهشت 16 مهر سیکل رشد
 31 فروردین 1 فروردین دوره تشکیل میوه 

   

 دوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم -79-14دول ج
 زمستان خنک در استان خوزستان/ نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم /)3(

 پیاز: نام گیاه
 خوزستان: استان

نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان / )3( زمستان مالیم و تابستان خیلی گرمخشک با : ACZپهنه  
  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آذر 25 آبان کاشت

 10 آذر 1 آذر جوانه زنی
 29 اسفند 1 دي سبزینگی

 15 فروردین 1 فروردین دهیگل
 31 فروردین 16 فروردین رسیدگی
 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت برداشت

 31 فروردین 1 دي سیکل رشد
 31 فروردین 16 فروردین دوره تشکیل میوه 

 



 257/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خوزستان                       دوره: چهاردهمفصل 

 
 

دوره فنولوژي گیاه خربزه در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  -80-14دول ج
در استان  زمستان خنک/ نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم /)3( گرم

 خوزستان
 خربزه: نام گیاه

 خوزستان: استان
نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 29 اسفند 16 بهمن کاشت

 31 فروردین 1 فروردین سبزینگی
 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت دهیگل

 31 خرداد 1 خرداد رسیدگی

 15 تیر 1 تیر برداشت
 31 خرداد 1 فروردین سیکل رشد

  
  

دوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  -81-14دول ج
در استان  زمستان خنک/ تابستان خیلی گرمنیمه خشک با زمستان مالیم و  /)3( گرم

 خوزستان
 خیار: نام گیاه

 خوزستان: استان
نیمه خشک بازمستان مالیم و تابستان / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 29 اسفند 16 بهمن کاشت

 5 فروردین 21 بهمن جوانه زنی
 15 فروردین 1 فروردین سبزینگی

 31 فروردین 16 فروردین دهیگل

 31 خرداد 1 خرداد رسیدگی
 15 تیر 1 تیر برداشت

 31 خرداد 1 فروردین سیکل رشد
 31 اردیبهشت 26 فروردین دوره تشکیل میوه



 258/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

پاییزه در پهنه خشک با زمستان مالیم و  دوره فنولوژي گیاه سیب زمینی -82-14دول ج
زمستان خنک در / نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم/ )3( تابستان خیلی گرم

 استان خوزستان
  سیب زمینی پاییزه: نام گیاه

 خوزستان: استان
و تابستان  نیمه خشک با زمستان مالیم/ )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آذر 25 آبان کاشت

 15 بهمن 1 دي سبزینگی
 31 بهمن 16 بهمن دهیگل

 31 فروردین 16 فروردین رسیدگی
 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت برداشت

 31 فروردین 1 دي  سیکل رشد
 

  
دوره فنولوژي گیاه سیب زمینی زمستانه در پهنه خشک با زمستان مالیم و  -83-14دول ج

زمستان خنک در / نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم/ )3( تابستان خیلی گرم
  استان خوزستان

  سیب زمینی زمستانه: نام گیاه
 خوزستان : استان

نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان / )3( خیلی گرمخشک با زمستان مالیم و تابستان : ACZپهنه  
  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 25 اسفند 25 بهمن کاشت

 26 خرداد 25 اسفند سبزینگی

 10 تیر 26 خرداد دهیگل

 31 تیر 11 تیر رسیدگی

 25 مرداد 31 تیر برداشت

 31 تیر 25 اسفند  سیکل رشد

   



 259/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خوزستان                       دوره: چهاردهمفصل 

 
 

دوره فنولوژي گیاه گوجه فرنگی بهاره در پهنه خشک با زمستان مالیم و  -84-14دول ج
زمستان خنک در / نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم/ )3( تابستان خیلی گرم

  استان خوزستان
  گوجه فرنگی بهاره: نام گیاه

 خوزستان: استان
نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان /)3( زمستان مالیم و تابستان خیلی گرمخشک با : ACZپهنه 

  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 بهمن 16 بهمن کاشت

 30 بهمن 20 بهمن جوانه زنی
 15 فروردین 1 اسفند سبزینگی

 31 فروردین 16 فروردین دهیگل
 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت رسیدگی
 31 اردیبهشت 16 اردیبهشت برداشت

 15 اردیبهشت 1 اسفند سیکل رشد
 31 فروردین 15 اسفند دوره تشکیل میوه

 
  

دوره فنولوژي گیاه گوجه فرنگی تابستانه در پهنه خشک با زمستان مالیم و  -85-14دول ج
زمستان خنک در / مالیم و تابستان خیلی گرمنیمه خشک با زمستان / )3( تابستان خیلی گرم

  استان خوزستان
 گوجه فرنگی تابستانه: نام گیاه

 خوزستان: استان
نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان پایانماه  روز شروع ماه شروع
 15 شهریور 1 شهریور کاشت

 15 شهریور 5 شهریور جوانه زنی
 15 مهر 16 شهریور سبزینگی

 30 مهر 16 مهر دهیگل
 15 آبان 1 آبان رسیدگی
 30 آبان 16 آبان برداشت

 15 آبان 16 شهریور سیکل رشد
 30 مهر 1 مهر دوره تشکیل میوه



 260/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

هندوانه در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی دوره فنولوژي گیاه  -86-14دول ج
  زمستان خنک در استان خوزستان/ نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم/ )3( گرم

 هندوانه: نام گیاه
 خوزستان: استان

تابستان نیمه خشک با زمستان مالیم و / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  
  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 29 اسفند 16 بهمن کاشت

 15 فروردین 1 فروردین سبزینگی

 31 فروردین 16 فروردین دهیگل

 31 خرداد 1 خرداد رسیدگی

 15 تیر 1 تیر برداشت

 31 خرداد 1 فروردین سیکل رشد

  
  

دوره فنولوژي گیاه لوبیا چیتی بهاره در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان  -87-14دول ج
زمستان خنک در استان / نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم/ )3( خیلی گرم

  خوزستان
 بهاره لوبیا چیتی: نام گیاه

 خوزستان : استان
زمستان مالیم و تابستان  نیمه خشک با/ )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 دي 11 دي کاشت

 30 بهمن 21 دي سبزینگی

 10 اسفند 1 اسفند دهیگل

 30 فروردین 21 فروردین رسیدگی

 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت برداشت

 30 فروردین 21 دي  مرحله رشد

 20 فروردین 15 اسفند  مرحله توسعه

 30 فروردین 21 فروردین  مرحله بلوغ



 261/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خوزستان                       دوره: چهاردهمفصل 

 
 

دوره فنولوژي گیاه لوبیا چیتی تابستانه در پهنه خشک با زمستان مالیم و  -88-14دول ج
زمستان خنک در / تابستان خیلی گرمنیمه خشک با زمستان مالیم و / )3( تابستان خیلی گرم

  استان خوزستان
 تابستانه لوبیا چیتی: نام گیاه

 خوزستان : استان
نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

  زمستان خنک/ خیلی گرم
 تاریخ مرحله رشد

 پایانروز  ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 تیر 11 تیر کاشت

 31 مرداد 21 تیر سبزینگی
 10 شهریور 1 شهریور دهیگل

 30 مهر 21 مهر رسیدگی
 15 آبان 1 آبان برداشت

 30 مهر 21 تیر  مرحله رشد
 20 مهر 15 شهریور  مرحله توسعه
 30 مهر 21 مهر  مرحله بلوغ

  
ارقام محلی در پهنه خشک با  –کاشت مستقیم  - دوره فنولوژي گیاه برنج - 89-14دول ج

/ نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم/ )3( زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم
  زمستان خنک در استان خوزستان

  

  ارقام محلی -کاشت مستقیم  _برنج: گیاه
  خوزستان: استان
زمستان مالیم و تابستان نیمه خشک با / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

  زمستان خنک/ خیلی گرم
 تاریخ مرحله رشد

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 خرداد 15 خرداد کاشت

 5 تیر 22 خرداد جوانه زنی
 10 آیان 25 مهر رسیدگی
 30 آیان 11 آیان برداشت

 10 آیان 22 خرداد  سیکل رشد
 5 شهریور 22 خرداد  مرحله توسعه
 10 انبآ  25  مهر  مرحله  شیري

مرحله +مرحله کشت
 15  مرداد 15 خرداد  سبزینگی

  25  مهر 22 خرداد  سبزینگی



 262/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

ارقام محلی در پهنه خشک با  –کاشت مستقیم  - دوره فنولوژي گیاه برنج - 90-14دول ج
/ نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم/ )3( زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم

 زمستان خنک در استان خوزستان
 پرمحصول ارقام - مستقیم کاشت  _برنج: نام گیاه

 خوزستان: استان
نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

  زمستان خنک/ خیلی گرم
 تاریخ مرحله رشد

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 تیر 15 تیر کاشت

 5 مرداد 20 تیر زنیجوانه
 20 آبان 10 آبان رسیدگی
 30 آبان 20 آبان برداشت

 20 آبان 15 تیر  سیکل رشد
 25 شهریور 20 تیر  مرحله توسعه
 10 آبان  25  مهر  مرحله  شیري

  15  شهریور 15 تیر  مرحله سبزینگی+مرحله کشت
 10 آبان 20 تیر  سبزینگی

  
ارقام محلی در پهنه خشک با  –کاشت نشایی  - دوره فنولوژي گیاه برنج - 91-14دول ج

/ نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم/ )3( زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم
 زمستان خنک در استان خوزستان

 محلی ارقام - نشایی کاشت -برنج: نام گیاه
 استان خوزستان

نیمه خشک بازمستان مالیم و تابستان / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 
  زمستان خنک/ خیلی گرم

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 خرداد 15 خرداد کاشت
 5 تیر 30 خرداد زنیجوانه

 25 آبان 10 آبان رسیدگی
 10 آذر 25 آبان برداشت

 25 آبان 15 خرداد  سیکل رشد
 10 شهریور 20 خرداد  مرحله توسعه
 25 آبان 10 آبان  مرحله  شیري

 15 ردادم 15 خرداد  مرحله سبزینگی+مرحله کشت
 10  آبان 30  خرداد  سبزینگی

  



 263/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خوزستان                       دوره: چهاردهمفصل 

 
 

ارقام پرمحصول در پهنه خشک  –کاشت نشایی  - دوره فنولوژي گیاه برنج - 92-14دول ج
/ نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم/ )3( تابستان خیلی گرمبا زمستان مالیم و 

  زمستان خنک در استان خوزستان
 پرمحصول ارقام - نشایی کاشت  -برنج: نام گیاه

 خوزستان: استان
نیمه خشک بازمستان مالیم و تابستان / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 تیر 15 تیر کاشت

 31 تیر 20 تیر زنیجوانه
 25 آبان 10 آبان رسیدگی
 10 آذر 25 آبان برداشت

 25 آبان 15 تیر  سیکل رشد
 30 شهریور 20 تیر  مرحله توسعه
 25 آبان 10 آبان  مرحله شیري

 15 شهریور 15 تیر  مرحله سبزینگی+کشتمرحله 
 10  آبان 20  تیر  سبزینگی

  
دوره فنولوژي گیاه سیر در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  - 93-14دول ج

زمستان خنک در استان / نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم/ )3( گرم
 خوزستان

 سیر:  نام گیاه
  خوزستان: استان
زمستان مالیم و تابستان  نیمه خشک با/ )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آذر 25 آبان کاشت

 29 اسفند 1 دي سبزینگی
 15 فروردین 1 فروردین دهیگل

 31 فروردین 16 فروردین رسیدگی
 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت برداشت

 31 فروردین 1 دي  سیکل رشد
 20 آذر 5 آذر  جوانه زنی

 15 فروردین 15 بهمن  دوره تشکیل میوه



 264/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه چغندرقند در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان  - 94-14دول ج
زمستان خنک در استان / تابستان خیلی گرمنیمه خشک با زمستان مالیم و / )3( خیلی گرم

  خوزستان
 چغندرقند: نام گیاه

 خوزستان: استان
نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 مهر 30 شهریور کاشت

 27 مهر 20 مهر  زنیجوانه
 15 اردیبهشت 20 مهر سبزینگی
 31 اردیبهشت 16 اردیبهشت رسیدگی
 14 خرداد 1 خرداد برداشت

 31 اردیبهشت 20 مهر  سیکل رشد

  
  

دوره فنولوژي گیاه هویج در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  -95-14دول ج
  زمستان خنک در استان خوزستان/ با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرمنیمه خشک / )3( گرم

 هویج: نام گیاه
 خوزستان : استان

نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 
  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 آبان 1 آبان کاشت

 30 دي 16 آبان سبزینگی

 15 آبان 1 آبان  زنیجوانه

 15 بهمن 1 بهمن دهیگل

 30 بهمن 16 بهمن رسیدگی

 14 اسفند 1 اسفند برداشت

 30 بهمن 16 آبان  سیکل رشد



 265/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خوزستان                       دوره: چهاردهمفصل 

 
 

دوره فنولوژي گیاه آفتابگردان بهاره در پهنه خشک با زمستان مالیم و  - 96-14دول ج
زمستان خنک در / نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم/ )3( تابستان خیلی گرم

  استان خوزستان
 آفتابگردان بهاره: نام گیاه

 خوزستان: استان 
زمستان مالیم و تابستان  نیمه خشک با/ )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 31 بهمن 16 بهمن کاشت

 15 اردیبهشت 1 اسفند سبزینگی
 31 اردیبهشت 16 اردیبهشت دهیگل

 31 خرداد 1 خرداد رسیدگی
 15 تیر 1 تیر برداشت

 31 خرداد 1 اسفند  سیکل رشد

  
  

تابستانه در پهنه خشک با زمستان مالیم و دوره فنولوژي گیاه آفتابگردان  - 97-14دول ج
زمستان خنک در / نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم/ )3( تابستان خیلی گرم

  استان خوزستان
 آفتابگردان تابستانه: نام گیاه

 خوزستان: استان

مالیم و تابستان نیمه خشک بازمستان / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 
  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 31 تیر 16 تیر کاشت

 15 شهریور 1 مرداد سبزینگی

 31 شهریور 16 شهریور دهیگل

 15 آبان 1 آبان رسیدگی

 30 آبان 16 آبان برداشت

 15 آبان 1 مرداد  سیکل رشد



 266/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه باقال در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  - 98-14دول ج
زمستان خنک در استان / نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم /)3( گرم

  خوزستان
 باقال :نام گیاه

 خوزستان: استان
مالیم و تابستان نیمه خشک با زمستان / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آبان 15 آبان کاشت

 15 اسفند 1 آذر سبزینگی
 29 اسفند 16 اسفند دهیگل

 31 فروردین 16 فروردین رسیدگی
 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت برداشت

 31 فروردین 1 ذرآ  سیکل رشد
 16  فروردین  1  فروردین  مرحله توسعه
 31 فروردین 16 فروردین  مرحله بلوغ

  
  

 دوره فنولوژي گیاه سویا در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم -99-14دول ج
  زمستان خنک در استان خوزستان/ نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم /)3(

  سویا :نام گیاه
 خوزستان : استان
مالیم و تابستان  نیمه خشک با زمستان/ )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

  زمستان خنک/ خیلی گرم
 تاریخ مرحله رشد

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 31 تیر 16 تیر کاشت

 31 مرداد 1 مرداد سبزینگی
 20 شهریور 1 شهریور دهیگل

 30 آبان 1 آبان رسیدگی
 15 آذر 1 آذر برداشت

 30 آبان 1  مرداد  سیکل رشد
 16 آبان 16 مهر  دوره بلوغ

 15  شهریور 16  مرداد  مرحله توسعه



 267/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خوزستان                       دوره: چهاردهمفصل 

 
 

دوره فنولوژي گیاه شبدر در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  -100-14دول ج
زمستان خنک در استان / خیلی گرمنیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان / )3( گرم

  خوزستان
 شبدر :نام گیاه

 خوزستان: استان

نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 
  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 مهر 30 شهریور کاشت

 31 فروردین 21 مهر سبزینگی

 31 خرداد 1 اردیبهشت دهیگل

 31 تیر 16 تیر رسیدگی

 14 مرداد 1 مرداد برداشت

 31 تیر 21  مهر  سیکل رشد

  
  

دوره فنولوژي گیاه کنجد در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  -101-14دول ج
 زمستان خنک در استان خوزستان/ خیلی گرمنیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان / )3( گرم

 کنجد :نام گیاه
 خوزستان: استان

نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 
  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 مرداد 5 مرداد کاشت

 5 مهر 25 مرداد سبزینگی

 20 مهر 5 مهر دهیگل

 30 آبان 1 آبان رسیدگی

 15 آذر 1 آذر برداشت

 30 آبان 25 مرداد  سیکل رشد



 268/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

در پهنه  )بازویی(کشت راتون  – زودرس -دوره فنولوژي گیاه نیشکر -102-14دول ج
مالیم و تابستان خیلی  نیمه خشک با زمستان/ )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم

 زمستان خنک در استان خوزستان/ گرم
  )بازویی(کشت راتون  – زودرس - نیشکر :نام گیاه

 خوزستان: استان 
مالیم و تابستان  نیمه خشک با زمستان/ )3( مالیم و تابستان خیلی گرم خشک با زمستان :ACZپهنه 

  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 مهر 25 شهریور کاشت

 5 آبان 15 مهر زنی جوانه

  رویشی
  29  اسفند  5  آبان  بطئی

رویشی 
  اصلی

  30  خرداد  1  فروردین  زنی پنجه
  31  شهریور  1  تیر  رشد ساقه

 30 مهر 1 )سال دوم(مهر رسیدگی
 15 آذر 15 مهر برداشت

 30 )سال دوم(مهر 5 )سال اول(آبان   سیکل رشد

  

در پهنه   )بازویی(کشت راتون  – میان رس -دوره فنولوژي گیاه نیشکر -103-14دول ج
نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی / )3( خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم

  زمستان خنک در استان خوزستان/ گرم
  )بازویی(کشت راتون  – رس میان  - نیشکر :نام گیاه

 خوزستان: استان 
مالیم و تابستان  نیمه خشک با زمستان/ )3( مالیم و تابستان خیلی گرم خشک با زمستان :ACZپهنه 

  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 1 آبان 10 مهر کاشت

 20 آبان 1 آبان زنی جوانه

  رویشی
  29  اسفند  1  آذر  بطئی

رویشی 
  اصلی

  15  تیر  1  فروردین  زنی پنجه
  15  )سال دوم(مهر   15  تیر  رشد ساقه

 15 آذر 1 آبان رسیدگی
 30 دي 15 آذر برداشت

 15 )سال دوم(آذر 20 )سال اول(آبان   سیکل رشد



 269/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان خوزستان                       دوره: چهاردهمفصل 

 
 

در پهنه   )بازویی(کشت راتون  – رسدیر  -دوره فنولوژي گیاه نیشکر -104-14دول ج
نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی / )3( مالیم و تابستان خیلی گرمخشک با زمستان 

  زمستان خنک در استان خوزستان/ گرم
  )بازویی(کشت راتون  – رس دیر - نیشکر :نام گیاه

 خوزستان: استان 
مالیم و تابستان  نیمه خشک با زمستان/ )3( مالیم و تابستان خیلی گرم خشک با زمستان :ACZپهنه 

  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 1 دي 20 آذر کاشت

 1 بهمن 10 دي زنی جوانه

  رویشی
  29  اسفند  1  بهمن  بطئی

رویشی 
  اصلی

  30  تیر  1  فروردین  زنی پنجه
  15  )سال دوم(آبان  1  مرداد  رشد ساقه

 1 بهمن 15 آبان رسیدگی
 15 )سال سوم(فروردین 1 بهمن برداشت

 1 )سال دوم(بهمن 20 )سال اول(دي   سیکل رشد
  
  

در پهنه خشک با  کشت جدید – زودرس  -دوره فنولوژي گیاه نیشکر -105-14دول ج
/ نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم/ )3( زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم

 زمستان خنک در استان خوزستان
  کشت جدید – زودرس - نیشکر :گیاه نام

 خوزستان: استان 
مالیم و تابستان  نیمه خشک با زمستان/  )3( مالیم و تابستان خیلی گرم خشک با زمستان :ACZپهنه 

  زمستان خنک/ خیلی گرم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 مرداد 25 تیر کاشت

 5 شهریور 15 مرداد زنی جوانه

  رویشی
  29  اسفند  1  مهر  بطئی

رویشی 
  اصلی

  30  خرداد  1  فروردین  زنی پنجه
  31  شهریور  1  تیر  رشد ساقه

 30 مهر 1 )سال دوم(مهر رسیدگی
 30 آذر 30 مهر برداشت

 30 )سال دوم(مهر 15 )سال اول(مرداد   سیکل رشد
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در پهنه خشک با  کشت جدید – رسمیان  -دوره فنولوژي گیاه نیشکر -106-14دول ج
/ نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم/ )3( زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم

  زمستان خنک در استان خوزستان
  کشت جدید – رس میان - نیشکر :نام گیاه

 خوزستان: استان 
مالیم و تابستان  زمستان نیمه خشک با/ )3( مالیم و تابستان خیلی گرم خشک با زمستان :ACZپهنه 

  زمستان خنک/ خیلی گرم
 تاریخ مرحله رشد

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 شهریور 5 شهریور کاشت

 15 مهر 25 شهریور زنی جوانه

  رویشی
  29  اسفند  1  مهر  بطئی

رویشی 
  اصلی

  30  خرداد  1  فروردین  زنی پنجه
  30  )دومسال (شهریور   1  تیر  رشد ساقه

 30 آبان 1 آبان رسیدگی
 30 دي 15 آذر برداشت

 30 )سال دوم(آبان 15 )سال اول(شهریور   سیکل رشد
 

  
در پهنه خشک با  کشت جدید – رسدیر  -دوره فنولوژي گیاه نیشکر -107-14دول ج

/ نیمه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم/ )3( زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم
  زمستان خنک در استان خوزستان

  کشت جدید – رس دیر - نیشکر :نام گیاه
 خوزستان: استان 

مالیم و تابستان  نیمه خشک با زمستان/ )3( مالیم و تابستان خیلی گرم خشک با زمستان :ACZپهنه 
  زمستان خنک/ خیلی گرم

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 مهر 6 شهریور کاشت
 5 آبان 26 شهریور زنی جوانه

  رویشی
  29  اسفند  1  مهر  بطئی

رویشی 
  اصلی

  15  تیر  1  فروردین  زنی پنجه
  30  )سال دوم(آبان   15  تیر  رشد ساقه

 30 آذر 1 آذر رسیدگی
 15 )سال دوم(بهمن 15 آذر برداشت

 30 )سال دوم(آذر 6 )سال اول(شهریور   سیکل رشد



 

15  
  : زدهمپانفصل 

  
 استان زنجانگیاهان زراعی فنولوژي  هاي دوره

 
  

  کنندگان تهیه

: و مهناز اسکندري سیدعلیرضا سیدجاللی، میمندمیرناصر نویدي، علی زین الدینی 
کرج، ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مؤسسه تحقیقات خاك و آب علمی هیئتاعضاي 

  ایران

محققین مؤسسه تحقیقات خاك : خاکیل، جواد سیدمحمدي و بهاره دلسوزاسماعیزهرا محمد
  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایران و آب

آموزش  ،مرکز تحقیقاتبخش تحقیقات خاك و آب، کارشناسان : محمد عباسی، سمیرا واحدي
  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، زنجان، ایران و منابع طبیعی استان زنجان کشاورزي

  کارشناس سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان: گانرامیر باز
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-دوره. دهدنشان می ACZبندي اقلیمی استان زنجان را براساس روش طبقه 1-15شکل 

  . ها، تعیین شده استهاي فنولوژي محصوالت زراعی استان زنجان براساس این پهنه
  

  
  ACZبندي اقلیم زنجان به روش  نقشه پهنه – 1- 15 شکل

  
  

و تابستان گرم  سردبا زمستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 1-15دول ج
 در استان زنجان )1(

  گندم: نام گیاه   
 زنجان : استان

  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

  تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 20 آبان 15 مهر کاشت
 24 اردیبهشت 22 مهر سبزینگی

 10 خرداد 25 اردیبهشت دهی گل
 30 تیر 10 تیر رسیدگی
 20 مرداد 10 تیر برداشت

 30  تیر 22  مهر  سیکل رشد



 274/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

 )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 2-15دول ج
 در استان زنجان

 جو  : نام گیاه

 زنجان  :استان

  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
  تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 1 آبان 1 مهر کاشت

 19 اردیبهشت 15 مهر سبزینگی
 5  خرداد 20 اردیبهشت دهی گل

 20 تیر 1 تیر رسیدگی
 30 تیر 1 تیر برداشت

 20  تیر 15  مهر  سیکل رشد

  
  

 )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه یونجه در پهنه  - 3-15دول ج
  در استان زنجان

 یونجه : نام گیاه

 زنجان  :استان

  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
  تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 20 شهریور 20  مرداد )استقرار گیاه(کاشت 

 15 خرداد 20 شهریور سبزینگی

 15 خرداد 5 خرداد دهی گل

 20 خرداد 15 خرداد برداشت

 15 خرداد 20 شهریور  سیکل رشد
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با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  - 4-15دول ج

 در استان زنجان )1(
 کلزا: نام گیاه

 زنجان  :استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
  تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  20  مهر  1 مهر کاشت

 25 فروردین  10 مهر سبزینگی
  25 اردیبهشت 25 فروردین دهی گل

  15 تیر  25 خرداد رسیدگی
  25 تیر  5 تیر برداشت

  15 تیر  10  مهر  سیکل رشد
  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  -5-15دول ج
 در استان زنجان )1(گرم 

 اي علوفهذرت : نام گیاه
 زنجان : استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
  تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 خرداد 1 خرداد کاشت

 25  تیر 10 خرداد سبزینگی
 10 مرداد 25  تیر دهی گل

 5 مهر 15 شهریور رسیدگی
 10 مهر 20 شهریور برداشت

 5  مهر 10  خرداد  سیکل رشد
  10  شهریور  10  تیر  مرحله توسعه
  15  شهریور  25  مرداد  مرحله بلوغ
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با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  لوبیاچیتیدوره فنولوژي گیاه  - 6-15دول ج
  در استان زنجان )1(گرم 

 لوبیاچیتی: نام گیاه
 زنجان : استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
  تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  15 خرداد  20  اردیبهشت کاشت

  4 مرداد  1 خرداد سبزینگی
  5 شهریور  5 مرداد دهی گل

  1 مهر  15 شهریور رسیدگی
  10 مهر  20 شهریور برداشت

  1  مهر  1 خرداد  سیکل رشد
  25  تیر  20  خرداد  مرحله توسعه
  5  شهریور  10  مرداد  مرحله بلوغ

  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه لوبیا قرمز در پهنه  - 7-15دول ج
  در استان زنجان )1(گرم 

 قرمز لوبیا : نام گیاه

 زنجان : استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
  تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  15 خرداد  20  اردیبهشت کاشت

  31 تیر  1 خرداد سبزینگی
  25 مرداد  1 مرداد دهی گل

  20 شهریور 5 شهریور رسیدگی
  30 شهریور  15 شهریور برداشت

  20  شهریور  1 خرداد  سیکل رشد
  20  تیر  15  خرداد  مرحله توسعه
  25  مرداد  30  تیر  مرحله بلوغ



 277/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان زنجان                             دوره: پانزدهمفصل 

 
 

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  سیب زمینیدوره فنولوژي گیاه  - 8-15دول ج
 در استان زنجان )1(گرم 

  زمینی سیب: نام گیاه
 زنجان : استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
  تاریخ

 پایانروز  ماه پایان روز شروع ماه شروع
  20 خرداد 25  اردیبهشت کاشت

 31 تیر 10 خرداد سبزینگی
 20 مرداد 1 مرداد دهی گل

 5 مهر 20 شهریور رسیدگی
 20 مهر 5 مهر برداشت

 5  مهر 10  خرداد  سیکل رشد

  
  

 )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه  - 9-15دول ج
  در استان زنجان

  پیاز : نام گیاه
  زنجان  :استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
  تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 فروردین 20 اسفند کاشت

 25 شهریور 20  فروردین سبزینگی

 5 مهر 20 شهریور رسیدگی

 15 مهر 1 مهر برداشت

 5  مهر 20  فروردین  سیکل رشد

 25  فروردین 5  فروردین  زنی جوانه

 5  تیر 20  خرداد  )غده(وهیم لیتشکدوره 
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با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  -10-15دول ج
  در استان زنجان )1(گرم 

 )کاشت نشاء( فرنگی گوجه: نام گیاه
 زنجان : استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
  تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 خرداد 25 اردیبهشت کاشت

 24 تیر 1 خرداد سبزینگی
 10 شهریور 25 تیر دهی گل

 1 مهر 5 شهریور رسیدگی
 10  مهر 10  شهریور برداشت

 1  مهر 1 خرداد  سیکل رشد
 15  شهریور 15  مرداد  تشکیل میوهدوره 

  
  
با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه  - 11-15دول ج
  در استان زنجان )1(

 هندوانه : نام گیاه
 زنجان: استان
  )1( گرم تابستان و سرد بازمستان خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
  تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

  15 خرداد  25 اردیبهشت کاشت
  14 تیر  10 خرداد سبزینگی

  15 شهریور  15 تیر دهی گل
  10 مهر  10 شهریور رسیدگی
  15 مهر  15 شهریور برداشت

  10 مهر  10 خرداد  سیکل رشد
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با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه  -12-15دول ج
  در استان زنجان )1(

 خیار: نام گیاه
 زنجان: استان
  )1( گرم ابستانت  و سرد بازمستان خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
  تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  15 خرداد  25  اردیبهشت کاشت

  20 خرداد  1 خرداد زنی جوانه
  20 تیر 5 خرداد سبزینگی

  10 شهریور  20 تیر دهی گل
  25 شهریور  5 مرداد رسیدگی
  5  مهر  1  مرداد برداشت

  25 شهریور  5  خرداد  سیکل رشد
  25  شهریور  25  تیر  دوره تشکیل میوه

  
  

با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  -13-15دول ج
  در استان زنجان )2(

  گندم : نام گیاه
  زنجان : استان
  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 آبان 10 مهر کاشت

 24 اردیبهشت 20 مهر سبزینگی
 10 خرداد 25 اردیبهشت دهی گل

 30 تیر 10 تیر رسیدگی
 20 مرداد 10 تیر برداشت

 30  تیر 20  مهر  سیکل رشد
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با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  -14-15دول ج
 در استان زنجان )2(

 جو  : نام گیاه
  زنجان : استان
  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
  تاریخ

 روز پایان پایان ماه روز شروع ماه شروع
 1 آبان 1 مهر کاشت

 20 اردیبهشت 15 مهر سبزینگی
 5  خرداد 20 اردیبهشت دهی گل

 20 تیر 1 تیر رسیدگی
 30 تیر 1 تیر برداشت

 20  تیر 15  مهر  سیکل رشد
  

  
با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه یونجه در پهنه  -15-15دول ج

  در استان زنجان )2(
 یونجه : نام گیاه

  زنجان : استان
  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
  تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 20 شهریور 20  مرداد  )استقرار گیاه(کاشت 

 15 خرداد 21 شهریور سبزینگی

 15 خرداد 5 خرداد دهی گل

 20 خرداد 15 خرداد برداشت

 15  خرداد 21 شهریور  سیکل رشد
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با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  -16-15دول ج
  در استان زنجان )2(

  کلزا: نام گیاه
  زنجان : استان
  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
  تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  1 مهر  20 شهریور کاشت

  25 خرداد  1 مهر سبزینگی
  30 اردیبهشت 1 اردیبهشت دهی گل

  20 تیر  1 تیر رسیدگی
  30 تیر  10 تیر برداشت

  20 تیر  1 مهر  سیکل رشد
  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 17-15دول ج
 در استان زنجان )2(گرم 

 اي علوفهذرت :  نام گیاه
  زنجان  :استان
  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
  تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 خرداد 5 خرداد کاشت

 30 تیر 15 خرداد سبزینگی

 15 مرداد 1 مرداد دهی گل

 10 مهر 20 شهریور رسیدگی

 15 مهر 25 شهریور برداشت

 10 مهر 15  خرداد  سیکل رشد

  15  شهریور  15  تیر  مرحله توسعه
  20  شهریور  1  شهریور  مرحله بلوغ
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با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  لوبیاچیتیدوره فنولوژي گیاه  -18-15دول ج
 در استان زنجان )2(گرم 

 لوبیاچیتی: نام گیاه
  زنجان: استان
  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
  تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  20 خرداد  1  خرداد کاشت

  10 مرداد  10 خرداد سبزینگی
  10 شهریور  10 مرداد دهی گل

  10 مهر  20 شهریور رسیدگی
  15 مهر  25 شهریور برداشت

  10  مهر  10  خرداد  سیکل رشد
  30  تیر  25  خرداد  مرحله توسعه
  10  شهریور  15  مرداد  مرحله بلوغ

  
  

با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه لوبیا قرمز در پهنه  -19-15دول ج
 در استان زنجان )2(

 قرمز لوبیا : نام گیاه
  زنجان : استان
  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
  تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  20 خرداد  1 خرداد کاشت

  5 مرداد  10 خرداد سبزینگی
  5 شهریور  5 مرداد دهی گل

  25 شهریور 10 شهریور رسیدگی
  31 شهریور  15 شهریور برداشت

  25  شهریور  10  خرداد  سیکل رشد
  20  تیر  20  خرداد  مرحله توسعه
  30  مرداد  30  تیر  مرحله بلوغ
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با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 20- 15دول ج
 در استان زنجان )2(

  زمینی سیب: نام گیاه
  زنجان : استان
  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 خرداد 1 خرداد کاشت

 5 مرداد 15 خرداد سبزینگی

 25 مرداد 5 مرداد دهی گل

 10 مهر 20 شهریور رسیدگی

 25 مهر 10 مهر برداشت

 10  مهر 15  خرداد  سیکل رشد

  
  

با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه  -21-15دول ج
  در استان زنجان )2(

  پیاز : نام گیاه
  زنجان  :استان
  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 فروردین 25 اسفند کاشت

 30 شهریور 20 فروردین سبزینگی

 10 مهر 25 شهریور رسیدگی

 20 مهر 1 مهر برداشت

 10  مهر 20  فروردین  سیکل رشد

 30  فروردین 10  فروردین  زنی جوانه

 10  تیر 20  خرداد  )غده(دوره تشکیل میوه
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با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  -22-15دول ج
  در استان زنجان )2(گرم 

 )کاشت نشاء( فرنگی گوجه: نام گیاه
  زنجان: استان
  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 خرداد 1 خرداد کاشت

 31 تیر 5 خرداد سبزینگی

 15 شهریور 1 مرداد دهی گل

 10 مهر 10 شهریور رسیدگی

 15  مهر 15  شهریور برداشت

 10 مهر 5 خرداد  سیکل رشد

 20  شهریور 20  مرداد  دوره تشکیل میوه

  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه  -23-15دول ج
 در استان زنجان )2(گرم 

 هندوانه :  نام گیاه
  زنجان : استان
  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  20 خرداد  1 خرداد کاشت

  20 تیر 15 خرداد سبزینگی
  20 شهریور  20 تیر دهی گل

  15 مهر  15 شهریور رسیدگی
  20 مهر  20 شهریور برداشت

  15 مهر 15 خرداد  سیکل رشد
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با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه  -24-15دول ج
  در استان زنجان )2(

 خیار: نام گیاه
  زنجان  :استان
  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان شروعروز  ماه شروع
  20 خرداد  1 خرداد کاشت

  25 خرداد  7 خرداد زنی جوانه
  25 تیر  10 خرداد سبزینگی

  15 شهریور  25 تیر دهی گل
  30 شهریور  10 مرداد رسیدگی
  10  مهر  7  مرداد برداشت

  30 شهریور  10  خرداد  سیکل رشد
  1  مهر  1  مرداد  دوره تشکیل میوه

  
  

با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  -25-15دول ج
  در استان زنجان )3(

  گندم : نام گیاه
 زنجان :استان
  )3(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آبان 20 مهر کاشت

 19 اردیبهشت 25 مهر سبزینگی
 5 خرداد 20 اردیبهشت دهی گل

 20 تیر 25 خرداد رسیدگی
 25 تیر 30 خرداد برداشت

 20  تیر 25 مهر  سیکل رشد
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با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  -26-15دول ج
  در استان زنجان )3(

 جو  : نام گیاه
 زنجان :استان
  )3(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آبان 20 مهر کاشت

 14  اردیبهشت 5  آبان سبزینگی
 1  خرداد 15 اردیبهشت دهی گل

 15 تیر 20 خرداد رسیدگی
 20 تیر 25 خرداد برداشت

 15  تیر 5  آبان  سیکل رشد
  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  لوبیاچیتیدوره فنولوژي گیاه  -27-15دول ج
  در استان زنجان )3(گرم 

 لوبیاچیتی: نام گیاه
 زنجان: استان
  )3(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  10 اردیبهشت  20  فروردین کاشت

  9 تیر  30 فروردین سبزینگی
  10 مرداد  10 تیر دهی گل

  20 شهریور  10 شهریور رسیدگی
  25 شهریور  15 شهریور برداشت

  20  شهریور  30 فروردین  سیکل رشد
  30  تیر  15  خرداد  مرحله توسعه
  20  مرداد  15  تیر  مرحله بلوغ
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با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  -28-15دول ج
 در استان زنجان )3(گرم 

  زمینی سیب: نام گیاه
 زنجان :استان
  )3(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 خرداد 20  اردیبهشت کاشت

 19 تیر 1 خرداد سبزینگی
 10 مرداد 20  تیر دهی گل

 20 شهریور 10 شهریور رسیدگی
 5 مهر 20 شهریور برداشت

 20  شهریور 1 خرداد  سیکل رشد
  
  

با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه  - 29-15دول ج
 در استان زنجان )3(

 پیاز : نام گیاه
 زنجان :استان
 )3(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 فروردین 20 اسفند کاشت

 25 شهریور 20 فروردین سبزینگی

 5 مهر 20 شهریور رسیدگی

 15 مهر 1 مهر برداشت

 5  مهر 20  فروردین  سیکل رشد

 25  فروردین 5  فروردین  زنی جوانه

 5  تیر 20  خرداد  )غده(دوره تشکیل میوه 
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با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 30-15دول ج
  در استان زنجان )3(گرم 

 )کاشت نشاء( فرنگی گوجه: نام گیاه
 زنجان: استان
 )3(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 خرداد 15 اردیبهشت کاشت
 31 تیر 15  اردیبهشت سبزینگی

 15 شهریور 1  مرداد دهی گل
 10 مهر 10 شهریور  رسیدگی
 15  مهر 15  شهریور برداشت

 10 مهر 15  اردیبهشت  سیکل رشد
 15  شهریور 15  مرداد  تشکیل میوهدوره 

  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه  -31-15دول ج
  در استان زنجان )3(گرم 

 ههندوان:  نام گیاه
 زنجان :استان
  )3(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان شروعروز  ماه شروع
 30  اردیبهشت  25 اردیبهشت کاشت

 4  تیر  1 خرداد سبزینگی
  5 شهریور  5 تیر دهی گل

 25  شهریور  15 مرداد رسیدگی
  5 مهر 20  مرداد برداشت

 25  شهریور  1 خرداد  سیکل رشد
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با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه برنج در پهنه  -32-15دول ج
  در استان زنجان )3(

 برنج: نام گیاه
 زنجان: استان 

  )3(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 25 خرداد 25  اردیبهشت کاشت
 24 تیر 10 خرداد سبزینگی

 15 مرداد 25 تیر دهی گل
 25 شهریور 1 شهریور رسیدگی
 15 مهر 15 شهریور برداشت

 25  شهریور 10 خرداد  سیکل رشد
 15  مرداد 15  تیر  مرحله توسعه
  5  شهریور  15  مرداد  مرحله  شیري
  +مرحله کشت

  مرحله سبزینگی
 24  تیر 25  اردیبهشت
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16  
  

   :دهمشانزفصل 
  

 استان سمنان گیاهان زراعی فنولوژي هاي دوره

 
  

  کنندگان تهیه

: ، و مهناز اسکندريمیمندمیرناصر نویدي، علی زین الدینی ، سیدعلیرضا سیدجاللی
، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، مؤسسه تحقیقات خاك و آب علمی هیئتاعضاي 

  ایران

محققین مؤسسه تحقیقات خاك : خاکیسیدمحمدي و بهاره دلسوزل، جواد اسماعیزهرا محمد
  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایرانو آب

آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان  ،مرکز تحقیقات علمی هیئتعضو : احمد اخیانی
  ، سمنان، ایرانتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي
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- دوره. دهدنشان می ACZبندي اقلیمی استان سمنان را براساس روش طبقه 1-16شکل 

  . ها، تعیین شده استهاي فنولوژي محصوالت زراعی استان سمنان براساس این پهنه
  

  
  

  ACZبندي اقلیم سمنان به روش  نقشه پهنه – 1- 16 شکل
  
  

در  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک دوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه - 1-16دول ج
  استان سمنان

  گندم: نام گیاه
  سمنان : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  25  آبان  25  مهر   کاشت
  5  اسفند    5   آبان  سبزینگی

 25  فروردین  5  اسفند    دهی گل
 25  خرداد   5  اردیبهشت  رسیدگی
 25  تیر  15  خرداد  برداشت

 25  خرداد   5   آبان  سیکل رشد
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در  دوره فنولوژي گیاه جو در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم - 2-16دول ج
 استان سمنان

  جو: نام گیاه
  سمنان : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم:ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  25   آبان  25  مهر  کاشت
  25  بهمن  25  آبان  سبزینگی

  25  فروردین  25  بهمن  دهی گل
  5  خرداد  25  فروردین  رسیدگی
  25  خرداد  5  خرداد  برداشت

  5  خرداد  25  آبان  سیکل رشد
  
  

در  تابستان گرم دوره فنولوژي گیاه یونجه در پهنه خشک با زمستان خنک و - 3-16دول ج
  استان سمنان

  یونجه: نام گیاه
  سمنان : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم:ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  5   آبان  5  مهر   کاشت
  20  فروردین  15   آبان  سبزینگی

  10  مهر   20  فروردین  دهی گل
  20  مهر   5  اردیبهشت  رسیدگی
  20  مهر  5  اردیبهشت  برداشت

  20  مهر   15   آبان  سیکل رشد
  
  
  
  
 



 295/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان سمنان                           دوره: شانزدهمفصل 

 
 

در  دوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم - 4-16دول ج
  استان سمنان

  کلزا : نام گیاه
  سمنان : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم:ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  25  آبان  25  مهر  کاشت
  5  فروردین  5  آبان  سبزینگی

  5  اردیبهشت  5  فروردین  دهی گل
  25  اردیبهشت  5  اردیبهشت  رسیدگی
  5  خرداد  25  اردیبهشت  برداشت

  25  اردیبهشت  5  آبان  سیکل رشد
  
  

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 5-16دول ج
 در استان سمنان گرم

  اي علوفهذرت : نام گیاه
  سمنان : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم:ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  5  تیر  15  خرداد  کاشت
  15  تیر  25  خرداد  سبزینگی

  15  مرداد  15  تیر  دهی گل
  5  مهر   5  مرداد  رسیدگی
  25  مهر  5  مهر  برداشت

  5  مهر   25  خرداد  سیکل رشد
  15  مرداد  15  تیر  مرحله توسعه 
  5  مهر   5  مرداد  مرحله بلوغ 

  



 296/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

 در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم لوبیاچیتیدوره فنولوژي گیاه  - 6-16دول ج
  در استان سمنان

  لوبیاچیتی: نام گیاه
  سمنان : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  15  خرداد  15  اردیبهشت  کاشت
  5  تیر  15  خرداد  سبزینگی

  25  تیر  5  تیر  دهی گل
  25  شهریور  15  تیر  رسیدگی
  25  شهریور  15  تیر  برداشت

  25  شهریور  15  خرداد  سیکل رشد
  15  تیر  1  تیر  مرحله توسعه
  25  شهریور  15  تیر  مرحله بلوغ

  
  

  در استان سمنان دوره فنولوژي گیاه نخود در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم - 7- 16دول ج
  نخود: نام گیاه

  سمنان : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  شروعماه 

  15  خرداد  5  خرداد  کاشت
  5  تیر  15  خرداد  سبزینگی

  25  تیر  5  تیر  دهی گل
  25  شهریور  15  تیر  رسیدگی
  25  شهریور  15  خرداد  برداشت

  25  شهریور  15  خرداد  سیکل رشد
  
  
  



 297/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان سمنان                           دوره: شانزدهمفصل 

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 8-16دول ج
  در استان سمنان گرم

  زمینی سیب: نام گیاه
  سمنان : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  5  خرداد  5  اردیبهشت  کاشت
  25  تیر  25  اردیبهشت  سبزینگی

  15  مرداد  25  تیر  دهی گل
  5  مهر  15  شهریور  رسیدگی
  25  مهر  25  شهریور  برداشت

  5  مهر  25  اردیبهشت  سیکل رشد
  
  

در  دوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم - 9-16دول ج
  استان سمنان

  )نشایی(پیاز : نام گیاه
  سمنان : استان
  تابستان گرمخشک با زمستان خنک و : ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  15  فروردین   25  اسفند  کاشت
  15  خرداد  5  فروردین  سبزینگی

  15  تیر  15  خرداد  دهی گل
  15  شهریور  25  تیر  رسیدگی
  25  مهر   15  شهریور  برداشت

  15  شهریور  5  فروردین  سیکل رشد
  15  فروردین   25  اسفند   زنی جوانه

  15  شهریور  25  تیر  دوره تشکیل میوه 
  



 298/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

 در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 10-16دول ج
  در استان سمنان

  )نشایی( فرنگی گوجه: نام گیاه
  سمنان : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  شروعماه 

  15  اردیبهشت 5 اردیبهشت  کاشت
  25  اردیبهشت 5 اردیبهشت  سبزینگی

  25  خرداد 25 اردیبهشت  دهی گل
  25  شهریور 5 خرداد  رسیدگی
  25  شهریور 15 خرداد  برداشت

  25  شهریور 5 اردیبهشت  سیکل رشد
  15  اردیبهشت 5 اردیبهشت   زنی جوانه

  25  شهریور 5 خرداد  دوره تشکیل میوه 
  
  

 دوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم -11-16دول ج
  در استان سمنان

  هندوانه : نام گیاه
  سمنان : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  15  فروردین 25 اسفند  کاشت
  25  اردیبهشت 15 فروردین   سبزینگی

  25  خرداد 25 اردیبهشت   دهی گل
  5  شهریور 15 خرداد  رسیدگی
  25  شهریور 15 خرداد  برداشت

  5  شهریور 15 فروردین   سیکل رشد
  



 299/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان سمنان                           دوره: شانزدهمفصل 

 
 

 در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم عدسدوره فنولوژي گیاه  -12-16دول ج
  در استان سمنان

  عدس : نام گیاه
  سمنان : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  25  اردیبهشت  15  اردیبهشت  کاشت
  5  خرداد  25  اردیبهشت  سبزینگی

  15  شهریور  5  خرداد  دهی گل
  25  شهریور  15  خرداد  رسیدگی
  25  شهریور  15  تیر  برداشت

  25  شهریور  25  اردیبهشت  سیکل رشد
  
  

دوره فنولوژي گیاه چغندرقند در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  -13-16دول ج
  در استان سمنان گرم

  قند  چغندر: نام گیاه
  سمنان : استان
  زمستان خنک و تابستان گرمخشک با : ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  25  فروردین  15  فروردین  کاشت
  5  مهر  30  فروردین  سبزینگی
  25  آذر  5  مهر  رسیدگی
  25  آذر  15  مهر  برداشت

  25  آذر  30  فروردین  سیکل رشد
  
  
  
  



 300/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

در  خشک با زمستان خنک و تابستان گرمدوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه  -14-16دول ج
  استان سمنان

  خیار : نام گیاه
  سمنان : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  25  فروردین  25  اسفند  کاشت
  15  اردیبهشت  5  فروردین   سبزینگی

  25  خرداد  15  اردیبهشت  دهی گل
  5  شهریور  15  خرداد  رسیدگی
  25  شهریور  25  خرداد  برداشت

  5  شهریور  5  فروردین   سیکل رشد
  30  فروردین  2  فروردین   زنی جوانه

  5  شهریور  15  خرداد  دوره تشکیل میوه 
  

 دوره فنولوژي گیاه خربزه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم -15-16دول ج
  در استان سمنان

  خربزه  : نام گیاه
  سمنان : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  25  فروردین  25  اسفند  کاشت
  15  اردیبهشت  5  فروردین  سبزینگی

  25  خرداد  15  اردیبهشت  دهی گل
  25  شهریور  15  خرداد  رسیدگی
  25  شهریور  25  خرداد  برداشت

  25  شهریور  25  اسفند  سیکل رشد
  
  



 301/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان سمنان                           دوره: شانزدهمفصل 

 
 

در  دوره فنولوژي گیاه پنبه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم -16-16دول ج
  استان سمنان

  پنبه : نام گیاه
  سمنان : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  پایانماه   روز شروع  ماه شروع

  25  خرداد  15  اردیبهشت  کاشت
  5  مرداد  10  خرداد  سبزینگی

  25  مرداد  5  مرداد  دهی گل
  15  مهر  10  شهریور  رسیدگی
  25  آذر  15  مهر  برداشت

  15  مهر  1  مهر  بلوغ
  15  مهر  10  خرداد    سیکل رشد

  
  

در پهنه خشک با زمستان خنک و  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه سورگوم  -17-16دول ج
  در استان سمنان تابستان گرم

    اي علوفهسورگوم : نام گیاه
  سمنان : استان
 خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  25  خرداد  30  فروردین   کاشت
  5  تیر  5  اردیبهشت   سبزینگی

  -   -     -    زنی جوانه
  -   -   -   -   دهی گل

  25  مهر  15  خرداد  رسیدگی
  25  مهر  15  خرداد  برداشت

  25  مهر  5  اردیبهشت   سیکل رشد
  



 302/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه آفتابگردان در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  -18-16دول ج
  در استان سمنان گرم

  آفتابگردان: نام گیاه
  سمنان : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  5  خرداد  10  اردیبهشت  کاشت
  15  تیر  15  اردیبهشت  سبزینگی

  25  مرداد  15  تیر  دهی گل
  30  شهریور  15  مرداد  رسیدگی
  25  آذر  1  مهر  برداشت

  30  شهریور  15  اردیبهشت  سیکل رشد
  
  

 دوره فنولوژي گیاه بادمجان در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم - 19-16دول ج
  در استان سمنان

  بادمجان : نام گیاه
  سمنان: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  30  اردیبهشت  5  اردیبهشت  کاشت
  5  مرداد  5  خرداد  سبزینگی

  25  مرداد  5  مرداد  دهی گل
  25  شهریور   25  مرداد  رسیدگی
  25  شهریور  5  شهریور  برداشت

  25  شهریور  5  خرداد  سیکل رشد
  30  اردیبهشت  5  اردیبهشت   زنی جوانه

  25  مرداد  10  مرداد  دوره تشکیل میوه 
  



 303/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان سمنان                           دوره: شانزدهمفصل 

 
 

در  زمستان خنک و تابستان گرمدوره فنولوژي گیاه شبدر در پهنه خشک با  -20-16دول ج
 استان سمنان

  شبدر   : نام گیاه
  سمنان : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  5  آبان  5  مهر  کاشت
  25  فروردین  10  آبان  سبزینگی

  10  تیر  25  فروردین  دهی گل
  20  تیر  10  اردیبهشت  رسیدگی
  20  تیر  10  اردیبهشت  برداشت

  20  تیر  10  آبان  سیکل رشد
  
  
در  دوره فنولوژي گیاه فلفل در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم -21-16دول ج

  استان سمنان
  )سبز(فلفل : نام گیاه

  سمنان : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  15  اردیبهشت   5  اردیبهشت  کاشت
  25  اردیبهشت  5  اردیبهشت  سبزینگی

  25  شهریور  25  اردیبهشت  دهی گل
  25  شهریور  5  خرداد  رسیدگی
  25  شهریور  15  خرداد  برداشت

  25  شهریور  5  اردیبهشت  سیکل رشد
  20  اردیبهشت   10  اردیبهشت  زنی جوانه

  
  



 304/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

 دوره فنولوژي گیاه کنجد در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم -22-16دول ج
  در استان سمنان

  کنجد: نام گیاه
  سمنان : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  5  خرداد  15  اردیبهشت  کاشت
  15  خرداد  5  خرداد  سبزینگی

  5  تیر  15  خرداد  دهی گل
  15  مرداد  5  تیر  رسیدگی
  25  شهریور  25  مرداد  برداشت

  15  مرداد  5  خرداد  سیکل رشد



 

17  
  :دهمهففصل 

  
سیستان و استان گیاهان زراعی فنولوژي  هاي دوره

 بلوچستان

  
 

  کنندگان تهیه

: مهناز اسکندريو  نویدي، سیدعلیرضا سیدجاللیرناصر می، میمندعلی زین الدینی 
، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، مؤسسه تحقیقات خاك و آب علمی هیئتاعضاي 

  ایران

محققین مؤسسه تحقیقات خاك : محمدي و بهاره دلسوزخاکییل، جواد سیداسماعزهرا محمد
  کرج، ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، و آب

مرکز تحقیقات ، آموزش بخش تحقیقات خاك و آب،   علمی هیئت وعض: محمدرضا پهلوان راد
  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، زابل، ایرانسیستان ع طبیعیو منابکشاورزي 

محمد و  حمیدرضا فنائی، شیرعلی کوهکن، محمدرضا ناروئی راد، حسین اکبري مقدم
مرکز تحقیقات ، آموزش بخش تحقیقات زراعی و باغی،   علمی هیئتاعضاي : ابراهیم سابوکی

  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، زابل، ایرانکشاورزي و منابع طبیعی سیستان

عبدالعزیز شه بخش، عبدالستار ساویز،  زاده،  ، علیرضا منعممحمد ابراهیم سابوکی
بخش تحقیقات   علمی هیئتو عض: دنعیم اسپیدمحم و علیرضا پرکاسی، محمد نرماشیري

بلوچستان، سازمان مرکز تحقیقات ، آموزش کشاورزي و منابع طبیعی زراعی و باغی و کارشناسان 
 تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، ایرانشهر، ایران



 306/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

   



 307/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان سیستان و بلوچستان             دوره: هفدهمفصل 

 
 

نشان  ACZبندي اقلیمی استان سیستان و بلوچستان را براساس روش طبقه 1-17شکل 
-هاي فنولوژي محصوالت زراعی استان سیستان و بلوچستان براساس این پهنهدوره .دهد می

  . ها، تعیین شده است
  

  
  ACZبندي اقلیم سیستان و بلوچستان به روش  نقشه پهنه – 1- 17 شکل

  
  

دوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  - 1-17دول ج
 در استان سیستان و بلوچستان گرم

 گندم: نام گیاه
  سیستان و بلوچستان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

  15 آذر 20 آبان کاشت
 30 آذر 1 آذر سبزینگی

 15 فروردین 20 اسفند دهی گل
 20 اردیبهشت 10 اردیبهشت رسیدگی
 20 اردیبهشت 20 اردیبهشت برداشت

 20  اردیبهشت 20  آبان  سیکل رشد
   



 308/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

  
 دوره فنولوژي گیاه جو در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم - 2-17دول ج

  در استان سیستان و بلوچستان
  جو :نام گیاه

 سیستان و بلوچستان  :استان
  زمستان خنک و تابستان خیلی گرمخشک با : ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 آذر 1 آبان کاشت

 10 آذر 20 آبان سبزینگی

 1 فروردین 10 اسفند دهی گل

 10 اردیبهشت 1 اردیبهشت رسیدگی

 15 اردیبهشت 10 اردیبهشت برداشت

 1  اردیبهشت 20  آبان  سیکل رشد

  
  

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  اي دانهدوره فنولوژي گیاه یونجه  - 3-17دول ج
  در استان سیستان و بلوچستان خیلی گرم

  اي دانهیونجه  :نام گیاه
 سیستان و بلوچستان :استان

  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان پایانماه  روز شروع ماه شروع
 30  آبان 7 مهر کاشت

 30 آذر 5 آبان سبزینگی

 25 اسفند 15 اسفند دهی گل

 25 فروردین 15 فروردین رسیدگی

 30 فروردین 15 فروردین برداشت

 25  فروردین 7  مهر  سیکل رشد

  
  



 309/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان سیستان و بلوچستان             دوره: هفدهمفصل 

 
 

  
در  دوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم - 4-17دول ج

  استان سیستان و بلوچستان
 کلزا: نام گیاه

 سیستان و بلوچستان :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آبان 8 آبان کاشت

 10 آذر 30 آبان سبزینگی

 29 اسفند 30 بهمن دهی گل

 30 فروردین 25 فروردین رسیدگی

 10 اردیبهشت 2 اردیبهشت برداشت

 30  اردیبهشت 8  آبان  سیکل رشد

  
  

دوره فنولوژي گیاه گلرنگ در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  - 5-17دول ج
  در استان سیستان و بلوچستان گرم

 گلرنگ: نام گیاه
 سیستان و بلوچستان :استان
  زمستان خنک و تابستان خیلی گرمخشک با : ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 آذر 15  آبان کاشت

 30 آذر 10 آبان سبزینگی

 25 اردیبهشت 15 اردیبهشت دهی گل

 15 خرداد 5 خرداد رسیدگی

 20 خرداد 15 خرداد برداشت

 15 خرداد 10 آبان  سیکل رشد

  
  



 310/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

  
دوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  - 6-17دول ج

 در استان سیستان و بلوچستان گرم
 هندوانه: نام گیاه

 سیستان و بلوچستان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 29 اسفند 24 اسفند کاشت

 30 فروردین 25 فروردین سبزینگی

 30 اردیبهشت 15 اردیبهشت دهی گل

 تیر 20 تیر  20 خرداد رسیدگی

 20 تیر 20 خرداد برداشت

 20 تیر 15 اسفند  سیکل رشد

  
  

دوره فنولوژي گیاه خربزه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  - 7-17دول ج
  در استان سیستان و بلوچستان گرم

 خربزه :نام گیاه
 سیستان و بلوچستان :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 فروردین 24 اسفند کاشت

 10 اردیبهشت 15 فروردین سبزینگی

 10 اردیبهشت 5 اردیبهشت دهی گل

 30 خرداد 5 خرداد رسیدگی

 30 خرداد 5 خرداد برداشت

 15 تیر 24 اسفند  سیکل رشد

  
  



 311/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان سیستان و بلوچستان             دوره: هفدهمفصل 

 
 

 دوره فنولوژي گیاه سیر در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم - 8-17دول ج
 در استان سیستان و بلوچستان

 سیر: نام گیاه
 سیستان و بلوچستان  :استان
  زمستان خنک و تابستان خیلی گرمخشک با : ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آبان 15 مهر کاشت

 20 آذر 25 مهر سبزینگی

 30 فروردین 10 آبان دهی گل

 20 اردیبهشت 30 فروردین رسیدگی

 20 خرداد 15 خرداد برداشت

 20 خرداد 15 مهر  سیکل رشد

 7 آذر 22 مهر  زنی جوانه

 30 فروردین 25 آبان  دوره تشکیل میوه
  
  

 دوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم - 9-17دول ج
 در استان سیستان و بلوچستان

 پیاز: نام گیاه
 سیستان و بلوچستان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آبان 15 مهر کاشت

 20 آذر 15 آبان سبزینگی

 30 فروردین 25 آبان دهی گل

 20 اردیبهشت 30 فروردین رسیدگی

 20 خرداد 15 خرداد برداشت

 20 خرداد 15 مهر  سیکل رشد

 5 آذر 25 مهر  زنی جوانه

 30 فروردین 15 آذر  دوره تشکیل میوه



 312/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

  
دوره فنولوژي گیاه عدس در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  -10-17دول ج

  در استان سیستان و بلوچستان گرم
 عدس: نام گیاه

 سیستان و بلوچستان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 پایانروز  ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 آذر 15 آبان کاشت

 10 دي 15 آذر سبزینگی

 1 فروردین 20 اسفند دهی گل

 5 اردیبهشت 25 فروردین رسیدگی

 10 اردیبهشت 30 فروردین برداشت

 5 اردیبهشت 15 آبان  سیکل رشد

  
  

در پهنه خشک با زمستان خنک و  اي علوفهسورگوم دوره فنولوژي گیاه  -11-17دول ج
  در استان سیستان و بلوچستان تابستان خیلی گرم

 اي علوفهسورگوم : نام گیاه
 سیستان و بلوچستان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 فرودین 15 اسفند کاشت

 22 فروردین 8 فروردین سبزینگی

 25 اردیبهشت 10  اردیبهشت دهی گل

 15 تیر 15 خرداد رسیدگی

 30 تیر 30 خرداد برداشت

 30 تیر 15 اسفند  سیکل رشد

  
  



 313/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان سیستان و بلوچستان             دوره: هفدهمفصل 

 
 

  
در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  -12-17دول ج

  در استان سیستان و بلوچستان خیلی گرم
 زمینی سیب: نام گیاه

 سیستان و بلوچستان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 دي 25 آذر کاشت

 30 فروردین 10 دي سبزینگی

 10 اسفند 10 بهمن دهی گل

 20 اردیبهشت 5 اردیبهشت رسیدگی

 25 اردیبهشت 10 اردیبهشت برداشت

 5  اردیبهشت 25  آذر  سیکل رشد

  
  

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  -13-17دول ج
 در استان سیستان و بلوچستان خیلی گرم

 فرنگی گوجه: نام گیاه
 سیستان و بلوچستان  :استان
  تابستان خیلی گرمخشک با زمستان خنک و : ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 بهمن 25 دي کاشت

 20 آذر 10 بهمن سبزینگی

 25 فروردین 10 اسفند دهی گل

 10 تیر 25 فروردین رسیدگی

 10 تیر 25 فروردین برداشت

 10  خرداد 25  آبان  سیکل رشد

 15  بهمن 1  بهمن  زنی جوانه

 1  خرداد 20  فروردین  تشکیل میوه دوره



 314/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه برنج در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  -14-17دول ج
  در استان سیستان و بلوچستان گرم

 برنج: نام گیاه
 سیستان و بلوچستان :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 فروردین 25 اسفند کاشت

 25 اردیبهشت 10 فروردین سبزینگی

 15 تیر 25 اردیبهشت دهی گل

 10 مهر 15 تیر رسیدگی

 25 مهر 25 تیر برداشت

 25  تیر 25  اسفند  سیکل رشد

 25  اردیبهشت 25  فروردین  مرحله توسعه

  25  اردیبهشت  25  اسفند  مرحله سبزینگی+مرحله کشت
  
  

 دوره فنولوژي گیاه کلم در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم - 15-17دول ج
 در استان سیستان و بلوچستان

 کلم: نام گیاه
 سیستان و بلوچستان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 آذر 10 آبان کاشت

 10 بهمن 25 آبان سبزینگی

 20 آذر 20 آبان  زنی جوانه

 10 اسفند 10 بهمن دهی گل

 25 فروردین 15 فروردین رسیدگی

 25 اردیبهشت 10 اردیبهشت برداشت

 10 اردیبهشت 10 آبان  سیکل رشد



 315/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان سیستان و بلوچستان             دوره: هفدهمفصل 

 
 

  
زمستان خنک و تابستان خیلی دوره فنولوژي گیاه هویج در پهنه خشک با  -16-17دول ج

  در استان سیستان و بلوچستان گرم
 هویج: نام گیاه

 سیستان و بلوچستان :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 آذر 10 آبان کاشت

 10 بهمن 25 آبان سبزینگی

 15 آذر 15 آبان  زنی جوانه

 10 اسفند 10 بهمن دهی گل

 25 فروردین 15 فروردین رسیدگی

 25 اردیبهشت 10 اردیبهشت برداشت

 10 اردیبهشت 10 آبان  سیکل رشد

  
  

دوره فنولوژي گیاه آفتابگردان در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  -17-17دول ج
  در استان سیستان و بلوچستان خیلی گرم

 آفتابگردان: نام گیاه
 سیستان و بلوچستان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 شهریور 25 مرداد کاشت

 10 آبان 10 شهریور سبزینگی

 10 آذر 10 آبان دهی گل

 10 بهمن 25 دي رسیدگی

 15 بهمن 30 دي برداشت

 25 دي 25 مرداد  سیکل رشد

  



 316/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

  
دوره فنولوژي گیاه تنباکو در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  -18-17دول ج

  در استان سیستان و بلوچستان گرم
 تنباکو :نام گیاه

 سیستان و بلوچستان :استان
  تابستان خیلی گرمخشک با زمستان خنک و : ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 فروردین 15 فروردین کاشت

 10 خرداد 25 فروردین سبزینگی

 25 تیر 10 خرداد دهی گل

 10 آذر 10 تیر رسیدگی

 10 آذر 15 تیر برداشت

 10 آذر 15 فروردین  سیکل رشد
  
  

گیاه شبدر در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی دوره فنولوژي  - 19-17دول ج
  در استان سیستان و بلوچستان گرم

 شبدر :نام گیاه
 سیستان و بلوچستان :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 شهریور 10 شهریور  کاشت

 10 بهمن 25 شهریور سبزینگی

 10 اسفند 10 بهمن دهی گل

 10 خرداد 25 اردیبهشت رسیدگی

 25 خرداد 10 خرداد برداشت

 10 خرداد 15 شهریور  سیکل رشد

  
  
  



 317/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان سیستان و بلوچستان             دوره: هفدهمفصل 

 
 

  
دوره فنولوژي گیاه فلفل در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  -20-17دول ج

  در استان سیستان و بلوچستان گرم
 )سبز(فلفل :نام گیاه

 سیستان و بلوچستان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 دي 10 دي کاشت

 11 اسفند 25 دي سبزینگی

 25 فروردین 11 اسفند دهی گل

 25 اردیبهشت 25 فروردین رسیدگی

 30 اردیبهشت 30 فروردین برداشت

 25 اردیبهشت 10 دي  سیکل رشد

 10 بهمن 15 دي  زنی جوانه

  
  

دوره فنولوژي گیاه کنجد در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  -21-17دول ج
  در استان سیستان و بلوچستان گرم

 کنجد :نام گیاه
 سیستان و بلوچستان :استان
  و تابستان خیلی گرمخشک با زمستان خنک : ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 شهریور 25 مرداد کاشت

 10 آبان 10 شهریور سبزینگی

 25 دي 10 آبان دهی گل

 10 بهمن 25 دي رسیدگی

 15 بهمن 30 دي برداشت

 25 دي 25 مرداد  سیکل رشد

  



 318/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی دوره فنولوژي گیاه خیار  -22-17دول ج
  در استان سیستان و بلوچستان گرم

 خیار: نام گیاه
 سیستان و بلوچستان :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 آبان 25 مهر کاشت

 10 آذر 30 مهر سبزینگی

 10 آذر 20 آبان دهی گل

 10 دي 10 آذر رسیدگی

 20 دي 15 آذر برداشت

 15 آذر 30 مهر  سیکل رشد

 15 آبان 30 مهر  زنی جوانه

 20 آذر 27 آبان  دوره تشکیل میوه
  
  

دوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  -23-17دول ج
  در استان سیستان و بلوچستان گرم

  کلزا :نام گیاه

  سیستان و بلوچستان: استان

  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  30  آبان  1  آبان  کاشت
  1  بهمن  15  آبان  سبزینگی

  5  فروردین  1  بهمن  دهی گل
  30  فروردین  5  فروردین  رسیدگی
  15  اردیبهشت  30  فروردین  برداشت

  30  فروردین  1  آبان  سیکل رشد



 319/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان سیستان و بلوچستان             دوره: هفدهمفصل 

 
 

در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان  اي دانهدوره فنولوژي گیاه ذرت  -24-17دول ج
  در استان سیستان و بلوچستان خیلی گرم

  اي دانهذرت : نام گیاه
  سیستان و بلوچستان :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  1  شهریور  15  مرداد  کاشت
  20  مهر  1  شهریور  سبزینگی

  20  آذر  20  مهر   دهی گل
  5  دي  20  آذر  رسیدگی
  15  دي  30  آذر  برداشت

  30  آذر  15  مرداد  سیکل رشد
 

 

 

فنولوژي گیاه عدس در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی دوره  -25-17دول ج
  در استان سیستان و بلوچستان گرم

  عدس: نام گیاه
  سیستان و بلوچستان :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  30  آذر  1  آذر  کاشت
  1  بهمن  15  آذر  سبزینگی

  15  فروردین  1  بهمن  دهی گل
  31  فروردین  15  فروردین  رسیدگی
  15  اردیبهشت  31  فروردین  برداشت

  31  فروردین  1  آذر  سیکل رشد
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در  دوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم - 26- 17دول ج
  استان سیستان و بلوچستان

  گندم: گیاهنام 
  بلوچستان و سیستان:استان
  گرم خیلی تابستان و مالیم بازمستان خشک: ACZپهنه 

  مرحله رشد
  تاریخ

  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع
  30  آذر  15  آبان  کاشت

  15  فروردین  1  آذر  سبزینگی

  15  اسفند  15  بهمن  دهی گل

  1  اردیبهشت  15  فروردین  رسیدگی

  31  اردیبهشت  15  اردیبهشت  برداشت

  15  اردیبهشت  15  آبان  سیکل رشد

  
در  دوره فنولوژي گیاه جو در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم - 27-17دول ج

  استان سیستان و بلوچستان
  جو: نام گیاه

  سیستان و بلوچستان:استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

  مرحله رشد
  تاریخ

  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع
  15  آذر  1  آبان  کاشت

  15  فروردین  15  آبان  سبزینگی

  1  اسفند  1  بهمن  دهی گل

  1  اردیبهشت  1  فروردین  رسیدگی

  31  اردیبهشت  1  اردیبهشت  برداشت

  1  اردیبهشت  1  آبان  سیکل رشد
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 پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرمدوره فنولوژي گیاه ارزن در  - 28-17دول ج
  در استان سیستان و بلوچستان

  ارزن :نام گیاه
  سیستان و بلوچستان :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  25  مرداد  15  مرداد  کاشت
  1  دي  25  مرداد  سبزینگی

  30  آبان  1  آبان  دهی گل
  30  دي  15  دي  رسیدگی
  5  بهمن  20  دي  برداشت

  15  دي  15  مرداد  سیکل رشد
  

  
دوره فنولوژي گیاه یونجه بذري در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان  - 29-17دول ج

  در استان سیستان و بلوچستان خیلی گرم
  بذريیونجه : نام گیاه

  بلوچستان و سیستان :استان
  گرم خیلی تابستان و مالیم بازمستان خشک: ACZپهنه 

  مرحله رشد
  تاریخ

  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع
  30  مهر  1  مهر   کاشت

  15  اردیبهشت  15  مهر  سبزینگی

  15  مرداد  15  اردیبهشت  دهی گل

  15  شهریور  15  مرداد  رسیدگی

  31  شهریور  15  شهریور  برداشت

  31  شهریور  1  مهر  رشدسیکل 



 322/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  -30-17دول ج
  در استان سیستان و بلوچستان خیلی گرم

   فرنگی گوجه: نام گیاه
  بلوچستان و سیستان :استان
  گرم خیلی تابستان و مالیم بازمستان خشک: ACZپهنه 

  مرحله رشد
  تاریخ

  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  شروعماه 
  10  آذر  15  آبان  کاشت

  1  اسفند  10  آذر  سبزینگی

  1  فروردین  1  اسفند  دهی گل

  30  خرداد  15  فروردین  رسیدگی

  30  خرداد  15  فروردین  برداشت

  30  خرداد  15  آبان  سیکل رشد

  
و تابستان خیلی دوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه خشک با زمستان مالیم  -31-17دول ج

  در استان سیستان و بلوچستان گرم
  هندوانه   :نام گیاه

  سیستان و بلوچستان :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

  مرحله رشد
  تاریخ

  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع
  1  اسفند  30  آذر   کاشت

  15  خرداد  15  دي  سبزینگی

  31  اردیبهشت  15  اسفند  دهی گل

  20  خرداد  1  اردیبهشت  رسیدگی

  31  خرداد  15  اردیبهشت  برداشت

  31  خرداد  30  آذر  سیکل رشد
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 دوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم - 32-17دول ج
  در استان سیستان و بلوچستان

  خیار : نام گیاه
  سیستان و بلوچستان :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

  مرحله رشد
  تاریخ

  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع
  30  مهر  15  مهر  کاشت

  1  آذر  20  مهر  سبزینگی

  30  آبان  10  آبان  دهی گل

  30  آذر  1  آذر  رسیدگی

  30  آذر  1  آذر  برداشت

  30  آذر  15  مهر  سیکل رشد

  
در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  -33-17دول ج

 در استان سیستان و بلوچستان خیلی گرم

   زمینی سیب :نام گیاه
  سیستان و بلوچستان:استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

  مرحله رشد
  تاریخ

  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع
  15  مهر  1  مهر  کاشت

  1  دي  15  مهر  سبزینگی

  1  آذر  15  آبان  دهی گل

  10  دي  30  آذر  رسیدگی

  15  دي  1  دي  برداشت

  1  دي  1  مهر  سیکل رشد
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دوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  -34-17دول ج
  در استان سیستان و بلوچستان گرم

  پیاز: نام گیاه
  سیستان و بلوچستان :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

  مرحله رشد
  تاریخ

  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع
  15  آبان  15  مهر  کاشت

  1  فروردین  1  آبان  سبزینگی

  10  فروردین  30  آذر  دهی گل

  31  فروردین  10  فروردین  رسیدگی

  1  اردیبهشت  15  فروردین  برداشت

  15  فروردین  15  مهر  سیکل رشد

  
دوره فنولوژي گیاه گلرنگ در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  -35-17دول ج

  در استان سیستان و بلوچستان گرم
  گلرنگ   :نام گیاه

  سیستان و بلوچستان:استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

  مرحله رشد
  تاریخ

  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع
  1  آذر  1   آبان  کاشت

  15  دي  15  آبان  سبزینگی

  15  فروردین  15  دي  دهی گل

  15  اردیبهشت  15  فروردین  رسیدگی

  25  اردیبهشت  25  فروردین  برداشت

  25  فروردین  1  آبان  سیکل رشد
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در پهنه خشک با زمستان مالیم و  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه سورگوم  -36-17دول ج
  در استان سیستان و بلوچستان تابستان خیلی گرم

    اي علوفهسورگوم : نام گیاه
  سیستان و بلوچستان :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

  مرحله رشد
  تاریخ

  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع
  15  اردیبهشت  15  فروردین  کاشت

  15  تیر  25  فروردین  سبزینگی

  15  تیر  1  تیر  رسیدگی

  15  تیر  1  تیر  برداشت

  15  تیر  15  فروردین  سیکل رشد

  
دوره فنولوژي گیاه کنجد در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  -37-17دول ج

  در استان سیستان و بلوچستان گرم
  کنجد :نام گیاه

  سیستان و بلوچستان  :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

  مرحله رشد
  تاریخ

  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع
  25  مرداد  15  مرداد  کاشت

  1  آبان  25  مرداد  سبزینگی

  30  دي  1  آبان  دهی گل

  30  دي  15  دي  رسیدگی

  5  بهمن  20  دي  برداشت

  15  دي  15  مرداد  سیکل رشد
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دوره فنولوژي گیاه آفتابگردان در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان  -38-17دول ج
  در استان سیستان و بلوچستان خیلی گرم

  آفتابگردان :نام گیاه
  سیستان و بلوچستان :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  شروعروز   ماه شروع

  25  مرداد  15  مرداد  کاشت
  1  آبان  25  مرداد  سبزینگی

  15  دي  1  آبان  دهی گل
  30  دي  15  دي  رسیدگی
  5  بهمن  20  دي  برداشت

  15  دي  15  مرداد  سیکل رشد
  

دوره فنولوژي گیاه شبدر در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  - 39-17دول ج
  در استان سیستان و بلوچستان گرم

  شبدر :نام گیاه
  سیستان و بلوچستان  :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

  مرحله رشد
  تاریخ

  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع
  15  شهریور  1  شهریور  کاشت

  1  بهمن  10  شهریور  سبزینگی

  15  اردیبهشت  1  بهمن  دهی گل

  31  اردیبهشت  15  اردیبهشت   رسیدگی

  15  خرداد  1  خرداد  برداشت

  1  خرداد  1  شهریور  سیکل رشد
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دوره فنولوژي گیاه فلفل سبز در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان  -40-17دول ج
  در استان سیستان و بلوچستان خیلی گرم

  فلفل سبز     :نام گیاه
  سیستان و بلوچستان  :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

  مرحله رشد
  تاریخ

  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع
  15  دي  1  دي  کاشت

  1  اردیبهشت  10  دي  سبزینگی

  15  اسفند  1  اسفند  دهی گل

  15  اردیبهشت  15  فروردین  رسیدگی

  20  اردیبهشت  20  فروردین  برداشت

  15  اردیبهشت  1  دي  سیکل رشد

  
دوره فنولوژي گیاه تنباکو در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  -41-17دول ج

  در استان سیستان و بلوچستان گرم
  تنباکو :نام گیاه

  سیستان و بلوچستان  :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

  مرحله رشد
  تاریخ

  روز پایان  پایانماه   روز شروع  ماه شروع
  15  فروردین  515  فروردین  کاشت

  1  خرداد  1  فروردین  سبزینگی

  15  تیر  1  خرداد  دهی گل

  1  آذر  5  تیر  رسیدگی

  1  آذر  5  تیر  برداشت

  1  آذر  5  فروردین  سیکل رشد
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دوره فنولوژي گیاه برنج در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  -42-17دول ج
  در استان سیستان و بلوچستان گرم

  برنج:نام گیاه
  سیستان و بلوچستان :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

  مرحله رشد
  تاریخ

  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع
  29  اسفند  15  اسفند  کاشت

  15  اردیبهشت  25  اسفند  سبزینگی

  5  تیر  15  اردیبهشت  دهی گل

  1  مهر  5  تیر  رسیدگی

  15  مهر  15  تیر  برداشت

  15  تیر  15  اسفند  سیکل رشد

  
دوره فنولوژي گیاه خربزه در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  -43-17دول ج

  در استان سیستان و بلوچستان گرم
  خربزه :نام گیاه

  سیستان و بلوچستان  :استان
  تابستان خیلی گرمخشک با زمستان مالیم و : ACZپهنه 

  مرحله رشد
  تاریخ

  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع
  30  آبان  1  آبان  کاشت

  1  بهمن  15  آبان  سبزینگی

  1  اسفند  1  بهمن  دهی گل

  15  فروردین  5  فروردین  رسیدگی

  15  اردیبهشت  30  فروردین  برداشت

  30  فروردین  1  آبان  سیکل رشد
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گیاه کلم در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی دوره فنولوژي  -44-17دول ج
  در استان سیستان و بلوچستان گرم

  کلم :نام گیاه
  سیستان و بلوچستان  :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

  مرحله رشد
  تاریخ

  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع
  30  آبان  1  آبان  کاشت

  1  بهمن  15  آبان  سبزینگی

  1  اسفند  1  بهمن  دهی گل

  15  فروردین  5  فروردین  رسیدگی

  15  اردیبهشت  30  فروردین  برداشت

  30  فروردین  1  آبان  سیکل رشد

  
دوره فنولوژي گیاه هویج در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  -45-17دول ج

  در استان سیستان و بلوچستان گرم
  هویج :نام گیاه

  سیستان و بلوچستان  :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  30  آبان  1  آبان  کاشت
  5  فروردین  15  آبان  سبزینگی

  1  اسفند  1  بهمن  دهی گل
  15  فروردین  5  فروردین  رسیدگی
  15  اردیبهشت  30  فروردین  برداشت

  30  فروردین  1  آبان  سیکل رشد
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دوره فنولوژي گیاه سیر در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  -46-17دول ج
  در استان سیستان و بلوچستان گرم

  سیر :نام گیاه

  سیستان و بلوچستان  :استان

  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

  تاریخ  مرحله رشد
  روز پایان  ماه پایان  روز شروع  ماه شروع

  30  آبان  1  آبان  کاشت
  5  فروردین  15  آبان  سبزینگی

  1  اسفند  1  بهمن  دهی گل
  15  فروردین  5  فروردین  رسیدگی
  15  اردیبهشت  30  فروردین  برداشت

  30  فروردین  1  آبان  سیکل رشد



 

18  
  : دهمهجفصل 

  
 استان فارس گیاهان زراعی فنولوژي هاي دوره

 
  

  کنندگان تهیه

: و مهناز اسکندري رناصر نویدي، سیدعلیرضا سیدجاللیمی،  میمند علی زین الدینی
، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، مؤسسه تحقیقات خاك و آب علمی هیئتاعضاي 

  ایران

محققین مؤسسه تحقیقات خاك : خاکیو بهاره دلسوز سیدمحمدي، جواد اسماعیلدزهرا محم
  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایرانو آب

و  يآموزش کشاورز ،تحقیقات بخش تحقیقات خاك و آب، مرکز علمی هیئتعضو : غالمرضا زارعیان
  زرقان، ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، منابع طبیعی استان فارس

کارشناسان سازمان : منصور رشیدي، رحیم بادامی، نصراهللا آتشی شیرازي، محمود ظهیري
 جهاد کشاورزي استان فارس
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-دوره. دهدنشان می ACZبندي اقلیمی استان فارس را براساس روش طبقه 1-18شکل 

  . ها، تعیین شده استهاي فنولوژي محصوالت زراعی استان فارس براساس این پهنه
  

  
  ACZبندي اقلیم فارس به روش  نقشه پهنه – 1- 18 شکل

  
  

دوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  - 1-18دول ج
 در استان فارس خنک و تابستان خیلی گرم خشک با زمستان/گرم

 گندم: نام گیاه
 فارس :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/زمستان مالیم و تابستان خیلی گرمخشک با : ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 آبان 10 آبان کاشت
 25 اسفند 20 آبان سبزینگی

 5 فروردین 25 اسفند دهی گل
 15 اردیبهشت 25 فروردین رسیدگی
 30 اردیبهشت 15 اردیبهشت برداشت

    15 اردیبهشت 20 آبان  سیکل رشد
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با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 2-18دول ج
  در استان فارس خنک و تابستان گرم خشک با زمستان/گرم

 گندم: نام گیاه
  فارس :استان
  خنک و تابستان گرم خشک با زمستان/ با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 آذر 20 آبان کاشت
 5 فروردین 30 آبان سبزینگی

 15 فروردین 5 فروردین دهی گل
 5 خرداد 5 اردیبهشت رسیدگی
 30 خرداد  5 خرداد برداشت

 5 خرداد 30 آبان  رشدسیکل 
  

 و تابستان گرم سردبا زمستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 3-18دول ج
  در استان فارس

 گندم: نام گیاه
  فارس :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 25 آبان 25  مهر کاشت
 25 فروردین 5 آبان سبزینگی

 5 اردیبهشت 25 فروردین دهی گل
 10 تیر 25 اردیبهشت رسیدگی
 30 تیر 10 تیر برداشت

 10 تیر 5 آبان  سیکل رشد
  

/ دوره فنولوژي گیاه جو در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم - 4-18دول ج
  در استان فارس خیلی گرمخشک با زمستان خنک و تابستان 

  جو :نام گیاه
 فارس :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/ خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 آذر 10 آبان کاشت
 20 اسفند 20 آبان سبزینگی

 1 فروردین 20 اسفند دهی گل
 5 اردیبهشت 15 فروردین رسیدگی
 20 اردیبهشت 5 اردیبهشت برداشت

 5 اردیبهشت 20 آبان  سیکل رشد
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/ با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه   - 5-18دول ج
  در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان گرم

  جو: نام گیاه
 فارس  :استان
 خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/ با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 آذر 20 آبان کاشت
 1 فروردین 30 آبان سبزینگی

 10 فروردین 1 فروردین دهی گل
 25  اردیبهشت 25 فروردین رسیدگی
 20 خرداد 25  اردیبهشت برداشت

 25  اردیبهشت 30 آبان  سیکل رشد
  

در  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 6-18دول ج
  استان فارس

  جو: نام گیاه
 فارس :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 آذر 25  مهر کاشت
 15 فروردین 5 آبان سبزینگی

 25 فروردین 15 فروردین دهی گل
 10 تیر 25 اردیبهشت رسیدگی
 30 تیر 10 تیر برداشت

 10 تیر 5 آبان  سیکل رشد
  
  

دوره فنولوژي گیاه یونجه در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  - 7-18دول ج
  در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/گرم

 یونجه :نام گیاه
 فارس :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 آذر 15 آبان کاشت
 25 اردیبهشت 25 آبان سبزینگی

 5 خرداد 25 اردیبهشت دهی گل
 15 خرداد 5 خرداد رسیدگی
 15 خرداد 5 خرداد برداشت

 15 خرداد 25 آبان  سیکل رشد
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با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه یونجه در پهنه  - 8-18دول ج
  در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/گرم

 یونجه :نام گیاه
 فارس: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/ با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 آذر 15 آبان کاشت
 15 خرداد 25 آبان سبزینگی

 25 خرداد 15 خرداد دهی گل
 5 تیر 25 خرداد رسیدگی
 5 تیر 25 خرداد برداشت

 5 تیر 25 آبان  سیکل رشد
  

 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه یونجه در پهنه  - 9-18دول ج
 در استان فارس

 یونجه :نام گیاه
 فارس : استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 آبان 15 مهر کاشت
 5  تیر 25 مهر سبزینگی

 15  تیر 5  تیر دهی گل
 25  تیر 15  تیر رسیدگی
 25  تیر 15  تیر برداشت

 25  تیر 25 مهر  سیکل رشد
  

خیلی دوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان  -10-18دول ج
 در استان فارس خشک با  زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/گرم

 کلزا: نام گیاه
  فارس : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 آبان 1 آبان کاشت
 15 اسفند 10 آبان سبزینگی

 5 فروردین 15 اسفند دهی گل
 10 اردیبهشت 5 فروردین رسیدگی
 20 اردیبهشت 10 اردیبهشت برداشت

 10 اردیبهشت 10 آبان  سیکل رشد
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تابستان با زمستان خنک و  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  -11-18دول ج
  در استان فارس زمستان خنک و تابستان گرم خشک با/گرم

 کلزا: نام گیاه
  فارس : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/ با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 آبان 20 مهر کاشت

 25 اسفند 30 مهر سبزینگی

 15 فروردین 25 اسفند دهی گل

 25 اردیبهشت 15 فروردین رسیدگی

 15 خرداد 25 اردیبهشت برداشت

 25 اردیبهشت 30 مهر  سیکل رشد

  
  

 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  -12-18دول ج
 در استان فارس

 کلزا: نام گیاه
 فارس : استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 مهر 25  شهریور کاشت

 10 فروردین 5 مهر سبزینگی

 5 اردیبهشت 10 فروردین دهی گل

 1 تیر 5 اردیبهشت رسیدگی

 30 تیر 1 تیر برداشت

 1 تیر 5 مهر  سیکل رشد
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با زمستان خنک و  خشک نیمهدر پهنه  ايذرت علوفهدوره فنولوژي گیاه  -13-18دول ج
  در استان فارس خشک با  زمستان خنک و تابستان گرم/تابستان گرم

 اي علوفهذرت : نام گیاه
 فارس : استان
  خنک و تابستان خیلی گرم خشک با زمستان/خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 رشدمرحله 
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 31 خرداد 15 خرداد کاشت

 31 مرداد 25 خرداد سبزینگی

 10 شهریور 30 مرداد دهی گل

 15 مهر 10 شهریور رسیدگی

 30 مهر 15 مهر برداشت

 15 مهر 25 خرداد  سیکل رشد

  15  شهریور  15  مرداد  مرحله توسعه
  15  مهر  10  شهریور  مرحله بلوغ

  
  

با زمستان خنک و  خشک نیمهدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  -14-18دول ج
  در استان فارس خشک با  زمستان خنک و تابستان گرم/تابستان گرم

 اي علوفهذرت : نام گیاه
 فارس : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/ با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 تیر 1 تیر کاشت

 10 شهریور 10 تیر سبزینگی

 20 شهریور 10 شهریور دهی گل

 30 مهر 20 شهریور رسیدگی

 5 آبان 25 مهر برداشت

 30 مهر 10 تیر  سیکل رشد

  1  شهریور  1  مرداد  مرحله توسعه
  30  مهر  20  شهریور  مرحله بلوغ
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با زمستان سرد و  خشک نیمهدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  -15-18دول ج
  در استان فارس تابستان گرم

 اي علوفهذرت : نام گیاه
 فارس : استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 خرداد 1 خرداد کاشت

 10 مرداد 10 خرداد سبزینگی

 20 مرداد 10 مرداد دهی گل

 25 شهریور 20 مرداد رسیدگی

 5 مهر 25 شهریور برداشت

 25 شهریور 10 خرداد  سیکل رشد

  10  شهریور  10  مرداد  مرحله توسعه
  25  شهریور  20  مرداد  مرحله بلوغ

  
با زمستان خنک و  خشک نیمهدر پهنه  اي دانهدوره فنولوژي گیاه ذرت  -16-18دول ج

  در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/ تابستان گرم
 اي دانهذرت : نام گیاه

 فارس: استان
  و تابستان گرم خنک خشک با زمستان/ با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 31 خرداد 15 خرداد کاشت

 31 مرداد 25 خرداد سبزینگی

 10 شهریور 31 مرداد دهی گل

 10 آبان 10 شهریور رسیدگی

 30 آبان 10 آبان برداشت

 10 آبان 25 خرداد  سیکل رشد

 15  مرداد 15  تیر  مرحله توسعه

 10 آبان 10 شهریور  مرحله بلوغ
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 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  اي دانهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 17- 18دول ج
  در استان فارس

 اي دانهذرت : نام گیاه
 فارس: استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان پایانماه  روز شروع ماه شروع
 31 بهشتیارد 15 اردیبهشت کاشت

 30 تیر 25 اردیبهشت سبزینگی

 10 مرداد 31 تیر دهی گل

 10 مهر 10 مرداد رسیدگی

 30 مهر 10 مهر برداشت

 10 مهر 25 اردیبهشت  سیکل رشد

 20  خرداد 20  اردیبهشت  مرحله توسعه

 10 مهر 10 مرداد  مرحله بلوغ

  
در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان  اي دانهدوره فنولوژي گیاه ذرت  -18-18دول ج

 در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/ خیلی گرم
 اي دانهذرت : نام گیاه

 فارس : استان
  خنک و تابستان خیلی گرم خشک با زمستان/خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 خرداد 1 خرداد کاشت

 10 مرداد 10 خرداد سبزینگی

 20 مرداد 10 مرداد دهی گل

 10 مهر 20 مرداد رسیدگی

 30 مهر 10 مهر برداشت

 10 مهر 10 خرداد  سیکل رشد

 1  مرداد 1  تیر  مرحله توسعه

 10 مهر 20 مرداد  مرحله بلوغ
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و تابستان  سردبا زمستان  خشک نیمهدر پهنه  لوبیاچیتیدوره فنولوژي گیاه  - 19-18دول ج
  در استان فارس گرم

 لوبیاچیتی: نام گیاه
 فارس: استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 خرداد 15 اردیبهشت کاشت

 15 مرداد 25 اردیبهشت سبزینگی

 20 مرداد 15 مرداد دهی گل

 20 شهریور 20 مرداد رسیدگی

 25 مهر 20 شهریور برداشت

 20 شهریور 25 اردیبهشت  مرحله رشد

  15  تیر  15  خرداد  مرحله توسعه
 20 شهریور 20 مرداد  مرحله بلوغ

  
با زمستان خنک و  خشک نیمهدر پهنه  لوبیاچیتیدوره فنولوژي گیاه  -20-18دول ج

  در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/ تابستان گرم
 لوبیاچیتی: نام گیاه

 فارس: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/ با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 تیر 15 خرداد کاشت

 1 شهریور 25 خرداد سبزینگی

 10 شهریور 1 شهریور دهی گل

 10 مهر 10 شهریور رسیدگی

 10 آبان 10 مهر برداشت

 10 مهر 25 خرداد  مرحله رشد

 1 شهریور 25 خرداد  مرحله توسعه

 10 مهر 1 شهریور  مرحله بلوغ
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خشک با زمستان مالیم و تابستان در پهنه  لوبیاچیتیدوره فنولوژي گیاه  -21-18دول ج
  در استان فارس خنک و تابستان خیلی گرم خشک با زمستان/خیلی گرم

 لوبیاچیتی: نام گیاه
  فارس : استان
  خنک و تابستان خیلی گرم خشک با زمستان/خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 31 تیر 1 تیر کاشت

 25 مرداد 10 تیر سبزینگی

 5 شهریور 25 مرداد دهی گل

 5 مهر 5 شهریور رسیدگی

 30 مهر 5 مهر برداشت

 5 مهر 10 تیر  مرحله رشد

  1  شهریور  1  مرداد  مرحله توسعه
 5 مهر 5 شهریور  مرحله بلوغ

  
  

 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه دوره فنولوژي گیاه نخود  -22-18دول ج
 در استان فارس

 نخود: نام گیاه
 فارس: استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 خرداد 5 اردیبهشت کاشت

 25 خرداد 15 اردیبهشت سبزینگی

 5 تیر 25 خرداد دهی گل

 15 مرداد 5 تیر رسیدن

 15 شهریور 15 مرداد برداشت

 15 مرداد 15 اردیبهشت  سیکل رشد
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با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدر پهنه دوره فنولوژي گیاه نخود  -23-18دول ج
 در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/ گرم

 نخود: نام گیاه
 فارس: استان
  خنک و تابستان گرم خشک با زمستان/ با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 مرداد 25 تیر کاشت
 15 شهریور 5 مرداد سبزینگی

 25 شهریور 10 شهریور دهی گل
 25 مهر 26 شهریور رسیدن
 15 آبان 26 مهر برداشت

 25 مهر 5 مرداد  سیکل رشد
  

خیلی و تابستان  مالیمخشک با زمستان در پهنه دوره فنولوژي گیاه نخود  -24-18دول ج
 در استان فارس گرمخیلی خشک با زمستان خنک و تابستان / گرم

 نخود: نام گیاه
 فارس : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/تابستان خیلی گرم خشک با زمستان مالیم و: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 بهمن 1 بهمن کاشت
 15 فروردین 10 بهمن سبزینگی

 25 فروردین 15 فروردین دهی گل
 30 اردیبهشت 15 اردیبهشت رسیدن
 15 خرداد 1 خرداد برداشت

 30 اردیبهشت 10 بهمن  سیکل رشد
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 25-18دول ج
 در استان فارس گرم

 زمینی سیب: نام گیاه
  فارس : استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 پایانروز  ماه پایان روز شروع ماه شروع

 31 اردیبهشت 10 اردیبهشت کاشت
 10 تیر 20 اردیبهشت سبزینگی

 20 تیر 10 تیر دهی گل
 15 شهریور 20 تیر رسیدگی
 15 مهر 15 شهریور برداشت

 15 شهریور 20 اردیبهشت  سیکل رشد
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با زمستان خنک و  خشک نیمهدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  -26-18دول ج
 در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/ تابستان گرم

 زمینی سیب: نام گیاه
 فارس: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/ با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 آذر 30 آبان کاشت

 20 اسفند 10 آذر سبزینگی

 30 اسفند 21 اسفند دهی گل

 20 اردیبهشت 1 فروردین رسیدگی

 15 خرداد 21 اردیبهشت برداشت

 20 اردیبهشت 10 آذر  سیکل رشد

  
  

در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  -27-18دول ج
 در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/خیلی گرم

 زمینی سیب: نام گیاه
 فارس: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آبان 15 آبان کاشت

 5 اسفند 25 آبان سبزینگی

 15 اسفند 5 اسفند دهی گل

 5 اردیبهشت 15 اسفند رسیدگی

 31 اردیبهشت 5 اردیبهشت برداشت

 5 اردیبهشت 25 آبان  سیکل رشد
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خیلی  دوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان -28-18دول ج
  در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/گرم

 پیاز: نام گیاه

 فارس: استان

  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 اسفند 15 بهمن کاشت

 10  فروردین 25 بهمن سبزینگی

 20  فروردین 10  فروردین دهی گل

 1 تیر 1  خرداد رسیدگی

 10 تیر 1 تیر برداشت

 1 تیر 25 بهمن  سیکل رشد

 30 بهمن 25 بهمن  زنی جوانه

 1  خرداد 20  فروردین  دوره تشکیل میوه

  
با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه  - 29-18دول ج

  در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/گرم
 پیاز: نام گیاه

 فارس : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/ با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 آذر 25 آبان کاشت

 20 بهمن 5 آذر سبزینگی

 30 بهمن 20 بهمن دهی گل

 15 خرداد 15 اردیبهشت رسیدگی

 25 خرداد 15 خرداد برداشت

 15 خرداد 5 آذر  سیکل رشد

 10 آذر 5 آذر  زنی جوانه

 15 اردیبهشت 1 اسفند  دوره تشکیل میوه
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 و تابستان گرم سردبا زمستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه  -30-18دول ج
 در استان فارس

 پیاز:  نام گیاه
 فارس : استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 1  تیر 1 خرداد کاشت

 15  تیر 10 خرداد سبزینگی

 25  تیر 15  تیر دهی گل

 15  مهر 15  شهریور رسیدگی

 15  مهر 5  مهر برداشت

 15  مهر 10 خرداد  سیکل رشد

 20 خرداد 10 خرداد  زنی جوانه

 15  شهریور 25  تیر  دوره تشکیل میوه
  
  

در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  -31-18دول ج
  در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/خیلی گرم

 فرنگی گوجه: نام گیاه
 فارس :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  10 آذر 15 آبان کاشت

 5 دي 25 آبان سبزینگی

 15 دي 5 دي دهی گل

  15 اسفند  5 اسفند رسیدگی
  30 اسفند  15 اسفند برداشت

  15 اسفند 25 آبان  سیکل رشد
 30 آبان 25 آبان  زنی جوانه

 15 بهمن 15 دي  دوره تشکیل میوه
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با زمستان خنک و  خشک نیمهدر پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  -32-18دول ج
  در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/ تابستان گرم

 فرنگی گوجه: نام گیاه
 فارس :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/ با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 خرداد 15 اردیبهشت کاشت

 5 تیر 25 اردیبهشت سبزینگی

 15 تیر 5 تیر دهی گل

 15 شهریور 5 مرداد رسیدگی

 25 شهریور 10 شهریور برداشت

 15 شهریور 25 اردیبهشت  سیکل رشد

 30 اردیبهشت 20 اردیبهشت  زنی جوانه

 15 شهریور 5 مرداد  دوره تشکیل میوه
  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 33-18دول ج
 در استان فارس گرم

 فرنگی گوجه: نام گیاه
 فارس: استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 1 تیر 1 خرداد کاشت

 15 تیر 5 خرداد سبزینگی

 30 تیر 15 تیر دهی گل

 15 مهر 15  شهریور رسیدگی

 25 مهر 10  مهر برداشت

 15 مهر 5 خرداد  سیکل رشد

 10 خرداد 5 خرداد  زنی جوانه

 15  شهریور 15  مرداد  دوره تشکیل میوه

  



 348/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  -34-18دول ج
  در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/گرم

 هندوانه: نام گیاه

 فارس: استان

  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 اسفند 15 بهمن کاشت

 20 فروردین 25 بهمن سبزینگی

 30 فروردین 20 فروردین دهی گل

 15 خرداد 30 فروردین رسیدگی

 15 تیر 15 خرداد برداشت

 15 خرداد 25 بهمن  سیکل رشد

  
  

با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه  -35-18دول ج
  در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/ گرم

 هندوانه: نام گیاه

 فارس: استان

  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم / با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 فروردین 15 اسفند کاشت

 20 اردیبهشت 25 اسفند سبزینگی

 30 اردیبهشت 20 اردیبهشت دهی گل

 15 تیر 30 اردیبهشت رسیدگی

 15 مرداد 15 تیر   برداشت

 15 تیر 25 اسفند  سیکل رشد
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با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه  -36-18دول ج
  در استان فارس گرم

 هندوانه: نام گیاه

 فارس: استان

  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان پایانماه  روز شروع ماه شروع

 10 اردیبهشت 15 فروردین کاشت

 20 خرداد 25 فروردین سبزینگی

 30 خرداد 20 خرداد دهی گل

 15 مرداد 30 خرداد رسیدگی

 15 شهریور 15 مرداد برداشت

 15 مرداد 25 فروردین  سیکل رشد

  
 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه برنج در پهنه  -37-18دول ج

  در استان فارس
 برنج: نام گیاه

  فارس : استان
 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 تیر 20 خرداد کاشت

 10 مرداد 20 خرداد سبزینگی

 20 مرداد 10 مرداد دهی گل

 20 مهر 20 مرداد رسیدگی

 10 آبان 20 مهر برداشت

 20 مهر 20 خرداد  سیکل رشد

 20  مرداد 20  تیر  مرحله توسعه

  10  مرداد  20  خرداد  مرحله سبزینگی +مرحله کشت
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با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه برنج در پهنه  -38-18دول ج
 در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/ گرم

 برنج: نام گیاه
  فارس : استان
  زمستان خنک و تابستان گرم خشک با/ با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 31 خرداد 10 خرداد کاشت

 1 مرداد 15 خرداد سبزینگی

 10 مرداد 1 مرداد دهی گل

 10 مهر 10 مرداد رسیدگی

 30 مهر 10 مهر برداشت

 10 مهر 10 خرداد  سیکل رشد

 10  مرداد 10  تیر  مرحله توسعه

  1  مرداد  10  خرداد  مرحله سبزینگی +مرحله کشت
  
  

با زمستان مالیم و تابستان خیلی  دوره فنولوژي گیاه برنج در پهنه خشک - 39-18دول ج
  در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/گرم

 برنج: نام گیاه
 فارس : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 پایانروز  ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 مرداد 20 تیر کاشت

 30 مرداد 25 تیر سبزینگی

 5 شهریور 31 مرداد دهی گل

 20 مهر 5 شهریور رسیدگی

 10 آبان 20 مهر برداشت

 20 مهر 20 تیر  سیکل رشد

 20  شهریور 20  مرداد  مرحله توسعه

  30  مرداد  20  تیر  مرحله سبزینگی+مرحله کشت
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پاییزه در پهنه خشک با زمستان مالیم و قند چغندردوره فنولوژي گیاه  -40-18دول ج
  در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/تابستان خیلی گرم

 چغندرقند پاییزه: نام گیاه

 فارس : استان

  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 آبان 15 مهر کاشت

 15 فروردین 25 مهر سبزینگی

 15 اردیبهشت 15 فروردین رسیدگی

 15 خرداد 15 اردیبهشت برداشت

 15 اردیبهشت 25 مهر  سیکل رشد

  
  

  با زمستان خنک و  خشک نیمهپاییزه در پهنه قند دوره فنولوژي گیاه چغندر -41-18دول ج
  در استان فارس خشک با زمستان  خنک و تابستان گرم/ تابستان گرم

 چغندرقند: نام گیاه

 فارس: استان

  خشک با زمستان  خنک و تابستان گرم/ با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 فروردین 15 اسفند کاشت

 1 شهریور 25 اسفند سبزینگی

 1 مهر 1 شهریور رسیدگی

 15 آبان 1 مهر برداشت

 1 مهر 25 اسفند  سیکل رشد
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با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  قنددوره فنولوژي گیاه چغندر -42-18دول ج
  در استان فارس گرم

 چغندرقند: نام گیاه

 فارس : استان

  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 خرداد 1 اردیبهشت کاشت

  1 مهر 10 اردیبهشت سبزینگی
 1 آبان  1 مهر رسیدگی

 15 آذر 1 آبان برداشت

 1 آبان 10 اردیبهشت  سیکل رشد

  
  

 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه  -43-18دول ج
  در استان فارس

 خیار: نام گیاه
 فارس : استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت کاشت

 10 خرداد 10 اردیبهشت سبزینگی

 20 خرداد 10 خرداد دهی گل

 15 تیر 1 تیر رسیدگی

 15 مرداد 15 تیر برداشت

 15 تیر 10 اردیبهشت  سیکل رشد

 25 اردیبهشت 10 اردیبهشت  زنی جوانه

 31 تیر 1 تیر  دوره تشکیل میوه
  
  



 353/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان فارس                             دوره: هجدهمفصل 

 
 

تابستان خیلی دوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه خشک با زمستان مالیم و  -44-18دول ج
  در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/گرم

 خیار: نام گیاه
  فارس: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 اسفند 1 اسفند کاشت

 10 فروردین 10 اسفند سبزینگی

 20 فروردین 10 فروردین دهی گل

 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت رسیدگی

 15 خرداد 15 اردیبهشت برداشت

 15 اردیبهشت 10 اسفند  سیکل رشد

 25 اسفند 10 اسفند  زنی جوانه

 31 فروردین 20 فروردین  دوره تشکیل میوه
  
  

با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه  -45-18دول ج
 در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/ گرم

 خیار: نام گیاه
 فارس : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/ با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 فروردین 15 فروردین کاشت

 31 اردیبهشت 31 فروردین سبزینگی

 31 خرداد 1 خرداد دهی گل

 15 مرداد 1 مرداد رسیدگی

 5 شهریور 15 مرداد برداشت

 15 مرداد 31 فروردین  سیکل رشد

 15 اردیبهشت 31 فروردین  زنی جوانه

 10 مرداد 10 خرداد  دوره تشکیل میوه
   



 354/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه پنبه در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  -46-18دول ج
  در استان فارس خنک و تابستان خیلی گرم خشک با زمستان/گرم

 پنبه: نام گیاه
 فارس: استان
  گرمخنک و تابستان خیلی  خشک با زمستان/خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25  مهر 25 اردیبهشت کاشت

 1 مرداد 1 خرداد سبزینگی

 1  مهر 1 مرداد دهی گل

 25 مهر 1  مهر رسیدگی

 5 آبان 25 مهر برداشت

 1  شهریور 1 مرداد  بلوغ

 25 مهر 1  شهریور  دوره تشکیل میوه

 25 مهر 1 خرداد  سیکل رشد

  
  
/ با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه پنبه در پهنه  -47-18دول ج

 در استان فارس خنک و تابستان گرم خشک با زمستان
 پنبه: نام گیاه

 فارس  :استان
  خنک و تابستان گرم خشک با زمستان/ با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 تیر 15 خرداد کاشت

 25 مرداد 25 خرداد سبزینگی

 15  مهر 25 مرداد دهی گل

 15 آبان 15  مهر رسیدگی

 30 آبان 15 آبان برداشت

 25  شهریور 25 مرداد  بلوغ

 15  مهر 25  شهریور  دوره تشکیل میوه

 15 آبان 25 خرداد  سیکل رشد
  



 355/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان فارس                             دوره: هجدهمفصل 

 
 

 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه پنبه در پهنه  -48-18دول ج
  در استان فارس

 پنبه: نام گیاه
 فارس: استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 خرداد 15 اردیبهشت کاشت

 25 تیر 25 اردیبهشت سبزینگی

 15  شهریور 25 تیر دهی گل

 15 مهر 15  شهریور رسیدگی

 30 مهر 15 مهر برداشت

 25  مرداد 25 تیر  بلوغ

 15  شهریور 25  مرداد  دوره تشکیل میوه

 15 مهر 25 اردیبهشت  سیکل رشد
  
  
تابستان خیلی دوره فنولوژي گیاه گلرنگ در پهنه خشک با زمستان مالیم و  - 49-18دول ج

 در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/گرم
 گلرنگ: نام گیاه

  فارس : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آبان 1 آبان کاشت

 15 اسفند 10 آبان سبزینگی

  5 فروردین 15 اسفند دهی گل
 10 اردیبهشت 5 فروردین رسیدگی

 20 اردیبهشت 10 اردیبهشت برداشت

 10 اردیبهشت 10 آبان  سیکل رشد
 
 
 



 356/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گلرنگ در پهنه  -50-18دول ج
  در استان فارس خشک با زمستان  خنک و تابستان گرم/ گرم

 گلرنگ: نام گیاه

 فارس: استان

  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/ با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 آبان 20 مهر کاشت

 25 اسفند 30 مهر سبزینگی

 15 فروردین 25 اسفند دهی گل

 25 اردیبهشت 15 فروردین رسیدگی

 15 خرداد 25 اردیبهشت برداشت

 25 اردیبهشت 30 مهر  سیکل رشد

  
با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گلرنگ در پهنه  -51-18دول ج

  در استان فارس گرم
 گلرنگ :گیاهنام 

 فارس: استان

  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 مهر 25  شهریور کاشت

 10 فروردین 5 مهر سبزینگی

 5 اردیبهشت 10 فروردین دهی گل

 1 تیر 5 اردیبهشت رسیدگی

 30 تیر 1 تیر برداشت

 1 تیر 5 مهر  سیکل رشد

  



 357/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان فارس                             دوره: هجدهمفصل 

 
 

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه آفتابگردان در پهنه  - 52-18دول ج
  در استان فارس گرم

 آفتابگردان: نام گیاه

 فارس : استان

  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 پایان روز ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 خرداد 15  اردیبهشت کاشت

 10 تیر 25 اردیبهشت سبزینگی

 21 مرداد 11 تیر دهی گل

 15 شهریور 22 مرداد رسیدگی

 15  مهر 16 شهریور برداشت

 15 شهریور 25 اردیبهشت  سیکل رشد

  
  

با زمستان خنک و  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه آفتابگردان در پهنه  -53-18دول ج
 در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/ تابستان گرم

 آفتابگردان: نام گیاه

  فارس : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/ با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 تیر 15  خرداد کاشت

 10 مرداد 25 خرداد سبزینگی

 20 مرداد 10 مرداد دهی گل

 15 مهر 15 شهریور رسیدگی

 15  آبان 15 مهر برداشت

 15 مهر 25 خرداد  سیکل رشد



 358/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه آفتابگردان در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان  -54-18دول ج
  در استان فارس تابستان خیلی گرمخشک با زمستان خنک و /خیلی گرم

 آفتابگردان: نام گیاه

 فارس: استان

  خنک و تابستان خیلی گرم خشک با زمستان/خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 25 خرداد 25  اردیبهشت کاشت

 25 تیر 5  خرداد سبزینگی

 5 مرداد 26 تیر دهی گل

 30 شهریور 6 مرداد رسیدگی

 30  مهر 31 شهریور برداشت

 30 شهریور 5 خرداد  سیکل رشد

  
دوره فنولوژي گیاه تریتیکاله در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان  -55-18دول ج

  در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/خیلی گرم
 تریتیکاله :نام گیاه

  فارس: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 20 آبان 20 مهر کاشت

 15 اسفند 30 مهر سبزینگی

 25 اسفند 15 اسفند دهی گل

 5 اردیبهشت 25 اسفند رسیدگی

 30 اردیبهشت 5 اردیبهشت برداشت

 5 اردیبهشت 30 مهر  سیکل رشد

  
  



 359/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان فارس                             دوره: هجدهمفصل 

 
 

با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه تریتیکاله در پهنه  -56-18دول ج
  در استان فارس خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/ گرم

 تریتیکاله :نام گیاه
 فارس: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم/ با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 1 آذر 1 آبان کاشت

 25 اسفند 10 آبان سبزینگی

 5 فروردین 25 اسفند دهی گل

 25  اردیبهشت 5 فروردین رسیدگی

 15 خرداد 25  اردیبهشت برداشت

 25  اردیبهشت 10 آبان  سیکل رشد

  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه تریتیکاله در پهنه  -57-18دول ج
  در استان فارس گرم

 تریتیکاله :نام گیاه
  فارس: استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان پایان ماه روز شروع ماه شروع
 10 آبان 10  مهر کاشت

 15 فروردین 20  مهر سبزینگی

 25 فروردین 15 فروردین دهی گل

 1 تیر 25 فروردین رسیدگی

 20 تیر 1 تیر برداشت

 1 تیر 20  مهر  سیکل رشد



 360/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

   



 

19  
  : دهمنوزفصل 

  
 استان قزوینگیاهان زراعی فنولوژي  هاي دوره

 
  

  کنندگان تهیه

: و مهناز اسکندري  میرناصر نویدي، میمندسیدعلیرضا سیدجاللی، علی زین الدینی 
، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، مؤسسه تحقیقات خاك و آب علمی هیئتاعضاي 

  ایران

تحقیقات خاك محققین مؤسسه : خاکیو بهاره دلسوز ، جواد سیدمحمدياسماعیلزهرا محمد
  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایرانو آب

کشاورزي ، آموزش مرکز تحقیقات بخش تحقیقات خاك و آب، علمی هیئتعضو : اعظم خسروي نژاد
  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، قزوین، ایرانو منابع طبیعی استان قزوین

: ی رادعیزهره سم و ، تورج بنیادي، خیراهللا منصورنیافرزاد خوش اخالق ، جعفر رحیمی 
  کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان قزوین

    



 362/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

   



 363/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان قزوین                            دوره: نوزدهمفصل 

 
 

-دوره. دهدنشان می ACZبندي اقلیمی استان قزوین را براساس روش طبقه 1-19شکل 

  . ها، تعیین شده استهاي فنولوژي محصوالت زراعی استان قزوین براساس این پهنه
  

      

  ACZبندي اقلیم قزوین به روش  نقشه پهنه – 1- 19 شکل
  

  
 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 1-19دول ج

  در استان قزوین
  گندم: نام گیاه

  قزوین : استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ رشدمرحله 
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 20 آذر 10 مهر کاشت
 5 خرداد 20 مهر سبزینگی

 2 دي 31 اردیبهشت دهی گل
 20 تیر 20 خرداد رسیدگی
 30 تیر 20 تیر برداشت

 20 تیر 20 مهر  سیکل رشد



 364/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

در  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 2-19دول ج
  استان قزوین

 جو   : نام گیاه
  قزوین : استان 
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZکالس 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 آبان 1 مهر کاشت
 20 اردیبهشت 6 مهر سبزینگی

 19  اردیبهشت 15 اردیبهشت دهی گل
 15 خرداد 1 خرداد رسیدگی
 10 تیر 15 خرداد برداشت

 15 خرداد 6 مهر  سیکل رشد
  
  
با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه یونجه پاییزه در پهنه  - 3-19دول ج

  در استان قزوین گرم
 یونجه پاییزه: نام گیاه

  قزوین : استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 مهر 10  شهریور  کاشت
 15  فروردین 20 شهریور سبزینگی

 25  فروردین 15  فروردین دهی گل
 10  اردیبهشت 30 فروردین برداشت

 30 فروردین 20 شهریور  سیکل رشد
  

  
با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه یونجه بهاره در پهنه  - 4-19دول ج

 در استان قزوین گرم
 یونجه بهاره: نام گیاه

  قزوین : استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ  مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 31 اردیبهشت 15  اردیبهشت  کاشت
 15  تیر 25  اردیبهشت سبزینگی

 25  تیر 15  تیر دهی گل
 10  مرداد 25  تیر برداشت

 25  تیر 25  اردیبهشت  سیکل رشد



 365/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان قزوین                            دوره: نوزدهمفصل 

 
 

در  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  - 5-19دول ج
  استان قزوین

  کلزا: نام گیاه
  قزوین : استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

  15 مهر  15 شهریور  کاشت
 25 اسفند  25 شهریور سبزینگی

  15  اردیبهشت 25 اسفند دهی گل
  20 تیر  10 تیر رسیدگی
  20 تیر  10 تیر برداشت

  20 تیر  25 شهریور  سیکل رشد
  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 6- 19دول ج
 در استان قزوین گرم

 اي علوفهذرت : نام گیاه
  قزوین: استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 خرداد 1 خرداد کاشت

 25 مرداد 10 خرداد سبزینگی

 15 وریشهر 25 مرداد دهی گل

 30 آبان 20 مهر رسیدگی

 30 آبان 20 مهر برداشت

 30 آبان 10 خرداد  سیکل رشد

 30 تیر 1 تیر  )ماه دوم(مرحله توسعه

 20 مهر 6 مهر  )از برداشت پیشدو هفته (مرحله بلوغ
  



 366/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

با زمستان سرد و  خشک نیمهدر پهنه  اي دانهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 7-19دول ج
  در استان قزوین تابستان گرم

 اي دانهذرت : نام گیاه
  قزوین : استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت کاشت

 20 مرداد 10 اردیبهشت سبزینگی

 10 شهریور 20 مرداد دهی گل

 30  آبان 20 مهر رسیدگی

 30  آبان 20 مهر برداشت

 30  آبان 10 اردیبهشت  سیکل رشد

 30 خرداد 1 خرداد  )ماه دوم(مرحله توسعه

 20 مهر 6 مهر  )از برداشت پیشدو هفته (مرحله بلوغ

  
با  خشک نیمهپهنه  در )یبلبل چشم قرمز، چیتی،(لوبیا دوره فنولوژي گیاه  - 8-19دول ج

  در استان قزوین زمستان سرد و تابستان گرم
 )یبلبل چشم قرمز، چیتی،(لوبیا : نام گیاه

 قزوین : استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 خرداد 15  اردیبهشت کاشت

 25 خرداد 20 اردیبهشت سبزینگی

 1 شهریور 25 خرداد دهی گل

 5 مهر 15 شهریور رسیدگی

 15 مهر 25 شهریور برداشت

 5  مهر 20 اردیبهشت  سیکل رشد

 25 خرداد 20 اردیبهشت  مرحله توسعه

  1  شهریور  25  خرداد  مرحله بلوغ
 



 367/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان قزوین                            دوره: نوزدهمفصل 

 
 

 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  -9-19دول ج
 در استان قزوین

 زمینی سیب: نام گیاه
 قزوین:استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 خرداد 1 اردیبهشت کاشت

 1 شهریور 5 اردیبهشت سبزینگی

 30 خرداد 15 خرداد دهی گل

 31 شهریور 1 شهریور رسیدگی

 30 مهر 1 مهر برداشت

 31 شهریور 1  اردیبهشت  سیکل رشد

  
  

 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  پیازدوره فنولوژي گیاه  - 10-19دول ج
  در استان قزوین

 پیاز : نام گیاه
 قزوین :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 اسفند 1 بهمن کاشت

 10 خرداد 1 اسفند سبزینگی

 31 خرداد 10 خرداد رسیدگی

 31 تیر 20 خرداد برداشت

 31 خرداد 1 اسفند  سیکل رشد

 30 بهمن 15 بهمن  زنی جوانه

 10  خرداد 1  اردیبهشت  دوره تشکیل میوه

  
  



 368/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه خربزه در پهنه  - 11-19دول ج
  در استان قزوین گرم

 خربزه : نام گیاه
 قزوین :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 خرداد 1 اردیبهشت کاشت

 25 اردیبهشت 5 اردیبهشت سبزینگی

 25 تیر 25 اردیبهشت دهی گل

 10 مرداد 20 تیر رسیدگی

 20 مرداد 10 مرداد برداشت

 10 مرداد 5 اردیبهشت  سیکل رشد

  
  

با زمستان سرد و  خشک نیمهدر پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 12-19دول ج
 در استان قزوین تابستان گرم

  فرنگی گوجه: نام گیاه
 قزوین :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 خرداد 5 فروردین )نشا(کاشت

 5 خرداد 15 فروردین سبزینگی

 5 تیر 5 خرداد دهی گل

 30 آبان 5 تیر رسیدگی

 30 آبان 30 تیر برداشت

 30  آبان 15  فروردین  سیکل رشد

 17 فروردین 10 فروردین  زنی جوانه

 30  آبان 10  خرداد  دوره تشکیل میوه

  



 369/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان قزوین                            دوره: نوزدهمفصل 

 
 

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه  - 13-19دول ج
 در استان قزوین گرم

 هندوانه : نام گیاه
 قزوین :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه:  ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 خرداد 1 اردیبهشت کاشت

 25 اردیبهشت 5 اردیبهشت سبزینگی

 25 تیر 25 اردیبهشت دهی گل

 10 مرداد 20 تیر رسیدگی

 20 مرداد 5 مرداد برداشت

 10 مرداد 5 اردیبهشت  سیکل رشد

  
 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه برنج در پهنه  - 14-19دول ج

 در استان قزوین
 برنج : نام گیاه

 قزوین  :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 تیر 1 خرداد )مزرعه(کاشت 

 15 مرداد 1 خرداد سبزینگی
 10 شهریور 15 مرداد دهی گل

 20 مهر 10 شهریور رسیدگی
 30 مهر 1 مهر برداشت

 20  مهر 1  خرداد  سیکل رشد
 15  مرداد 1  خرداد  مرحله توسعه
  25  شهریور  20  مرداد  مرحله  شیري

  30  مهر  20  فروردین  مرحله سبزینگی+مرحله کشت
  
  



 370/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

  
 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  خیاردوره فنولوژي گیاه  - 15-19دول ج

 در استان قزوین
 خیار:  نام گیاه

 قزوین :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 خرداد 20 اردیبهشت کاشت

 25 خرداد 25 اردیبهشت سبزینگی
 10 مرداد 25 خرداد دهی گل

 20 مرداد 31 خرداد رسیدگی
 30 مرداد 10 تیر برداشت

 20 مرداد 25 اردیبهشت  سیکل رشد
 25 اردیبهشت 22 اردیبهشت  زنی جوانه

 20 مرداد 1 تیر  دوره تشکیل میوه
  

  
با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه چغندرقند در پهنه  -16-19دول ج

  در استان قزوین
 چغندرقند: نام گیاه

  قزوین : استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 فروردین 1 فروردین کاشت

 30  خرداد 16 فروردین سبزینگی

 -  _ -  _ دهی گل

 30 شهریور 30  مرداد رسیدگی

 30 مهر 15 شهریور برداشت

 30 شهریور 1 فروردین  سیکل رشد
  

   



 

20  
  :مبیستفصل 

  
  استان قمگیاهان زراعی فنولوژي  هاي دوره

 
  

  کنندگان تهیه

: و مهناز اسکندري  میرناصر نویدي، میمندسیدعلیرضا سیدجاللی، علی زین الدینی 
  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج،ایرانمؤسسه تحقیقات خاك و آب علمی هیئتاعضاي 

محققین مؤسسه تحقیقات خاك : خاکیو بهاره دلسوز ، جواد سیدمحمدياسماعیلزهرا محمد
  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج،ایرانو آب

و  شاورزيک ، آموزشمرکز تحقیقات علمی هیئتاعضاي  : هادي میرزاپور، محمد رضا نایینی محمد
 ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، قم،ایرانمنابع طبیعی استان قم

  سازمان جهاد کشاورزي استان قم کارشناس: مرتضی حیدري

  
    



 372/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

   



 373/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان قم                                   دوره: بیستمفصل 

 
 

هاي دوره. دهدنشان می ACZروش  براساسبندي اقلیمی استان قم را طبقه 1-20شکل 
  . ها، تعیین شده استفنولوژي محصوالت زراعی استان قم براساس این پهنه

  

  
  ACZبندي اقلیم قم به روش  نقشه پهنه -1- 20 شکل

  
دوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم در  - 1-20دول ج

  استان قم
  کلزا: نام گیاه

 قم  : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 5 آبان 1 مهر  کاشت
 20 اسفند 5 آبان سبزینگی

 20 فروردین 20 اسفند دهی گل
 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت رسیدگی
 30 اردیبهشت 15 اردیبهشت برداشت

 15 اردیبهشت 5 آبان  سیکل رشد



 374/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم  - 2-20دول ج
  در استان قم

  گندم: نام گیاه
 قم : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 آبان 1 آبان کاشت
 15 فروردین 1 آذر سبزینگی

 5 اردیبهشت 15 فروردین دهی گل
 20 خرداد 1 خرداد رسیدگی
 1 تیر 20 خرداد برداشت

 20 خرداد 1 آذر  سیکل رشد
  

دوره فنولوژي گیاه جو در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم در  - 3-20دول ج
  استان قم

 جو: نام گیاه
 قم  : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم:ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 3 آذر 15 آبان کاشت
 1 فروردین 5 آذر سبزینگی

 31 فروردین 1 فروردین دهی گل
 20 اردیبهشت 1 اردیبهشت رسیدگی
 10 خرداد 20 اردیبهشت برداشت

 20 اردیبهشت 5 آذر  سیکل رشد
  

دوره فنولوژي گیاه پنبه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم در  - 4-20دول ج
  استان قم

 پنبه: نام گیاه
 قم: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم:ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 اردیبهشت 25 فروردین کاشت
 5 خرداد 15 اردیبهشت سبزینگی

 31 شهریور 5 خرداد دهی گل
 15 آبان 15 مهر رسیدگی
 15 آبان 15 مهر برداشت

 15 مهر  1  مهر  بلوغ
 15 آبان 15 اردیبهشت  سیکل رشد



 375/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان قم                                   دوره: بیستمفصل 

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 5-20دول ج
  خیلی گرم در استان قم

 اي علوفهذرت : نام گیاه
 قم : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 تیر 10 تیر کاشت
 25 مرداد 15 تیر سبزینگی

 1 شهریور 25 مرداد دهی گل
 5 مهر 30 شهریور )علوفه(برداشت

 30 شهریور 15 تیر  سیکل رشد
 10 شهریور 10 مرداد  )ماه دوم (مرحله توسعه 

 30 شهریور 16 شهریور  )از برداشت پیشهفته  2(مرحله بلوغ 
  

در پهنه خشک با زمستان خنک و  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه یونجه  - 6-20دول ج
  تابستان خیلی گرم در استان قم

 اي علوفهیونجه : نام گیاه
 قم  : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 مهر 21 شهریور کاشت
 10  اردیبهشت 15 مهر سبزینگی

 20  اردیبهشت 10  اردیبهشت دهی گل
 10  اردیبهشت 1  اردیبهشت برداشت

 10  اردیبهشت 15 مهر  سیکل رشد
  
دوره فنولوژي گیاه یونجه بذري در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  - 7-20دول ج

  گرم در استان قم
 یونجه بذري: نام گیاه

 قم : استان
  تابستان خیلی گرمخشک با زمستان خنک و : ACZپهنه  

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 مهر 21 شهریور کاشت
 10  اردیبهشت 15 مهر سبزینگی

 20  اردیبهشت 10  اردیبهشت دهی گل
 15 مرداد 15  اردیبهشت رسیدگی
 35  مرداد 15  مرداد برداشت

 15 مرداد 15 مهر  سیکل رشد



 376/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 8-20دول ج
  گرم در استان قم

 فرنگی گوجه: نام گیاه
 قم : استان

  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 فروردین 15 فروردین کاشت

 20 اردیبهشت 25 فروردین سبزینگی

 25 اردیبهشت 20 اردیبهشت دهی گل

 30 تیر 10 تیر رسیدگی

 30 تیر 10 تیر برداشت

 30 تیر 25 فروردین  سیکل رشد

 25 فروردین 20 فروردین  زنی جوانه

 10 تیر 25 اردیبهشت  دوره تشکیل میوه

  
  

زمستان خنک و تابستان خیلی گرم دوره فنولوژي گیاه نخود در پهنه خشک با  - 9-20دول ج
  در استان قم

 نخود: نام گیاه
 قم  : استان

  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 اسفند 15 اسفند کاشت

 20 فروردین 25 اسفند سبزینگی

 25 فروردین 20 فروردین دهی گل

 25 اردیبهشت 20 اردیبهشت رسیدگی

 25 اردیبهشت 20 اردیبهشت برداشت

 25 اردیبهشت 25 اسفند  سیکل رشد

  



 377/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان قم                                   دوره: بیستمفصل 

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 10-20دول ج
  گرم در استان قم

 زمینی سیب: نام گیاه
 قم : استان

  خنک و تابستان خیلی گرمخشک با زمستان : ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 اسفند 15 اسفند کاشت

 20 فروردین 25 اسفند سبزینگی

 25 فروردین 20 فروردین دهی گل

 25 اردیبهشت 20 اردیبهشت رسیدگی

 25 اردیبهشت 20 اردیبهشت برداشت

 25 اردیبهشت 25 اسفند  سیکل رشد

  
  

دوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم  - 11-20دول ج
  در استان قم

 پیاز: نام گیاه
 قم  :  استان

  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 فروردین 20 فروردین کاشت

 5 تیر  5  اردیبهشت سبزینگی

 25 تیر 15 تیر رسیدگی

 25 تیر 15 تیر برداشت

 25 تیر  5  اردیبهشت  سیکل رشد

  5  اردیبهشت 25 فروردین  زنی جوانه
 5 تیر  10  خرداد  دوره تشکیل میوه

  
  



 378/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

گرم دوره فنولوژي گیاه لوبیا در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  - 12-20دول ج
  در استان قم

 لوبیا: نام گیاه
 قم  : استان

  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 29 اسفند 20 اسفند کاشت

 1 اردیبهشت 25 اسفند سبزینگی

 10 اردیبهشت 1 اردیبهشت دهی گل

 20 خرداد 10 خرداد رسیدگی

 20 خرداد 10 خرداد برداشت

 20 خرداد 25 اسفند  سیکل رشد

 10 خرداد 5 اردیبهشت  مرحله توسعه

 20 خرداد 10 خرداد  مرحله بلوغ

  
 

دوره فنولوژي گیاه خربزه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم  - 13-20دول ج
  در استان قم

 خربزه: نام گیاه
 قم: استان

  خیلی گرم تابستان و خنک بازمستان خشک: ACZپهنه  
 تاریخ مرحله رشد

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 فروردین 25 فروردین کاشت

 5 خرداد 10 اردیبهشت سبزینگی

 15 خرداد 5 خرداد دهی گل

 20 مرداد 10 مرداد رسیدگی

 20 مرداد 10 مرداد برداشت

 20 مرداد 10 اردیبهشت  سیکل رشد

 



 379/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان قم                                   دوره: بیستمفصل 

 
 

دوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  - 14-20دول ج
  گرم در استان قم

 هندوانه: نام گیاه
 قم : استان

  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 فروردین 25 فروردین کاشت

 5 خرداد 5 اردیبهشت سبزینگی

 15 خرداد 5 خرداد دهی گل

 20 مرداد 10 مرداد رسیدگی

 20 مرداد 10 مرداد برداشت

 20 مرداد 5 اردیبهشت  سیکل رشد

  

  

  

   



 380/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

   



 

21  
  : مبیست و یکفصل 

  
  استان کردستانگیاهان زراعی فنولوژي  هاي دوره

 
  

  کنندگان تهیه

: و مهناز اسکندري  میمند  یعلیرضا سیدجاللی، علی زین الدینسید، میرناصر نویدي
، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، مؤسسه تحقیقات خاك و آب علمی هیئتاعضاي 

  ایران

محققین مؤسسه تحقیقات : و بهاره دلسوز خاکی ،  جواد سیدمحمدي زهرا محمد اسماعیل
  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایران، خاك و آب

مرکز   علمی هیئتاعضاي   : سدري ، ابراهیم   روحی  ینمحمدحسمحمد کوهسار   بستانی ، 
، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج و منابع طبیعی استان کردستانکشاورزي تحقیقات ، آموزش 

   کشاورزي،سنندج، ایران



 382/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

   



 383/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان کردستان                   دوره: بیست و یکمفصل 

 
 

. دهدنشان می ACZروش  براساسبندي اقلیمی استان کردستان را طبقه 1-21شکل 
  . ها، تعیین شده استهاي فنولوژي محصوالت زراعی استان کردستان براساس این پهنه دوره

  

    

  ACZبندي اقلیم کردستان به روش  نقشه پهنه – 1- 21 شکل
  

با زمستان سرد و تابستان گرم در  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 1-21دول ج
  استان کردستان

 جو: نام گیاه
 کردستان : استان 

  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه:  ACZپهنه 
 ماه شروع روز شروع ماه پایان روز پایان مرحله رشد تاریخ

 کاشت مهر  1 آبان  15
 سبزینگی مهر 10 فروردین 31
 دهی گل اردیبهشت 1 خرداد  15
 رسیدگی خرداد  10 تیر   20
 برداشت خرداد  20 مرداد 1

 سیکل رشد ماه  9



 384/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 2-21دول ج
  گرم در استان کردستان

 زمینی سیب: نام گیاه
 کردستان : استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 ماه شروع روز شروع ماه پایان روز پایان مرحله رشد تاریخ
 کاشت اردیبهشت 1 خرداد  31
 سبزینگی اردیبهشت 15 تیر 1
 دهی گل خرداد 31 مرداد 31
 رسیدگی شهریور 31 آبان 1
 برداشت مهر 1 آبان 15

 سیکل رشد ماه 5

  
  

با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه شبدر در پهنه  - 3-21دول ج
  در استان کردستان

 شبدر: نام گیاه
 کردستان  : استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 ماه شروع روز شروع ماه پایان روز پایان مرحله رشد تاریخ
 کاشت شهریور  15 مهر  20
 سبزینگی شهریور  20 اردیبهشت  15
 دهی گل اردیبهشت  20 خرداد  20
 رسیدگی خرداد  10 تیر  15
 برداشت خرداد  10 تیر  20

 سیکل رشد ماه 10-9

  
  
  



 385/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان کردستان                   دوره: بیست و یکمفصل 

 
 

با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 4-21دول ج
  در استان کردستان

  گندم: نام گیاه
 کردستان : استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه:  ACZپهنه 

 ماه شروع روز شروع ماه پایان روز پایان مرحله رشد تاریخ
 کاشت مهر 1 آبان  30

 سبزینگی مهر 10 اردیبهشت  1
 دهی گل اردیبهشت 10 خرداد  31

 رسیدگی  خرداد  15 مرداد 1
 برداشت خرداد  25 شهریور  20

 سیکل رشد ماه9-10

  
  

با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه نخود در پهنه  - 5-21دول ج
  در استان کردستان

  نخود: نام گیاه
 کردستان : استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 ماه شروع روز شروع ماه پایان روز پایان مرحله رشد تاریخ
 کاشت اسفند  15 اردیبهشت  25
 سبزینگی فروردین 1 خرداد  10
 دهی گل اردیبهشت 15 تیر  10
 رسیدگی خرداد 20 مرداد  15
 برداشت خرداد  30 شهریور  10

 سیکل رشد ماه 4
 
  



 386/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

   



 

  
22  

  :فصل بیست و دوم
  

  استان کرمانگیاهان زراعی فنولوژي  هاي دوره
 
  

  کنندگان تهیه

 :مهناز اسکندريو  میرناصر نویدي، سیدعلیرضا سیدجاللی، میمند علی زین الدینی 
، کرج، مؤسسه تحقیقات خاك و آب، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي  علمی هیئتاعضاي 

  ایران

مؤسسه تحقیقات خاك و  ینمحقق:خاکیبهاره دلسوز، جواد سیدمحمدي و اسماعیلزهرا محمد
  ، کرج، ایرانتحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي، سازمان آب

مؤسسه تحقیقات خاك و آب، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج   علمی هیئتعضو : ري نژاداعلی غف
  ، کرج، ایرانکشاورزي

  علمی هیئت اعضاي و  کارشناس به ترتیب:و پیمان اسفندیارپور آرش صباح، مهدي امیرپور
کرمان، سازمان و منابع طبیعی استان کشاورزي مرکز تحقیقات ، آموزش  بخش تحقیقات  خاك و آب ،

  ، کرمان، ایرانآموزش و ترویج کشاورزي ،تحقیقات

: فریدون آهنگري، عباس خاصه سیرجانی ومحمد دهقان نژادمحمدرضا پورخاتون، 
  کرمان کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان

 
    



 388/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

   



 389/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان کرمان                      دوره: و دومبیست فصل 

 
 

-دوره. دهدنشان می ACZروش  براساسبندي اقلیمی استان کرمان را طبقه 1-22شکل 

  . ها، تعیین شده استهاي فنولوژي محصوالت زراعی استان کرمان براساس این پهنه
  

  
  ACZبندي اقلیم کرمان به روش  نقشه پهنه – 1- 22شکل 

  
خیلی  دوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان - 1-22دول ج

  گرم در استان کرمان
 گندم: نام گیاه

 کرمان : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15  آذر 15  آبان کاشت

 20 اسفند 22 آبان سبزینگی
 20 فروردین 20 اسفند دهی گل

 10 خرداد 20 اردیبهشت رسیدگی
 20 خرداد 30 اردیبهشت برداشت

 10 خرداد 22 آبان  سیکل رشد



 390/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

) 2( خشک با زمستان خنک و تابستان گرمدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 2-22دول ج
  در استان کرمان

 گندم : نام گیاه
 کرمان : استان
  )2( خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 تاریخ  مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 آبان 10 مهر کاشت
 10 اردیبهشت 17 مهر سبزینگی

 5 خرداد 10 اردیبهشت دهی گل
 10 تیر 30 خرداد رسیدگی
 20 تیر 5 تیر برداشت

 10 تیر 17 مهر  سیکل رشد
  
) 1( تابستان گرمدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه خشک با زمستان خنک و  - 3-22دول ج

  در استان کرمان
 گندم : نام گیاه

 کرمان: استان
  )1(  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 25 آبان 1 آبان کاشت
 30 فروردین 10 آبان سبزینگی

 20 اردیبهشت 30 فروردین دهی گل
 30 خرداد 10 خرداد رسیدگی
 5 تیر 20 خرداد برداشت

 30 خرداد 10 آبان  سیکل رشد
  

دوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  - 4-22دول ج
  گرم در استان کرمان

 گندم: نام گیاه
  کرمان  :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 25 آذر 10 آذر کاشت
 20 اسفند 21 آذر سبزینگی

 10 فروردین 29 اسفند دهی گل
 15 اردیبهشت 5 اردیبهشت رسیدگی
 15 خرداد 21 اردیبهشت برداشت

 25 اردیبهشت 21 آذر  سیکل رشد



 391/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان کرمان                      دوره: و دومبیست فصل 

 
 

زمستان خنک و تابستان خیلی گرم  دوره فنولوژي گیاه جو در پهنه خشک با - 5-22دول ج
  در استان کرمان

 جو :نام گیاه
 کرمان :  استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 دي 15 آبان کاشت
 15 فروردین 23 آبان سبزینگی

 25 فروردین 15 فروردین دهی گل
 15 اردیبهشت 10 اردیبهشت رسیدگی
 25 اردیبهشت 20 اردیبهشت برداشت

 15 اردیبهشت 23 آبان  سیکل رشد
  

) 2( دوره فنولوژي گیاه جو در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم - 6-22دول ج
  در استان کرمان

 جو :نام گیاه
 کرمان : استان
  )2(  گرم خشک با زمستان خنک و تابستان: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 آبان 1 مهر کاشت
 20 اردیبهشت 10 مهر سبزینگی

 30 اردیبهشت 20 اردیبهشت دهی گل
 30 خرداد 20 خرداد رسیدگی
 5 تیر 25 خرداد برداشت

 30 خرداد 10 مهر  سیکل رشد
  

) 1( در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرمدوره فنولوژي گیاه جو  - 7-22دول ج
  در استان کرمان

 جو :نام گیاه
 کرمان : استان
  )1(  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 20 آبان 20 مهر کاشت
 10 اردیبهشت 30 مهر سبزینگی

 20 اردیبهشت 10 اردیبهشت دهی گل
 20 خرداد 10 خرداد رسیدگی
 25 خرداد 15 خرداد برداشت

 20 خرداد 30 مهر  سیکل رشد



 392/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه جو در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم  - 8-22دول ج
  در استان کرمان

 جو :نام گیاه
 کرمان: استان
  تابستان خیلی گرم خشک با زمستان مالیم و: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 25 آذر 10 آذر کاشت
 30 اسفند 21  آذر سبزینگی

 10 فروردین 30 اسفند دهی گل
 15 اردیبهشت 5 اردیبهشت رسیدگی
 15 خرداد 21 اردیبهشت برداشت

 25 اردیبهشت 21 آذر  سیکل رشد
  
  

فنولوژي گیاه یونجه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی دوره  - 9-22دول ج
  گرم در استان کرمان

  یونجه: نام گیاه
 کرمان: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 شهریور 15 شهریور کاشت
 25  اسفند 20 بهمن سبزینگی

 10 فروردین 25  اسفند دهی گل
 10 اردیبهشت 15  فروردین رسیدگی
 10 اردیبهشت 15  فروردین برداشت

 10 اردیبهشت 20 بهمن  سیکل رشد
  

 دوره فنولوژي گیاه یونجه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم -10-22دول ج
  در استان کرمان )2(

 یونجه: نام گیاه
 کرمان: استان
  )2(  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 فروردین 15  فروردین کاشت
 30 خرداد 23 فروردین سبزینگی

 30 تیر 30 خرداد دهی گل
 30 مرداد 30 تیر رسیدگی
 15 شهریور 15 مرداد برداشت

 30 مرداد 23 فروردین  سیکل رشد



 393/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان کرمان                      دوره: و دومبیست فصل 

 
 

 دوره فنولوژي گیاه یونجه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم -11-22دول ج
  در استان کرمان )1(

 یونجه: نام گیاه
 کرمان: استان

  )1(  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 فروردین 20 اسفند کاشت

 20 خرداد 28 اسفند سبزینگی

 25 تیر 20 خرداد دهی گل

 25 مرداد 15 تیر رسیدگی

 10 شهریور 10 مرداد برداشت

 25 مرداد 28 اسفند  سیکل رشد

  
  

دوره فنولوژي گیاه یونجه در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  -12-22دول ج
  گرم در استان کرمان

 یونجه :نام گیاه
 کرمان  :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 مهر 10 مهر کاشت

 15  فروردین 15 مهر سبزینگی

 25  فروردین 15  فروردین دهی گل

 20 خرداد 10 خرداد رسیدگی

 30 خرداد 15 خرداد برداشت

 20 خرداد 15 مهر  سیکل رشد

  
  
  



 394/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 13-22دول ج
  خیلی گرم در استان کرمان

 اي علوفهذرت : نام گیاه
 کرمان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان شروعروز  ماه شروع
  30 مرداد 10  مرداد کاشت

   15 مهر  15 مرداد  سبزینگی

 25 مهر   15 مهر دهی گل

  30 آبان  15 آبان رسیدگی

  30 آبان 15 آبان برداشت

  30 آبان  15 مرداد   سیکل رشد

  10  مهر  10  شهریور  مرحله توسعه
  30 آبان  15 آبان  مرحله بلوغ

  
ستان خنک و در پهنه خشک با زم اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  -14-22دول ج

  در استان کرمان) 2( گرم  تابستان
 اي علوفهذرت : نام گیاه

 کرمان  :استان

  )2(  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 اردیبهشت 10 اردیبهشت کاشت

 15 تیر 25 اردیبهشت سبزینگی

 30 تیر 15 تیر دهی گل

 10  شهریور 20 مرداد رسیدگی

 30  شهریور 10  شهریور برداشت

 10  شهریور 25 اردیبهشت  سیکل رشد

 10  تیر 10 خرداد  مرحله توسعه

 10  مرداد 25 تیر  مرحله بلوغ



 395/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان کرمان                      دوره: و دومبیست فصل 

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  -15-22دول ج
  در استان کرمان )1(  تابستان گرم

 اي علوفهذرت : نام گیاه
 کرمان  :استان

  )1(  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 اردیبهشت 1 اردیبهشت کاشت

 10 تیر 15 اردیبهشت سبزینگی

 25 تیر 10 تیر دهی گل

 20  مرداد 1 مرداد رسیدگی

 10 شهریور 20 مرداد برداشت

 20  مرداد 15 اردیبهشت  سیکل رشد

 30  خرداد 1 خرداد  مرحله توسعه

 20  مرداد 5 مرداد  مرحله بلوغ

  
در پهنه خشک با زمستان مالیم و  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  -16-22دول ج

  تابستان خیلی گرم در استان کرمان
 اي علوفهذرت : نام گیاه

  کرمان  :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  30 مرداد 10  مرداد کاشت

 15 مهر  15 مرداد  سبزینگی

 20 مهر   10 مهر دهی گل

  30 آبان  15 آبان رسیدگی

  30 آبان 15 آبان برداشت

  30 آبان  15 مرداد   سیکل رشد

  10  مهر  10  شهریور  مرحله توسعه
  30 آبان  15 آبان  مرحله بلوغ



 396/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  اي دانهدوره فنولوژي گیاه ذرت  -17-22دول ج
  خیلی گرم در استان کرمان

 اي دانهذرت : نام گیاه
 کرمان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  5 مرداد 20 تیر کاشت

 10 مهر  30 تیر سبزینگی
 20 مهر  10 مهر دهی گل

 10 آذر  30 آبان رسیدگی
  10 دي 10 آذر برداشت

 10 آذر  30 تیر  سیکل رشد
 20  شهریور 20  مرداد  مرحله توسعه
 10 آذر  30 آبان  مرحله بلوغ

  
  

  
در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  اي دانهدوره فنولوژي گیاه ذرت  -18-22دول ج

  در استان کرمان )2(  گرم
 اي دانهذرت : نام گیاه

 کرمان  :استان

  )2(  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 اردیبهشت 10 اردیبهشت کاشت

 15 تیر 25 اردیبهشت سبزینگی
 30 تیر 15  تیر دهی گل

 30 شهریور 10 شهریور رسیدگی
 20 مهر 1 مهر برداشت

 30 شهریور 25 اردیبهشت  سیکل رشد
 10  تیر 10 خرداد  مرحله توسعه
 30 شهریور 15 شهریور  مرحله بلوغ

  

  
  
  
  



 397/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان کرمان                      دوره: و دومبیست فصل 

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  اي دانهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 19-22دول ج
  در استان کرمان) 1(  گرم

 اي دانهذرت : نام گیاه
 کرمان :استان

  )1(  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 اردیبهشت 1  اردیبهشت کاشت

 10 تیر 15 اردیبهشت سبزینگی

 25 تیر 10 تیر دهی گل

 10 شهریور 20 مرداد رسیدگی

 30 شهریور 10 شهریور برداشت

 10 شهریور 15 اردیبهشت  سیکل رشد

 30  خرداد 1 خرداد  مرحله توسعه

 10 شهریور 25 مرداد  مرحله بلوغ
  

  
در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  اي دانهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 20- 22دول ج

  گرم در استان کرمان
 اي دانهذرت : نام گیاه

 کرمان  :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 مرداد  18  مرداد کاشت

 15 مهر 25 مرداد سبزینگی

 25 مهر 15 مهر دهی گل

 30 آذر 20 آذر رسیدگی

 30 دي  1 دي برداشت

 30 آذر 25 مرداد  سیکل رشد

 18  مهر 18  شهریور  مرحله توسعه

 30 آذر 20 آذر   مرحله بلوغ



 398/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 21- 22دول ج
  گرم در استان کرمان

  زمینی سیب: نام گیاه

 کرمان :استان

  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان شروعروز  ماه شروع

 10 شهریور 5 مرداد کاشت

 1 آبان 17 مرداد سبزینگی

 15  آبان 1 آبان دهی گل

 15 آذر 15  آبان رسیدگی

 15 آذر 15  آبان برداشت

 15 آذر 17 مرداد  سیکل رشد

  
  

 2- در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 22- 22دول ج
  در استان کرمان

  زمینی سیب: نام گیاه

 کرمان  :استان

  2_خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15  فروردین 15 اسفند کاشت

 12 اردیبهشت 27 اسفند سبزینگی

 27 اردیبهشت 12 اردیبهشت دهی گل

 15 مرداد 15 خرداد رسیدگی

 15 مرداد 15 خرداد برداشت

 15 مرداد 27 اسفند  سیکل رشد



 399/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان کرمان                      دوره: و دومبیست فصل 

 
 

 در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 23- 22دول ج
  در استان کرمان) 1(

  زمینی سیب: نام گیاه

 کرمان  :استان

  )1(  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15  فروردین 15 اسفند کاشت

 12 اردیبهشت 27 اسفند سبزینگی

 27 اردیبهشت 12 اردیبهشت دهی گل

 15 مرداد 15 خرداد رسیدگی

 15 مرداد 15 خرداد برداشت

 15 مرداد 27 اسفند  سیکل رشد

  
  

در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 24- 22دول ج
  گرم در استان کرمان

 زمینی سیب: نام گیاه

 کرمان  :استان

  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 پایانروز  ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 مهر 5 مهر کاشت

 20 بهمن 15 مهر سبزینگی

 15 فروردین 1 فروردین دهی گل

 15  اسفند 20 بهمن رسیدگی

 15 اسفند 20 بهمن برداشت

 15  اسفند 15 آبان  سیکل رشد



 400/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه پیاز نشایی در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  - 25- 22دول ج
  گرم در استان کرمان

 نشاییپیاز : نام گیاه
 کرمان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 مهر 10 مهر کاشت

 20 بهمن 10 مهر سبزینگی

 25 اسفند 20 بهمن رسیدگی

 30 اسفند 25 بهمن برداشت

 25 اسفند 10 مهر  سیکل رشد

 20 مهر 10 مهر  زنی جوانه

 25 بهمن 1 بهمن  دوره تشکیل میوه

 
  

) 2( دوره فنولوژي گیاه پیاز نشایی در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم  - 26- 22دول ج
  در استان کرمان

 نشاییپیاز : نام گیاه
  کرمان:استان
  )2(  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 فروردین 5 فروردین کاشت

 10 شهریور 5 فروردین سبزینگی

 15 مهر 10 شهریور رسیدگی

 15 مهر 10 شهریور برداشت

 15 مهر 5 فروردین  سیکل رشد

 15 فروردین 5 فروردین  زنی جوانه

 10 شهریور 15  مرداد  دوره تشکیل میوه

  



 401/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان کرمان                      دوره: و دومبیست فصل 

 
 

) 1( دوره فنولوژي گیاه پیاز نشایی در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم  - 27- 22دول ج
  در استان کرمان

 نشاییپیاز : نام گیاه

 کرمان  :استان

  )1(  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 
 تاریخ مرحله رشد

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 فروردین 5 فروردین کاشت

 10 شهریور 5 فروردین سبزینگی

 15 مهر 10 شهریور رسیدگی

 15 مهر 10 شهریور برداشت

 15 مهر 5 فروردین  سیکل رشد

 15 فروردین 5 فروردین  زنی جوانه

 10 شهریور 15  مرداد  دوره تشکیل میوه

  
  

زمستان مالیم و تابستان خیلی دوره فنولوژي گیاه پیاز نشایی در پهنه خشک با  - 28- 22دول ج
  گرم  در استان کرمان

 نشاییپیاز : نام گیاه

 کرمان :استان

  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 مهر 10 مهر کاشت

 20 بهمن 10 مهر سبزینگی

 25 اسفند 20 بهمن رسیدگی

 30 اسفند 25 بهمن برداشت

 25 اسفند 10 مهر  سیکل رشد

 20 مهر 10 مهر  زنی جوانه

 25 بهمن 1 بهمن  دوره تشکیل میوه
  



 402/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

نشایی در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 29- 22دول ج
  خیلی گرم در استان کرمان

 نشایی فرنگی گوجه: نام گیاه
 کرمان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 آذر 5 آذر کاشت

  5 اسفند 5 آذر سبزینگی

 15 خرداد  5 اسفند دهی گل

 25 خرداد 15 فروردین رسیدگی

 30 خرداد 20 فروردین برداشت

 25 خرداد 5 آذر  سیکل رشد

 15 آذر 5 آذر  زنی جوانه

 25 خرداد 5 فروردین  دوره تشکیل میوه
  

  
نشایی در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 30- 22دول ج

  در استان کرمان ) 2(  گرم
 نشایی فرنگی گوجه: نام گیاه

 کرمان  :استان

  )2(  تابستان گرمخشک با زمستان خنک و : ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 31 فروردین 15 فروردین کاشت

 10 خرداد 15 فروردین سبزینگی

 31 خرداد 10 خرداد دهی گل

 25 تیر 5 تیر رسیدگی

 15 مرداد 20 تیر برداشت

 25 تیر 15 فروردین  سیکل رشد

 25 فروردین 15 فروردین  زنی جوانه

 15  تیر 25  خرداد  دوره تشکیل میوه



 403/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان کرمان                      دوره: و دومبیست فصل 

 
 

نشایی در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 31- 22دول ج
  در استان کرمان) 1( خیلی گرم 

 نشایی فرنگی گوجه: نام گیاه
 کرمان :استان

  )1(  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 31 فروردین 15 فروردین کاشت

 10 خرداد 15 فروردین سبزینگی

 31 خرداد 10 خرداد دهی گل

 25 تیر 5 تیر رسیدگی

 15 مرداد 20 تیر برداشت

 25 تیر 15 فروردین  سیکل رشد

 25  فروردین 15  فروردین  زنی جوانه

 15  تیر 25  خرداد  دوره تشکیل میوه

  
نشایی در پهنه خشک با زمستان مالیم و  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  -32-22دول ج

  تابستان خیلی گرم در استان کرمان
 نشایی فرنگی گوجه: نام گیاه

 کرمان  :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 دي 20 آذر کاشت

  5 اسفند 5 آذر سبزینگی

 15 خرداد  5 فروردین دهی گل

 25 خرداد 10 اردیبهشت رسیدگی

 30 خرداد 15 اردیبهشت برداشت

 25 خرداد 5 آذر  سیکل رشد

 30 آذر 20 آذر  زنی جوانه

 10 اردیبهشت 10 فروردین  دوره تشکیل میوه



 404/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم  دوره - 33- 22دول ج
  در استان کرمان

 هندوانه : نام گیاه
 کرمان :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 فروردین 1  فروردین کاشت

 30 فروردین 22 اسفند سبزینگی

 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت دهی گل

 10 تیر 10 خرداد رسیدگی

 10 تیر 10 خرداد برداشت

 10 تیر 22 اسفند  سیکل رشد

  
  

) 2( دوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم  - 34- 22دول ج
  در استان کرمان

 هندوانه : نام گیاه

 کرمان  :استان

  )2(  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 اردیبهشت 25 فروردین کاشت

 30 اردیبهشت 2 اردیبهشت سبزینگی

 20 خرداد 30 اردیبهشت دهی گل

 30 مرداد 15 تیر رسیدگی

 30 مرداد 15 تیر برداشت

 30 مرداد 2 اردیبهشت  رشد سیکل

  
  



 405/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان کرمان                      دوره: و دومبیست فصل 

 
 

 )1( خشک با زمستان خنک و تابستان گرم دوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه  - 35- 22دول ج
  در استان کرمان

 هندوانه : نام گیاه

 کرمان :استان

  )1(  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 اردیبهشت 25 فروردین کاشت

 30 اردیبهشت 2 اردیبهشت سبزینگی

 20 خرداد 30 اردیبهشت دهی گل

 30 مرداد 15 تیر رسیدگی

 30 مرداد 15 تیر برداشت

 30 مرداد 2 اردیبهشت  سیکل رشد
  

  
خیلی گرم  دوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان - 36- 22دول ج

  در استان کرمان
 هندوانه: نام گیاه

 کرمان  :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 دي 10 آذر کاشت

 25 اسفند 20 آذر سبزینگی

 15 اردیبهشت 25 اسفند دهی گل

 20 اردیبهشت 10 اردیبهشت رسیدگی

 25 خرداد 15 اردیبهشت برداشت

 20 اردیبهشت 20 آذر  سیکل رشد
  

  
  
  
  



 406/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم  در  - 37- 22دول ج
  استان کرمان

 خیار: نام گیاه
 کرمان  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 آبان 5 مهر کاشت

 10 آذر 15 مهر  سبزینگی

 25  خرداد 10 آذر دهی گل

 30 آذر 15 آذر رسیدگی

 30 دي 1 دي برداشت

 25  خرداد 15 مهر   سیکل رشد

 25 مهر 10 مهر  زنی جوانه

 10  تیر 20 خرداد  دوره تشکیل میوه

  
در ) 2( دوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم  - 38- 22دول ج

  استان کرمان
 خیار: نام گیاه

 کرمان :استان

  )2(  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 31 فروردین 15 فروردین کاشت

 10 خرداد 5 اردیبهشت سبزینگی

 31 خرداد 10 خرداد دهی گل

 31 تیر 5 تیر رسیدگی

 15 مرداد 20 تیر برداشت

 25 تیر 5 اردیبهشت  سیکل رشد

 5  اردیبهشت 20  فروردین  زنی جوانه

 15  تیر 25  خرداد  دوره تشکیل میوه



 407/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان کرمان                      دوره: و دومبیست فصل 

 
 

در ) 1( دوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم  - 39- 22دول ج
  استان کرمان

 خیار: نام گیاه
 کرمان  :استان

  )1(  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 31 فروردین 15 فروردین کاشت

 10 خرداد 5 اردیبهشت سبزینگی

 31 خرداد 10 خرداد دهی گل

 25 تیر 5 تیر رسیدگی

 15 مرداد 20 تیر برداشت

 25 تیر 5 اردیبهشت  سیکل رشد

 5  اردیبهشت 20  فروردین  زنی جوانه

 15  تیر 25  خرداد  دوره تشکیل میوه
  

  
مالیم و تابستان خیلی گرم  در دوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه خشک با زمستان  - 40- 22دول ج

  استان کرمان
 خیار: نام گیاه

 کرمان  :استان

  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 آبان 5 مهر کاشت

 10 آذر 15 مهر  سبزینگی

 15 آبان 5 آبان دهی گل

 30 آذر 15 آذر رسیدگی

 30 دي 1 دي برداشت

 30 آذر 15 مهر   سیکل رشد

 25 مهر 10 مهر  زنی جوانه

 25  آبان 10  آبان  دوره تشکیل میوه
  



 408/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه کنجد در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم   - 41- 22دول ج
  در استان کرمان

 کنجد :نام گیاه
 کرمان   :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 تیر 1 تیر کاشت

 10 مرداد 10 تیر سبزینگی

 25 مرداد 10 مرداد دهی گل

 15 شهریور 1  شهریور رسیدگی

 25 شهریور 10 شهریور برداشت

 15 شهریور 10 تیر  سیکل رشد

  
  

در  )2(  دوره فنولوژي گیاه کنجد در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم - 42- 22دول ج
  استان کرمان

 کنجد :نام گیاه
 کرمان  :استان
  )2(  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 تیر 20  خرداد  کاشت

 25 تیر 5 تیر سبزینگی

 15 مرداد 25 تیر دهی گل

 30 مرداد 10 مرداد رسیدگی

 10 شهریور 20 مرداد برداشت

 30 مرداد 5 تیر  سیکل رشد

  
  
  



 409/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان کرمان                      دوره: و دومبیست فصل 

 
 

در   )1(  دوره فنولوژي گیاه کنجد در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم - 43- 22دول ج
  استان کرمان

 کنجد :نام گیاه

 )1(  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم -کرمان  :استان

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 تیر 20  خرداد کاشت

 25 تیر 5 تیر سبزینگی

 15 مرداد 25 تیر دهی گل

 30 مرداد 10 مرداد رسیدگی

 10 شهریور 20 مرداد برداشت

 30 مرداد 5 تیر  سیکل رشد

  
  

دوره فنولوژي گیاه کنجد در پهنه خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم در  - 44- 22دول ج
  استان کرمان

 کنجد :نام گیاه
 کرمان :استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 تیر 10 تیر کاشت

 15 مرداد 15 تیر سبزینگی

 25 شهریور 10  شهریور دهی گل

 15 آذر 30  آبان رسیدگی

 25 آذر 10 آذر برداشت

 15 آذر 15 تیر  سیکل رشد

  
   



 410/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

  



 

23  
  : ت و سومبیسفصل 

  
  نشاهااستان کرمگیاهان زراعی فنولوژي  هاي دوره

 
  

  کنندگان تهیه

: و مهناز اسکندري   دمیمنعلی زین الدینی ، میرناصر نویديسیدعلیرضا سیدجاللی، 
، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، مؤسسه تحقیقات خاك و آب علمی هیئتاعضاي 

  ایران

محققین مؤسسه تحقیقات خاك : خاکیو بهاره دلسوز ،  جواد سیدمحمدياسماعیلزهرا محمد
  ایران ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج،و آب

و منابع کشاورزي ، آموزش ز تحقیقاتمرک علمی هیئتاعضاي   :محمد گردکانه د و عباس رضایی زا
  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرمانشاه، ایرانطبیعی استان کرمانشاه

 کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه: حمید مؤمنی و خلیل حیدري

    



 412/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

   



 413/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان کرمانشاه                   دوره: بیست و سومفصل 

 
 

. دهدنشان می ACZروش  براساسبندي اقلیمی استان کرمانشاه را طبقه 1-23شکل 
  . ها، تعیین شده استهاي فنولوژي محصوالت زراعی استان کرمانشاه براساس این پهنه دوره

  

  
  ACZبندي اقلیم کرمانشاه به روش  نقشه پهنه – 1- 23 شکل

  
  

با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 1-23دول ج
  کرمانشاهخیلی گرم در استان 

  گندم : نام گیاه
 کرمانشاه : استان

  با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم خشک نیمه: ACZپهنه 
 تاریخ مرحله رشد

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 آذر 30 آبان کاشت

 20 اسفند 7 آذر سبزینگی
 10 فروردین 20 اسفند دهی گل

 10 خرداد 25 اردیبهشت رسیدگی
 20 خرداد 1 خرداد برداشت

 10 خرداد 30 آبان  سیکل رشد



 414/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

با زمستان خنک و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 2-23دول ج
  کرمانشاهدر استان 

  گندم : نام گیاه
  کرمانشاه : استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه :ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 آبان 1 آبان کاشت
 10 اردیبهشت 7 آبان سبزینگی

 31 بهشتیارد 10 اردیبهشت دهی گل
 20 تیر 1 تیر رسیدگی
 31 تیر 20 تیر برداشت

 20 تیر 1 آبان  سیکل رشد
  

با زمستان خنک و تابستان خیلی  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 3-23دول ج
  کرمانشاهگرم در استان 

  جو: نام گیاه
 کرمانشاه : استان
  با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم خشک نیمه :ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 25 آذر 1 آذر کاشت
 30 بهمن 15 دي سبزینگی

 10 اسفند 30 بهمن دهی گل
 15 اردیبهشت 10 اردیبهشت رسیدگی
 25 اردیبهشت 15 اردیبهشت برداشت

 15 اردیبهشت 1 آذر  سیکل رشد
  

با زمستان خنک و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 4-23دول ج
  کرمانشاهدر استان 

  جو:نام گیاه
 کرمانشاه : استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه :ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 5 آبان 20 مهر کاشت
 30 فروردین 27 مهر سبزینگی

 20 اردیبهشت 30 فروردین دهی گل
 20 خرداد 1 خرداد رسیدگی
 1 تیر 20 خرداد برداشت

 20 خرداد 20 مهر  رشدسیکل 



 415/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان کرمانشاه                   دوره: بیست و سومفصل 

 
 

با زمستان  خشک نیمهدر پهنه ) اي دانه( زودرسدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 5-23دول ج
  خنک و تابستان گرم در استان کرمانشاه

  )اي دانه( زودرسذرت :نام گیاه
 کرمانشاه : استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 اردیبهشت 1 اردیبهشت کاشت

 5 تیر 10 اردیبهشت سبزینگی

 15 تیر 5 تیر )ظهور کاکل( دهی گل

 5 شهریور 25 مرداد رسیدگی فیزیولوژیکی

 15 شهریور 5 شهریور )درصد 20رسیدن رطوبت دانه به (برداشت 

 5 شهریور 1 اردیبهشت  سیکل رشد

  31  خرداد  1  خرداد  مرحله توسعه
 5 شهریور 25 مرداد  مرحله بلوغ

  
با زمستان  خشک نیمهدر پهنه ) اي دانه(رس میان –دوره فنولوژي گیاه ذرت  - 6-23دول ج

  خنک و تابستان گرم در استان کرمانشاه
  )اي دانه(رس میان -ذرت: نام گیاه

 کرمانشاه: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 اردیبهشت 1 اردیبهشت کاشت

 15 تیر 10 اردیبهشت سبزینگی

 25 تیر 15 تیر )ظهور کاکل( دهی گل

 15 شهریور 5 شهریور رسیدگی فیزیولوژیکی

 25 شهریور 15 شهریور )درصد 20رسیدن رطوبت دانه به (برداشت 

 15 شهریور 1 اردیبهشت  سیکل رشد

 10 خرداد 1 خرداد  مرحله توسعه

 15 شهریور 5 شهریور  مرحله بلوغ



 416/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

با زمستان  خشک نیمهدر پهنه ) اي دانه( دیررس –دوره فنولوژي گیاه ذرت  - 7-23دول ج
  خنک و تابستان گرم در استان کرمانشاه

  )اي دانه( دیررس-ذرت: نام گیاه
 هکرمانشا: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 اردیبهشت 1 اردیبهشت کاشت

 20 تیر 10 اردیبهشت سبزینگی

 30 تیر 20 تیر )ظهور کاکل( دهی گل

 1 مهر 20 شهریور رسیدگی فیزیولوژیکی

 10 مهر 1 مهر )درصد 20رسیدن رطوبت دانه به (برداشت

 1 مهر 1 اردیبهشت  سیکل رشد

 10 خرداد 1 خرداد  مرحله توسعه

 1 مهر 20 شهریور  مرحله بلوغ
  
  

با زمستان  خشک نیمهدر پهنه ) اي دانه( زودرسدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 8-23دول ج
  کرمانشاهخنک و تابستان خیلی گرم در استان 

  )اي دانه(زود رس -ذرت: ام گیاهن
 کرمانشاه : استان
  با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم خشک نیمه :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 7 تیر 1 تیر کاشت

 20 مرداد 7 تیر سبزینگی

 15 شهریور 20 مرداد )ظهور کاکل( دهی گل

 30 شهریور 15 شهریور فیزیولوژیکیرسیدگی 

 20 مهر 1 مهر )درصد 20رسیدن رطوبت دانه به (برداشت 

 30 شهریور 1 تیر  سیکل رشد

 7 مرداد 1 مرداد  مرحله توسعه

 30 شهریور 15 شهریور  مرحله بلوغ
  



 417/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان کرمانشاه                   دوره: بیست و سومفصل 

 
 

با زمستان  خشک نیمهدر پهنه ) اي دانه(رس میاندوره فنولوژي گیاه ذرت  - 9-23دول ج
  خنک و تابستان خیلی گرم در استان کرمانشاه

  )اي دانه(رس میان-ذرت: نام گیاه
 کرمانشاه : استان
  با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 7 تیر 1 تیر کاشت

 25 مرداد 7 تیر سبزینگی

 5 شهریور 25 مرداد )ظهور کاکل( دهی گل

 10 مهر 5 شهریور رسیدگی فیزیولوژیکی

 25 مهر 10 مهر )درصد 20رسیدن رطوبت دانه به (برداشت 

 10 مهر 1 تیر  سیکل رشد

 7 مرداد 1 مرداد  مرحله توسعه

 10 مهر 5 شهریور  مرحله بلوغ
  

  

  
با زمستان  خشک نیمهدر پهنه ) اي دانه( دیررسدوره فنولوژي گیاه ذرت  -10-23دول ج

  خنک و تابستان خیلی گرم در استان کرمانشاه
  )اي دانه( دیررس-ذرت: نام گیاه

 کرمانشاه : استان
  با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 تیر 1 تیر کاشت

 1 شهریور 7 تیر سبزینگی

 10 شهریور 1 شهریور )ظهور کاکل( دهی گل

 30 مهر 15 مهر رسیدگی فیزیولوژیکی

 10 آبان 25 مهر )درصد 20رسیدن رطوبت دانه به (برداشت 

 30 مهر 1 تیر  سیکل رشد

 10 مرداد 1 مرداد  مرحله توسعه

 30 مهر 15 مهر  مرحله بلوغ
  
  



 418/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

با زمستان خنک و  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه چغندرقند در پهنه  -11-23دول ج
  کرمانشاهتابستان خیلی گرم در استان 

  چغندرقند:نام گیاه
 کرمانشاه : استان
  با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم خشک نیمه :ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 مهر 1 مهر کاشت
 5 آبان  20 مهر )زنی جوانه(استقرار

 15 اردیبهشت 5 آبان سبزینگی
 15 خرداد 15 اردیبهشت رسیدگی
 31 خرداد 15 خرداد برداشت

 15 خرداد 1 مهر  سیکل رشد
 

  
با زمستان خنک و  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه چغندرقند در پهنه  -12-23دول ج

  تابستان گرم در استان کرمانشاه
  چغندرقند: نام گیاه

 کرمانشاه : استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 فروردین 1  فروردین کاشت
 5 اردیبهشت 20 فروردین )زنی جوانه(استقرار

 15 شهریور 5 اردیبهشت سبزینگی
 30 آبان 15 شهریور رسیدگی
 30 آبان 15 شهریور برداشت

 30 آبان 1  فروردین  سیکل رشد
  

با زمستان خنک و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  -13-23دول ج
  در استان کرمانشاه

  کلزا: نام گیاه
 کرمانشاه : استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ رشدمرحله 
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 مهر 20 شهریور کاشت
 15 فروردین 27 شهریور سبزینگی

 15 اردیبهشت 15 فروردین دهی گل
 31 خرداد 20 خرداد رسیدگی
 10 تیر 31 خرداد برداشت

 31 خرداد 20 شهریور  سیکل رشد



 419/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان کرمانشاه                   دوره: بیست و سومفصل 

 
 

با زمستان خنک و تابستان خیلی  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  - 14-23دول ج
  گرم در استان کرمانشاه

  کلزا: نام گیاه
 کرمانشاه : استان
  با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم خشک نیمه :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آبان 15 آبان کاشت

 15 اسفند 22 آبان سبزینگی

 5 فروردین 15 اسفند دهی گل

 25 اردیبهشت 15 اردیبهشت رسیدگی

 31 اردیبهشت 20 اردیبهشت برداشت

 25 اردیبهشت 15 آبان  سیکل رشد
  
  

با زمستان خنک و  خشک نیمهدر پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  -15-23دول ج
  تابستان گرم در استان کرمانشاه

  روز 30- 45کشت نشایی   زمان تولید نشا -  یفرنگ گوجه: نام گیاه
 کرمانشاه : استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 خرداد 10 اردیبهشت کاشت

 15 خرداد  15  اردیبهشت  زنی جوانه

 1 تیر 10 خرداد سبزینگی

 31 تیر 1 تیر دهی گل

 10 مهر 1 مرداد رسیدگی

 20 مهر 10  مهر برداشت

 10 مهر 10 اردیبهشت سیکل رشد

 10 مهر 1 مرداد  دوره تشکیل میوه
  
  
  
  



 420/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

با زمستان خنک و  خشک نیمهدر پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  -16-23دول ج
  تابستان خیلی گرم در استان کرمانشاه

  کشت نشایی -یفرنگ گوجه: نام گیاه
 کرمانشاه : استان
  با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم خشک نیمه:ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 فروردین 1 اسفند کاشت

  15  فروردین  5  اسفند  زنی جوانه
 1 اردیبهشت 1 فروردین سبزینگی

 30 اردیبهشت 1 اردیبهشت دهی گل

 20 تیر 20 خرداد رسیدگی

 30 تیر 30 خرداد برداشت

 20 تیر 1 اسفند  سیکل رشد

 خرداد تیر 20 خرداد  دوره تشکیل میوه
  
  

با زمستان خنک و  خشک نیمهدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  -17-23دول ج
  گرم در استان کرمانشاهخیلی  تابستان

  ینیزم بیس:نام گیاه
  کرمانشاه : استان
  با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم خشک نیمه:ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 بهمن 1 دي کاشت

 15 فروردین 15 بهمن سبزینگی

 15 اردیبهشت 15 فروردین دهی گل

 15 خرداد 15 اردیبهشت رسیدگی

 20 خرداد 20 اردیبهشت برداشت

 15 خرداد 1 دي  سیکل رشد
  

  
  
  



 421/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان کرمانشاه                   دوره: بیست و سومفصل 

 
 

با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 18- 23دول ج
  گرم در استان کرمانشاه

  ینیزم بیس:نام گیاه
 کرمانشاه : استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه:ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 خرداد 10 اردیبهشت کاشت
 25 خرداد 25 اردیبهشت سبزینگی

 15 تیر 10 خرداد دهی گل
 30 مهر 15 مهر رسیدگی
 10 آبان 20 مهر برداشت

 30 مهر 10 اردیبهشت  سیکل رشد
  
  

با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه یونجه در پهنه  - 19-23دول ج
  خیلی گرم در استان کرمانشاه

  یونجه: نام گیاه
 کرمانشاه : استان
  با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم خشک نیمه:ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 1 آذر 1  آبان کاشت
 15 دي 1 آذر سبزینگی

 15 بهمن 15 دي دهی گل
 1 دي 15 بهمن رسیدگی
 15 دي 1 دي برداشت

 1 دي 1  آبان  سیکل رشد
 
  

با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه یونجه در پهنه  -20-23دول ج
  گرم در استان کرمانشاه

  یونجه: نام گیاه
 کرمانشاه : استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ رشدمرحله 
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 20 فروردین 20 اسفند کاشت
 31 اردیبهشت 1 فروردین سبزینگی

 20 خرداد 31 اردیبهشت دهی گل
 20 تیر 20 خرداد رسیدگی
 5 مهر 20 تیر برداشت

 20 تیر 20 اسفند  سیکل رشد



/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی 
422 

 
 

  
  



 

24  

  : چهارمفصل بیست و 
  

استان کهگیلویه و گیاهان زراعی فنولوژي  هاي دوره
  بویراحمد

 
  

  کنندگان تهیه

 :مهناز اسکندريو  میمند علی زین الدینی ، میرناصر نویدي، سیدعلیرضا سیدجاللی
، کرج، آموزش و ترویج کشاورزي ،مؤسسه تحقیقات خاك و آب، سازمان تحقیقات  علمی هیئتاعضاي 

  ایران

مؤسسه تحقیقات خاك و  ینمحقق:خاکیبهاره دلسوزو  جواد سیدمحمدي، اسماعیلزهرا محمد
  ، کرج، ایرانآموزش و ترویج کشاورزي ،، سازمان تحقیقاتآب

  علمی هیئتعضو به ترتیب  :جهانشیر احمدي و رهام محتشمی،  محمدرضا چاکرالحسینی
و منابع کشاورزي مرکز تحقیقات ، آموزش  ،و بخش تحقیقات زراعی باغی خاك و آب  تحقیقات  بخش

  ، یاسوج، ایرانآموزش و ترویج کشاورزيسازمان تحقیقات، ، طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد

کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان کهگیلویه و : عیسی راستیان نسب و زواره آزادپور
  بویراحمد

 
   



 424/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

   



 425/       زراعی استان کهگیلویه و بویراحمدهاي فنولوژي گیاهان دوره: فصل بیست و چهارم

 
 

نشان  ACZروش  براساسبندي اقلیمی استان کهگیلویه و بویراحمد را طبقه 1-24شکل 
هاي فنولوژي محصوالت زراعی استان کهگیلویه و بویراحمد براساس این دوره. دهدمی

  . ها، تعیین شده استپهنه
  

  
  ACZبندي اقلیم کهگیلویه و بویراحمد به روش  نقشه پهنه – 1- 24 شکل

  
  

گیاه جو در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم دوره فنولوژي  - 1-24دول ج
  در استان کهکیلویه و بویراحمد

  جو: نام گیاه
  بویراحمدکهگیلویه و : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 5 آذر 1 آبان کاشت
 20 آبان 10 آبان سبزینگی

 25 فروردین 25 اسفند دهی گل
 25 اردیبهشت 15 اردیبهشت رسیدگی
 30 اردیبهشت 20 اردیبهشت برداشت

 25 اردیبهشت 10 آبان  سیکل رشد
      



 426/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

با زمستان خنک و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 2-24دول ج
  در استان کهکیلویه و بویراحمد

  جو: نام گیاه
  بویراحمدکهگیلویه و : استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 آبان 1 مهر کاشت
 30 مهر 15 مهر سبزینگی

 20 اردیبهشت 5 اردیبهشت دهی گل
 5 خرداد 5 خرداد رسیدگی
 15 خرداد 1 خرداد برداشت

 5 خرداد 15 مهر  سیکل رشد
  

دوره فنولوژي گیاه یونجه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی  - 3-24دول ج
  گرم در استان کهکیلویه و بویراحمد

 یونجه :نام گیاه
 بویراحمدکهگیلویه و : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 آبان 15 مهر کاشت
 15 آبان 1 آبان سبزینگی

 25  اسفند 15 اسفند دهی گل
 30 اسفند 25 اسفند رسیدگی
 5  فروردین 30 اسفند برداشت

 30 اسفند 1 آبان  سیکل رشد
  

با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمه دوره فنولوژي گیاه یونجه در پهنه - 4-24دول ج
  گرم در استان کهکیلویه و بویراحمد

 یونجه :نام گیاه
  بویراحمدکهگیلویه و : استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 25 اردیبهشت 10 اردیبهشت کاشت
 30 اردیبهشت 20 اردیبهشت سبزینگی

 5 شهریور 20 مرداد دهی گل
 25 شهریور 1 شهریور رسیدگی
 30 شهریور 20 شهریور برداشت

 25 شهریور 20 اردیبهشت  سیکل رشد



 427/       زراعی استان کهگیلویه و بویراحمدهاي فنولوژي گیاهان دوره: فصل بیست و چهارم

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  لوبیاچیتیدوره فنولوژي گیاه  - 5-24دول ج
  خیلی گرم در استان کهکیلویه و بویراحمد 

 لوبیاچیتی: نام گیاه
 بویراحمدکهگیلویه و :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 آذر 15  آبان کاشت

 24 بهمن 25 آبان سبزینگی

 15 اسفندماه 25 بهمن دهی گل

 5 اردیبهشت 20 فروردین رسیدگی

 10 خرداد 25 اردیبهشت برداشت

 5 اردیبهشت 25  آبان  مرحله رشد

  20  بهمن  10  دي   مرحله توسعه
  5  اردیبهشت  25  بهمن  مرحله بلوغ

  
  
با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  لوبیاچیتیدوره فنولوژي گیاه  - 6-24دول ج

  گرم در استان کهکیلویه و بویراحمد
 لوبیاچیتی: نام گیاه

  بویراحمدکهگیلویه و  :استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 خرداد 20 اردیبهشت کاشت

 15 شهریور 27 اردیبهشت سبزینگی

 1 شهریور 15 مرداد دهی گل

 30 شهریور 3 شهریور رسیدگی

 15 مهر 1 مهر برداشت

 30  شهریور 20  اردیبهشت  مرحله رشد

  20  مرداد  5  تیر  مرحله توسعه
  25  شهریور  15  شهریور  مرحله بلوغ

  
  



 428/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم  - 7-24دول ج
  در استان کهکیلویه و بویراحمد

 پیاز: نام گیاه
 بویراحمدکهگیلویه و  :استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 آذر 15 آبان کاشت

 15 فروردین 25 آبان سبزینگی

 25 فروردین 15 فروردین دهی گل

 30 اردیبهشت 20 اردیبهشت رسیدگی

 7 اردیبهشت 25 اردیبهشت برداشت

 30 اردیبهشت 25 آبان  سیکل رشد

 20  آذر 20  آبان  زنی جوانه

 10  اردیبهشت 20  فروردین  دوره تشکیل میوه
  
  

با زمستان خنک و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه  - 8-24دول ج
  در استان کهکیلویه و بویراحمد

 پیاز: نام گیاه
 بویراحمدکهگیلویه و  :استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 اردیبهشت 15 فروردین کاشت

 30 مرداد 25 فروردین سبزینگی

 25 شهریور 15 شهریور دهی گل

 30 شهریور 20 شهریور رسیدگی

 10 مهر 25 شهریور برداشت

 30 شهریور 25 فروردین  سیکل رشد

 20  اردیبهشت 20  فروردین  زنی جوانه

 20  شهریور 20  مرداد  دوره تشکیل میوه

   



 

25  
  : منجو پ بیست فصل

  
  استان گلستانگیاهان زراعی فنولوژي  هاي دوره

 
  

  کنندگان تهیه

مهناز اسکندري و  میرناصر نویديمیمند،  علی زین الدینی ، سیدعلیرضا سیدجاللی
، کرج، آموزش و ترویج کشاورزي ، مؤسسه تحقیقات خاك و آب، سازمان تحقیقات  علمی هیئتاعضاي :

  ایران

، سازمان تحقیقات مؤسسه تحقیقات خاك و آب ینمحقق: و جواد سیدمحمدي اسماعیلزهرا محمد
  ، کرج، ایرانآموزش و ترویج کشاورزي

و منابع کشاورزي آموزش ، مرکز تحقیقاتکارشناس  بخش تحقیقات  خاك و آب ،  :عبدالعلی شهرام
  ، گرگان، ایرانآموزش و ترویج کشاورزي ،، سازمان تحقیقاتگلستان طبیعی استان

 

    



 430/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

   



 431/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان گلستان                    دوره: بیست و پنجمفصل 

 
 

. دهدنشان می ACZبندي اقلیمی استان گلستان را براساس روش طبقه 1- 25شکل 
  . ها، تعیین شده استهاي فنولوژي محصوالت زراعی استان گلستان براساس این پهنه دوره

  

  
  

  ACZبندي اقلیم گلستان به روش  نقشه پهنه -1- 25 شکل
  
  

دوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان  - 1- 25دول ج
  گلستان

 گندم: نام گیاه
 گلستان: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آذر 1  آذر کاشت

 30 دي 1 دي سبزینگی
 30 اردیبهشت 15 فروردین دهی گل

 10 خرداد 15  اردیبهشت رسیدگی
 30 خرداد 25 اردیبهشت برداشت

 15  خرداد 1  دي  سیکل رشد



 432/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

با زمستان خنک و تابستان گرم در  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 2- 25دول ج
  استان گلستان

 گندم: نام گیاه
 گلستان: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم    خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 دي 15  آذر کاشت
 30 فروردین 15 دي سبزینگی

 15 خرداد 30 فروردین دهی گل
 25 خرداد 30  اردیبهشت رسیدگی
 15 تیر 15 خرداد برداشت

 25  خرداد 25  آذر  سیکل رشد
  

با زمستان خنک و تابستان گرم در استان  خشکدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 3- 25دول ج
  گلستان

  جو: نام گیاه
 گلستان: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 آذر 20 آبان کاشت
 30 آذر 10 آذر سبزینگی

 30 اسفند 15 اسفند دهی گل
 20 اردیبهشت 20 فروردین رسیدگی
 15 خرداد 15 اردیبهشت برداشت

 20  اردیبهشت 10  آذر  سیکل رشد
  

با زمستان خنک و تابستان گرم در  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 4- 25دول ج
  استان گلستان

  جو: نام گیاه
 گلستان: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم    خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 25 آذر 30 آبان کاشت
 10 دي 20 آذر سبزینگی

 10 فروردین 25 اسفند دهی گل
 30 اردیبهشت 30 فروردین رسیدگی
 25 خرداد 25 اردیبهشت برداشت

 31  اردیبهشت 10  آذر  سیکل رشد



 433/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان گلستان                    دوره: بیست و پنجمفصل 

 
 

دوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان  - 5- 25دول ج
  گلستان

 کلزا: نام گیاه
 گلستان: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آبان 15 مهر کاشت

 30 آبان 30 مهر سبزینگی

 20 فروردین 20 اسفند دهی گل

 15 خرداد 15 بهشتیارد رسیدگی

 15 خرداد 20 بهشتیارد برداشت

 15  خرداد 30  مهر  سیکل رشد
  

  
با زمستان خنک و تابستان گرم در  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  - 6- 25دول ج

  استان گلستان
 کلزا: نام گیاه

 گلستان: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم    خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 آذر 25 مهر کاشت

 25 اسفند 10 آبان سبزینگی

 31 فروردین 2 فروردین دهی گل

 25 خرداد 25 اردیبهشت رسیدگی

 31 خرداد 30 اردیبهشت برداشت

 20  خرداد 1  آبان  سیکل رشد
  
  
  
  
  
  
  
  



 434/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

با زمستان خنک و تابستان  خشک در پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 7-25دول ج
  گرم در استان گلستان

 اي علوفهذرت : نام گیاه
 گلستان: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 تیر 15 اردیبهشت کاشت

 1 تیر 1 خرداد سبزینگی

 20 مرداد 20 تیر دهی گل

 5 آبان 1 مهر رسیدگی

 5 آبان 1 مهر برداشت

 5  آبان 1  خرداد  سیکل رشد

  10  تیر  10  خرداد  مرحله توسعه
  30  مرداد  30  تیر  مرحله بلوغ

  
با زمستان خنک و  خشک نیمهدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 8-25دول ج

  تابستان گرم در استان گلستان
 اي علوفهذرت :  نام گیاه

 گلستان: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم    خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 تیر 25  اردیبهشت کاشت

 30 تیر 10 خرداد سبزینگی

 30 مرداد 30 تیر دهی گل

 15 آبان 10 مهر رسیدگی

 15 آبان 10 مهر برداشت

 15  آبان 10  خرداد  سیکل رشد

  30  تیر  20  خرداد  مرحله توسعه
  10  خرداد  10  مرداد  مرحله بلوغ



 435/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان گلستان                    دوره: بیست و پنجمفصل 

 
 

دوره فنولوژي گیاه نخود در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در  - 9-25دول ج
  استان گلستان

 نخود: نام گیاه

 گلستان: استان

  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 پایانروز  ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آذر 1 آذر کاشت

 10 دي 10 آذر سبزینگی

 25 اردیبهشت 25 فروردین دهی گل

 20 خرداد 25 اردیبهشت رسیدن

 25 خرداد 1 خرداد برداشت

 20 خرداد 10 آذر  سیکل رشد

  
  

با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه نخود در پهنه  -10-25دول ج
  گرم در استان گلستان

 نخود: نام گیاه
 گلستان: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم    خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 دي 10 آذر کاشت

 30 دي  20  آذر سبزینگی

 5 خرداد 5 اردیبهشت دهی گل

 31 خرداد 5 خرداد رسیدن

 5 تیر 31 خرداد برداشت

 31  خرداد 20  آذر  سیکل رشد

  
  



 436/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  -11-25دول ج
  گرم در استان گلستان

 زمینی سیب: نام گیاه
 گلستان: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 پایانروز  ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 اسفند 20 دي کاشت

 5 اسفند 15 بهمن سبزینگی

 15 خرداد 1 خرداد دهی گل

 30 خرداد 10 خرداد رسیدگی

 15 مرداد 25 خرداد برداشت

 20  خرداد 10  بهمن  سیکل رشد

  
  

با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 12-25دول ج
  گرم در استان گلستان

 زمینی سیب: نام گیاه

 گلستان: استان

  با زمستان خنک و تابستان گرم    خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 اسفند 30  دي کاشت

 10 خرداد 15 بهمن سبزینگی

 25 خرداد 5 خرداد دهی گل

 10 تیر 20 خرداد رسیدگی

 30 مرداد 5 تیر برداشت

 5  تیر 10  بهمن  سیکل رشد
  
  
  
  
  
  



 437/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان گلستان                    دوره: بیست و پنجمفصل 

 
 

دوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در  -13-25دول ج
  استان گلستان

 پیاز: نام گیاه

 گلستان: استان

  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 بهمن 10 دي کاشت

 25 فروردین 20 دي سبزینگی

 20 اردیبهشت 25 فروردین دهی گل

 10 خرداد 15 اردیبهشت رسیدگی

 31 خرداد 1 خرداد برداشت

 1  خرداد 15  دي  سیکل رشد

 25  فروردین 20  دي  زنی جوانه

 10  خرداد 15  اردیبهشت  دوره تشکیل میوه

  
خشک با زمستان خنک و تابستان گرم نیمهدوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه  -14-25دول ج

  در استان گلستان
 پیاز: نام گیاه

 گلستان: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم    خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 بهمن 20 دي کاشت

 31 فروردین 30 دي سبزینگی

 31 اردیبهشت 31 فروردین دهی گل

 20 خرداد 31 اردیبهشت رسیدگی

 10 تیر 21 خرداد برداشت

 21  خرداد 25  دي  سیکل رشد

 31  فروردین 30  دي  زنی جوانه

 20  خرداد 31  اردیبهشت  دوره تشکیل میوه



 438/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 15-25دول ج
  در استان گلستان

 فرنگی گوجه: نام گیاه
 گلستان: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 فروردین 10 فروردین کاشت از نشاء

 25 اردیبهشت 17 فروردین سبزینگی
 30 خرداد 25 اردیبهشت دهی گل

 10 مرداد 10 خرداد رسیدگی
 31 مرداد 10 مرداد برداشت

 10  مرداد 15  فروردین  سیکل رشد
 25  اردیبهشت 17  فروردین  زنی جوانه

 10  مرداد 10  خرداد  دوره تشکیل میوه
 

  
با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 16- 25دول ج

  گرم در استان گلستان
 فرنگی گوجه: نام گیاه

 گلستان: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم    خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 اردیبهشت 20 فروردین کاشت از نشاء

 5 خرداد 27 فروردین سبزینگی

 5 تیر 5 خرداد دهی گل

 20 مرداد 20 خرداد رسیدگی

 10 شهریور 20 مرداد برداشت

 20  مرداد 25  فروردین  سیکل رشد

 20  خرداد 27  فروردین  زنی جوانه

 5  مرداد 20  خرداد  دوره تشکیل میوه

  



 439/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان گلستان                    دوره: بیست و پنجمفصل 

 
 

دوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در  - 17- 25دول ج
  استان گلستان

 هندوانه: نام گیاه

 گلستان: استان

  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 اردیبهشت 15 فروردین کاشت

 31 خرداد 25 فروردین سبزینگی
 31 تیر 1 تیر دهی گل

 30 مرداد 1 مرداد رسیدگی
 15 شهریور 15 مرداد برداشت

 15 مرداد 20 فروردین  سیکل رشد

  
  
با زمستان خنک و تابستان گرم در  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه  - 18- 25دول ج

  استان گلستان
 هندوانه: نام گیاه

 گلستان: استان

  با زمستان خنک و تابستان گرم    خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 اردیبهشت 25 فروردین کاشت

 10 تیر 31 فروردین سبزینگی
 10 مرداد 10 تیر دهی گل

 10 شهریور 10 مرداد رسیدگی
 31 شهریور 25 مرداد برداشت

 25 مرداد 31 فروردین  سیکل رشد

  
  
  
  



 440/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان دوره فنولوژي گیاه برنج در  - 19- 25دول ج
  گلستان

 برنج: نام گیاه

 گلستان : استان

  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 فروردین 15 فروردین کاشت بهاره از نشاء

 20 خرداد 20 فروردین سبزینگی

 30 خرداد 20 خرداد دهی گل

 25 تیر 10 تیر رسیدگی

 15 مرداد 1 مرداد برداشت

 1  مرداد 15  فروردین  سیکل رشد

 31  اردیبهشت 20  فروردین  مرحله توسعه

  20  خرداد  15  فروردین  مرحله سبزینگی+ مرحله کشت
  
  

با زمستان خنک و تابستان گرم در  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه برنج در پهنه  - 20- 25دول ج
  استان گلستان

 برنج: نام گیاه

 گلستان : استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم    خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 1 اردیبهشت 25 فروردین کاشت بهاره از نشاء

 30 خرداد 1 اردیبهشت سبزینگی
 10 تیر 31 خرداد دهی گل

 5 مرداد 20 تیر رسیدگی
 25 مرداد 5 مرداد برداشت

 10  مرداد 25  فروردین  سیکل رشد
 10  خرداد 30  فروردین  مرحله توسعه

  30  خرداد  25  فروردین  مرحله سبزینگی+ مرحله کشت
  



 441/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان گلستان                    دوره: بیست و پنجمفصل 

 
 

در استان دوره فنولوژي گیاه سیر در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم  - 21- 25دول ج
  گلستان

 سیر: نام گیاه
 گلستان : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 بهمن 10 دي کاشت

 25 فروردین 15 دي سبزینگی
 20 اردیبهشت 25 فروردین دهی گل

 10 خرداد 15 اردیبهشت رسیدگی
 25 خرداد 5 خرداد برداشت

 10 خرداد 15 دي  سیکل رشد
 15 بهمن 15 دي  زنی جوانه

 25 اردیبهشت 31 فروردین  دوره تشکیل میوه
  
  

با زمستان خنک و تابستان گرم در  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه سیر در پهنه  - 22- 25دول ج
  استان گلستان

 سیر: نام گیاه

 گلستان: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم    خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 20 بهمن 20 دي کاشت
 31 فروردین 25 دي سبزینگی

 31 اردیبهشت 5 اردیبهشت دهی گل
 20 خرداد 31 اردیبهشت رسیدگی
 5 تیر 15  خرداد برداشت

 15 خرداد 25 دي  سیکل رشد
 25 بهمن 25 دي  زنی جوانه

 5 خرداد 10 اردیبهشت  دوره تشکیل میوه

  
  
  
  



 442/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه عدس در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در  - 23- 25دول ج
  استان گلستان

 عدس: نام گیاه

 گلستان: استان

  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آذر 1 آذر کاشت

 25 فروردین 7 آذر سبزینگی

 25 اردیبهشت 25 فروردین دهی گل

 20 خرداد 25 اردیبهشت رسیدگی

 25 خرداد 1 خرداد برداشت

 20 خرداد 7 آذر  سیکل رشد

  
  

تابستان گرم در خشک با زمستان خنک و نیمهدوره فنولوژي گیاه عدس در پهنه  - 24- 25دول ج
  استان گلستان

 عدس: نام گیاه
 گلستان: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم    خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 دي 10 آذر کاشت

 31 فروردین 15 آذر سبزینگی

 31 اردیبهشت 31 فروردین دهی گل

 30 خرداد 1 خرداد رسیدگی

 10 تیر 30 خرداد برداشت

 30 خرداد 15 آذر  سیکل رشد

  
  
  
  



 443/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان گلستان                    دوره: بیست و پنجمفصل 

 
 

دوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان  - 25- 25دول ج
  گلستان

 خیار: نام گیاه
 گلستان: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع شروعماه 
 20 فروردین 15 فروردین کاشت از نشاء

 20 اردیبهشت 20 فروردین سبزینگی

 30 اردیبهشت 20 اردیبهشت دهی گل

 10 تیر 1 خرداد رسیدگی

 31 تیر 1 تیر برداشت

 1 تیر 15 فروردین  سیکل رشد

 20 فروردین 15 فروردین  زنی جوانه

 5 خرداد 25 اردیبهشت  دوره تشکیل میوه

  
  

با زمستان خنک و تابستان گرم در  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه  - 26- 25دول ج
  استان گلستان

 خیار: نام گیاه
 گلستان: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم    خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 پایانروز  ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 فروردین 25 فروردین کاشت از نشاء

 31 اردیبهشت 31 فروردین سبزینگی
 20 خرداد 31 اردیبهشت دهی گل

 20 تیر 20 خرداد رسیدگی
 31 تیر 10 تیر برداشت

 10 تیر 25 فروردین  سیکل رشد
 25 اردیبهشت 30 فروردین  زنی جوانه

 15 تیر 15 خرداد  دوره تشکیل میوه

  
  



 444/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

  
دوره فنولوژي گیاه خربزه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در  - 27- 25دول ج

  استان گلستان
 خربزه :نام گیاه

 گلستان: استان

  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 اردیبهشت 15 فروردین کاشت

 31 خرداد 20 فروردین سبزینگی
 20 تیر 1 تیر دهی گل

 25 مرداد 28 تیر رسیدگی
 31 مرداد 10 مرداد برداشت

 10 مرداد 20 فروردین  سیکل رشد

  
  

با زمستان خنک و تابستان گرم در  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه خربزه در پهنه  - 28- 25دول ج
  استان گلستان

 خربزه :نام گیاه
 گلستان: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم    خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 اردیبهشت 25 فروردین کاشت

 10 تیر 30 فروردین سبزینگی

 31 تیر 10 تیر دهی گل

 5 شهریور 31 تیر رسیدگی

 31 شهریور 5 شهریور برداشت

 5 شهریور 30 فروردین  سیکل رشد

  
  
  



 445/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان گلستان                    دوره: بیست و پنجمفصل 

 
 

  
دوره فنولوژي گیاه پنبه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان  - 29- 25دول ج

  گلستان
 پنبه: نام گیاه

 گلستان: استان

  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 اردیبهشت 15 فروردین کاشت

 1 خرداد 1 اردیبهشت سبزینگی
 15 مرداد 20 تیر دهی گل

 15 آبان 15 شهریور رسیدگی
 15 آبان 15 آبان برداشت

 15 خرداد 15 اردیبهشت  بلوغ
 5 شهریور 5 مرداد  دوره تشکیل میوه

 آذر 15 15 اردیبهشت  سیکل رشد

  
  

با زمستان خنک و تابستان گرم در  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه پنبه در پهنه  - 30- 25دول ج
  استان گلستان

 پنبه: نام گیاه

 گلستان: استان

  با زمستان خنک و تابستان گرم    خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 اردیبهشت 25 فروردین کاشت

 10 خرداد 10 اردیبهشت سبزینگی
 25 مرداد 30 تیر دهی گل

 25 آبان 25 شهریور رسیدگی
 30 آبان 25 آبان برداشت

 25 خرداد 25 اردیبهشت  بلوغ
 15 شهریور 15 مرداد  دوره تشکیل میوه

 25 آذر 25 اردیبهشت  سیکل رشد

  



 446/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

  
دوره فنولوژي گیاه آفتابگردان در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در  - 31- 25دول ج

  استان گلستان
 آفتابگردان: نام گیاه

 گلستان: استان

  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 فروردین 15 اسفند کاشت

 25 خرداد 25 اسفند سبزینگی

 25 تیر 25 خرداد دهی گل

 25 مرداد 28 تیر رسیدگی

 30 مرداد 1 مرداد برداشت

 1 مرداد 25 اسفند  سیکل رشد

  
  

با زمستان خنک و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه آفتابگردان در پهنه  - 32- 25دول ج
  در استان گلستان

 آفتابگردان: نام گیاه

 گلستان: استان

  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 10 اردیبهشت 25 اسفند کاشت

 31 خرداد 10 فروردین سبزینگی

 31 تیر 5 تیر دهی گل

 31 مرداد 1 مرداد رسیدگی

 15 شهریور 1 شهریور برداشت

 1 شهریور 25 اسفند  سیکل رشد

  
  



 447/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان گلستان                    دوره: بیست و پنجمفصل 

 
 

  
زمستان خنک و تابستان گرم در استان  دوره فنولوژي گیاه سویا در پهنه خشک با - 33- 25دول ج

  گلستان
  سویا :نام گیاه

 گلستان: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 تیر 15 خرداد کاشت

 5 شهریور 5 تیر سبزینگی

 20 شهریور 5 شهریور دهی گل

 20 آبان 5 مهر رسیدگی

 30 آبان 20 مهر برداشت

 20 مهر 20 خرداد  سیکل رشد

  
  

با زمستان خنک و تابستان گرم در  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه سویا در پهنه  - 34- 25دول ج
  استان گلستان

  سویا :نام گیاه
 گلستان: استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم    خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 25 تیر 25 خرداد کاشت

 15 شهریور 15 تیر سبزینگی

 30 شهریور 15 شهریور دهی گل

 30 آبان 15 مهر رسیدگی

 5 آذر 30 مهر برداشت

 30 مهر 30 خرداد  سیکل رشد

  



 448/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

   



 

26  
   :ششمفصل بیست و 

  
  استان گیالنگیاهان زراعی فنولوژي  هاي دوره

 
  

  

  کنندگان تهیه

 مهناز اسکندريمیمند و علی زین الدینی ، سیدعلیرضا سیدجاللی، میرناصر نویدي
، کرج، آموزش و ترویج کشاورزي ،مؤسسه تحقیقات خاك و آب، سازمان تحقیقات  علمی هیئتاعضاي :

  ایران

سازمان ، مؤسسه تحقیقات خاك و آب ینمحقق: خاکی بهاره دلسوزو  زهرا محمد اسماعیل
  تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایران

    



 450/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

   



 451/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان گیالن                      دوره: بیست و ششمفصل 

 
 

-دوره. دهدنشان می ACZبندي اقلیمی استان گیالن را براساس روش طبقه 1-26شکل 

  . ها، تعیین شده استهاي فنولوژي محصوالت زراعی استان گیالن براساس این پهنه
  

  
  ACZبندي اقلیم گیالن به روش  نقشه پهنه -1- 26 شکل

  
  
در پهنه خیلی مرطوب با زمستان خنک و ) پاییزه(دوره فنولوژي گیاه یونجه  - 1-26دول ج

  یالنتابستان گرم در استان گ
 )پاییزه(یونجه : نام گیاه

 گیالن : استان
  خیلی مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 مهر 10 شهریور کاشت
 25  مهر 25 شهریور سبزینگی

 15  آبان 25  مهر دهی گل
 20  آذر 15  آبان برداشت

 15  آبان 25 شهریور  سیکل رشد



 452/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

در پهنه خیلی مرطوب با زمستان خنک و ) بهاره(دوره فنولوژي گیاه یونجه  -2-26دول ج
  گیالنتابستان گرم در استان 

 )بهاره(یونجه : نام گیاه

 گیالن: استان

  خیلی مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 فروردین 10 اسفند کاشت

 31 فروردین 20 اسفند سبزینگی
 10  اردیبهشت 1  اردیبهشت دهی گل

 20  اردیبهشت 10  اردیبهشت برداشت
 10  اردیبهشت 20 اسفند  سیکل رشد

  
  

در پهنه خیلی مرطوب با زمستان خنک و تابستان ) بهاره(دوره فنولوژي گیاه لوبیا  - 3- 26دول ج
  یالنگگرم در استان 

  )بهاره) (پاچ باقال(کشاورزي لوبیا : نام گیاه
 گیالن : استان

  خیلی مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 اردیبهشت 20 فروردین کاشت

 20 اردیبهشت 1 اردیبهشت سبزینگی

 10 خرداد 20 اردیبهشت دهی گل

 10 مرداد 15 خرداد رسیدگی

 10 مرداد 20 خرداد برداشت

 10 مرداد 1 اردیبهشت  مرحله رشد

 15 خرداد 1 خرداد  مرحله توسعه

 10 مرداد 15 خرداد  مرحله بلوغ

  
  
  



 453/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان گیالن                      دوره: بیست و ششمفصل 

 
 

در پهنه خیلی مرطوب با زمستان خنک و ) پاییزه(دوره فنولوژي گیاه لوبیا  - 4-26دول ج
  گیالنتابستان گرم در استان 

  )پاییزه) (پاچ باقال(کشاورزي لوبیا : نام گیاه
 گیالن : استان

  خیلی مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 شهریور 15 مرداد کاشت

 25 شهریور 25 مرداد سبزینگی
 15 مهر 15 شهریور دهی گل

 15 آبان 15 مهر رسیدگی
 15 آبان 20 مهر برداشت

 15 آبان 25 مرداد  مرحله رشد
 15 مهر 30 شهریور  مرحله توسعه
 15 آبان 15 مهر  مرحله بلوغ

  
  

در پهنه خیلی مرطوب با زمستان خنک و  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 5-26دول ج
  یالنگتابستان گرم در استان 

  زمینی سیب: نام گیاه

 گیالن : استان

 خیلی مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 فروردین 15 اسفند کاشت

 20  خرداد 10 فروردین سبزینگی

 15 تیر 20 خرداد دهی گل

 30 مرداد 1  مرداد رسیدگی

 15 مهر 1 شهریور برداشت

 30 مرداد 10 فروردین  رشدسیکل 

  
  



 454/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه خیلی مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در  - 6- 26دول ج
  یالنگاستان 

 پیاز : نام گیاه

 گیالن : استان

  خیلی مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 پایانروز  ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 فروردین 15 اسفند کاشت

 15 تیر 10 فروردین سبزینگی
 15 مرداد 15 تیر رسیدگی
 30 وریشهر 15 مرداد برداشت

 15 مرداد 10 فروردین  سیکل رشد
 5  اردیبهشت 2  فروردین  زنی جوانه

 15  تیر 10  خرداد  دوره تشکیل میوه

  
  

در پهنه خیلی مرطوب با زمستان خنک و  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  -7-26دول ج
  گیالنتابستان گرم در استان 

  فرنگی گوجه: نام گیاه
 گیالن : استان
  خیلی مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 اردیبهشت 10 فروردین کاشت

 15 خرداد 1 اردیبهشت سبزینگی

 30 خرداد 15 خرداد دهی گل

 15 شهریور 10 تیر رسیدگی

 20 شهریور 15 تیر برداشت

 15 شهریور 1 اردیبهشت  سیکل رشد

 15  اردیبهشت 15  فروردین  زنی جوانه

 10  تیر 25  خرداد  دوره تشکیل میوه

  



 455/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان گیالن                      دوره: بیست و ششمفصل 

 
 

  
دوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه خیلی مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم  - 8- 26دول ج

  یالنگدر استان 
 هندوانه: نام گیاه

 گیالن : استان
  خیلی مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 اردیبهشت 15 فروردین کاشت

 25 خرداد 25 فروردین سبزینگی

 30 خرداد 20 خرداد دهی گل

 20 تیر 1 تیر رسیدگی

 20 شهریور 20 تیر برداشت

 20 تیر 25 فروردین  سیکل رشد

  
 

دوره فنولوژي گیاه باقال در پهنه خیلی مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در  - 9- 26دول ج
  یالنگاستان 

 )باقال مازندرانی(باقال  :نام گیاه
 گیالن : استان
  خیلی مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 آذر 1 آبان کاشت

 2 فروردین 15 آبان سبزینگی

 20  فروردین 2 فروردین دهی گل

 25 اردیبهشت 25 فروردین رسیدگی

 30 اردیبهشت 25 فروردین برداشت

 25 اردیبهشت 15 آبان  سیکل رشد

 20 فروردین 2 فروردین  مرحله توسعه

 30 اردیبهشت 20 فروردین  مرحله بلوغ

  



 456/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

  
در پهنه خیلی مرطوب با زمستان خنک و ) پاییزه(دوره فنولوژي گیاه شبدر  -10-26دول ج

  یالنگتابستان گرم در استان 
 )پاییزه(شبدر  :نام گیاه

 گیالن : استان
  خیلی مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 تاریخ  مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 مهر 23  مرداد کاشت

 7 آبان 30 مرداد سبزینگی

 15  آبان 25  مهر دهی گل

 27 آذر 3 آبان رسیدگی

 30 آذر 10 آبان برداشت

 27 آذر 30 مرداد  سیکل رشد

  
  

در پهنه خیلی مرطوب با زمستان خنک و ) بهاره(دوره فنولوژي گیاه شبدر  -11-26دول ج
  گیالنتابستان گرم در استان 

 )بهاره(شبدر  :نام گیاه
 گیالن  : استان
  خیلی مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان شروعروز  ماه شروع
 15 فروردین 15 اسفند کاشت

 20  فروردین 5 فروردین سبزینگی

 25  فروردین 20  فروردین دهی گل

 5 خرداد 5 اردیبهشت رسیدگی

 20 اردیبهشت 15 اردیبهشت برداشت

 5 خرداد 5 فروردین  سیکل رشد

  
  
  



 457/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان گیالن                      دوره: بیست و ششمفصل 

 
 

  
در پهنه خیلی مرطوب با زمستان خنک و  زمینی بادامدوره فنولوژي گیاه  -12-26دول ج

  گیالن تابستان گرم در استان
 زمینی بادام :نام گیاه

 گیالن : استان
  خیلی مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 اردیبهشت 10 اردیبهشت کاشت

 15  خرداد 17 اردیبهشت سبزینگی

 7  مرداد 15 خرداد دهی گل

 30 شهریور 1 شهریور رسیدگی

 15  مهر 15 شهریور برداشت

 30 شهریور 17 اردیبهشت  سیکل رشد

  
  

دوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه خیلی مرطوب با زمستان خنک و تابستان  -13-26دول ج
  یالنگگرم در استان 

 خیار :نام گیاه
 گیالن : استان
  خیلی مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 فروردین 2 فروردین کاشت

 7  خرداد 7  فروردین  زنی جوانه

 15 خرداد 17 فروردین سبزینگی

  30 خرداد 15 خرداد دهی گل
 25 مرداد 1 مرداد رسیدگی

 30 مرداد 10 مرداد برداشت

 25 مرداد 17 فروردین  سیکل رشد

 25  مرداد 1  مرداد  دوره تشکیل میوه
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دوره فنولوژي گیاه بادمجان در پهنه خیلی مرطوب با زمستان خنک و  -14-26دول ج

  یالنگتابستان گرم در استان 
 بادمجان :نام گیاه

 گیالن : استان
  خیلی مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 فروردین 20 فروردین کاشت

 15 اردیبهشت 25 فروردین سبزینگی

  30 اردیبهشت 15 اردیبهشت دهی گل
 30 خرداد 10 خرداد رسیدگی

 30 مرداد 25 خرداد برداشت

 30 خرداد 25 فروردین  سیکل رشد

 5 اردیبهشت 25 فروردین  زنی جوانه

 10 خرداد 1  خرداد  تشکیل میوه

    



 

27  
   :هفتم فصل بیست و

  
  استان لرستانگیاهان زراعی فنولوژي  هاي دوره

 
  

  کنندگان تهیه

: مهناز اسکندريو  میمند علی زین الدینی ، سیدعلیرضا سیدجاللی، میرناصر نویدي
، کرج، آموزش و ترویج کشاورزيحقیقات خاك و آب، سازمان تحقیقات، مؤسسه ت  علمی هیئتاعضاي 

  ایران

مؤسسه تحقیقات خاك  ینمحقق: و بهاره دلسوزخاکی جواد سیدمحمدي ،اسماعیلزهرا محمد
  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایران، و آب

مرکز تحقیقات ، آموزش  ، بخش تحقیقات  خاك و آب  علمی هیئتعضو  :چاکرالحسینیمحمدرضا 
  ، خرم آباد، ایرانآموزش و ترویج کشاورزي ،لرستان، سازمان تحقیقاتو منابع طبیعی استان کشاورزي 

و خاك  کارشناس  بخش تحقیقات اصالح بذر و نهالبه ترتیب : کرمی فیروزه ویسو  محمد بهاري
لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و مرکز تحقیقات ، آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان  ، و آب

      ترویج کشاورزي، خرم آباد، ایران
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-دوره. دهدنشان می ACZبندي اقلیمی استان لرستان را براساس روش طبقه 1- 27شکل 

  . ها، تعیین شده استهاي فنولوژي محصوالت زراعی استان لرستان براساس این پهنه
  

  
  ACZبندي اقلیم لرستان به روش  نقشه پهنه – 1- 27 شکل

  
  

با زمستان خنک و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 1-27دول ج
  در استان لرستان

 گندم: نام گیاه
  لرستان   :استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ رشد مرحله
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

  10 آذر  15 آبان کاشت
   30  آذر   25 آبان سبزینگی

   10 اردیبهشت   1 اردیبهشت دهی گل
  20 خرداد  10 خرداد رسیدگی
  10 تیر  25 خرداد برداشت

   25  خرداد   25  آبان  سیکل رشد
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با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 2-27دول ج
  در استان لرستان

  گندم: ام گیاهن
 لرستان  :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

   10 آبان   20 مهر کاشت
   25 آبان   30 مهر سبزینگی

   15 خرداد  10 خرداد دهی گل
  15 تیر  10 تیر رسیدگی
   10 مرداد  25 تیر برداشت

   15  تیر  30  مهر  سیکل رشد
  
  

با زمستان خنک و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 3-27دول ج
  در استان لرستان

 جو: نام گیاه
 لرستان    :استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

  10 آذر 15 آبان کاشت
   30  آذر  25 آبان سبزینگی

  20 فروردین  10 فروردین دهی گل
  30 اردیبهشت  20 اردیبهشت رسیدگی
  15 خرداد  5 خرداد برداشت

   10  خرداد   25  آبان  سیکل رشد
  
  

با زمستان سرد و تابستان گرم در  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 4-27دول ج
  استان لرستان

 جو: نام گیاه
 لرستان  :استان
 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

  10 آبان  20 مهر کاشت
   25 آبان   30 مهر سبزینگی

   5 خرداد  25 اردیبهشت دهی گل
  25 خرداد  15 خرداد رسیدگی
  10 تیر  1 تیر برداشت

  1  تیر  30  مهر  سیکل رشد
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با زمستان سرد و تابستان گرم در  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  - 5-27دول ج
  استان لرستان

 کلزا: نام گیاه
 لرستان : استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 مهر 15  شهریور  کاشت
 1 اردیبهشت 1 مهر سبزینگی

 1 خرداد 1 اردیبهشت دهی گل
 10 خرداد 1 خرداد رسیدگی
 20 خرداد 10 خرداد برداشت

 10 خرداد 1 مهر  سیکل رشد
  

با زمستان خنک و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  - 6-27دول ج
  در استان لرستان

 کلزا: نام گیاه
 لرستان   :استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 25 مهر 10  مهر  کاشت
 15 فروردین 15 مهر سبزینگی

 31 فروردین 15 فروردین دهی گل
 14 اردیبهشت 1 اردیبهشت رسیدگی
 31 اردیبهشت 15 اردیبهشت برداشت

 15 اردیبهشت 15 مهر  سیکل رشد
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 7-27دول ج
  گرم در استان لرستان

  زمینی سیب: نام گیاه
 لرستان  :استان
 با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 20 خرداد 15 اردیبهشت کاشت
 15 تیر 20 خرداد سبزینگی

 31 مرداد 15 مرداد دهی گل
 31 شهریور 15 شهریور رسیدگی
 30 مهر 1 مهر برداشت

 31 شهریور 20 خرداد  سیکل رشد
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و تابستان  خنکبا زمستان  خشک نیمهدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 8-27دول ج
  گرم در استان لرستان

  زمینی سیب: نام گیاه
 لرستان   :استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 5 اسفند 15 بهمن کاشت
 15 اردیبهشت 1 اسفند سبزینگی

 31 اردیبهشت 15 اردیبهشت دهی گل
 14 خرداد 1 خرداد رسیدگی
 25 خرداد 15 خرداد برداشت

 15 خرداد 20 بهمن  سیکل رشد
  
  

با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه چغندرقند در پهنه  - 9-27دول ج
  در استان لرستان

 چغندرقند : نام گیاه
 لرستان  :استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 فروردین 1 فروردین کاشت
 30 خرداد 30 فروردین سبزینگی

 _ _ _ _ دهی گل
 5 مهر 20 شهریور رسیدگی
 30 مهر 1 مهر برداشت

 5 مهر 30 فروردین  سیکل رشد
  

با زمستان خنک و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه چغندرقند در پهنه  - 10-27دول ج
  گرم در استان لرستان

 چغندرقند : نام گیاه
 لرستان   :استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 25 آبان 1 آبان کاشت
 30 فروردین 15 آبان سبزینگی
 19 اردیبهشت 1 اردیبهشت رسیدگی
 31 اردیبهشت 20 اردیبهشت برداشت

 20 اردیبهشت 10 آبان  سیکل رشد
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با زمستان سرد و تابستان گرم در  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه لوبیا در پهنه  - 11-27دول ج
  استان لرستان

 لوبیا : نام گیاه
  لرستان : استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  30 خرداد  1 خرداد کاشت

  15  تیر  30 خرداد سبزینگی
  15 مرداد  15  تیر دهی گل

  30 شهریور 1 شهریور رسیدگی
  15 مهر  10 شهریور برداشت

  30 شهریور  30 خرداد  سیکل رشد
  15  تیر  15 خرداد  مرحله توسعه
  30 شهریور  15  تیر  مرحله بلوغ

  
  

با زمستان خنک و تابستان گرم در  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه لوبیا در پهنه  - 12-27دول ج
  استان لرستان

 لوبیا : نام گیاه
  لرستان  : استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  10 خرداد  15 اردیبهشت کاشت

  5  مرداد  11 خرداد سبزینگی
  20 مرداد  6  مرداد دهی گل

  5 شهریور 21 مرداد رسیدگی
  31 شهریور  20 شهریور برداشت

  20 شهریور  11 خرداد  سیکل رشد
  5  مرداد  25 اردیبهشت  مرحله توسعه
  5 شهریور  21  مرداد  مرحله بلوغ
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با زمستان سرد و تابستان گرم در  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه نخود در پهنه  - 13-27دول ج

  استان لرستان
 نخود  : نام گیاه

  لرستان  : استان
  با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 دي 1 دي کاشت

 14 اردیبهشت 6 دي سبزینگی

 31 اردیبهشت 15 اردیبهشت دهی گل

 20 خرداد 1 خرداد رسیدگی

 9 تیر 21 خرداد برداشت

 25 تیر 10 تیر  سیکل رشد
 

  
  
با زمستان خنک و تابستان گرم در  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه نخود در پهنه  - 14-27دول ج

  استان لرستان
 نخود  : نام گیاه

  لرستان : استان
  با زمستان خنک و تابستان گرم خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان پایانماه  روز شروع ماه شروع
 20 آذر 15 آبان کاشت

 9 اردیبهشت 25 آبان سبزینگی

 24 اردیبهشت 10 اردیبهشت دهی گل

 9 خرداد 25 اردیبهشت رسیدگی

 25 خرداد 10 خرداد برداشت

 25 خرداد 20 آبان  سیکل رشد

   



 

28  
   :هشتمفصل بیست و 

  
  استان مازندرانگیاهان زراعی فنولوژي  هاي دوره

 
  کنندگان تهیه

 مهناز اسکندريو  میمند علی زین الدینی ، سیدعلیرضا سیدجاللی، میرناصر نویدي
، کرج، آموزش و ترویج کشاورزي ،مؤسسه تحقیقات خاك و آب، سازمان تحقیقات  علمی هیئتاعضاي :

  ایران

،  مؤسسه تحقیقات خاك و آب ینمحقق: اسداله رستمی، خاکیدلسوز، بهاره اسماعیلزهرا محمد
  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایران

و منابع کشاورزي ، آموزش  مرکز تحقیقات بخش تحقیقات  خاك و آب ،  علمی هیئتعضو  :علی چراتی
  ساري، ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، طبیعی استان مازندران، 

ناهید آملی ، عباسعلی اندرخور، محمد صادق خاورنژاد، خلیل چابک، رمضان سرپرست، 
  علمی هیئتاعضاي  : شاهپور ابراهیم نژاد و ، مسعود محسنیرامئه.. غالمحسین عرب، ولی ا

و منابع طبیعی استان مازندران، کشاورزي مرکز تحقیقات ، آموزش ،  بخش تحقیقات  زراعی و باغی
  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، ساري، ایران

  کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران:فرامرزاحمدي و ابراهیم قربان نژاد
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. دهدنشان می ACZبندي اقلیمی استان مازندران را براساس روش طبقه 1-28شکل 
  . ها، تعیین شده استبراساس این پهنههاي فنولوژي محصوالت زراعی استان مازندران  دوره
  

  
  

  ACZبندي اقلیم مازندران به روش  نقشه پهنه – 1- 28شکل 
  

  
  

در پهنه مرطوب با زمستان خنک و تابستان  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 1-28 دولج
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در استان مازندران/گرم

 فرنگی گوجه: نام گیاه
  مازندران :استان

  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم/مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه  
 تاریخ مرحله رشد

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 اردیبهشت 20  فروردین کاشت

 25 اردیبهشت 25 فروردین سبزینگی
 10 مرداد 20 اردیبهشت دهی گل

 30 مرداد 20 خرداد رسیدگی
 30 مرداد 20 خرداد برداشت

 30  مرداد 20  فروردین  سیکل رشد
 25  اردیبهشت 20  فروردین  زنی جوانه

    30  مرداد 20  خرداد  دوره تشکیل میوه
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دوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه مرطوب با زمستان خنک و تابستان  - 2-28 دولج
  تابستان گرم در استان مازندراننیمه مرطوب با زمستان خنک و /گرم

 هندوانه: نام گیاه
 مازندران  :استان

  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم/مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 اردیبهشت 25 فروردین کاشت

 20 خرداد 20 اردیبهشت سبزینگی

 10 مرداد 20 خرداد دهی گل

 30 مرداد 20 تیر رسیدگی

 30 مرداد 25 تیر برداشت

 30 مرداد 10 اردیبهشت  سیکل رشد

  
  
نیمه /دوره فنولوژي گیاه سیر در پهنه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم - 3-28 دولج

  مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در استان مازندران
 سیر: گیاه نام

 مازندران  :استان
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم/مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آبان 15 مهر کاشت

 30 اردیبهشت 30 مهر سبزینگی

 30 خرداد 20 اردیبهشت رسیدگی

 30 خرداد 20 اردیبهشت برداشت

 30 خرداد 15 مهر  سیکل رشد

 20 آبان 20 مهر  زنی جوانه

 15 خرداد 15 اردیبهشت  دوره تشکیل میوه
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دوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه مرطوب با زمستان خنک و تابستان  - 4-28 دولج
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در استان مازندران/گرم

 خیار: نام گیاه
 مازندران  :استان
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم/مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 اردیبهشت 10 فروردین کاشت

 1 خرداد 1 اردیبهشت سبزینگی

 20 تیر 25 اردیبهشت دهی گل

 30 تیر 10 خرداد رسیدگی

 30 تیر 10 خرداد برداشت

 30 تیر 20 فروردین  سیکل رشد

 20 اردیبهشت 20 فروردین  زنی جوانه

 30 تیر 10 خرداد  دوره تشکیل میوه

  
  

دوره فنولوژي گیاه خربزه در پهنه مرطوب با زمستان خنک و تابستان  - 5-28 دولج
  تابستان گرم در استان مازندراننیمه مرطوب با زمستان خنک و /گرم

 خربزه :نام گیاه
 مازندران   :استان
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم/مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 اردیبهشت 1 اردیبهشت کاشت

 20 خرداد 20 اردیبهشت سبزینگی

 10 مرداد 20 خرداد دهی گل

 30 مرداد 20 تیر رسیدگی

 30 مرداد 20 تیر برداشت

 30 مرداد 20 اردیبهشت  سیکل رشد
  
  
  



 472/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه کلم در پهنه مرطوب با زمستان خنک و تابستان  - 6-28 دولج
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در استان مازندران/گرم

 کلم: نام گیاه
 مازندران  :استان
 نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم/مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 آبان 15 مهر کاشت

 30 آذر 15 آبان سبزینگی

 10  آذر 15 آبان  زنی جوانه

 20 اسفند 25 آذر رسیدگی

 20 اسفند 10 دي برداشت

 10 دي 20 مهر  سیکل رشد
  
  
  

دوره فنولوژي گیاه هویج در پهنه مرطوب با زمستان خنک و تابستان  - 7-28 دولج
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در استان مازندران/گرم

 هویج: نام گیاه
 مازندران   :استان
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم/خنک و تابستان گرممرطوب با زمستان : ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 مهر 15 شهریور کاشت

 25 آذر 30 مهر سبزینگی

 30 آبان 20 مهر  زنی جوانه

 30 دي 25 آذر رسیدگی

 30 دي 25 آذر برداشت

 25 آذر 20 شهریور  سیکل رشد



 473/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان مازندران                  دوره: بیست و هشتمفصل 

 
 

دوره فنولوژي گیاه بادمجان در پهنه مرطوب با زمستان خنک و تابستان  - 8-28 دولج
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در استان مازندران/گرم

 بادمجان :نام گیاه
 مازندران   :استان
  گرمنیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان /مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 اردیبهشت 25 نشا در فروردین کاشت

 30 اردیبهشت 10 اردیبهشت سبزینگی

 30 شهریور 30 اردیبهشت دهی گل

 30 شهریور 25 خرداد رسیدگی

 30 شهریور 10 خرداد برداشت

 30 شهریور 30 فروردین  سیکل رشد

 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت  زنی جوانه

 20 تیر 10 خرداد  تشکیل میوه

  
  

دوره فنولوژي گیاه فلفل سبز در پهنه مرطوب با زمستان خنک و تابستان  - 9-28 دولج
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در استان مازندران/گرم

 )سبز(فلفل :نام گیاه

 مازندران  :استان

  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم/خنک و تابستان گرممرطوب با زمستان : ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 اردیبهشت 25 نشا در فروردین کاشت

 30 شهریور 5 اردیبهشت سبزینگی

 30 شهریور 30 اردیبهشت دهی گل

 30 شهریور 10 خرداد رسیدگی

 30 شهریور 20 خرداد برداشت

 30 شهریور 1 اردیبهشت  سیکل رشد

 31 اردیبهشت 1 اردیبهشت  زنی جوانه

    



 474/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه کاهو در پهنه مرطوب با زمستان خنک و تابستان  -10-28 دولج
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در استان مازندران/گرم

 کاهو :نام گیاه

 مازندران  :استان

  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم/مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم:ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آذر 10  آبانکاشت نشا در  کاشت

 15 فروردین 10 آبان سبزینگی

 10 تیر 1 خرداد دهی گل

 20 تیر 10 رسیدگی بذر کاهو از خرداد رسیدگی

 20 فروردین 10 برداشت کاهو از اسفند برداشت

 20 اسفند 10 آبان  سیکل رشد

 30 مهر 30 بذر در خزانه در شهریور زنی جوانه  زنی جوانه

 20 تیر 10 خرداد  تشکیل میوه
  
 
  

دوره فنولوژي گیاه آفتابگردان در پهنه مرطوب با زمستان خنک و تابستان  -11-28 دولج
 زمستان خنک و تابستان گرم در استان مازندراننیمه مرطوب با /گرم

 آفتابگردان: نام گیاه

 مازندران  : استان

  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم/مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم:ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 اسفند 20  اسفند کاشت

 20 اردیبهشت 27 اسفند سبزینگی

 31 اردیبهشت 20 اردیبهشت دهی گل

 15 تیر 30 خرداد کیولوژیزیفرسیدگی 

 25 تیر 7 تیر برداشت

 7 تیر 27 اسفند سیکل رشد
 



 475/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان مازندران                  دوره: بیست و هشتمفصل 

 
 

دوره فنولوژي گیاه کنجد در پهنه مرطوب با زمستان خنک و تابستان  -12-28 دولج
  استان مازندراننیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در /گرم

 کنجد: نام گیاه

 مازندران: استان

  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم/مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10  اردیبهشت 15 اردیبهشت کاشت

 5 تیر 20 اردیبهشت سبزینگی

 25 مرداد 5 تیر دهی گل

 25 شهریور 25 مرداد رسیدگی

 25 شهریور 31 مرداد برداشت

 31 مرداد 15 اردیبهشت سیکل رشد

  
  

دوره فنولوژي گیاه ارزن در پهنه مرطوب با زمستان خنک و تابستان  -13-28 دولج
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در استان مازندران/گرم

 )در بهار و اوایل تابستان است کشت قابلروز و  90- 60کوتاه  سیکل رشدگیاهی با (ارزن : نام گیاه

 مازندران  :استان

  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم/مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 اردیبهشت 20 فروردین کاشت

 10 خرداد 30 فروردین سبزینگی

 30 تیر 1 خرداد دهی گل

 10 شهریور 1 تیر رسیدگی

 15 شهریور 10 تیر برداشت

 15 تیر 20 فروردین  سیکل رشد

  
  
  



 476/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه سورگوم در پهنه مرطوب با زمستان خنک و تابستان  -14-28 دولج
  تابستان گرم در استان مازندراننیمه مرطوب با زمستان خنک و /گرم

 )و سورگوم جارویی اي علوفهگیاهی بهاره و با تنوع سورگوم (سورگوم : نام گیاه
 مازندران  :استان

  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم/مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه

 مرحله رشد
 تاریخ

 پایانروز  ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 خرداد 10 اردیبهشت کاشت

 25 خرداد 15 اردیبهشت سبزینگی

 25 تیر 1 تیر دهی گل

 25 تیر 15 خرداد رسیدگی

 15 تیر 15 خرداد برداشت

  31  مرداد  10 اردیبهشت  سیکل رشد
  
  

در پهنه مرطوب با زمستان خنک و ) اي علوفه(دوره فنولوژي گیاه تریتیکاله  -15-28 دولج
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در استان مازندران/گرمتابستان 

 ) اي علوفه(تریتیکاله : نام گیاه

  مازندران  :استان
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم/مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  15  آذر 20  آبان کاشت

 20 آذر  10 آذر سبزینگی

 10  اردیبهشت  15 فروردین دهی گل

  5  خرداد  5 خرداد رسیدگی
  20 خرداد  15 خرداد برداشت

 25  اردیبهشت  10  آذر  سیکل رشد

  
  
  



 477/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان مازندران                  دوره: بیست و هشتمفصل 

 
 

در پهنه مرطوب با زمستان خنک و  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه شبدر  -16-28 دولج
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در استان مازندران/تابستان گرم

  اي علوفهشبدر  :نام گیاه
  مازندران  :استان
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم/مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 مهر 15 شهریور کاشت

 1 آبان 25 شهریور سبزینگی

 10 خرداد 15 اردیبهشت دهی گل

 30 خرداد 1 دي رسیدگی

 30 خرداد 1 دي برداشت

 30 خرداد 15 شهریور  سیکل رشد

  
  

دوره فنولوژي گیاه یونجه پاییزه در پهنه مرطوب با زمستان خنک و  -17-28 دولج
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در استان مازندران/تابستان گرم

 )شود یمکشت  بند انیمدر مناطق کوهستانی و (یونجه پاییزه  :نام گیاه

 )کوهستان(مازندران  :استان

  : ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 مهر 1 مهر کاشت

 15 آبان 10 مهر سبزینگی

 10 خرداد 15 اردیبهشت دهی گل

 20 خرداد 25 اردیبهشت رسیدگی

 15 تیر 15 اردیبهشت برداشت

  15  اردیبهشت  5  مهر  سیکل رشد
  
  
  



 478/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه مرطوب با زمستان خنک و تابستان  -18-28 دولج
  در استان مازندراننیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم /گرم

 گندم: نام گیاه

  مازندران  :استان
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم/مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  15  آذر 20  آبان کاشت

 20 آذر  10 آذر سبزینگی

 10  اردیبهشت  15 فروردین دهی گل

  5  خرداد  5 خرداد رسیدگی
  20 خرداد  15 خرداد برداشت

 25  اردیبهشت  10  آذر  سیکل رشد

  
  

دوره فنولوژي گیاه جو در پهنه مرطوب با زمستان خنک و تابستان  - 19-28 دولج
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در استان مازندران/گرم

 جو: نام گیاه

  مازندران  :استان
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم/مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آذر 1 آذر کاشت

 20 دي 10 آذر سبزینگی

 1 اردیبهشت 10 فروردین دهی گل

 20  خرداد 1 خرداد رسیدگی

 1 تیر 10 خرداد برداشت

 1  خرداد 1  آذر  سیکل رشد

  
  
  
  



 479/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان مازندران                  دوره: بیست و هشتمفصل 

 
 

دوره فنولوژي گیاه باقال در پهنه مرطوب با زمستان خنک و تابستان  -20-28 دولج
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در استان مازندران/گرم

 باقال :نام گیاه
 مازندران   :استان
  مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرمنیمه /مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز شروع ماه شروع
  ماه پایان

 )غالف سبز( 
  روز پایان

 )غالف سبز( 
 10 آذر 1 آبان کاشت

 30 آذر 5 آذر سبزینگی

 10 اسفند 10 بهمن دهی گل

 10 فروردین  15  اسفند  غالف دهی

 20 اردیبهشت 1 اردیبهشت رسیدگی

 10 خرداد 10 اردیبهشت برداشت

 10 اردیبهشت 10  آبان  سیکل رشد

  
  
در پهنه مرطوب با زمستان خنک و تابستان  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  -21-28 دولج

  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در استان مازندران/گرم
 زمینی سیب: نام گیاه

 مازندران : استان

  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم/زمستان خنک و تابستان گرممرطوب با : ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 بهمن 20 آذر کاشت

 20 بهمن 15 دي سبزینگی

 20 فروردین 20 بهمن دهی گل

 20 تیر 1 خرداد رسیدگی

 30 تیر 15 خرداد برداشت

 20  خرداد 25  آذر  سیکل رشد

  
  



 480/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه نخود در پهنه مرطوب با زمستان خنک و تابستان  -22-28 دولج
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در استان مازندران/گرم

 نخود: نام گیاه
 مازندران  :استان
  تابستان گرمنیمه مرطوب با زمستان خنک و /مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 آذر 20 مهر کاشت

 30 آذر 20 آبان سبزینگی

 25 اسفند 20 بهمن دهی گل

 20 اردیبهشت  10  فروردین  غالف دهی

 30 خرداد 10 خرداد رسیدگی

 10 تیر 20 خرداد برداشت

 20  خرداد 25  مهر  سیکل رشد

  
  

دوره فنولوژي گیاه سویا در پهنه مرطوب با زمستان خنک و تابستان  -23-28 دولج
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در استان مازندران/گرم

  سویا :نام گیاه
 مازندران  :استان

  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم/مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 رشدمرحله 
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 مرداد 20 اردیبهشت کاشت

 10 آبان 27 اردیبهشت سبزینگی

 25 شهریور 20 تیر دهی گل

 15 آذر 15 مهر رسیدگی

 25 آذر 30 مهر برداشت

 15 مهر 20 اردیبهشت  سیکل رشد

  
  
  



 481/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان مازندران                  دوره: بیست و هشتمفصل 

 
 

با زمستان خنک و تابستان دوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه مرطوب  -24-28 دولج
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در استان مازندران/گرم

 کلزا: نام گیاه
 مازندران :استان

  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم/مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 پایانروز  ماه پایان روز شروع ماه شروع

 25 ماه آبان 10 مهر کاشت

 30 آذر 1 آذر سبزینگی

 15 اسفند 15 دي دهی گل

 10 خرداد 10 اردیبهشت رسیدگی

 20 خرداد 20 اردیبهشت برداشت

 30  خرداد 10  مهر  سیکل رشد

  
  

در پهنه مرطوب با زمستان خنک و  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  -25-28 دولج
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در استان مازندران/تابستان گرم

 اي علوفهذرت : نام گیاه

 مازندران  :استان

  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم/مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 20 اردیبهشت 20  فروردین کاشت

 31 اردیبهشت 31 فروردین سبزینگی

 1 تیر 1 خرداد دهی گل

 1 مرداد 1 تیر رسیدگی

 15 مرداد 1 مرداد برداشت

 1  مرداد  25  فروردین  سیکل رشد

 31  اردیبهشت  31  فروردین  مرحله توسعه

  1  مرداد  1  تیر  مرحله بلوغ



 482/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

در پهنه مرطوب با زمستان خنک و  اي دانهدوره فنولوژي گیاه ذرت  -26-28 دولج
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در استان مازندران/تابستان گرم

 )رس میانگیندیررس و (اي دانهذرت : نام گیاه
 مازندران  :استان
  زمستان خنک و تابستان گرمنیمه مرطوب با /مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 اردیبهشت 30 فروردین کاشت

 15 خرداد 15 اردیبهشت سبزینگی

 15 مرداد 15 تیر دهی گل

 30 مرداد 30 تیر رسیدگی

 20 وریشهر 1 شهریور برداشت

 1  شهریور 31  فروردین  سیکل رشد

 15  خرداد 15  اردیبهشت  توسعهمرحله 

 30  مرداد 30  تیر  مرحله بلوغ

  
  

در پهنه مرطوب با زمستان خنک و تابستان  دوره فنولوژي گیاه برنج -27-28دول ج
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم در استان مازندران/گرم

 برنج: نام گیاه
 مازندران   :استان
  نیمه مرطوب با زمستان خنک و تابستان گرم/و تابستان گرم مرطوب با زمستان خنک: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 خرداد 20 اسفند  کاشت

 20 تیر 20 اردیبهشت  سبزینگی
 25 تیر 27 خرداد  دهی گل

 15 شهریور  25 تیر  رسیدگی
 20 شهریور  1 مرداد  برداشت

 20 شهریور  25 فروردین   سیکل رشد
 25 خرداد  20 اردیبهشت  مرحله توسعه
  7  مرداد   8  تیر   مرحله  شیري

 20 تیر 20 اسفند   مرحله سبزینگی+مرحله کشت
  



 

29  
  : منهفصل بیست و 

  
  استان مرکزيگیاهان زراعی  فنولوژي  هاي دوره

 
  

  

  کنندگان تهیه

: مهناز اسکندريو  میمند علی زین الدینی ، سیدعلیرضا سیدجاللی، میرناصر نویدي
، کرج، آموزش و ترویج کشاورزيحقیقات خاك و آب، سازمان تحقیقات، مؤسسه ت  علمی هیئتاعضاي 

  ایران

 ینمحقق: اسداله رستمیو  خاکی، جواد سیدمحمدي،  بهاره دلسوزاسماعیلزهرا محمد
   ترویج کشاورزي، کرج، ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ، مؤسسه تحقیقات خاك و آب

مرکز ،  بخش تحقیقات  خاك و آب  علمی هیئت اعضاي :محمدعلی خودشناس و  جواد قدبیک لو
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، ، مرکزيو منابع طبیعی استان کشاورزي تحقیقات ، آموزش 

   اراك، ایران
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 485/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان مرکزي                      دوره: بیست و نهمفصل 

 
 

. دهدنشان می ACZبندي اقلیمی استان مرکزي را براساس روش طبقه 1-29شکل 
  . ها، تعیین شده استهاي فنولوژي محصوالت زراعی استان مرکزي براساس این پهنه دوره

  

  
  ACZبندي اقلیم مرکزي به روش  نقشه پهنه -1- 29 شکل

  
  

) 1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 1-29دول ج
  مرکزيدر استان 

  گندم: نام گیاه
  مرکزي : استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 آذر 15 مهر کاشت
 20 اردیبهشت 22 مهر سبزینگی

 31 اردیبهشت 20 اردیبهشت دهی گل
 30 تیر 5 تیر رسیدگی
 20 مرداد 15 تیر برداشت

 30 تیر 22  مهر  سیکل رشد



 486/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

در ) 1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 2-29دول ج
  مرکزياستان 

 جو  : نام گیاه
  مرکزي : استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 آبان 25 شهریور کاشت

 10 اردیبهشت 1 مهر سبزینگی

 20  اردیبهشت 10 اردیبهشت دهی گل

 8 تیر 15 خرداد رسیدگی

 20 تیر 20 خرداد برداشت

 8  تیر 1  مهر  سیکل رشد

  
  

با زمستان سرد و  خشک نیمهدر پهنه  اي علوفهیونجه دوره فنولوژي گیاه  - 3-29دول ج
  مرکزيدر استان ) 1(تابستان گرم 

 اي علوفهیونجه : نام گیاه
  مرکزي : استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 مهر 15  شهریور  کاشت

 5 خرداد 22 شهریور سبزینگی

 20 خرداد 5 خرداد دهی گل

 25 خرداد 15 خرداد برداشت

 15 خرداد 22  شهریور  سیکل رشد

  
  
  
  
  
 



 487/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان مرکزي                      دوره: بیست و نهمفصل 

 
 

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه یونجه بذري در پهنه  - 4-29دول ج
  مرکزيدر استان ) 1(گرم 

 یونجه بذري: نام گیاه
  مرکزي : استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 مهر 15  شهریور  کاشت

 5 خرداد 22 شهریور سبزینگی

 20 خرداد 5 خرداد دهی گل

 15  شهریور 15 خرداد رسیدگی

 25  شهریور 15  شهریور برداشت

 15  شهریور 22 شهریور  سیکل رشد

  )شود ینمبراي یونجه بذري چین دوم برداشت (15/6تا  15/3از   )براي یونجه بذري(تولید بذر 
  
  

با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  - 5-29دول ج
  مرکزيدر استان ) 1(

  کلزا: نام گیاه
  مرکزي : استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  10 آبان  15 شهریور  کاشت

 20 فروردین  22 شهریور سبزینگی

  31 فروردین 20 فروردین دهی گل
  31 خرداد  10 خرداد رسیدگی
  10 تیر  20 خرداد برداشت

  31 خرداد  22  شهریور  سیکل رشد
  
  



 488/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 6-29دول ج
  در استان مرکزي) 1(گرم 

 اي علوفهذرت :  نام گیاه
  مرکزي : استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 31 مرداد 5 مرداد کاشت

 20 شهریور 10 مرداد سبزینگی

 20 آبان 20 شهریور دهی گل

 25 آبان 15 مهر رسیدگی

 30 آبان 15 مهر برداشت

 25  آبان 10  مرداد  سیکل رشد

 5 مهر 5 شهریور  )ماه دوم(مرحله توسعه

 15 مهر 1 مهر  )از برداشت پیشدو هفته (مرحله بلوغ
  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  اي دانهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 7-29دول ج
  در استان مرکزي) 1(گرم 

 اي دانهذرت : نام گیاه
  مرکزي : استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 20 مرداد 1 مرداد کاشت

 15 شهریور 10 مرداد سبزینگی

 31 شهریور 15 شهریور دهی گل

 30 آبان 15 آبان رسیدگی

 15 آذر 25 آبان برداشت

 30  آبان 1  مرداد  سیکل رشد

 31 شهریور 1 شهریور  )ماه دوم(مرحله توسعه

 25 آبان 10 آبان  )از برداشت پیشدو هفته (مرحله بلوغ



 489/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان مرکزي                      دوره: بیست و نهمفصل 

 
 

با زمستان سرد و  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه لوبیا قرمز و سفید در پهنه  - 8-29دول ج
  در استان مرکزي) 1(تابستان گرم 

 لوبیا قرمز و سفید: نام گیاه
  مرکزي: استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  30 خرداد  1 خرداد کاشت

  15  تیر  30 خرداد سبزینگی
  15 مرداد  15  تیر دهی گل

  30 شهریور 1 شهریور رسیدگی
  15 مهر  10 شهریور برداشت

  30 شهریور  30 خرداد  سیکل رشد
  15  تیر  15 خرداد  مرحله توسعه
  30 شهریور  15  تیر  مرحله بلوغ

  
 

) 1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه نخود در پهنه  -9-29دول ج
 در استان مرکزي

 نخود  : نام گیاه
  مرکزي : استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 خرداد 5 خرداد کاشت

 20 تیر 22 خرداد سبزینگی

 15 مرداد 20 تیر دهی گل

 25 شهریور 5 شهریور رسیدگی

 28 شهریور 8 شهریور برداشت

 25 شهریور 22 خرداد  سیکل رشد

  
  



 490/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  -10-29دول ج
 در استان مرکزي) 1(گرم 

 زمینی سیب: نام گیاه
  مرکزي: استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 30 خرداد 1 خرداد کاشت

 15 تیر 10  خرداد سبزینگی

 30 تیر 15 تیر دهی گل

 15 آبان 1  مهر رسیدگی

 10 آذر 10 مهر برداشت

 15 آبان 10 خرداد  سیکل رشد

  
  

با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه  - 11-29دول ج
 در استان مرکزي) 1(

 پیاز: نام گیاه
  مرکزي : استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 اردیبهشت 15 فروردین کاشت

 10 شهریور 25 فروردین سبزینگی

 30  مهر 15 شهریور رسیدگی

 15 آبان 20 شهریور برداشت

 30  مهر 15  فروردین  سیکل رشد

 25 فروردین 20 فروردین  زنی جوانه

 10 شهریور 1  مرداد  دوره تشکیل میوه
  
  
  
  



 491/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان مرکزي                      دوره: بیست و نهمفصل 

 
 

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  -12-29دول ج
 در استان مرکزي) 1(گرم 

 فرنگی گوجه: نام گیاه
  مرکزي: استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 خرداد 20 اردیبهشت کاشت

 25  خرداد 30 اردیبهشت سبزینگی

 10 تیر 25  خرداد دهی گل

 15 آذر 20 تیر رسیدگی

 15 آذر 25 تیر  برداشت

 15 آذر 30 اردیبهشت  سیکل رشد

 31 اردیبهشت 25 اردیبهشت  زنی جوانه

 15 آذر 20 تیر  دوره تشکیل میوه

  
  

با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه سیر در پهنه  - 13-29دول ج
 در استان مرکزي) 1(

 سیر: نام گیاه
  مرکزي : استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 آبان 20 شهریور کاشت

 10  خرداد 30 شهریور سبزینگی

 5 تیر 15 خرداد رسیدگی

 10 تیر 20 خرداد برداشت

 5 تیر 30 شهریور  سیکل رشد

 15  مهر 30 شهریور  زنی جوانه

 5 تیر 15 خرداد  دوره تشکیل میوه



 492/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

  
با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه چغندرقند در پهنه  - 14-29دول ج

 در استان مرکزي) 1(گرم 
 چغندرقند: نام گیاه

  مرکزي: استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 خرداد 25 فروردین کاشت

 15 خرداد 1 اردیبهشت سبزینگی

 25 آذر 25  آبان رسیدگی

 25 آذر 27 آبان برداشت

 25 آذر 1 اردیبهشت  سیکل رشد
  
  
  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گلرنگ در پهنه  - 15-29دول ج
 در استان مرکزي) 1(گرم 

 گلرنگ: نام گیاه
  مرکزي : استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

  20 خرداد  20 اردیبهشت کاشت
  20 تیر  15 خرداد سبزینگی

  15  مرداد  20 تیر دهی گل
  20 مهر  25 شهریور رسیدگی
  30 مهر  29 شهریور برداشت

  20 مهر  15 خرداد  سیکل رشد
  
  
  
  
  



 493/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان مرکزي                      دوره: بیست و نهمفصل 

 
 

  
با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه آفتابگردان در پهنه  -16-29دول ج

 در استان مرکزي) 1(گرم 
 آفتابگردان: نام گیاه

  مرکزي : استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  30 خرداد  25 اردیبهشت کاشت

  20 تیر  5 خرداد سبزینگی
  15 مرداد  20 تیر دهی گل

  30 مهر  5 شهریور رسیدگی
  10  آبان  15  شهریور برداشت

  30 مهر  5 خرداد  سیکل رشد
  
  

با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 17-29 دولج
 در استان مرکزي) 2(

  گندم: نام گیاه
  مرکزي : استان
  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان پایانماه  روز شروع ماه شروع
 15  آذر 17 مهر کاشت

 7 اردیبهشت 25 مهر سبزینگی

 31 اردیبهشت 7 اردیبهشت دهی گل

 31 تیر 5 تیر رسیدگی

 20 مرداد 15 تیر  برداشت

 31 تیر 25  مهر  سیکل رشد

  
  
 



 494/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

  
با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 18-29 دولج

 در استان مرکزي) 2(
  جو  : نام گیاه

  مرکزي : استان
  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آبان 1 مهر کاشت

 5 اردیبهشت 7 مهر سبزینگی

 20 اردیبهشت 5 اردیبهشت دهی گل

 10 تیر 15 خرداد رسیدگی

 25 تیر 25 خرداد  برداشت

 10 تیر 7  مهر  سیکل رشد

  
  

و تابستان با زمستان سرد  خشک نیمهدر پهنه  اي علوفه دوره فنولوژي گیاه یونجه -19-29 دولج
  در استان مرکزي) 2(گرم

 اي علوفهیونجه : نام گیاه
  مرکزي : استان
  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 مهر 15  شهریور  کاشت

 5 خرداد 22 شهریور سبزینگی

 20 خرداد 5 خرداد دهی گل

 25 خرداد 15 خرداد برداشت

 20 خرداد 22 شهریور  سیکل رشد

  
  
  



 495/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان مرکزي                      دوره: بیست و نهمفصل 

 
 

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه یونجه بذري در پهنه  - 20- 29 دولج
 در استان مرکزي) 2(گرم

 یونجه بذري: نام گیاه
  مرکزي : استان

  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 مهر 15  شهریور  کاشت

 5 خرداد 22 شهریور سبزینگی

 20 خرداد 5 خرداد دهی گل

 15 شهریور 15 خرداد رسیدگی

 25 شهریور 15 شهریور برداشت

 15 شهریور 22 شهریور  سیکل رشد

  )شود ینمبراي یونجه بذري چین دوم برداشت ( 15/6تا  15/3از   )براي یونجه بذري(تولید بذر 
  
  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  - 21-29 دولج
  در استان مرکزي) 2(گرم

  کلزا: نام گیاه
  مرکزي : استان
  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  10 آبان  15 شهریور کاشت

 20 فروردین  22 شهریور سبزینگی

 31 فروردین 20 فروردین دهی گل

  31 خرداد  10 خرداد رسیدگی
  10 تیر  20 خرداد برداشت

  31 خرداد  22  شهریور  سیکل رشد
  
  
  



 496/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

  
با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  -22-29 دولج

 در استان مرکزي) 2(گرم
 اي علوفهذرت : نام گیاه

  مرکزي : استان
 )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 31 مرداد 5 مرداد کاشت

 20 شهریور 10 مرداد سبزینگی

 15 مهر 20 شهریور دهی گل

 20 آبان 15 مهر رسیدگی

 30 آبان 25 مهر برداشت

 20 آبان 10  مرداد  سیکل رشد

  5  مهر  5  شهریور  )ماه دوم(مرحله توسعه
 25 مهر 10 مهر  )از برداشت پیشدو هفته (مرحله بلوغ

  
  

) 2(با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدر پهنه  لوبیاچیتیدوره فنولوژي گیاه  - 23- 29 دولج
  در استان مرکزي

 لوبیاچیتی: نام گیاه
  مرکزي: استان
  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  31 خرداد  1  خرداد کاشت

 15  تیر  7 خرداد سبزینگی

  15 مرداد  15  تیر دهی گل
  15 آبان  10 شهریور رسیدگی
  30 آبان  15 شهریور برداشت

  15 آبان  7 خرداد  مرحله رشد
 15  تیر  7 خرداد  مرحله توسعه

  15 آبان 15  تیر  مرحله بلوغ



 497/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان مرکزي                      دوره: بیست و نهمفصل 

 
 

  
با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 24- 29 دولج

  در استان مرکزي) 2(گرم
  زمینی سیب: نام گیاه

  مرکزي : استان
  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  30 خرداد  20 اردیبهشت کاشت

  5 تیر  30 اردیبهشت سبزینگی
  15 تیر  5 تیر دهی گل

  20 آبان 10 مهر رسیدگی
  25 آبان  10 مهر برداشت

  20 آبان  30 اردیبهشت  مرحله رشد
  
  

  
  

در ) 2(با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه  - 25- 29 دولج
  استان مرکزي

  پیاز: نام گیاه
  مرکزي: استان
  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  10  اردیبهشت 10 فروردین کاشت

 10 شهریور  17 فروردین سبزینگی

  30 مهر 15 شهریور رسیدگی
  15 آبان  20 شهریور برداشت

  30  مهر  17  فروردین  مرحله رشد
  17 فروردین 10 فروردین  زنی جوانه

  15 خرداد 10  اردیبهشت  دوره تشکیل میوه
   



 498/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

با زمستان سرد و  خشک نیمهدر پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 26-29 دولج
  در استان مرکزي) 2(تابستان گرم

 )کاشت نشاء( فرنگی گوجه: نام گیاه
  مرکزي : استان

  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 خرداد 1 خرداد کاشت

 10 خرداد 1 خرداد زنی جوانه

 15 تیر 10 خرداد سبزینگی

 30 آبان 15 تیر دهی گل

 25 آذر 20 تیر رسیدگی

 25  آذر 30  تیر برداشت

 25 آذر 10 خرداد  سیکل رشد

 25 آذر 20 تیر  دوره تشکیل میوه

  
  

با زمستان سرد و تابستان  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه سیر در پهنه  - 27-29 دولج
  در استان مرکزي) 2(گرم

  سیر: گیاهنام 
  مرکزي : استان
  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 آذر 15 مهر کاشت

 5 خرداد 20 مهر سبزینگی

 31 خرداد 10 خرداد رسیدگی

 15 تیر 10 خرداد برداشت

 31 خرداد 20 مهر  سیکل رشد

 5 آبان 20 مهر  زنی جوانه

 10 خرداد 15 فروردین  دوره تشکیل میوه

  



 499/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان مرکزي                      دوره: بیست و نهمفصل 

 
 

  
دوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم  - 28-29 دولج

  در استان مرکزي
 گندم : نام گیاه

 مرکزي  : استان
 خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 آذر 20 مهر کاشت

 15 فروردین 27 مهر سبزینگی

 25 فروردین 15 فروردین دهی گل

 10 خرداد 25 اردیبهشت رسیدگی

 30 خرداد 10 خرداد برداشت

 10 خرداد 27 مهر سیکل رشد

       
  

و تابستان گرم در دوره فنولوژي گیاه جو در پهنه خشک با زمستان خنک  -29-29 دولج
  استان مرکزي

 جو: نام گیاه
 مرکزي  : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آبان 15 مهر کاشت

 28 اسفند 22 مهر سبزینگی

 8 فروردین 28 اسفند دهی گل

 10 اردیبهشت 1 اردیبهشت رسیدگی

 25 اردیبهشت 11 اردیبهشت برداشت

 10 اردیبهشت 22 مهر سیکل رشد
       

  



 500/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

دوره فنولوژي گیاه یونجه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم  - 30-29 دولج
  در استان مرکزي

 یونجه: نام گیاه
 مرکزي  : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 رشدمرحله 
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 مهر 1 شهریور کاشت

 25 فروردین 8 شهریور سبزینگی

 15 اردیبهشت 25 فروردین دهی گل

 25 اردیبهشت 15 اردیبهشت برداشت
 15 اردیبهشت 8 شهریور سیکل رشد

  
  

  
خنک و تابستان گرم در دوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه خشک با زمستان  - 31-29 دولج

  استان مرکزي
 کلزا: نام گیاه

 مرکزي  : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 5 آبان 10 مهر کاشت

 5 فروردین 17 مهر سبزینگی

 15 فروردین 5 فروردین دهی گل

 10 خرداد 25 اردیبهشت رسیدگی

 25 خرداد 1 خرداد برداشت

 10 خرداد 17 مهر سیکل رشد

       
  
  
  
  



 501/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان مرکزي                      دوره: بیست و نهمفصل 

 
 

در پهنه خشک با زمستان خنک و  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 32- 29 دولج
  تابستان گرم در استان مرکزي

 اي علوفهذرت : نام گیاه
 مرکزي  : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 تیر 10 تیر کاشت

 28 مرداد 15 تیر سبزینگی

 15 شهریور 28 مرداد دهی گل

 30 آبان 25 مهر رسیدگی

 30 آبان 25 مهر برداشت

 30 آبان 15 تیر سیکل رشد

 10 شهریور 10 مرداد )ماه دوم(مرحله توسعه

  مرحله بلوغ
 )از برداشت پیشدو هفته (

 24 مهر 10 مهر

  
  
  

دوره فنولوژي گیاه پنبه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در  - 33-29 دولج
  استان مرکزي

 پنبه: نام گیاه
 مرکزي  : استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 پایان روز ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 اردیبهشت 25 فروردین کاشت

 31 خرداد 15 اردیبهشت سبزینگی

 25 تیر 1 تیر دهی گل

 20 آبان 25 مهر رسیدگی

 20 آذر 30 آبان برداشت

 20 آبان 15 اردیبهشت سیکل رشد

 30 آبان 15 آبان بلوغ

     



 502/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

   



 

30  
  : ام سیفصل 

  
  استان هرمزگانگیاهان زراعی فنولوژي  هاي دوره

 
  

  

  کنندگان تهیه

 مهناز اسکندريو  سیدعلیرضا سیدجاللی، میرناصر نویدي، میمند علی زین الدینی 
، کرج، آموزش و ترویج کشاورزي ،مؤسسه تحقیقات خاك و آب، سازمان تحقیقات  علمی هیئتاي عضا:

  ایران

مؤسسه تحقیقات خاك  ینمحقق: محمديو جواد سید خاکی، بهاره دلسوزاسماعیلزهرا محمد
   سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایران، و آب

مرکز تحقیقات ، آموزش ،  بخش تحقیقات  خاك و آب  علمی هیئتعضو   : ابوالحسن مقیمی
  زرقان، ایران، آموزش و ترویج کشاورزي ،و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقاتکشاورزي 

و کشاورزي مرکز تحقیقات ، آموزش ، بخش تحقیقات  خاك و آب  علمی هیئتعضو   : جهانشاه صالح
  ، بندرعباس، ایرانآموزش و ترویج کشاورزي ،منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات

جهاد کارشناسان سازمان : مهراب عبدالعلیان و نوشاد وحیدي، سید عبدالرضا اشرف منصوري
 کشاورزي استان هرمزگان

   



 504/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

   



 505/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان هرمزگان                           دوره: سی امفصل 

 
 

- دوره. دهدنشان می ACZبندي اقلیمی استان هرمزگان را براساس روش طبقه 1-30شکل 

  . ها، تعیین شده استهاي فنولوژي محصوالت زراعی استان هرمزگان براساس این پهنه
  

  
  ACZبندي اقلیم هرمزگان به روش  نقشه پهنه – 1- 30شکل 

  
  

خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم دوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 1-30 دولج
  در استان هرمزگان

 گندم: نام گیاه
  هرمزگان : استان
خشک با زمستان مالیم و تابستان  /خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم هرمزگان: ACZپهنه 

  خیلی گرم
 تاریخ مرحله رشد

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آذر 15 آبان کاشت

 10 بهمن 25 آبان سبزینگی
 25 اسفند 15 بهمن دهی گل

 25 اردیبهشت 15 فروردین رسیدگی
 5 خرداد 25 فروردین برداشت

 5  خرداد 15  آبان  سیکل رشد



 506/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم دوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  - 2-30 دولج
  در استان هرمزگان

 کلزا: نام گیاه
 هرمزگان : استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آبان 1 آبان کاشت

 10 آذر 10 آبان سبزینگی

 15 بهمن 15 دي دهی گل

 20 فروردین 5 فروردین رسیدگی

 30 اردیبهشت 15 فروردین برداشت

 30  اردیبهشت 1  آبان  سیکل رشد

  
  

خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی در پهنه  اي دانهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 3-30 دولج
  در استان هرمزگانگرم 

 اي دانهذرت :  نام گیاه
 هرمزگان : استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 25 مرداد 20 تیر کاشت

 5 مرداد 25 تیر سبزینگی

 20 مهر 15 شهریور دهی گل

 30 آذر 25 آبان رسیدگی

 15 دي 15 آذر برداشت

 15  دي 4  تیر  سیکل رشد

 5  مرداد 25  تیر  مرحله توسعه

 30  آذر 25  آبان  مرحله بلوغ

  
  



 507/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان هرمزگان                           دوره: سی امفصل 

 
 

خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی در پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 4-30 دولج
  در استان هرمزگانگرم 

 زمینی سیب: نام گیاه

 هرمزگان : استان

  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 دي 20 آذر کاشت

 20 اسفند 15 دي سبزینگی

 10 اردیبهشت 20 اسفند دهی گل

 1 خرداد 10 فروردین رسیدگی

 10 خرداد 15 فروردین برداشت

 10  خرداد 20  آذر  سیکل رشد

  
  

خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم دوره فنولوژي گیاه پیاز در پهنه  - 5-30 دولج
  در استان هرمزگان

 پیاز: نام گیاه

 هرمزگان : استان

  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 شهریور 1 تیر کاشت

 30 آذر 1 شهریور سبزینگی
 30 دي 30 آذر دهی گل

 30 بهمن 30 دي رسیدگی
 1 خرداد 30 بهمن برداشت

 30  شهریور 1  تیر  سیکل رشد
 10  مرداد 10  تیر  زنی جوانه

 30  بهمن 30  دي  دوره تشکیل میوه

  
  
  



 508/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

خشک با زمستان مالیم و تابستان در پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 6-30 دولج
  در استان هرمزگانخیلی گرم 

 فرنگی گوجه: نام گیاه

 هرمزگان : استان

  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آذر 1 شهریور کاشت

 30 مهر 10 شهریور سبزینگی
 25 اسفند 15 مهر دهی گل

 1 اردیبهشت 1 آبان رسیدگی
 1 اردیبهشت 15 آبان برداشت

 25  اردیبهشت 10  مرداد  سیکل رشد
 15  مهر 15  شهریور  زنی جوانه

 1  اردیبهشت 15  آبان  دوره تشکیل میوه
  
  

خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی دوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه  - 7-30 دولج
  در استان هرمزگانگرم 

 هندوانه: نام گیاه
 هرمزگان : استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 شهریور 15 مرداد کاشت

 15 آبان 1 شهریور سبزینگی
 30 آبان 15 مهر دهی گل

 20 آذر 1 آبان رسیدگی
 15 اسفند 20 آذر برداشت

 15 اسفند 15 مرداد  سیکل رشد



 509/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان هرمزگان                           دوره: سی امفصل 

 
 

خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم دوره فنولوژي گیاه پنبه در پهنه  - 8-30 دولج
  در استان هرمزگان

 پنبه: نام گیاه

 هرمزگان : استان

  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 تیر 10 خرداد کاشت

 15 مرداد 20 تیر سبزینگی

 30 شهریور 15 مرداد دهی گل

 1 آبان 30 شهریور رسیدگی

 10 آذر 1 آبان برداشت

 1 آبان 30 شهریور  بلوغ

 30 شهریور 30 مرداد  دوره تشکیل میوه

 10 آذر 10 خرداد  سیکل رشد

  
  

خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم دوره فنولوژي گیاه کنجد در پهنه  - 9-30 دولج
  در استان هرمزگان

 کنجد :نام گیاه
 هرمزگان : استان
  خشک با زمستان مالیم و تابستان خیلی گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 مرداد 10 تیر کاشت

 30 مرداد 15 تیر سبزینگی

 20 مهر 1 شهریور دهی گل

 15 آبان 20 مهر رسیدگی

 25 آبان 1 آبان برداشت

 25 آبان 10 تیر  سیکل رشد

  



 510/                                                                          فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

    



 

31 

  : سی و یکمفصل 
  

  استان همدانگیاهان زراعی فنولوژي  هاي دوره
 
  

  

  کنندگان تهیه

 :مهناز اسکندريو  میمند علی زین الدینی ، سیدعلیرضا سیدجاللی، میرناصر نویدي
، کرج، آموزش و ترویج کشاورزي، مؤسسه تحقیقات خاك و آب، سازمان تحقیقات   علمی هیئتاعضاي 

  ایران

مؤسسه تحقیقات خاك و  ینمحقق: اسداله رستمیو  خاکی، بهاره دلسوزاسماعیلزهرا محمد
   سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایران، آب

 ، آموزش مرکز تحقیقات،  کارشناسان  بخش تحقیقات  خاك و آب :محمود احمدي و اسديمحمد 
  سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزي، همدان، ایرانو منابع طبیعی استان همدان،  کشاورزي

 سازمان جهاد کشاورزي استان همدان اسکارشن :امیر الهوتیان

  

   



 512/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی

 
 

   



 513/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان همدان                        دوره: سی و یکمفصل 

 
 

-دوره. دهدنشان می ACZبندي اقلیمی استان همدان را براساس روش طبقه 1-31شکل 

  . ها، تعیین شده استهاي فنولوژي محصوالت زراعی استان همدان براساس این پهنه
  

  
  

  ACZبندي اقلیم همدان به روش  نقشه پهنه – 1- 31 شکل
  
  

با زمستان سرد و تابستان   خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  - 1-31 دولج
  در استان همدان) 2(گرم

 گندم    : نام گیاه
  همدان: استان
  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 آبان 1 مهر کاشت

 31 فروردین 1 آبان سبزینگی
 31 اردیبهشت 1 اردیبهشت دهی گل

 1 تیر 25 خرداد رسیدگی
 31 تیر 1 تیر برداشت

 1 تیر 1 آبان  سیکل رشد



 514/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی

 
 

) 2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  - 2-31 دولج
  در استان همدان

 جو   : نام گیاه
 همدان : استان
  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 1 آبان 30 شهریور کاشت

 31 فروردین 1 آبان سبزینگی

 31 اردیبهشت 1 اردیبهشت دهی گل

 30 خرداد 15 خرداد رسیدگی

  31 خرداد 15 خرداد برداشت
 30 خرداد 1 آبان  سیکل رشد

  
  

با زمستان سرد و   خشک نیمهدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه یونجه  - 3-31 دولج
  در استان همدان) 2(تابستان گرم

   اي علوفهیونجه : نام گیاه

 همدان : استان

  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 شهریور 15 شهریور  کاشت

 10 خرداد 1 مهر سبزینگی

 15 خرداد 10 خرداد دهی گل

 20 خرداد 10 خرداد برداشت

 15 خرداد 1 مهر  سیکل رشد

  
  
  
  
  



 515/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان همدان                        دوره: سی و یکمفصل 

 
 

با زمستان سرد و   خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه یونجه بذري در پهنه  - 4-31 دولج
  در استان همدان) 2(تابستان گرم

 یونجه بذري   : نام گیاه
 همدان: استان

  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 آبان 1 مهر  کاشت

 15 خرداد 30 مهر سبزینگی

 20 خرداد 15 خرداد دهی گل

 25 تیر 20 تیر رسیدگی

 31 خرداد 20 خرداد برداشت

 25 تیر 30 مهر  سیکل رشد

  
  

) 2(با زمستان سرد و تابستان گرم خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  - 5-31 دولج
  در استان همدان

 کلزا  : نام گیاه
 همدان : استان
  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان شروعروز  ماه شروع
 15 مهر 15  شهریور  کاشت

 1 اردیبهشت 1 مهر سبزینگی

 1 خرداد 1 اردیبهشت دهی گل

 10 خرداد 1 خرداد رسیدگی

 20 خرداد 10 خرداد برداشت

 10 خرداد 1 مهر  سیکل رشد

  
  
  
  
  



 516/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی

 
 

با زمستان سرد و تابستان   خشک نیمهدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 6-31 دولج
  در استان همدان) 2(گرم

   اي علوفهذرت : نام گیاه
 همدان :  استان

  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت کاشت

 15 تیر 1 خرداد سبزینگی

 25 تیر 15 تیر دهی گل

 30 تیر 20 تیر رسیدگی

 31 تیر 20 تیر برداشت

 30 تیر 1 خرداد  سیکل رشد

  31  خرداد 1 خرداد  )ماه دوم(مرحله توسعه
 20 تیر 5 تیر  )از برداشت پیشدو هفته (مرحله بلوغ

  
  

با زمستان سرد و تابستان   خشک نیمهدر پهنه  اي دانهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 7-31 دولج
  در استان همدان) 2(گرم

   اي دانهذرت :  نام گیاه
 همدان :  استان

  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 خرداد 10 اردیبهشت کاشت

 10 مرداد 1 تیر سبزینگی

 20 مرداد 10 مرداد دهی گل

 20 مهر 30 شهریور رسیدگی

 30 مهر 1 مهر برداشت

 20 مهر 1 تیر  سیکل رشد

 10 خرداد 10 اردیبهشت  )ماه دوم(مرحله توسعه

 31 شهریور 16 شهریور  )از برداشت پیشدو هفته (مرحله بلوغ

  



 517/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان همدان                        دوره: سی و یکمفصل 

 
 

با زمستان سرد و تابستان   خشک نیمهدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 8-31 دولج
  در استان همدان) 2(گرم

   زمینی سیب: نام گیاه
 همدان : استان

  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 خرداد 15 اردیبهشت کاشت

 15 تیر 20 خرداد سبزینگی

 31 مرداد 15 مرداد دهی گل

 31 شهریور 15 شهریور رسیدگی

 30 مهر 1 مهر برداشت

 31 شهریور 20 خرداد  سیکل رشد

  
  

با زمستان سرد و تابستان   خشک نیمهدر پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 9-31 دولج
  در استان همدان) 2(گرم

   فرنگی گوجه: نام گیاه
 همدان :  استان

  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 31 بهشتیارد 15 .)نشا(بهشتیارد کاشت

 15 تیر 1  فروردین سبزینگی

 15 تیر 1 تیر دهی گل

 1 مهر 15 مرداد رسیدگی

 15 مهر 30 مرداد  برداشت

 1 مهر 1  فروردین  سیکل رشد

 15  فروردین 1  فروردین  زنی جوانه

 1  مهر 15  مرداد  دوره تشکیل میوه

  
  
  



 518/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی

 
 

با زمستان سرد و تابستان   خشک نیمهدر پهنه  هندوانهدوره فنولوژي گیاه  -10-31 دولج
  در استان همدان) 2(گرم

 هندوانه :نام گیاه
 همدان : استان

  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 1 خرداد 20 اردیبهشت کاشت

 30 خرداد 1 خرداد سبزینگی

 10 تیر 1 تیر دهی گل

 10 شهریور 30 مرداد رسیدگی

 10 مهر 10 شهریور برداشت

 10 شهریور 1 خرداد  سیکل رشد

  
  

با زمستان سرد و تابستان   خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه سیر در پهنه  -11-31 دولج
  در استان همدان) 2(گرم

 سیر  :  نام گیاه
 همدان : استان

  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 آبان 15 مهر کاشت

 15 خرداد 5 آبان سبزینگی

 5 تیر 20 خرداد رسیدگی

 5 مرداد 5 تیر برداشت

 5 تیر 5 آبان  سیکل رشد

 30 آبان 1 آبان  زنی جوانه

 20  خرداد 15 فروردین  )پیاز سیر( دوره تشکیل میوه

  
  
  
  



 519/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان همدان                        دوره: سی و یکمفصل 

 
 

با زمستان سرد و تابستان   خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه چغندرقند در پهنه  -12-31 دولج
  در استان همدان) 2(گرم

 چغندرقند  : نام گیاه
 همدان : استان

  )2(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 فروردین 1 فروردین کاشت

 30 خرداد 30 فروردین سبزینگی

 5 مهر 20 شهریور رسیدگی

 30 مهر 1 مهر برداشت

 5 مهر 30 فروردین  سیکل رشد

  
  

با زمستان سرد و تابستان   خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه گندم در پهنه  -13-31 دولج
  در استان همدان) 1(گرم

 گندم  : نام گیاه
  همدان: استان

  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 پایانروز  ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 آبان 15 مهر کاشت

 15 اردیبهشت 1 آبان سبزینگی

 31 اردیبهشت 15 اردیبهشت دهی گل

 10 تیر 1 تیر رسیدگی

 31 تیر 10 تیر برداشت

 10 تیر 1 آبان  سیکل رشد

  
  
  
  
  
  



 520/                                                                           فنولوژي گیاهان زراعی

 
 

با زمستان سرد و تابستان   خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه جو در پهنه  -14-31 دولج
  در استان همدان) 1(گرم

 جو : نام گیاه
 همدان: استان

  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 مهر 20 شهریور کاشت

 1 اردیبهشت 1 آبان سبزینگی

 20 اردیبهشت 10 اردیبهشت دهی گل

 31 خرداد 20 خرداد رسیدگی

 15 تیر 1 تیر برداشت

 31 خرداد 1 آبان  سیکل رشد

  
  

با زمستان سرد و   خشک نیمهدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه یونجه  - 15-31 دولج
  در استان همدان) 1(تابستان گرم

 اي علوفهیونجه : نام گیاه
 همدان  : استان

  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 شهریور 10 شهریور کاشت

 10 خرداد 1 آبان سبزینگی

 20 خرداد 10 خرداد دهی گل

 25 خرداد 15 خرداد برداشت

 20 خرداد 1 آبان  سیکل رشد

  
  
  
  
  
  



 521/ هاي فنولوژي گیاهان زراعی استان همدان                        دوره: سی و یکمفصل 

 
 

با زمستان سرد و تابستان   خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه یونجه بذري در پهنه  - 16-31 دولج
  در استان همدان) 1(گرم

 یونجه بذري : نام گیاه
 همدان : استان

  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 مهر 15 شهریور کاشت

 20 خرداد 1 آبان سبزینگی

 30 خرداد 20 خرداد دهی گل

 30 تیر 25 تیر رسیدگی

 10 تیر 30 خرداد برداشت

 10 تیر 1 آبان  سیکل رشد

  
  

با زمستان سرد و تابستان   خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه کلزا در پهنه  -17-31 دولج
  در استان همدان) 1(گرم

 کلزا : نام گیاه
 همدان  : استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 5 مهر 15 شهریور  کاشت

 10 اردیبهشت 30 شهریور سبزینگی

 31 اردیبهشت 1 اردیبهشت دهی گل

 20 خرداد 1 خرداد رسیدگی

 10 تیر 20 خرداد برداشت

 20 خرداد 30 شهریور  سیکل رشد
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با زمستان سرد و تابستان   خشک نیمهدر پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه ذرت  - 18-31 دولج
  در استان همدان) 1(گرم

  اي علوفهذرت : نام گیاه
 همدان: استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 اردیبهشت 15 اردیبهشت کاشت

 25 تیر 10 خرداد سبزینگی

 5 مرداد 25 تیر دهی گل

 10 مرداد 30 تیر رسیدگی

 15 مرداد 1  مرداد برداشت

 10 مرداد 10 خرداد  سیکل رشد

 15 تیر 15 خرداد  )ماه دوم(مرحله توسعه

 20 تیر 5 تیر  )از برداشت پیشدو هفته (مرحله بلوغ 
  

  
  

با زمستان سرد و تابستان   خشک نیمهدر پهنه  اي دانهدوره فنولوژي گیاه ذرت  -19-31 دولج
  در استان همدان) 1(گرم

  اي دانهذرت : نام گیاه
 همدان  : استان

  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع شروعماه 
 15 خرداد 15 اردیبهشت کاشت

 20 مرداد 1 تیر سبزینگی

 15 مرداد 1 مرداد دهی گل

 10 مهر 20 شهریور رسیدگی

 20 مهر 10 مهر برداشت

 10 مهر 1 تیر  سیکل رشد

 15  تیر 15 خرداد  )ماه دوم(مرحله توسعه

 10 مهر 25  مرداد  )از برداشت پیشدو هفته (مرحله بلوغ
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با زمستان سرد و تابستان   خشک نیمهدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 20-31 دولج

  در استان همدان) 1(گرم
   زمینی سیب: نام گیاه

 همدان : استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان پایانماه  روز شروع ماه شروع
 30 خرداد 1 خرداد کاشت

 25 تیر 15 خرداد سبزینگی

 15 مرداد 25 تیر دهی گل

 10 شهریور 25 مرداد رسیدگی

 30 مهر 1 مهر برداشت

 10 شهریور 15 خرداد  سیکل رشد
  
  
  

با زمستان سرد و تابستان   خشک نیمهدر پهنه  فرنگی گوجهدوره فنولوژي گیاه  - 21-31 دولج
  در استان همدان) 1(گرم

   فرنگی گوجه: نام گیاه
 همدان :  استان

  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه  

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 خرداد  1 .)نشا(خرداد  کاشت

 25 تیر 20 خرداد سبزینگی

 10 مرداد 25 تیر دهی گل

 10 مهر 25 مرداد رسیدگی

 10 مهر 10 شهریور برداشت

 10 مهر 20 خرداد  سیکل رشد

 30  فروردین 15  فروردین  زنی جوانه

 10  مهر 25  مرداد  دوره تشکیل میوه
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با زمستان سرد و تابستان   خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه هندوانه در پهنه  - 22-31 دولج

  در استان همدان) 1(گرم
 هندوانه:نام گیاه

 همدان : استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 خرداد 5 خرداد کاشت

 15 تیر 16 خرداد سبزینگی

 20 تیر 15 تیر دهی گل

 30 مرداد 20 مرداد رسیدگی

 1 مهر 1 شهریور برداشت

 30 مرداد 16 خرداد  سیکل رشد

  
  

) 1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه سیر در پهنه  - 23-31 دولج
  در استان همدان

 سیر: نام گیاه
 همدان : استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 30 آبان 15 مهر کاشت

 30 فروردین 15 آبان سبزینگی

 15 تیر 30 خرداد رسیدگی

 1 مرداد 15 تیر برداشت

 15 تیر 15 آبان  سیکل رشد

 30 آبان 1 آبان  زنی جوانه

 30 خرداد 25 فروردین  )پیاز سیر( دوره تشکیل میوه
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با زمستان سرد و تابستان   خشک نیمهدوره فنولوژي گیاه چغندرقند در پهنه  - 24-31 دولج
  در استان همدان) 1(گرم

 چغندرقند : نام گیاه
 همدان  : استان
  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 اردیبهشت 1 اردیبهشت کاشت

 31 تیر 30 اردیبهشت سبزینگی

 30 مهر 1 مهر رسیدگی

 1 آبان 20 مهر برداشت

 30 مهر 30 اردیبهشت  سیکل رشد

  
 

با زمستان سرد و تابستان   خشک نیمهدر پهنه  زمینی سیبدوره فنولوژي گیاه  - 25-31 دولج
  استان همداندر ) 1( گرم

  زمینی سیب: نام گیاه

 همدان: استان

  )1(با زمستان سرد و تابستان گرم  خشک نیمه: ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 15 فروردین 15 اسفند کاشت

 15 خرداد 30 فروردین سبزینگی

 25 خرداد 15 خرداد دهی گل

 15 تیر 1 تیر رسیدگی

 15 مرداد 15 تیر برداشت
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   :و دوم سیفصل 
  

  یزداستان گیاهان زراعی فنولوژي  هاي دوره
 
  

  

  کنندگان تهیه

 :مهناز اسکندريو  میمند علی زین الدینی ، سیدعلیرضا سیدجاللی، میرناصر نویدي
، کرج، آموزش و ترویج کشاورزيحقیقات خاك و آب، سازمان تحقیقات، مؤسسه ت  علمی هیئتاعضاي 

  ایران

مؤسسه تحقیقات خاك و  ینمحقق: اسداله رستمیو  خاکی، بهاره دلسوزاسماعیلزهرا محمد
  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایران، آب

بخش تحقیقات  خاك   علمی هیئت اعضاي: محمد زارع مهرجرديو  احمد رضا اخوتیان اردکانی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج و منابع طبیعی استان یزد، کشاورزي آموزش  ت، مرکز تحقیقا،  و آب

 کشاورزي،یزد، ایران

 یزدکارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان : سید عباس آتشی و  حمید حمزه
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هاي دوره. دهدنشان می ACZبندي اقلیمی استان یزد را براساس روش طبقه 1-32شکل 
  . ها، تعیین شده استفنولوژي محصوالت زراعی استان یزد براساس این پهنه

  

  
  

  ACZبندي اقلیم یزد به روش  نقشه پهنه – 1- 32 شکل
  
  

خشک با زمستان خنک و تابستان پهنه در دوره فنولوژي گیاه گندم  - 1-32 دولج
  در استان یزدخنک و تابستان خیلی گرم   خشک با زمستان/گرم

 گندم: نام گیاه
 یزد: استان
  خنک و تابستان خیلی گرم   خشک با زمستان/خشک با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 تاریخ مرحله رشد
 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع

 15 آذر 11 مهر کاشت
 1 اردیبهشت 21 مهر سبزینگی

 30 اردیبهشت 1 اردیبهشت دهی گل
 30 خرداد 15 خرداد رسیدگی
 20 تیر 21 خرداد برداشت

 30 خرداد 21 مهر  سیکل رشد
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خشک با زمستان خنک و تابستان پهنه در دوره فنولوژي گیاه جو  - 2-32 دولج
  در استان یزدخنک و تابستان خیلی گرم   خشک با زمستان/گرم

  جو: نام گیاه
 یزد: استان 

  خنک و تابستان خیلی گرم خشک با زمستان/خشک با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
  10 دي 21 مهر کاشت

 1 فروردین 1 آبان سبزینگی

 30 فروردین 1 فروردین دهی گل

 30 اردیبهشت 11 اردیبهشت رسیدگی

 10 خرداد 21 اردیبهشت برداشت

 30 اردیبهشت 1 آبان  سیکل رشد

  
  

خشک با زمستان خنک و پهنه در  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه یونجه  - 3-32 دولج
  در استان یزدخنک و تابستان خیلی گرم   خشک با زمستان/تابستان گرم

 اي علوفهیونجه  :نام گیاه
 یزد: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم/خشک با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 1 فروردین 21 اسفند کاشت

 31 خرداد 11 فروردین سبزینگی

 31 تیر 1 تیر دهی گل

 31 شهریور 11 شهریور رسیدگی

 31 شهریور 11 تیر برداشت

 31 شهریور 11 فروردین  سیکل رشد
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خشک با زمستان خنک و در پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه یونجه  - 4-32 دولج
  در استان یزدخنک و تابستان خیلی گرم   خشک با زمستان/تابستان گرم

 اي علوفهیونجه  :نام گیاه

 یزد: استان

نوبت  خنک و تابستان خیلی گرم خشک با زمستان/خشک با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 
  دوم

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 فروردین 11 شهریور کاشت

 10 اردیبهشت 1 مهر سبزینگی

 30 اردیبهشت 11 اردیبهشت دهی گل

 30 شهریور 11 مرداد رسیدگی

 10 شهریور 1 خرداد برداشت

 30 شهریور 1 مهر  سیکل رشد

  
  

خشک با زمستان خنک و در پهنه  اي علوفهدوره فنولوژي گیاه منداب  - 5-32 دولج
  در استان یزدخنک و تابستان خیلی گرم   خشک با زمستان/تابستان گرم

 اي علوفهمنداب : نام گیاه
  یزد: استان
  خنک و تابستان خیلی گرم  خشک با زمستان/خشک با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 10 آذر 1 آبان کاشت

 30 دي 21 آبان سبزینگی

 30 بهمن 1 بهمن دهی گل

 10 فروردین 21 اسفند رسیدگی

 10 فروردین 21 اسفند  برداشت

 10 فروردین 1 آبان  رشد سیکل
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خشک با زمستان خنک و تابستان دوره فنولوژي گیاه خیار در پهنه  - 6-32 دولج
  در استان یزدخنک و تابستان خیلی گرم   خشک با زمستان/گرم

  خیار: نام گیاه
 یزد: استان
  خشک با زمستان خنک و تابستان خیلی گرم  /خشک با زمستان خنک و تابستان گرم :ACZپهنه 

 مرحله رشد
 تاریخ

 روز پایان ماه پایان روز شروع ماه شروع
 20 فروردین 1  اسفند کاشت

 10 اردیبهشت 21 اسفند سبزینگی

 30 اردیبهشت 11 اردیبهشت دهی گل

 10 خرداد 21 اردیبهشت رسیدگی

 10 خرداد 21 اردیبهشت برداشت

 10 خرداد 21 اسفند  سیکل رشد

 30 فروردین 11 اسفند  زنی جوانه

 10 خرداد 21 اردیبهشت  دوره تشکیل میوه

    



 533/ منابع                                                                                                

 
 

  منابع
 روش از دهستفاا با انیرا ورزيکشا قلیما يبند پهنهگزارش مبانی  سینو شیپ. 1397. تومانیان، ن .1

 . صفحه ACZ( .44( یونسکو

 بخش اقتصادي پذیري یبآس ارزیابی: گزارش زیر بخش. 1394. ر.م ،نظري و. ص.حسینی، س .2
 سازگاري، سومین و پذیري یبآس ارزیابی :چهارم اقلیم، بخش تغییر از کشور کشاورزي

 تغییر ملی ، طرح)UNFCCC( کنوانسیون دبیرخانه به ارائه جهت وهوا آب تغییر ملی گزارش
  .UNDPو  زیست یطمح، سازمان حفاظت وهوا آب

 يبند پهنه تحقیقاتی طرح نهایی گزارش. 1392. م.س ،ثابت و حسینی. ج ،امامی ،.ا عبدالهی، ع .3
 و جغرافیایی اطالعات هاي یستمس از استفاده با همدان استان در دیم گندم زراعی اقلیمی

 اقتصاد ،یزير برنامه هاي پژوهش مؤسسه جهادکشاورزي، اي وزارتماهواره تصاویر

  .روستایی توسعه و کشاورزي،
یکی ژبندي اکولو پهنه. 1388. ا.ع ،و نوروزي. م ،خدادادي ،.، سرمدیان، ف.ص.م ،عسگري .4

مجله . اطالعات جغرافیایی در منطقه تاکستان يها سامانهو  ازدور سنجشکشاورزي با استفاده از 
  .104-93):4(2، ایران وخاك آبتحقیقات 

 .انتشارات آستان قدس رضوي. چاپ اول. اقلیم و هواشناسی کشاورزي. 1389 .علیزاده، ا .5

بندي اگرواکولوژي حوضه آبریز رودخانه  پهنه. 1391. ا.س ،و میرقاسمی. ا ،، دیپائو.غفاري ع .6
  .16-1):1(1 ایران، دیم کشاورزي علوم مجله. کرخه

 آب، سمینار )کلیدي مقاله(نژادي  اصالح مقاصد براي اقلیم ارزیابی. 1382 .ع غفاري، .7

  .دزفول ،آباد یصف کشاورزي تحقیقات مرکز آینده، يها و چالش کشاورزي
انتشارات جهاد ). جلد اول(اکولوژي گیاهان زراعی . 1371. م.و ،نصیري محالتی. کوچکی، ع .8

 .صفحه 291. دانشگاهی مشهد

 .انتشارات نیک پندار. ترجمه. اصول و مبانی هواشناسی کشاورزي. 1382. ع.مظفري، غ .9
10. Behdani, M.A., Koocheki, A., Rezvani, P. and Al-Ahmad, M.J. 2008. 

Agro-ecological Zoning and Potential Yield of Saffron in Khorasan-Iran. 
Journal of Biological Sciences, 8 (2):298-305.  



 534/                                                                         فنولوژي گیاهان زراعی 

 
 

11. Buckwell, A.E. and Hazell, P.B.R. 1972. Implication of aggregation bias 
for the construction of static and dynamic linear programming supply 
models. Journal of Agricultural Economics, 23:119-134. 

12. De Pauw E., Mirghasemi, A., Ghaffari, A. and Nseir, B. 2008. Agro-
Ecological Zones of Karkheh River Basin. ICARDA. Aleppo. Syria. 96p. 

13. FAO. 1978. Report on the Agro-Ecological Zones Project. Vol. 1, 
Methodology and Results for Africa. FAO, Rome, 158p. 

14. FAO. 1996. Agro-Ecological Zoning Guidelines. Soil Resources, 
Management and Conservation Service, FAO Land and Water 
Development Division, Soils Bulletin 76, Rome. 

15. Gesch, D.B. and Larson, K.S. 1996. Techniques for development of global 
1-kilometer digital elevation models. On-line document: 
http://edcdaac.usgs.gov/ gtopo 30/README.html. 

16. Ghaffari A., De Pauw, E. and Ghassemi, V. 2007. Agro-Ecological 
Characterization Studies in the Aras and the Daryacheh-Uromieh basins, 
NW Iran. DARI, ICARDA. 

17. Ghaffari, A., De Pauw, E. and Ghassemi, V. 2004. Agro-climatic Zones 
Map of Iran (scale 1:2.500,000). DARI, Maragheh, Iran. 

18. Hanafi A., Iranpour, F. and Soltani, M. 2015. Agro-climatic zonation for 
dry farming wheat in Zanjan Province, Iran. International Journal of 
Agronomy and Agricultural Research (IJAAR), 6(4):197-206. 

19. Hutchinson, M.F. 2000. ANUSPLIN version 4.1. User Guide. Center for 
Resource and Environmental Studies, Australian National University, 
Canberra. On-line document: http://cres.anu.edu.au 

20. Kheyrodin, H. 2015. Soil Types and Agro Ecological Zones in Iran. World 
Journal of Biology and Medical Sciences, 2(3):63-73. 

21. Morison, J.I.L. and Morecroft, M.D. 2006. Plant growth and climate 
change. Blackwell Publishing Ltd, 239p. 

22. Neamatollahi E., Bannayan, M., Jahansuza, M.R., Struik, P. and Farid, A. 
2012. Agro-ecological zoning for wheat (Triticum aestivum), sugar beet 
(Beta vulgaris) and corn (Zea mays) on the Mashhad plain, Khorasan 
Razavi province. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space 
Sciences, 15:99-112. 

23. Schwartz, M.D. 2003. Phenology: An integrative environment science. 
Springer Netherlands Publication, 564p. 

24. Sinclair T.R. and Gardner, F.P. 1998. Principles of Ecology in Plant 
Production. CAB international, Wallingford, UK. 

25. Taati A., Sarmadian, F., Mousavi, A. and Rahmani, A. 2015. Agro-
ecological zoning for cultivation of Alfalfa (Medicago sativa L.) using RS 
and GIS. Scientia Agriculturae, 9(2):93-100. 



 535/ منابع                                                                                                

 
 

26. UNESCO, 1979. Map of the World Distribution of Arid Regions. Map 01 
scale 1:25,000.000 with explanatory note. United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, Paris, 54p. 


