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 بیماری های مهم زعفران

 زعفران زوال بیماری -1

 عامل بیماری

 می باشد. Rhizoctonia violaceaقارچ  عامل بیماری

 عالیم بیماری

 پیاز  داخل به تدریج به و ایجاد شکل ارزنی قرمز های لکه آن روی بر کرده، حمله پیاز سطح به قارچ این

 .کند می نفوذ

 گرددمی ها برگ شدن خشک و پوسیدن و آن سطح در هایی برآمدگی موجب پیاز داخل به قارچ این نفوذ. 

 دهد. می قرار حمله مورد نیز را یونجه و چغندرقند زمینی، سیب چون دیگری محصوالت قارچ این 

 

 

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 میزبان هم گیاهان از پس زعفران پیاز نکاشتن 

 آلوده پیازهای سوزاندن و آوری جمع 

 رددگ می توصیه ... مانند مانکوزب و کش قارچ سموم از یکی با زمین کردن ضدعفونی. 

 سال 8 تا 6 مدت برای آلوده های زمین در زعفران پیاز کاشت عدم 
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 سیاهک زعفران  -2

 عامل بیماری 

به  کم کم و می شود ظاهر زعفـران برگ هــای روی بر قارچ این می باشد که  Fumago عامل بیماری قارچی به نام 

 رسد.می زعفران غوزه

 عالیم بیماری

  ریز قهوه ای رنگ و پس از مدتی به صورت سیاه رنگ بر روی برگ ها این بیماری به صورت لکه های

 دیده می شود.

 .بر روی غوزه نیز به صورت عالیم قهوه ای و یا سیاه رنگ قابل مشاهده است 

 

 
 

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 آلوده غوزه هاى و برگ ها سوزاندن و جمع آورى 

 مناسب سموم با کاشت از پیش ضدعفونی کردن غوزه ها 
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 پوسیدگی فوزاریومی پیاز زعفران  -3

 عامل بیماری

عامل بیماری قارچی از جنس فوزاریوم می باشد که چندین گونه از این جنس می توانند ایجاد بیماری می کنند که 

 می باشد. Fusarium oxysporumیکی از این گونه ها قارچ  

 ی، پوسیدگی انتهایی و زردی هم گفته می شود.به این بیماری پوسیدگی خشک، پوسیدگی قهوه ا

 عالیم بیماری

 پژمردگی آوندی  و تیره شدن آوندها 

 پوسیدگی ریشه 

 زرد شدن و خشک شدن برگ ها 

  ریزش برگ ها 

 بوته میری 

 پوسیدگی ساقه انتهایی و پیاز 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 زهکشی مناسب 

 کوددهی مناسب 

 کنترل علف های هرز 

 جلوگیری از ایجاد زخم بر روی پیازها 

 مدیریت صحیح آبیاری و جلوگیری از تنش آبیاری 

 استفاده از سموم شیمیایی مناسب 
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 Cochliobolusپوسیدگی ریشه ناشی از قارچ  -4

 عامل بیماری

 می باشد. .Cochliobolus spp عامل بیماری قارچ

 عالیم بیماری

 .عالیم بیماری شبیه به عالیم فوزاریومی است 

 .در گیاهان به شدت آلوده رنگ پذیری زودتر اتفاق می افتد 

 راحتی از خاک بیرون کشیده می شوند. توسعه و رشد ریشه کاهش یافته و گیاهان به 

 .بر روی ساقه های پایینی، غالف برگ ها و ریشه ها، لکه های قهوه ای ایجاد می شود 

 .موجب کاهش تولید غده های جدید می گردد 

 

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 کنترل علف های هرز 

 زهکشی مناسب 

 کوددهی مناسب 

 ازهاجلوگیری از ایجاد زخم بر روی پی 

 مدیریت صحیح آبیاری 
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 سیلیومی پوسیدگی پنی -5

 عامل بیماری

سیلیوم می باشد که گونه های مختلفی از این جنس از روی پیازهای زعفران جدا  عامل بیماری قارچی از جنس پنی

 می باشد.  Penicillium corymbiferumشده اندکه یکی از  این گونه ها  قارچ 

 عالیم بیماری

 یاز های زعفرانکاهش میزان پ 

 کاهش رشد گیاه 

 بوته میری 

 پوسیدگی انتهایی ساقه 

 خمیدگی و پژمردگی شاخ و برگ 

 ایجاد  لکه های تیره در قسمت بیرونی غشاء پیاز 

 آبی در سطح پیازها -گاهی اوقات ایجاد کپک های سبز 

  درصد 20کاهش عملکرد پیازها تا بیش از 

 

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

  مناسبزهکشی 

 کوددهی مناسب 

 جلوگیری از ایجاد زخم بر روی پیازهای زعفران 

 مدیریت صحیح آبیاری 

 استفاده از سموم شیمیایی مناسب 
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 ویروس موزاییک شلغم -6

 عامل بیماری

 ها می باشد. Potyvirusمی باشد که متعلق به جنس  Turnip Mosaic Virusعامل بیماری ویروس 

 عالیم بیماری

 ر روی زعفران متفاوت است و می تواند از کلروز و زردی متوسط تا موزاییک شدید و عالیم این ویروس ب

 نکروزه شدن متفاوت باشد.

 

 نحوه انتقال عامل بیماری

 .این ویروس از طریق شته ها به صورت ناپایا منتقل می شود 

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 کاشت پیاز های سالم و عاری از ویروس 

 ای آلوده و از بین بردن آن ها به منظور کاهش منبع آلودگیکندن بوته ه 

 کنترل حشرات ناقل با استفاده از سموم مناسب 
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 اختالالت فیزیولوژیکی زعفران

 عارضه پیچیدگی و فنری شدن کالله -1

 عالیم عارضه 

  .کالله ها شبیه به فنر پیچیدگی پیدا می کنند 

 شده و می افتند قطع درمواردی نیز کالله ها از محل پیچیدگی. 

 دالیل عارضه پیچیدگی و فنری شدن کالله

 وجود دارد که در زیر بیان می شود: علت این عارضه دقیقا مشخص نیست هر چند احتماالتی

 سن بنه ها 

 وضعیت تغذیه گیاه و نوع گیاه 

  شرایط فیزیولوژی گیاه 

  شلغم وجود عوامل ویروسی نظیر ویروس موزاییک 

 نترل عارضهروش های پیشگیری و ک

 تهیه برنامه غذایی مناسب 

 مبارزه با سن ها و همچنین حشرات ناقل 
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 پوسیدگی بنه  -2

 عالیم عارضه 

 قسمت تحتانی بنه  پوسیدگی ناحیه گردن، شکم بنه و 

  بنه ها کوچکتر از حد طبیعی بوده 

  دننرمال می باش حد درضمن خود بوته نیزکوتاه تر از. 

 دالیل عارضه پوسیدگی بنه

 نامتعادل بودن وضعیت آبیاری 

  ی خاک زحاصلخینا مناسب بودن 

  عوامل بیماری زاوجود 

 روش های پیشگیری و کنترل عارضه

 تنظیم دور آبیاری 

  زهکشی مناسب خاک 

 کو ددهی و تهیه برنامه غذایی مناسب 

 مبارزه با بیماری ها 
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 زردی یا کلروز برگ ها -3

 عالیم عارضه

 زردی و کلروز برگ ها 

 الیل عارضه زردی و کلروز برگ هاد

  فقر عناصر غذایی 

  آهکی بودن زمین 

 کمبود عنصر آهن 

 روش های پیشگیری و کنتر ل عارضه

 اضافه نمودن کودهای )ازته،فسفاته، پتاسه( به زمین 

 در هزار 2تا   1محلول سولفات آهن و یا سایر کودهای حاوی عنصر آهن به نسبت  محلول پاشی مزرعه با 

 

 شدن )رشد طولی( پیاز زعفران زردکی -4

 عالیم عارضه

 شکل  رییو زردک مانند تغ دهیبه صورت کش یاز حالت گرد و شلغم ازینموده و پ یرشد طول غده ها شروع به

 .خواهد داد

 دلیل عارضه زردکی شدن

 ازیبه رطوبت مورد ن یجهت دسترس ازیپ یرشد طول لیآب، به دل نییپا ینگهدار تیبا قابل ییها نیزم 

 روش های پیشگیری و کنترل عارضه

 استفاده از مواد آلی در خاک 
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 علف های هرز عمده مزارع زعفران

 زعفران وحشی -1

زنبـق  یکه نـوع( .Iris sp) یوحش گونـه موسـوم بـه زعفـران نـده،یعلف هـرز زعفـران در آ نیمشکل سازتر دیشا

 .اسـت، باشـد

 تفاوت زعفران وحشی و زعفران زراعی

ی روی بنه، شکل بنـه و بافـت داخلـ افیعلف هرز از روی رنگ ال نیا ازهاییپ زعفـران از ازهـاییپ صیتشـخ -

 است.  ریامکان پذ بنه

 . باشدی علف هرز زنبق م ازهاییپ روی ـافیاز رنـگ ال تر رهیدر زعفران ت ازهایروی پ افیرنگ ال -

 بنه زنبق است.  یدارتر از بافت داخلو کم آب تر رهیآن ت داخل و بافـت یزعفران مخروط ازهاییشکل پ -

 های برگ هسـتند چـون ـکیو تفک صیقابـل تشـخ یها به راحت از روی برگ اهیدو گ نیای شـیدر مرحله رو -

 . رسدی برگ زعفران م برابر 10در برگ زنبق عـرض پهنـک بـرگ تـا  کهی در حال کیزعفران بار

 جادیبذر ا از،یپ دیعالوه بر تول یعنیبذر است  دیتول قدرت مختلف از جملـه لیعلف هرز به دال نیا یخطرناک -

 است.  ازیپ بـه یزعفران فقـط متکـ دیتول کهی و باد قابل گسترش است در حال ارییآب آب با بذور نیکه ا کندی م

 یتنداشته و ح رییزعفران است تاث خانواده علـف هـرز کـه هـم ـنیعنـوان روی ا چیها به ه استفاده از علفکش -

 .کنـدی کمک در غالب شـدن آن مـ

 
 (چپ) یو زعفران زراع ت(راس) یزعفران وحش سهیمقا
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 (چپی)و زعفران زراع (راست) یوحش برگ زعفران سهیقام

 

 (چپ) یو زعفران زراع (راست) یزعفران وحش ازیپ سهیمقا

 

 یگل های زعفران وحش
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 Achillea millefoliumبومادران  -2

ها و چراگاه  است. بومادران در زمین های بایر، مراتع Compositae علفی، پایا از خانواده ی مرکبان بومادران گیاهی

در زراعت زعفران زمین  یافت می گردد و معموال کمتر در اراضی تحت کشت دیده می شود. به همین جهت چون

مو پیدا می کند. بومادران دارای بویی ن در فصل های بهار و تابستان شخم زده نمی شود، این علف هرز امکان رشد و

 .می باشد تند و زننده است و به عنوان گیاه داروئی نیز مورد توجه

 مشخصات گیاه شناسی

تعدادی پل  زبانه ای سفید در اطراف و گل 5-10هر کپه ای دارای   گل های بومادران به فرم کپه ای کوچک،گل: 

 .لوله ای زرد رنگ در وسط می باشد

 .رای دانه ی کوچک، مسطح، بیضی و به رنگ سفید یا خاکستری و میوه ی فندقه استدا دانه:

-ضمنا برگ روی ساقه پراکنده می باشند، برگ ها نرم و با کرک پوشیده شده اند. برگ ها به طور زیبائی بر برگ:

 .های قاعده ی بوته درازتر از برگ های باالی ساقه ها هستند

خاکستری  ضمنا از کرک های متر می رسد. ساقه ها در راس منشعب می شوند و سانتی 30-70به ارتفاع ساقه ها  ساقه :

 سبزی پوشیده شده اند. متمایل به

 می رویند.  ریشه ها به صورت ریزوم می باشند که از آن ها ساقه های جدیدی ریشه :

 .از طریق بذر و ساقه های زیرزمینی است تکثیر:
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 Acroptilon repensتلخه  -3

مزاحمت  که در مزارع و باغ ها ایجاد Compositae   گیاهی است علفی چند ساله و دولپه ای از خانواده ی مرکبان

 .می کند

 مشخصات گیاه شناسی

ساقه های  گل آذین تلخه کپه ای و تخم مرغی شکل، دارای گل فراوان به رنگ صورتی است که در انتهای گل :

 .باشد می خرداد –ل اردیبهشت اصلی و فرعی وجود دارند. موسم گ

 برچه تشکیل شده است. میوه فندقه و از یک :میوه 

تلخ است. دانه ها به رنگ خاکستری یا  همان طور که از اسم این گیاه برمی آید دانه و سایر اندام های آن نیز دانه : 

 .سانتی متر دارد 3زرد، صاف و طولی درحدود  

دندانه دار  برگ های ناحیه ی تحتانی ساقه باریک و کشیده و حاشیه آن ها برگ ها ساده، بدون دم برگ، برگ :

-روی برگ ها کرک است ولی برگ های ناحیه ی فوقانی معموال کوچک تر و فاقد دندانه و تضاریس می باشد. در

 های نرمی دیده می شوند. 

بات به یک گل آذین کپه ای )کاپیتول( است که هریک از انشعا راست و مستقیم بوده، دارای انشعابات زیادی ساقه :

 سانتی متر و کرک دار است. 30-60ختم می شود. طول ساقه در حدود

 .راست و عمیق است که مستقیما در خاک نفوذ می کند ریشه : 

 د.از طریق بذر و ریشه صورت می گیر تکثیر:
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 Agropyron repens بید گیاه -4

چراگاه ها و  واده ی گندمیان که مانند گیاه پنجه مرغی در مزارع وگیاهی است علفی، چندساله، تک لپه، از خان

شده کار آسانی نیست.  مستقر ف آن از محل هایذهای بایر می روید و چون دارای ریزوم های بسیار می باشد، حزمین

 .به این گیاه در خراسان جنوبی ))فرز(( می گویند

 مشخصات گیاه شناسی

 .با ریشک کوتاه دیده می شود گل 3-7سنبلچه   گل آذین سنبله، و در هر گل :

 .به شکل گندمه و کوچک است دانه :

ها غالف برگ میلی متراست. قسمت های پایین 1دارای گوشوارک و زبانک می باشد. طول زبانک درحدود   برگ :

هاست و روی گره  ها از دارای کرک و قسمت های باالی آن معموال فاقد کرک است. محل بیرون آمدن برگ

 .غالف برگ قسمتی از میان گره ها را می پوشاند

 .انتی متری می باشدس 45-90صاف و به طول  ساقه  ساقه :

ها عمق ریشه .دارای ساقه ی زیرزمینی رونده )ریزوم( است که از محل هر بند آن بوته های جدیدی می روید ریشه :

عمر هر قطعه ریشه دو تابستان و یک زمستان  .می باشد سانتی متر 5-20بسته به جنس خاک و عملیات زراعی بین  

 .پیوسته ادامه دارد روی ریشه ها است، اما سیکل رویش ساقه های جدید بر

ریشه های کنده  از طریق بذر و ساقه های زیرزمینی رونده است. هرگاه با عملیات شخم، نسبت به جمع آوری تکثیر :

 .می توانند ایجاد بوته جدیدی کنندشده اقدام نگردد، هریک از قطعات ریشه 
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 Alhagi camelorumخارشتر  -5

ای بوته Papillionaceae و از زیر خانواده Leguminosae یاهی است نیمه خشبی، پایا، دولپه ای،از خانواده بقوالتگ

ن و نیز جزو گیاهان ترنجبی جزو گیاهان دارویی به دلیل تولید ماده ی . است خاردار، به رنگ سبز مات یا متمایل به آبی

 .مرتعی به دلیل دارا بودن مواد پروتئینی زیاد محسوب می شود

 مشخصات گیاه شناسی

گلبرگ آزاد  5دندانه کوتاه مثلثی و نوک تیز می باشند. جام دارای  5کاسبرگ ها زنگ مانند بدون کرک با   گل :

می باشند. موسم گل  معموال بدون دم گل ی آن ها کوچک است و و غیرمنظم است. رنگ گل ها ارغوانی و اندازه

 .دادن از اردیبهشت تا خرداد است

 میوه نیامک و بدون کرک است و دانه ها در داخل نیامک پهلوی هم قرار دارند.  میوه :

 رسیدن میوه، دانه ها از نیامک خارج نمی شوند. درموقع دانه :

 ساقه قرار می گیرند.روی  برگ ها ساده و کامل بوده و به طور متناوب برگ : 

 .سانتی متر می رسند 50-80ساقه ها منشعب، خاردار و به ارتفاع   ساقه : 

 متری و بیشتر دیده می شود.  5-7خیلی عمیق و گاهی در اعماق   ریشه :

 .از طریق قلمه و ریشه نیز تکثیر می یابد ازطریق دانه، لیکن تکثیر:

 

 



19 
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 Allium vinealeگندسیر   -6

 Allium  این گیاه معموال با گیاه. است Liliaceae  دساله، تک لپه ای از خانواده الله یاگیاهی علفی، چن

ampeloprasum که به انگلیس  Wild Leak جنس یا تره وحشی نامیده می شود و نیز گونه های دیگری از  Allium 

 .می نامند.( مشاهده می شوند ککه در بیرجند و قاین به آن سیرمو) .Allium robellom Lو .A. rotundum L مانند

 مشخصات گیاه شناسی

و تخمدانی  پایک داراست. دارای شش پرچم گل آذین دارای گل های فراوان کوچک، سفید متمایل به قرمز و گل :

 سه برچه است.

که متر است، میلی  5/1-3به عرض  متر و میلی 2-5/3به شکل کپسول، دارای یک سطح پهن و به طول   میوه میوه : 

 می شود.  هر برچه آن دو دانه که معموال به خوبی تکامل نیافته اند دیده در

 .ند که از راس پیاز )غده ی ساقه( منشعب شده انداعدد 3-5برگ ها کشیده و به تعداد   برگ:

د درشت می باش این گیاه از طریق بذر و غدد پیازی شکل کوچک که درشتی آن ها به اندازه یک دانه گندم تکثیر:

 .شود تکثیر می
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 Avena fatuaیوالف وحشی  -7

 است.   Gramineae ای از خانواده ی گندمیان یا گیاهی علفی، یک ساله، تک لپه

 مشخصات گیاه شناسی

عمودی در  گل، هر گل دارای ریشک تیره طویل است که به صورت 3-2گل آذین با پانیکول باز، سنبلچه با  گل:

  است. تر از یوالف اهلی پیچیده شده است. تراکم سنبله ها کم باال خم شده و به سمت پائین

 قاعده خود دارای مایل به زرد، قهوه ای، خاکستری و سیاه دیده می شود که در گندمه، به رنگ های سفید میوه میوه:

های می ریزد، از این رو در زمین  کرک است. یوالف وحشی زودتر از سایر غالت می رسد و دانه ی آن به زمین

می کنند بذر گندم و یا جو آن ها پس از چند سال به  غالت به حد وفور یافت می شود، به حدی که کشاورزان فکر

 بذر می دهد.  250وحشی به طور متوسط  یوالف وحشی تبدیل شده است. یک بوته یوالف

 .سانتی متر هستند 20-80برگ ها به طور متناوب و مشابه یوالف اهلی به طول  برگ :

 می باشد. سانتی متر 120-30قائم، صاف، سبز کم رنگ و بسته به جنس خاک و شرایط محیطی به طول  اقه :س

 می باشد. افشان، سطحی و کم عمقریشه :  

 طریق بذر است، هرگاه به برداشت علوفه زعفران به موقع اقدام شود و مجالی به بذر ریزی زاتکثیر  تکثیر :

 .زمین زعفران آسان استیوالف داده نشود، حذف آن از 
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 Bromus tectorumالشوک= جومیش   -8

 است. Grarineae الشوک گیاهی علفی، یکساله، از خانواده گندمیان

 مشخصات گیاه شناسی

 می باشند.  نسبتا متراکم و سنبلچه ها نرم، افتاده و غالبا به رنگ ارغوانی( panicle) گل آذین پانیکول گل :

ریشک های بلند می باشند.  دانه ها کشیده و باریک و دارای( Cariopsis)غالت به صورت گندمهمانند میوه  میوه :

 .دانه ها همزمان با غالت سردسیری یعنی در خرداد و تیرماه می رسند

 است.  برگ ها متناوب، غالف و پهنک برگ به رنگ سبز روشن که با کرک های بلند نرم پوشیده شده برگ :

 سانتی متر می باشند.  15-60ائم یا گسترده، باریک و به ارتفاع ساقه ها ق ساقه :

 .سطحی است و تکثیر ازطریق بذر است افشان وریشه  ریشه :
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 Cardaria drabaازمک  –بجند، شاهی وحشی  -9

 است. Cruciferae بجند گیاهی علفی، دولپه ای، دائمی از خانواده ی شب بو

 مشخصات گیاه شناسی

 ید، دارای چهار گلبرگ صلیبی و به صورت خوشه در راس بوته مشاهده می شود. گل ها سف گل :

طول دارد  سانتی متر 5-10روی محور خوشه ها که در حدود   میوه خورجینک، دو قسمتی، به شکل قلب و بر ه: میو

روی پوست آن ها بر میلی متر و به رنگ قرمز قهوه ای هستند، که 5/1قرار دارند. دانه ها بیضوی، خشن، به طول 

 فرورفتگی های توری مانندی مشاهده می شود. 

راس ساقه ها مشاهده می شود. ساقه ها با  سانتی متر، تعداد انشعابات کم و در 30-45کشیده و به ارتفاع ساقه  ساقه :

 شده اند.  های سفید پوشیدهکرک

می باشند. لیکن برگ های  به ساقه متصل برگ ها در قسمت پائین قاشقی و به وسیله دمبرگ نازک و طویلی برگ :

 باالی بوته بدون دمبرگ بوده، به ساقه ها چسبیده اند.

 .عمیق هستند، که به صورت عمودی و افقی توسعه یافته و تا عمق یک متر نیز ممکن است نفوذ کنند ریشه ها ریشه : 

 .از طریق بذرهای بسیار زیاد و قطعات ریشه انجام می شود تکثیر :
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 Chenopodium album سلمه، سلمک، سلمه تره -10

 است. Chenopediaceaگیاهی علفی، یک ساله دولپه ای از خانواده چغندریان  

 مشخصات گیاه شناسی

 می رویند. کوچکی گل کوچک، سبز، بدون گلبرگ، در انتهای شاخه ها و بغل برگ ها در دسته ها گل :

 است.  ها به شکل بشقاب و دارای پوسته خاکستریبه شکل فندقه و خاکستری تیره، دانه  میوه: 

متر میلی 5/1حدود  نظر می رسد، قطر دانه ها دره وقتی پوست روی بذور گرفته شود بذر به رنگ سیاه شفاف بدانه : 

 در حدود یک گرم می باشد.  بذر می تواند تولید کند. وزن هزار دانه آن نسبتا کم و 70000و یک بوته حدود  

دندانه دار می باشند. رنگ برگ ها در مراحل  سانتی متر، صاف کشیده و 5/2 -5/7طول گ ها متناوب و به بر برگ :

 .زیری سفید و دارای جالی آردی می باشد اولیه تشکیل در سطوح فوقانی سبز نقره ای و در سطوح

سبز روشن است،  نگ قرمز یاسانتی متر، صاف و دارای شیارهایی در سطح و نیز خطوطی به ر 30-120به طول   ساقه:

 کم و زیادی انشعابات ساقه بسته به میزان رقابت آن با سایر گیاهان دارد. 

 است. راست و کوتاه و دارای انشعابات زیادریشه  : ریشه

 .. هر بوته در شرایط مناسب چند هزار دانه تولید می کندمی باشد از طریق بذرتکثیر  تکثیر :
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 Convolvulus arvensisپیچک صحرایی  -11

 است. Coonvolvulaceaeیک و یا چندساله، دولپه ای، از خانواده پیچک یا  گیاهی علفی،

 مشخصات گیاه شناسی

گل ها به صورت  سانتی متر و به رنگ های سفید، صورتی، بنفش، 5/2گلبرگ ها پیوسته به شکل قیف به قطر گل :

متر وجود سانتی  5/0-2طول  در زیر هر گل دو برگ کوچک بهمنفرد، نسبتا درشت و در زاویه برگ ها قرار دارند. 

 دارند. 

گرد و مسطح به رنگ قهوه ای تیره وجود دارد.  کپسول، تخم مرغی، دارای دو حجره، در هر حجره دو بذر میوه :

 میلی متر می باشد. 3طول بذر ها در حدود  

 رنگ آبی سبز، متناوب و دارای دو گوشک در قاعدهکشیده به شکل پیکان )بیلچه( با لبه کند و به  برگ ها :برگ 

 است. 

پیچد و باال می  متر که در سطح گسترده می شود و یا به قیم می 5/0-2صاف، ظریف، پیچیده، به طول  ساقه  ساقه :

روی این ریشه ها، ساقه  راست و عمیق و نیز دارای ریشه های گسترده سطحی زیادی می باشد. ازریشه  ریشه :رود. 

 متر دیده شده است.  7عمق   متر و به 3ها و بوته های جدیدی می رویند. شعاع گسترش ریشه ها در حدود  

 .از طریق ریشه های زیرزمینی و نیز از طریق دانه است تکثیر :
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 Cynodon dactylon پنجه مرغی، سگ واش -12

 .گیاهی علفی، چند ساله، تک لپه ای از خانواده گندمیان است

 اه شناسیمشخصات گی

سنبلچه ها در دو طرف و به طور فشرده به   گل آذین پنجه مرغی به پنجه مرغ و به انگشتان دست شباهت دارد. گل :

ساقه های گسترده بر روی خاک می رویند و به طول   هم قرار دارند. ساقه های گل دهنده به طور عمودی از روی

 سانتی متر می باشند.15-45

 وچک می باشد. گندمه ک میوه میوه : 

خاکستری، دارای تعداد معدودی مو  میلی متر و به رنگ سبز 3برگ ها متناوب، پهنک برگ به عرض   برگ :

غالف یک جفت موی بلند مشاهده می شود. غالف  )کرک( و یا بدون مو می باشد. لیکن در محل اتصال پهنک به

 های سفید دیده می شود.ای از مو به ندرت دارای مو می باشد و زبانک به صورت حلقه

محل هر بند، غالف های خشکیده ی بدون پهنک  پنجه مرغی دارای ساقه های خزنده )استولن( می باشد. در ساقه : 

به معنای دندان سگ از روی این  Cynodon   در واقع اسم علفی که به دندان سگ شباهت دارد مشاهده می شود. و

سگ واش نیز نامیده شده است. ضمنا ساقه های این گیاه فاقد کرک  جهت به خصیصه انتخاب شده است، از این

 است.

 از ریشه های اصلی، از محل هر بند که با خاک در تماس است ایجاد ریشه و پایه های جدیدی صرف نظرریشه :  

 .گردند می می نماید. ریشه های این گیاه با فرورفتن در داخل پیاز زعفران موجب تضعیف و از بین رفتن پیازها

 تکثیر می یابد. از طریق بذر، قطعات ریشه و ساقه های خزنده تکثیر :
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 Cyperus esculentusاویارسالم زرد  -13

 است. Cyperaceae گیاهی علفی، چند ساله، تک لپه ای، از خانواده جگنیان یا

 مشخصات گیاه شناسی

گل های اویار سالم ارغوانی به رنگ ارغوانی  مایل به زرد، و گل های اویار سالم به رنگ زرد و یا قهوه ای گل :

 برگ احاطه شده اند.  9تا   3ها با   است و گل می باشد. گل آذین اویار سالم چترمانند

 متر است. میلی 5/1فندقه، قهوه ای مایل به قرمز، سه گوش و به طول میوه :

 گرم است. 2دانه آن درحدود   . وزن هزاربذر تولید کند 2500یک بوته ی اویار سالم می تواند در حدود   دانه: 

 ساقه است.  برگ ها سه ردیفی، باریک، شبیه برگ غالت و واقع در قاعده برگ : 

 می باشد.سانتی متر  30به طول و  مستقیم، مثلثی توپر، سبز مایل به زرد ساقه :

 افشان و دارای غدد پیازی مانند می باشد.  ریشه شه:ری 

 دار است.  و غدد واقع در نوک ریزوم های فلساز طریق بذر  تکثیر :

پیوسته آبیاری می شوند و  در مزارع، مراتع، زمین های پست و مرطوب و در داخل چمن های منازل که پراکنش :

 .سالم نامیده می شود پیاز های آن محفوظ است، به سرعت می روید و ازاین رو به اویار یا آبیار
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 Descurainia sopia خاکشیر -14

است. این گیاه دارای  Cruciferae  گیاهی علفی، یک ساله یا دو ساله )خاکشیر تلخ(، دولپه ای، از خانواده شب بو یا

 آن ها می کاهد. رشد زیادی است که معموال بر نباتات دیگر غلبه می کند و از میزان محصول

 مشخصات گیاه شناسی

 ه ی نسبتا درازی می رویند. گل ها کوچک و زرد کم رنگ هستند، که در روی خوش ل:گ

 سانتی متر و دو جانبه است، که در هر 5/1-2به شکل خورجین، باریک، صاف، کمی خمیده، به طول   میوه میوه :

 طرف آن تعداد زیادی دانه وجود دارد. 

گ یک سمت آن یک فرورفتگی وجود دارد. رن دانه ها کوچک، بیضوی و با سه زاویه جانبی هستند، و در دانه :

 دانه قرمز تیره یا قهوه ای روشن است.

 می رسند. سانتیمتر، برگ ها به تعداد زیاد بوده و مانند بادبزن به نظر 5-10کم رنگ، متناوب و به طول   سبز برگ : 

 انشعابات زیادتری دارند.  سانتی متر که در قسمت باالی خود 30-90ساقه ها راست، کمی کرک دار به طول   ساقه : 

 .ریشه ها عمودی و دارای انشعابات فرعی فراوان هستند ریشه :

 می باشد. رذاز طریق بتکثیر  تکثیر :
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 Eruca sativa Millerمنداب  -15

 .است Cruciferaeمنداب گیاهی علفی، یک ساله، دولپه ای، از خانواده شب بو یا  

 مشخصات گیاه شناسی

 .ه ای از خطوط ظریف بنفش، معطر استنگ و یا صورتی، منقوش به شبکرنسبتا درشت، زرد  گل :

 دانه است.  میلی متر و فاقد بند که دارای تعداد زیادی 3-5سانتی متر و عرض   5/1-3خورجین، به طول  میوه :

 برگ ها بزرگ و دارای بریدگی های عمیق و نامنظم هستند.  برگ :

 سانتی متر است. 20-70به ارتفاع   نسبتا عمودی و ساقه :

 .راست و نسبتا سطحی استشه ری: ریشه 

 می باشد. : از طریق بذر تکثیر

 این گیاه همراه بوته زعفران و غالت در فصل پائیز و زمستان می روید، پراکنش :

سر زعفران خزان می کند. از این رو مقادیر زیادی از بذرهای منداب برای رویش در سال بعد در  و همزمان با رسیدن 

 .باقی می ماند زمین
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 Lamium amplexicauleغربیلک  -16

 .است Labiataeغربیلک گیاهی علفی، یک ساله، دولپه ای از خانواده نعناع یا  

 مشخصات گیاه شناسی

و به رنگ  مشخص از نوع لوله ای اما دارای دو لب گل ها به صورت مجتمع فراهم و در بغل برگ های باالیی، گل :

 کاسبرگ احاطه شده است. 5ده با  صورتی و ارغوانی می باشند. هر گل در قاع

قهوه ای  میوه دارای چهار فندقه )تتراکن( و هر فندقه دارای یک دانه می باشد، دانه دارای سه زاویه و به رنگ ه:میو 

 خاکستری بوده، در حدود دو میلی متر طول دارد.

های باالیی  گ های بلند و برگدندانه های مدور، برگ های پایین با دمبر برگ ها متقابل، کرک دار، با برگ : 

 چسبیده است.  بدون دم برگ و به ساقه

زیادند. ساقه ها در پایین نسبتا  وجهی و با شاخه های4سانتی متر، صاف،  10-40ساقه ها باریک به طول   ساقه :

 د. داشته باشد دارای ریشه می گرد جا که ساقه با زمین تماس هر خوابیده و در باال عمودی می باشند، و

 ریشه ها نسبتا سطحی اما گسترده اند.  ریشه :

نعناع که از همین خانواده می باشد با تقسیم ریشه  تکثیر می یابد.  دانه و محل تماس ساقه با خاک از طریق : تکثیر

 .می کند ازدیاد حاصل
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 Poa bulbosaپوآ  -17

محسوب می شود  منا از گیاهان مرتعی خوباست. ض Gramineae   گیاهی علفی، پایا، پیاز دار از خانواده گندمیان

 .و در ارتفاعات و مناطق کم ارتفاع یافت می گردد

 مشخصات گیاه شناسی

می باشد. انشعابات گل آذین به صورت  متر سانتی  2-6 به بلندی ( Panicle)گل آذین به صورت خوشه مرکب گل :

ها گل می باشد. گل 3-6میلی متر و دارای   3-5رازای  مرغی و به د نیمه ایستاده و نازک هستند. سنبلچه به شکل تخم

 نوک( glumes) است. پوشه ها می باشند که ناشی از تولید مثل غیرجنسی( Vivipary) اغلب دارای حالت زنده زائی

 .دارای مژه است (keel) تیز، پوشینه ها به شکل تخم مرغی است. پوشینه بیرونی کامال رگ دار و در بخش پایین ناو

میلی متر   1-2سانتی متر و به پهنای  10برگ ها باریک و خطی، در انتها دارای نوک باریک و به درازای   برگ :

 می باشند، برگ ها باریک، کمی چروکیده، تا شده یا لوله شده و در حاشیه زبر هستند. 

پیاز در قاعده ی  .متر بلندی دارد سانتی 15-50ساقه به صورت ایستاده و یا کمی نیمه ایستاده، ظریف و ساده و  ه:ساق

 می شود.  ساقه ها وجود دارد و بر روی آن باقیمانده ای از غالف های برگ های قدیمی دیده

و این ریشه ها در حفاظت  ریشه ی آن به صورت رشته هایی که ناشی از رشد ساالنه آن است مشاهده می شود، ریشه :

 .خاک و ممانعت از فرسایش آن بسیار مفیدند

 .بیشتر از طریق پیازها تکثیر می یابدتکثیر : 

 

 



31 

 

دوم طبقه _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یدفاصل سه راه اشرفح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

  t.me/HayateSabzCo  :کانال تلگرامی                        www. Hayatsabz.com                                   03195011135-36شماره تماس: 

Farnaz Tavakoli 

 Polygonum aviculareعلف هفت بند )بندوک(  -18

 می باشد. Polygonaceaeگیاهی علفی یک ساله، دولپه ای از خانواده  

 مشخصات گیاه شناسی

 ها می رویند.  گل ها خیلی کوچک، زرد یا سفید که به صورت دسته هایی در بغل برگ گل :

چند  فندقه دارای دانه های کوچک، باریک، قرمز، قهوه ای و سه گوش است که در شرایط خاک خشک تا : میوه

 سال قوه ی نامیه ی خود را حفظ می کنند. ضمنا بذر این گیاه سمی می باشد. 

ک سبز مایل به آبی، به طور متناوب، به شکل تخم مرغی که در قاعده باریک شده و در راس آن نو برگ ها برگ :

 می باشند.  تیز

متر سانتی 30-60به طول   که از روی یقه به هر طرف اندساقه ها سبز مایل به آبی، پر از برگ، باریک و متعدد ساقه :

 پوشیده شده است.  Ochreate بند از ساقه با یک غالف نازک کاغذی به نام اوکرآ رهکشیده شده اند. 

 .افشان خارج شده اند ی مشابه ریشه هایسطحی، راست که از آن انشعابات زیاد ریشه :

 تکثیر از طریق دانه می باشد. تکثیر:
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 Sonchus arvensisشیر تیغی پایا  -19

 .است Compositaeشیرتیغی گیاهی علفی، پایا، دولپه ای و از خانواده مرکبان  

 مشخصات گیاه شناسی

 که در انتهای ساقه ها قرار دارند. گل آذین کپه ای و شامل گل های زبانه ای زرد روشن می باشد گل :

خط طولی با خطوط ریز دیگر  7تا   5سانتی متر، مسطح دارای   3فندقه به رنگ قرمز قهوه ای تیره به طول   میوه : 

 جدا می شوند.  در یک سمت دانه، و تعدادی کرک که به آسانی

 .منظم و خاردارسانتی متر، متناوب، دارای لبه های نا 10-20برگ ها به طول   برگ :

 سانتی متر و شیرابه دار است.  90-200ساقه ها صاف عمودی به طول   ساقه :

است به عمق زیادی عمودی و افقی در خاک پیشروی کنند. ساقه های جدید ممکن است از  ریشه ها ممکن ریشه :

 ریشه های افقی برویند و بوته های تازه ای به وجود آورند.  روی

 ریشه های افقی است.  دانه و جوانه هایاز طریق  تکثیر :

نمی شود و در زعفران، و خصوصا  در اراضی زراعتی، مراتع و اراضی بایر می روید. به آسانی منهدم پراکنش :

نظر از شیرتیغی پایا ممکن است شیرتیغی های  غالت و نباتات ردیفی، ایجاد زحمت بسیار می نماید. در مزارع صرف

 .شوندیک ساله نیز مشاهده 
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 Taraxacum officinaleگل قاصد  -20

 .است Compositaeگیاهی علفی، چند ساله، دولپه ای از خانواده ی مرکبان یا  

 مشخصات گیاه شناسی

 سانتی متر و گل ها زبانه ای و به رنگ زرد می باشند.  5/2-5گل آذین کپه ای به قطر  گل :

کرک های ریز به  لی متر می باشد که در انتهای آن ها دسته ای ازمی 5میوه فندقه به رنگ خرمایی و به طول  : میوه

در میوه موجب می شود که به  نام جقه وجود دارند که سفید رنگ بوده و به آسانی جدا می گردند. وجود این جقه

 .گیاه گل قاصد اطالق نموده اند آسانی با باد از یک نقطه به نقطه ی دیگر حمل شود. از این رو به این

سانتی متر است   5/2-5به اشکال گوناگون می باشند. طول برگ ها ( Lobe) برگ ها ساده که دارای لبه هایی رگ :ب

 دارد بیرون آمده است.  که دارای شیرابه می باشد و از روی تاج گیاه که در روی خاک و یا کمی زیر خاک قرار

 ند. کوتاه، برگ ها از اطراف و گل ها از میان آن می روی ساقه :

 گوشت دار، که معموال دارای انشعابات زیادی می باشد، از روی ریشه جوانه های جدیدی می توان راست وریشه : 

 بروید. 

 انه های ریشه و قطعات ریشه است. از طریق بذر، جو تکثیر :
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 Tribulus terrestrisخارخسک   -21

الستیک  است. به میوه این گیاه Zygophylaceae  خارخسک گیاهی علفی، یک ساله و خاردار از خانواده اسپند یا

 . گویندنیز   Pucture Vine  سوراخ کن

 مشخصات گیاه شناسی

 وجود می آیند.  گل ها کوچک، زرد رنگ و دارای پنج گلبرگ هستند که در زاویه ی برگ ها به گل :

دراز و خشن می باشد. وقتی  یز ومیوه مدور، دارای تخمدان پنج قسمتی خاردار، هر قسمت دارای دو خار ت میوه :

 سال ها در سطح خاک باقی می مانند.  میوه می رسد دانه های خاردار جدا شده، روی زمین می افتند و تا

 برگچه تشکیل یافته است.  12و کرک دارند و معموال هر برگ از   برگ ها مرکب، بیضی شکل، متقابل، برگ :

 ح خاک، منشعب از قاعده بوته ها و به طول دو متر می باشند. در سط ساقه ها کرک دار، گسترده ساقه :

 مجاورت سطح خاک منشعب شده و به عمق زیادی فرو نمی روند.  ریشه ها در ریشه :

 می باشد. از طریق دانه تکثیر :
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 Verbascum blattariaگل ماهور   -22

 .است Scrophulariaceaeگل ماهور گیاهی علفی، چند ساله و از خانواده گل میمون ها  

 مشخصات گیاه شناسی

 .گل های زرد رنگ یا سفید نامنظم، روی یک محور دراز و با فاصله نسبت به یک دیگر قرار دارند گل :

کپسول تخم  میلی متر، زاویه دار، قهوه ای، خشن و به تعداد زیادند که در یک 8/0دانه ها به قطر دانه و میوه : 

 مرغی شکل جای گرفته اند. 

-و به رنگ سبز سیر، صاف یا کمی کرک( Rosette)زمین روی بر  برگ ها در قسمت پایین ساقه گسترده و برگ:

 باالی ساقه به طور متناوب و نوک تیز می باشند.  دار، بیضی، دندانه دار یا لبه دار و در قسمت

 سانتی متر می باشد.  60-120ساقه ها نازک و صاف به ارتفاع  ساقه :

 .ست ریشه و قوی استرا ریشه :

 می باشد. از طریق بذر تکثیر :
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 مدیریت علف های هرز زعفران

  :رییشگیالف: پ

 باشد.  یم مزرعه در زمـان احـداث ـژهیگام به و نیاول یبهداشت زراع تیرعا -

شوند.  یآن به مزرعه وارد م دهیپوس یحت یدام بذر تعدادی از علف های هرز و از جمله خارشتر به همراه کود -

 باشد.  دهیپوس کامال ـدیمـورد اسـتفاده با یکـود دامـ

 گردد.  یم شـنهادیمانند کمپوست پ نیگزیجا یاستفاده از کود های آل -

 زمان به بذر نشستن آن ها در خصوصه از وجود علف های هرز ب ارییهای آب رینگهداشتن مس زیتم -

 ییایمیش ریغ تیریمدب: 

علـف هـای  یقـیو تلف یکیولـوژیب ،یدسـت نیوجـ ،یکیمکان ،یهای زراع نواع روشبا ا توانی در زراعت زعفران م

آوری چنـد مرحلـه بعـد از جمـع ـای ـکیدر  ـاتیعمل نیاست. ا تر مرسومی دسـت نیهـرز را مهـار نمـود کـه روش وجـ

 ازیپ یاستراحت تابستان هنگام هـا و برداشـت علوفـه، بـه ، بعد از خزان برگ(کولش)قبل از آب سوم  زعفران، گـل

 .شود یزعفران انجام م

 وجین دستی -1

 .باشد یباشد عمل موثرتری م تر و هر چه علف هرز جـوان ردیعلف های هرز انجام گ یقبل از گلده دیبا نیوج -

رفته و  نیعلف های هرز از ب تا شـود یانجام م( دوم ارییآب)بعد از برداشت گل  نیوج نیدر مزارع زعفران اول -

ی( سـله شـکن) ـدهیشـده اسـت کول فشـرده ن،یافـراد گـل چ آمـد های زعفران که بر اثر رفـت و فیرد نیخاک ب

 .گردد شـده و سسـت

از استقرار علف های  رییجلوگ جهت اول نیمـاه بعـد از وجـ ـکیدر صورت ضرورت به فاصـله  نیوج نیدوم -

 شود. یهرز زمستانه انجام م

آب ) را قبل از کولش آب نیوج نیو بعـد از آب دوم و دومـ( گـل پـاک)ز برداشت گل هـا را بعد ا نیوج نیاول -

 .اند را در فصل تابستان ذکر کرده نیوج نیو چهارم زعفران را بعد از برداشت علوفـه نیوج نیو سوم (سوم
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 سله شکنی -2

ی( چهار شاخ آهن ای یرانیا هنآ گـاو لهیوسـه ب)مشخص شخم سـبز کـول و رنـده زدن  وهیروش دارای دو ش نیا -

 .های هرز است علف بـرای کنتـرل (آب بسـار) ـارییآب نیبعـد از اولـ

 .هستندی و چهـار شـاخ بهتـر از گـاوآهن دامـ واتـوریروت ،یروش هـای سـله شـکن نیب در -

 برتری دارد.  یسله شکن اتیعمل ریبـر سـا واتـوریروت مـاریاز نظر اقتصـادی ت -

چرا که سطح  ستیاز علف های هرز موفق ن چکدامیه کنترل ذرت بـا بـازوهـای فنـری تاشـو در سـله شـکن -

 گـردد. ینفوذ بازوهای فنری دستگاه به عمق خاک و عملکرد مناسـب آن مـ از فشرده خاک مانع

های که شاخهموفق است چرا  هرز های کوتاه تاشو در کنتـرل علـف هـای با شاخه یخیدندانه م رسحال هِ نیع در -

 .کنندی خارج م خاک را از اهیگ های شهیدستگاه با نفوذ در خاک ر

 

 (ونیزاسیسوالری)آفتاب ده -3

بردن درجه حرارت خاک  باال باشـد کـه بـا یمبارزه با علف های هرز م ییایمیش ریهای غ از روش یآفتابده -

 شـود . یجوانه ها مـ ایرفتن بذور  نیسبب از ب

خاک استفاده  یسطح هیدر ال بردن بذور علف هـرز نیبرای از ب دیخاک از انرژی خورش یآفتاب ده اتیعمل در -

شـود  یمـ دهیپوشـ یشـفاف یکیپالسـت هیشش هفته با ال حدود مرطوب بذر بستر ت،یریروش مد نیدر ا شود . یم

 یکاف حرارت بـه یابیسـتبـه منظـور د به دام افتاده و دمـای خـاک بـاال رود. دییخورش تشعشع ـبیترت نیتـا بـد

باشد  یم یمدت هوای صاف و آفتاب یطوالن دوره ـکیبـه  ـازین ،(گرادیدرجـه سـانت 65بـاالتر از  ) یآفتاب دهـ

 .برد نیرا از ب یکیپالست هیال ـریتا بتواند بذور علف های هرز ز

 

 کشت مخلوط -4

 باشد. یهرز م های علـف تیریدر مـد ییایمیشـ ـریاز روش هـای غ یکیاستفاده از کشت مخلوط  -

مشـهد و  ژهیای در اختالط با زعفران در منطقه خراسان به و ندهیفزا بطور ـریکه در سال های اخ یاهانیاز گ یکی  -

در  اهیگ نیباشد. کشت ا یم جـو ـردیگ یاست مورد استفاده قرار م اهیگ نیکه قطب زراعت ا هیدریح تربـت

 .باشدی ز علوفـه آن مـوحله اول به منظور بهره بـرداری ا

 وجود دارد.  زیکشت مخلوط زعفران با حبوبات و غالت ن امکان -
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ه آن ب عملکرد شیاز افـزا یحـاک اهـانیگ ریدر خصوص کشـت مخلـوط زعفـران بـا سـا شده مطالعات انجام -

 اشاره نمود.  علف های هرز یرقابت اثرات تـوان بـه کـاهش یبوده است کـه از آن جملـه مـ میمستق ریطور غ

-یشـده مـ هیشده از جملـه مـوارد توصـ تیتثب تروژنیبهره وری از ن علت کشت مخلوط زعفران با حبوبـات بـه -

 .باشـد

از برتری کشت  یگرفته که حاک صورت و بهـاره آن زهییکشـت پـا نیای بـ سهیمقا زیدر خصوص کشت جو ن -

 .باشـد یمـ زهییبهـاره آن نسـبت بـه پـا

 رهیدانه و ز اهیو س رینخود، اسفرزه، خاکش زه،ییگندم بهاره و پا)با  زعفران در کشت مخلوط یرزش نسبمجموع ا -

 بـوده اسـت. شتریب ییدارو اهانیدر انواع مخلوط ها با گ یبه تک کشت نسبت( سـبز

 .است حـال عملکــرد زعفـران در کشـت مخلــوط کمتـر از کشـت خــالص آن نیعـ در  -

 میایی علف های هرزج( کنترل شی

 باریک برگ کش ها -1

در هکتار و علفکش  تریل 1  زانیم بـه (گاالنـت سـوپر) EC10/8% لیفوپ آرمت یمصرف علفکش های هالوکس -

برگ توسط  کیدر هکتار جهت مبارزه با علف های هرز بار تریل 2 ـزانیبـه م (گـل) EC24%فلوروفن  یاکس

 است.شده  هیوصتکشور  نباتات سازمان حفظ

 .باشـد یمـ نیاز محققـ یشده توسط برخ هیبرگ کش های توص کیاز بار یکی زین (فوکوس) میدیکلوکسیس -

برگ کش مورد  کیباشد لذا نوع بار یمتفاوت م گریکدی علـف کـش هـا بـا ـنیکنتـرل ا ـفیآنجا که ط زا  -

 .گردد یم نییتع غالب استفاده بسته به گونه

 پهن برگ کش ها   -2

خود برای مبارزه  یهای اختصاص زراعت شده برای هی، در دزهای توص(سنکور) WP70% نیتری بوزعلفکش م -

 سنکور پس از برداشت گل به حال کاربرد نیقرار گرفته است. در ع استفاده موردپهن برگ با علف های هرز 

 .ندارد زعفران بر ییسو ریخاک، عالوه بر کنترل مناسب علف های هرز تأثمصرف  صورت

 .شـودی مـ هیزعفـران توصـ نیدر هنگام آمـاده سـازی زمـ زین تزیفویتفاده از گالاس -
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