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 مهم چغندر قندبیماری های 

 چغندر قند اهچهیمرگ گپوسیدگی بذر و  -1

که خسارات  باشد یم رانیچغندرقند در ا یاصل های مارییبد از چغندرقن اهچهیبذر و مرگ گ یدگیپوس مارییب

مواقع کشاورزان را وادار  یبعض در که یدر ابتدای فصل کشت وارد نموده به طور ژهیچغندرقند به و کشت به ادییز

 .دینما یم (کشت مجدد) به واکاری

 عامل بیماری

 های مرطوب امکان وجود بوده و در خاکRhizoctonia solani  مارگریب عمدتا قارچ رانیدر ا مارییب نیعامل ا

Pythium ultimum   .نیز میسر است 

. شود یم شهیمزمن ر یو آلودگ ها اهچهیاست که سبب مرگ گAphanomyces cochlioides   قارچ گریگونه د

 کند یم جادیا یمختلف های مارییقارچ بذرزاد بوده و در مراحل مختلف رشد چغندرقند ب کیPhoma betae  قارچ 

 .انباری است یدگیو پوس شهیر یدگیپوس ،یلکه برگ اهچه،یکه شامل مرگ گ

 عالیم بیماری

 .عالیم بیماری به صورت مرگ گیاهچه و آلودگی مزمن ریشه ایجاد می شود 

 به  یآلودگPythium ultimum پس  اهچهیو مرگ گ شود یم یقبل از جوانه زن اهچهیابتدا منجر به مرگ گ

 .شود جادیباالی خاک ا رطوبت طیممکن است تحت شرا یاز جوانه زن

 



4 

 

طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یسه راه اشرفدفاصل ح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

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

Farnaz Tavakoli 

  

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 مارییکشت در مزارع بدون سابقه ب 

 گرم قارچکش برای 3 )در هزار  3  نسبت به رامیت-نیشده با قارچکش کاربوکس ماریاستفاده از بذور سالم و ت

 .(بذر لوگرمیک کی

 (وسیدرجه سلس 20دمای خاک حدود  )کشت مناسب  خیتار تیرعا. 

 (متریسانت 5در عمق  )بذر  قیکاشت عم. 

  چغندرقند  قاتیموسسه تحق توسط رایدر صورت امکان استفاده از بذور ارقام متحمل مانند اکباتان که اخ

 .باشد یمتحمل م  Rhizoctonia solaniقارچ   که به شود یاست و گفته م شده دیتول

  شده از باکتریهای هیته کیولوژیب های ونیبذور با فرموالس تیمار Pseudomonas fluorescens  (SM-7)   

 جداشده Bacillus coagulans (SK-5)و  ( اندوآبیمزارع مار  جداشده  چغندرقند زوسفریر ستیآنتاگون)
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 ونیگرم از هر فرموالس100افزودن  صورت چغندرقند مزارع کرمانشاه با بستر سبوس برنج به زوسفریراز 

 جهت قهیها به مدت چند دق بذر مرطوب چغندرقند و تکان دادن آن لوگرمیک 1پودری به ظرف محتوی 

 شیو افزا مارییب دار یکاهش معن موجب موثر بوده و اریدر گلخانه بس ها ونیپوشش دادن بذور با فرموالس

 گشته است. ها اهچهیرشد گ

 چغندر قند شهیر ییایزوکتونیار یدگیپوس -2

بود که عامل  لیاردب و مربوط به مزارع کرج رانیچغندرقند در ا شهیر ییایزوکتونیار یدگیگزارش در مورد پوس نیاول

 یماری می باشد.نیز عامل این ب R. solani همچنین  .داده شده است صیتشخRhizoctonia crocorum آن

قارچ در همه مراحل رشد  اگرچه، نشان داده است کهR. solani   چغندرقند در اثر شهیای ر قهوه یدگیپوس یررسب

 .کند یجلب توجه م شتریو اواخر دوره رشد ب اواسط از قـارچ در یحمله کند اما خسـارت ناشـ اهیگ شهیبه ر تواند یم

  های آناستوموزی گروه. چغندرقند گزارش شده است دهیهای پوس شهیاز روی ر یهای آناستوموزی مختلف گروه

(AG1, AG2-1, AG2-2, AG3, AG4, AG5) مختلف  را از چغندرقند گزارش کردند اما براساس گزارش های

 دتریهای آناستوموزی شد گروه گریبر روی چغندرقند از د (AG4, AG2-2) های آناستوموزی گروه ییزا یماریب

 .است

 بیماریعالیم 

 ها برگ شدن و زرد یناگهـان یو طوقه چغندرقند، پژمردگ شهیر ییایزوکتونیر یدگیپوس ماریینشانه ب نیاول

 یول رندیم یو م شده مضـمحل ییهـا برگ نیها است. چن در قاعده دمبرگ رهیای ت های قهوه همراه با زخم

 . مانند یم یبه طوقه باق دهیصورت چسب همچنان به

 ی است.ا شده روی بوتـه بـه شـکل سـتاره خشک هـای تن برگنحوه قرار گرف 

  طوقه  هیکه معموالً از ناح دهند یرنگ را نشان م اهیای تا س قهوه یدگیپوس از یدرجـات متفـاوت هـا شـهیر

 .ابدی یادامه م یاصل شـهیشروع و تا انتهـای ر

   امری عادی است.  ماریب هـای شـهیای رهـ طوقـه و در کنـاره ـهیدر ناح قیهای عم شکاف ایظهور شانکر 

 شود. ـدهید ییهـا حفـره نیای رنگ قارچ ممکن است داخـل چنـ قهوه های فیه 

 دهد یم را نشان خود ماریب مـرده و اهـانیهای بـزرگ شـامل گ صورت لکه معموالً در مزرعه به مارییب. 
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 ای قهوه های زخم ادییز تعداد اری،میب نیدرا. است شهیر یدگیای از پوس نمونه خشک یدگیپوس شانکر 

 در ر(متـیلـیم 25تـا   2به قطـر  )های متفاوت  متحدالمرکز به اندازه ریصورت دوا و مدور به یموضع ـره،یت

-ومیسلیم که حـاوی شود یم جادیا یقیها، شانکرهای عم زخم نیا ری. در زشوند یم جادیا شهیباالی ر قسمت

مجاور  سالم هـای از بافـت یطور مشخصـ خشک شده و به زبانیبافت م حالت، نیقارچ هستند. در ا های

 .شود یم زیمامت

 ی از گروه آناستوموز یناش ییایزوکتونیار یدگیاز پوس یناش میعال(AG-4)  یدگیپوس میصورت عال به 

که  فرورفته است که در ابتدا به صورت بروز نقاط و لکه های کوچک شهیخشک در قسمت های مختلف ر

خشک مشخص  دهیپوس به صورت شهیر از یعیوس های و قسمت ابدی یها گسترش م لکه نیا جیتدر به

 .شودیم

 در مورد گروه آناستوموزی (AG-2-2)  ای در سطح  رنگ قهوه رییبه صورت تغ شهیروی ر یدگیپوس عالیم

 رییتغ میند عالبرش داده شو ییها شهیر نی. اگر چنشود یم دهید یخوردگ ترک که بر روی آن آثار شهیر

 .خشک قابل مشاهده است یدگیپوس میبدون وجود عال ماریبافت ب ریای در ز رنگ قهوه

 
 (چپ)شهیقارچ روی ر سهیر و رشد (راست)در مزرعه ایزوکتونیاز ر یو طوقه ناش شهیر یدگیپوس مارییعالئم ب

 

 



7 

 

طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یسه راه اشرفدفاصل ح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

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

Farnaz Tavakoli 

 
 (چپ) ایکتونزویاز ر یقهوه ای ناش یدگیو پوس (راست)خشک  یدگیپوس مارییعالئم ب

 

 .شود یم جادیا  R. solani AG-4چغندر قند که توسط   شهیر خشک روی یدگیپوس میالع

 

   R. solani AG-2-2  در اثر خسارت شهیدر سطح ر یرنگ و ترک خوردگ رییتغ میعال
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   R. solani AG-2-2  توسط قارچ شهیر یدگیمبتال به پوس شهیر یبرش عرض

 ترل بیماریروش های پیشگیری و کن

 استفاده از ارقام مقاوم 

 کنترل علف های هرز 

 شخم عمیق 

 زهکشی مناسب 

  پرهیز از آبیاری بیش از حد 

 کشت در کرت های مرتفع 

 کوددهی مناسب 

  ساله با محصوالت مناسب  3-5تناوب 

 ایتونزوکیر اس، برای مبارزه یو رورال ت نتیفل های قارچکش مختلـف نشـان داده اسـت کـه هـای شیآزمـا 

 موثر است.
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 های تر چغندر قند یدگیپوس -3

ر مزارع با بافت دPhytophthora drechsleri  وPythium aphanidrmatum   دو قارچ ستیهای اووم از قارچ

 .شــوند یمــ از معمول مشاهده شیخاک و رطوبت ب نیسنگ

 عالیم بیماری

 از   یخسارت ناش میعالP. aphanidermatum در  اهیتا س رهیای ت قهوه یدگیپوس و یبه صورت پژمردگـ

 .کنـد یم شروییکه به سمت طوقه پ شود یمشخص م شهیانتهای ر

 از   یناش یدگیپوس میعال P. drechsleri است که از نوک  نامطبوع نرم و لزج با بوی یدگیبه صورت پوس

 هیحاش کیو آلوده  . معموال در حد فاصل بافت سالمکند یم شروییشروع شده و به سمت طوقه پ ییانتها

 .شود یمشاهده م مشخص

 

 
 دیجدا گردP. aphanidermatumچغندر قند که از آن قارچ   شهیر یدگیپوس میعال
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 دیجدا گردP. drechsleriکه از آن قارچ گونه   شهیر یدگیپوس میعال

 

 )چپ( R. solani AG-4خسارت گونه   میبا عال سهیدر مقا (راست) P. drechsleriخسارت گونه   میعال سهیمقا

 شرایط مساعد بیماری

 در خاک عمدتا به صورت اووسپور است که پس از گذشت زمستان و گرم شدن هوا در صورت  ومیتیپ

 طی. شراشود یقارچ تکرار م یو چرخه زندگ زنند یجوانه م اووسپورها و دمـای مناسـب زبـانیوجـود م

ساعت و  12حداقل به مدت   گرادیسانت درجـه 27از   شیدمـای بـ مارییو توسعه ب یمناسب برای آلودگ

 .قابـل تبـادل اسـت میهای محلول و سد و سطوح باالی نمک ییایاشباع، خاک قل یرطوبت طیشرا
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 ه است که درج یدر مزرعه در زمان یوجود رطوبت اضاف فایتوفتورایی مارییب جادیبرای ا طیشرا نیبهتر

 نیبه صورت اووسپور و همچن توفتورایاهای ف گونه دارییاست. پا دگرایدرجه سانت 32تا   28  نیحرارت ب

در دمای مناسب  یو کسب رطوبت کاف ارییکه پس از انجام آب ردیگ یم در خاک صورت دوسپوریکالم

 .کنند یقارچ را تکرار م یها جوانه زده و چرخه زندگ اندام نیا

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 ماستفاده از ارقام مقاو 

 کنترل علف های هرز 

 شخم عمیق 

 زهکشی مناسب 

  پرهیز از آبیاری بیش از حد 

 کشت در کرت های مرتفع 

 کوددهی مناسب 

  ساله با محصوالت مناسب 3-5تناوب 

 مناسب هستند توفتورایاو ف ومیت یبرای مبارزه با پ قارچکش متاالکسل ـ مانکوزب. 

 

 غالی ریشه چغندرقندذپوسیدگی  -4

 عامل بیماری

و درصد قند  محصول سبب کاهش راندمان مارییب نیا. است Macrophomina phaseolinaقارچ   یماریب عامل

 .ابدی یکاهش م ها شهیقدرت انبارداری ر نیو همچن شود یم

 عالیم بیماری

 رندیم یای شده و م ها قهوه شاخ و برگ است که متعاقبا بوته فیخف یپژمردگ مارییب هیاول میعال . 

 شوند یم دهیطوقه د هیای و نامنظم هستند و معموال در ناح به قهوه لیمتما اهیس شهیر های روی لکه . 
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 شوند یرنگ مشخص م یو ذغال اهیس های کرواسکلروتیم و شوند یاز هم باز م جیهای کهنه به تدر زخم .

 .شوند یم ییمویزرد ل جیتدره هستند که ب رهیدر ابتدا زرد ت شهیداخل ر دهیپوس ینواح

 ها ها در حفره و توده اسکلروت شود یای م به قهوه لیمتما اهیس شهیبافت ر مارییب شرفتهیپ در مراحل 

 .شوند یم یفشرده و موم تاینها ییها شهیر نی. چنشوند یم مشاهده
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 شرایط مساعد بیماری

 درجه 31حدود )های باال  که چغندرقند تحت درجه حرارت دهد یرخ م یزمان دیهای شد خسارت 

 .شود یو کار م کشت دیشد یو تنش رطوبت (گرادیسانت

  ماند یدو سال زنده م حداقل برای زبانیم یاهیبافت گ ایقارچ به صورت اسکلروت در خاک. 

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 استفاده از ارقام مقاوم 

 هرز یکنترل علف ها 

 سانتی متر 40-50به عمق  شخم 

 مناسب یزهکش 

 مناسب یکودده 

 یهای خشک کنترل تنش 

 زودهنگام کاشت 

  رینظ یکنترل حشرات رینظ. چغندرقنـد شـود شـهیصدمه بـه طوقـه و ر جادیکه مانع از ا یهر روشاستفاده از 

مـوثر  مـارییجونـدگان در کاسـتن از خسـارت ب ـایو  دهنـد یکه قسمت طوقه را مورد حمله قرار م تایل

 اسـت

 

 پوسیدگی ریزوپوسی ریشه چغندرقند -5

 ل بیماریعام

توسط  شهیر یدگیاست. پوس زوپوسیهای مختلف از جنس ر زای چغندرقند گونه از عوامل خسارت گرید یکی

 .شود یم جادیا R. stoloniferaو   Rhizopus arrhizus  گونه توسط دو زوپوسیر

 عالیم بیماری

 خشک و شکننده  پژمرده شده و عایها سر شاخ و برگ نیکه ا است شاخ و برگ یپژمردگ هیاول میعال

 . شوندیم
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 سرکه هستند.  هیشب ییبو ای کمرنگ با قهوه یدگیدارای پوس ها شهیر مارییب نیدر ا 

 توسط   ها شهیر یمشخصه آلودگR. arrhizus ای رنگ در قسمت طوقه است که به قهوه یدگیشروع پوس 

 .کند یم شروییپ شهینوک ر سمت

 

 شرایط مساعد بیماری

 ندیآیبه حساب م شهیر فیضع مارگرهاییمعمول هستند و به عنوان ب های تیاپروفس زوپوسیهر دو گونه ر . 

 رطوبت رینظ یطیهای مح که استرس کنند یچغندر قند را آلوده م یهوازاد هستند و تنها زمان ها ومیاسپورانژ 

 بزند.  بیآس ها شهیبه ر تایپروانه ل ریحشرات نظ هیتغذ ای یکیهای مکان صدمه شه،یر یاضاف

  در مورد R. arrhizus  و در مورد (گرادیدرجه سانت 40 تا 30)درجه حرارت باال  R. stolonifera  درجه

 .مطلوب رشد قارچ هستند گرادیدرجه سانت 16تا  14های حدود  حرارت

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 استفاده از ارقام مقاوم 

 هرز یکنترل علف ها 

 ترسانتی م 40-50عمیق به عمق  شخم 

 مناسب یزهکش 

 کنترل تنش های خشکی 
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 مناسب یکودده 

 جلوگیری از ایجاد زخم بر روی طوقه و ریشه نظیر کنترل آفت لیتا و سایر جوندگان 

 پوسیدگی فوزاریومی ریشه چغندرقند -6

 عامل بیماری

 .شـود یمـ جـادیا Fusarium oxysporum f.sp. radis-betaeتوسط   شهیر یومیفوزار یدگیپوس 

چغندرقند به عنوان عوامل  دهیرس های شهیروی ر بر F. oxysporumو  F. solani  ،F. moniliformeای ه گونه

 اند. شـده یانباری چغندرقند معرف یدگیپوس

 عالیم بیماری

 ریتوسـط سـا بیکه معمـوال محـل آسـ شهیهای پراکنده در اطراف ر به صورت لکه مارییب نیا میعال 

 .شود یم صمشخ عوامـل خسـارت زاسـت

 .قسمت اندام هوایی گیاه شامل شاخ و برگ زرد و پژمرده می شوند 

 

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 استفاده از ارقام مقاوم 

 هرز یکنترل علف ها 

 سانتی متر 40-50عمیق به عمق  شخم 
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 مناسب یزهکش 

 مناسب یکودده 

 جوندگان ریو سا تایکنترل آفت ل رینظ شهیطوقه و ر یزخم بر رو جادیاز ا یرجلوگی 

 لذا کـاهش  شود، یم ومیاز فوزار یناش شهیر یدگیپوس شیباعـث افـزا یتـنش خشـک نکـهیا بـه ـتیبـا عنا

 است. ریامکانپذ یاز تنش آب رییو جـلوگ ارییآب حیصح تیریهـا بـا مـد خسـارت آن

 

 چغندرقند ییسرکوسپورای برگ لکه -7

 عامل بیماری

 ماری،یب قـارچ عامـلعامل بیماری لکه برگی سرکوسپورایی می باشد.   Cercospora beticolaبه نام  مارگریقارچ ب

سلمه، تاج خروس و  رینظ، های هـرز از علف یاسفناج و برخ ،.Beta spp های جنس گونه ریسا عالوه بر چغندرقند

 .کند یآلوده م زیترشک ـ را ن

 عالیم بیماری

 لیقرمز متما هیمتر و با حاش یلیم 2-5به قطر   یهای گرد کوچک ظهور لکه مارییهای ب نشانه نیتر شاخص 

 است.  زبانیتر م های مسن برگ روی رنگ یای تا ارغوان به قهوه

 هم  به مارگریقارچ ب شرفتیبر حسب شدت و سرعت پ جاًیتدر یها ابتدا پراکنده و جدا از هم بوده ول لکه

 .ردیگ یمتصل شده و تمام سطح برگ را فرا م

   از  ای رهیپوشش ت لیتشک های آلوده ظاهر شده و با لکه نهیدر زم رنگ اهیاستروما به صورت نقاط سبافت

 .دیآ یها به رنگ خاکستری در م لکه نیا مارگر،یب های دییو کن هافوردییمجموعه کن

 ـزین هـا برگ نیکه ا دهند یواکنش نشان م دهیپد نینسبت به ا دیهای جد برگ عیسر دیآلوده با تول اهانیگ 

 .روند یم نیشده و از ب آلوده نوبـه خـود بـه

 های روی برگ  لکه مشابه دهیکش ییها ها و ساقه گل دهنده به صورت لکه بر روی دمبرگ مارییب عالئم

 است.

 که از  شهیاز ر ییها های مدور آبسوخته در قسمت به صورت لکه زین شهیروی ر بری ماریخسارت عامل ب

 .زارش شده استمانده، گ رونیسطح خاک ب
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 شرایط مساعد بیماری

  خسارت را به محصــــول  نیشتریب مرطوب گرم و یطیمح طیتحت شرابیماری لکه برگی سرکوسپورایی

 .کند یچغندرقنـد وارد م

 حداقل به  60%  یتوام با رطوبت نسب شب درجه در 16در روز و   گرادیدرجه سانت 32تا   27حرارت   درجه

 .چغندرقنـد مناسـب اسـت یو آلـودگ ـدییکن ـدیـاعت در هـر روز بـرای تولس 18تا   15مدت  
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 یماریو کنترل ب یریشگیپ یروش ها

 استفاده از ارقام مقاوم 

 زبانیم ریغ یزراع اهانیتناوب دو تا سه ساله با گ  

 گیاهی ی آلوده اییبقا کردن  دفن 

 شود یم مارگریمنجر به مرگ قارچ ب تیو در نها اهیگ اییبقا هیتجز دیسبب تشد قیاجرای شخم عم. 

  خودداری شود،  ها دازولیمیبنز رینظ کیستمیهای س حد قارچکش از شیاالمکان از مصرف ب یحت دیبا

 ترکیبات می شود. نیبه ا مارییتوسعه نژادهای مقاوم عامل ب ایمنجر به انتخاب  رایز

 قارچ  قهیدق 20به مدت   درصد 5/2فرمالین بذر با  یشده باشد ضدعفون هیته چنانچه بذر از مزارع مشکوک

 .برد یم نیرا از ب

 سفیدک پودری چغندرقند -8

 عامل بیماری

 Erysiphe  بـا عنـوان یمیاست که در منـابع قـد Erysiphe betae   پودری چغندر قند قارچ دکیسف مارییعامل ب

polygoni عنـوان دهدینس بتا را مورد حمله قرار ممنحصرا ج مارییعامل ب نکهیاما با توجه به ا است، ذکـر شـده   

E. betae شود یذکر م مارییبل در حـال حاضـر بـه عنـوان عامـ. 

 عالیم بیماری

 ژهیچغندرقند به و ییهای هوا بر روی اندام دیپوشش پودری سف کی جادیبه صورت ا مارییب نیا میعال 

های  رنگ که مربوط به آسکوکارپ اهیس زیر فصل نقاط انیبه پا دنیرس و بـا جیهاست کـه بـه تـدر برگ

 .شود یم ها ظاهر پشت برگ ایرو  دیاست در متن سف مارییقارچ عامل ب

 های مسن  معموالً از برگ مارییب و دهـد یخـود را از دسـت مـ یهـا شـاداب بـرگ مـاری،یدر اثر حمله ب

 .شود یبوته آغاز م

 ه ب لیمزوف هیآمدن سطح ال نییاز پا یکاهش ناش نیه افتوسنتز شده ک زانیپودری باعث کاهش م دکیسف

 است. مارییب نیعلت ا
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 مارگریب هیاول یها زبانیهرز و م یحذف علف ها 

 مناسب یو نورده هیو انجام بهتر تهو مارگریبه منظور حذف ب اهیگ یها هرس اندام 

  ازته یاز حد کودها شیعدم مصرف ب 

  یاریآب زانیدور و م تیرعا 

  یماریاستفاده از ارقام متحمل و مقاوم به ب 

 یماریب وعیقبل از ش میپتاس تیفسف یحاو باتیاستفاده از ترک 

  (کاراتان) نوکاپیداستفاده از سموم شیمیایی  % EC 50سولفور، در هکتار لوگرمیک کی یبا دز مصرف 

  با دز مصرفی  EC 75%  (تری دمورف) نیکسیکال، ملوگریک4  یبا دز مصرف  WP 80-90%  (گوگرد وتابل)

 در هکتار تریل کی با دز مصرفی  SC 12/5%  (کونازول یاپوکس) اوپوسو   در هکتار لوگرمیک 75/0

 شود یسمپاش اهانیگ یها دقت شود غلظت مناسب قارچکش به طورکامل رو و پشت برگ یستیبا. 
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 چغندر قند یداخل دکیسف -9

 عامل بیماری

 .باشد یم Peronospora farinosa f.sp. betae  قندچغندر یداخل دکیسف مارییامل بع

 عالیم بیماری

 مبتال گردد.  مارییب نیبوته چغندر ممکن است به ا یهای فوقان تمام اندام 

 رسد یبه نظر م یعیاز حالت طب تر روشن رنگشان شوند، یمبتال م ها اهچهیو گ ها لدونیکه کوت یموقع .

 لیتشک یقارچ برگ پوشش ریمرطوب در ز طیو در شرا گردند یم لیمتما نییوده به طرف پاهای آلاندام

 . شود یم

 گریهای د تر از قسمت روشن ،و به رنگ سبز متریسانت 4به قطر حداکثر   ییها ها لکه برگ یدر سطح فوقان 

به رنگ خاکستری  مارییهای عامل ب دییو کن رووفیدیهاست که کن لکه نیهم ریو در ز دیآ یم به وجود

 . دیآ یوجود مه ب یکرک

 دیدر آ دهیها ممکن است به رنگ قرمز پر برگ هیخشک حاش ییهوا آب و طیدر شرا. 

  پوشاند یجوان و دمبرگ را م های روی تمام برگ ی، پوشش قارچزییمرطوب اواخر پا طیدر شرا . 

 د.گرد یبرم نییها به طرف پا آن هیاز معمول و حاش تر میهای مبتال کوچک و ضخ برگ 

  های گلدار  بماند، در بهار سال بعد عالئم روی ساقه یباق نیدر زم رییبرای بذرگ چغندر های شهیاگر ر

 . گردد یظاهر م مارییهای مبتال به ببوته

 چند،یپ یهای گلدار کوتاه مانده و م . ساقهشوند یم میو ضخ دهیچیپ و ها متوقف شده برگ تمام رشد 

 لیهای مبتال تشک بر روی تمام قسمت یپوشش قارچ مرطوب طیو در شرا گردند یها متورم م کاسبرگ

 . شودیم

 دیآ یم ها به صورت جاروی جادوگر در متراکم شده و برگ نیگل آذ. 
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 شرایط مساعد بیماری

 خنک و مرطوب ضروری است.  طیشرا دیشد یدمیاپ جادیبرای ا 

 درصد   85مناسب   یو رطوبت نسب گرادیدرجه سانت 12  ها ومیاسپورانژ لیبرای تشک ممیدرجه حرارت اپت

 است. 

 درجه  20است. در دمای باالتر از  گرادیسانت درجه 10تا   4  ومیاسپورانژ یدمای مناسب برای جوانه زن

 اندک است. یاحتمال آلودگ گرادیسانت

    ضروری است یآلودگ جادیساعت مرطوب ماندن برگ برای ا 6حداقل. 

 پیشگیری و کنترل بیماریروش های 

 استفاده از ارقام مقاوم 

 جنس بتا اهانیاز گ ریبا محصوالت غ یناوب زراعت 

  مناسب هیتهو جادیبه منظور ا ها فیرد یو فاصله کاف یزهکش 

 مارییکاشت بذور از مناطق عاری از ب 

  ردیعالئم صورت گ نیاول دنیدر هزار مانکوزب به محض د 2با غلظت   یسمپاش.  

  یستیبا اهیدر گ یقیبرگ حق نیباشد به محض ظهور اول دیشد مارییهای قبل ب که در سال یرتصودر 

 .شروع شود یسمپاش
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 چغندر قند یلیگال زگ -10

 عامل بیماری

 ـداریاسـت. شـکل پا سـتیومیدیتریهـای ک نام دارد کـه از گـروه قـارچUrophlyctis leproides   مارییقارچ عامل ب

 .شوند یم لیها تشک است که درون گال یاستراحت رهایقـارچ اسـپو

 عالیم بیماری

 بـه سـبز روی  لیقهوه ای ما ایقرمز  ،یهای صورت به رنگ ییها عبارت از ظهور گال مارییب نیبارز ا میالع

 .است متریسانت کیحدود  اندازه دمبـرگ و پهنـک بـرگ بـا

  مربوط به  یاصل ها شـود امـا خسـارت برگ گال روی دمبرگ ممکن است منجر به خشک شدن تشکیل

وزن  یمتـر کـه گـاه یسـانت 10 روی طوقه بزرگتر با اندازه حدود های های روی طوقه است. گال گال

 .رسد یم زین لوگرمیک ـکیهـا بـه گـال

 دشو یم شهیو تا حدودی عملکرد ر ها یناخالص شیفزاا های روی طوقه سـبب کـاهش قنـد در هکتـار، گال . 

 ها مورد حمله  باکتری و ها توسط انواع قارچ نیها در صورت تماس با زم گال م،یعالوه بر خسارت مستق

 .شوند یو فاسد م رندیگ یقرار م

 
 عالیم بیماری گال زگیل بر روی برگ )شکل راست( و بر روی ریشه )شکل چپ(
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(چپ) کروسکوپیم زیرها  آن ییبزرگنما قارچ و یحتحفره های حاوی اسپور استرا (راست) اهیگال، نقاط س یبرش عرض  
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 دارد. اگر مزرعه بر  مارییدر گسترش ب یوجود آب آزاد نقش مهم مارییقارچ عامل ب تیبا توجه به ماه

 یو غرقاب ینتاست که مزرعه به صورت س یکمتر از زمان اریبس یآلودگ درصد شـود ـارییآب ـاهیگ ازیاساس ن

 شود.  ارییآب

 هستند، تناوب با  مارییقارچ عامل ب زبانیم یوحش چغندر تنهـا چغنـدر و نکـهیبـا توجـه بـه ا نیهمچن

 .دارد ـادییز ـتیاهم یو حـذف چغنـدر وحشـ زبانیم ریغ یمحصوالت زراع

 کشت زود هنگام 

 جمع آوری و انهدام بوته های آلوده و گال ها بعد از برداشت 

 خم عمیقش 

 دهد یرا کاهش م یدرصد آلودگ (اسفند لیاوا) مارییب میبا مانکوزب به محض بروز عال مزرعه یسمپاشـ. 

 

 چغندرقند ییایو نکروز آوندی باکتر یدگیپوس -11

 عامل بیماری

 کـه باعـثاست  نـرم  یدگیهـای مولـد پوسـ از باکتری یکی Pectobacterium betavascularum  باکتری

باکتری مـذکور در منـاطق گـرم از جملـه  شود.  یدر دمبرگ و نکروز آوندی غده چغندر قند م اهیم و سنر یدگیپوس

 .چغنـدر قنـد هسـتند مارگرهـاییب نیمخـرب تـر

 عالیم بیماری

 ابـدی یتوسعه مـ شهیتنها در ر ی. اما گاهشوند یم دهید اهیگ ای رهیذخ شهیو ر ییدر بخش هوا مارییعالئم ب . 

 شود یم دیشد یدگیو سبب پوس کند یها حمله م شهیآوندی دمبرگ و ر بافت بـه مـارییری عامـل ببـاکت. 

  ابندی یها ادامه م شده و در طول رگبرگ ها برگ روی یرنگـ اهیهـای سـ رگـه جـادیباعث ا مارییعامل ب . 

 اینرم و  یدگیپوس شکل ها به دو شهیدر ر یدگیپوس نی. اشود یپژمرده م اهیگی ها شهیر دیشد یدر آلودگ 

 .شود یخشک ظاهر م

  حلقه ها، شهیر یعرض برش. در شـود یو بافت آوندی نکروزه مـ افتهیرنگ  رییتغ ها شهیدستجات آوندی ر-

بـه  یهـا در مـدت زمـان کوتـاه اطـراف آن ینواح شوند، یها مشاهده م در آن کیهای آوندی نکروت



26 

 

طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یسه راه اشرفدفاصل ح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

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

Farnaz Tavakoli 

 ها شهیشدن ر ینبرده، بلکه باعث توخال نیرا از ب اهانیگ مارییب نیا. ابدی یم رییتا قرمز تغ یصورت رنـگ

 .شودیم

 شروع به  یاز قسمت انتهای تحتان شهیاست که ر نیچغندر ا شهیر ییایباکتر یدگیپوس ماریینشانه ب نیبارزتر

 ردیگ یم چغندر را فرا شهیهای ر تمام بافت افته،یتوسعه  جیتدره ب یدگی. پوسکند یشدن م اهیس و دنیپوس

 .گردد یها م و موجب فساد آن

 

غده ینرم و نکروز آوندی در برش عرض یدگیپوس مارییعالئم ب  

 شرایط مساعد بیماری

 ها، وجـود زخـم در دمبرگ. ضروری است ای شهیر های بیها و آس زخم شه،یبرای نفوذ باکتری به داخل ر

 الزم است. یبرای آلودگ اهیبرگ های گ ایطوقه و 

    الزم است مارییب عیبـرای گسـترش سـر گرادیدرجـه سـانت 30تا   25دمای. 

 است.  شتریبالغ و مسن ب اهانیدر گ مارییب نیبه ا تیحساس 

  شـوند یمـ شـتریباعـث خسـارت ب یباران ارییآب ایباران و. 

 دیتشد اهانیگ نیب شتریب فاصله ـلیآن به دل عیاستفاده از کودهای ازته و رشد سر شیبا افزا مارییب وعیش 

 . ابدییم
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  ای و ارییبر اثر اقدامات کشاورزی، آب اهیشده در طوقه گ ختهیهای ر خاک قیاحتماال از طر بیماریانتقال 

 .ردیگ یحشرات انجام م

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 کمتر تیاستفاده از ارقام با حساس 

  اهانیصدمه به گ جادیعدم ا 

 ازته دهایکو مصـرف مناسـب و متعـادل 

  کشت زود هنگام 

  فاصله کشت میتنظ 

 گ چغندرقندسوختگی بر -12

 عامل بیماری

    .Pرا در مازندران   مارییبمی باشد. عامل   Pseudomonas syringae pv. Syringaeعامل بیماری باکتری 

syringae pv. aptata .باکتری از   کـیبرگ مزارع چغنـدر قنـد در اصـفهان  یز عارضه سوختگا گزارش نمودند

 .را جدا کردند Xanthomonasجنس  

 عالیم بیماری

 ها ظاهر  و متن برگ هیدر حاش رهیای تا ت های کوچک قهوه برگ چغندر قند به صورت لکه یسوختگ

منجر به خشک  یو گاه ابدی یگسترش م جیتدره نامنظم بوده و ب شکل بـه ه،یهـا بـدون حاشـ . لکهشودیم

 د.گرد یشدن کل برگ م
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 شرایط مساعد بیماری

 دهند یرا نشان نم مارییب میعال دیهای جد شده و برگ متوقف مـارییبا گرم شدن هـوا ب. 

  شود یم عیشا مارییب میعال بوتـه مجـددا ییبا خنک شدن هوا در برگ هـای بـاال وریاز اواخر شهر . 

 خنک مشاهده شده است، خنک بـودندر فصل  ،یو هم غرقاب یباران ارییهم در مزارع با آب مارییب میعال 

 دارد. ــادییز ــتیاهم مــارییدر توســعه ب هــوا

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 تناوب زراعی دو ساله 

 عدم استفاده بیش از حد از کودهای ازته 

 کاشت ارقام مقاوم و متحمل 

 حذف، خارج کردن و سوزاندن بوته های آلوده 

 هیاز کاهش عملکرد قند قابل توص رییبرای جلوگ وریبهار و اواخر شهر اواسط در یمسـ بـاتیسـتفاده از ترکا 

 است. 

 کلرور مس دو در هزار  یاکس ایدرصد  میردو نب مخلوط تـوان از یباشد مـ عیشا مارییب نیکه ا یدر مناطق

 نمود. یدر مزارع محلول پاش مارییب نیو توسعه ا رییشگیبرای پ
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 چغندرقند ستینماتد س -13

 ل بیماریعام

 مهمترین نماتد چغندرقند است که به طور وسیعی در اکثر مناطق Heterodera schachtii نماتد سیستی چغندرقند

 د.شو چغندرکاری دنیا گسترش دارد و باعث ضعف، زردی، کاهش عملکرد و میزان قند در چغندرقند می

 عالیم بیماری

 ی باالیی دارند به صورت پژمردگی در اوقات گرم هایی از مزرعه که آلودگ های بیماری در قسمت نشانه

 شود. نمایان می روز

  خشکد.  و گاهی می (کوتولگی)افتد  های آلوده به این نماتد در بهار گرم به تعویق می رشد بوته 

 ها دراز  های برگ شود و ساقه های آلوده بعد از یک خشکی، پژمرده می نواحی که بهار سرد است بوته در

 .گردد می

 داشته  یدر جوانه زن ریتاخ رند،ینماتد بم نیبه ا یدر صورت آلودگ یاست قبل از جوانه زن ممکن اهـانیگ

 . رندیخاکزی بم مارگرهاییب ریسا اینماتد  میمستق حمله در اثـر یبعـد از جوانـه زنـ ایباشند، و 

 ممکن  زیباشند، و ن اشتهدم سـال اهـانیهای جوان آلوده به نماتد ممکن است دمبرگ درازتر از گ اهچهیگ

 .بمانند یاست تا زمان برداشت کوچک باق

 های سفید یا شیری  شود. سیست های فرعی متعددی ایجاد می در گیاهان مبتال، ریشه اصلی کوتاه و ریشه

  .های فرعی با چشم غیرمسلح قابل رویت است روی ریشه رنگ

  ای  تواند سراسری و یا لکه تد سیستی میکرده است که آلودگی مزارع به نما صحرایی مشخصمطالعات

کند و با گذشت  رشد و زرد رنگ تظاهر می هایی با گیاهان کم لکه های موضعی به صورت باشد. آلودگی

 یابند. زمان، مناطق آلوده گسترش می

  های گیاه در سنین مختلف است و مرحله گیاهچه بسیار حساس و آلودگی  آلوده کردن ریشه نماتد قادر به

 بینند. تر معموالً خسارت کمتری می ها شود. گیاهان مسن مرگ آن ید ممکن است موجبشد

  در ریشه از دیگر خسارت نماتد است که منجر به کاهش  کاهش خلوص شربت خام با افزایش امالح معدنی

 شود.  کیفیت محصول می
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 ردنماتد بستگی به میزان جمعیت و طول شرایط مناسب محیطی دا میزان خسارت این. 

 
 Heterodera schachtiiمزرعه آلوده به نماتد  

 

 یبا جود رطوبت کاف یدر هوای گرم حت Heterodera schachtii های چغندر آلوده به برگ یپژمردگ
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 با سالم( راست) Heterodera schachtii چغندر آلوده به سهیمقا

 

 چغندر قند ستیسبه نماتد  آلوده و چند شاخه شدن غده ادیز یهای فرع شهیرشد ر
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 چغندر قند یهای فرع شهیچغندر قند روی ر ستیو ساکن نماتد س یداخل مهیانگل ن رییماده های ش

 شرایط مساعد بیماری

 گذرانند می ،نماتدها زمستان را به صورت تخم، درون سیست لیمویی شکل محافظ. 

 رطوبت و تهویه خاک قرار  حرارت،شوند تحت تأثیر ترشحات ریشه، درجه  هایی که تفریخ می نسبت تخم

 .دارد

 توانند شرایط سخت را درون خاک  می شوند و نماتدهای ماده بعد از مرگ تبدیل به سیست پر از تخم می

 .تحمل کنند

 و هوایی مانند رطوبت و حرارت بستگی دارد دوره زندگی نماتد به شرایط آب. 
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 های قهوه ای ستیو س رییماده های ش

 

 ستیس های داخل تخم

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 ممنوعیت کشت در اراضی شدیداً آلوده 

  شت هر چه زودتر چغندرقند و هنگامی که حرارت خاک پایین است (: کفرار از بیماری)کشت زود هنگام

ه های نماتد، حرکت و حمل دهد که قبل از باز شدن تخم اجازه را می ، به گیاه این(درجه سانتیگراد 10-12 )

 .شده و از خسارت اقتصادی فرار نماید ها به چغندرقند با افزایش حرارت خاک تثبیت آن

  ای،  ذرت دانه گیاهان غیر میزبان مانند پنبه، گندم، جو،ساله با گیاهان غیر میزبان ) 5تا  3تناوب زراعی

 دمجان، طالبی، نخودآجیلی، خیار، گوجه، با زمینی، یونجه، شبدر، آفتابگردان، کدوی سورگوم، پیاز، سیب

 .(شود و لوبیا در تناوب با چغندرقند توصیه می

 استفاده از ارقام مقاوم 

 استفاده از نماتدهای شکارگر در مزارع برای کاهش جمعیت نماتد سیستی چغندرقند 
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 استفاده از کودهای آلی 

 ضدعفونی خاک به روش آفتابدهی 

  گازی قبل از کشت مثل متام سدیم و تلون هستند. سموم گرانول مانند تمیک و سموممبارزه شیمیایی با 

کیلوگرم است  50ها هستند. مقدار مصرف در هر هکتار   تر از گرانول عموماً سموم گازی موثرتر، ولی گران

 .شود بعد از کاشت بذر چغندرقند پاشیده می که بالفاصله

 

 شبدر ستینماتد س -14

 عامل بیماری

از مزارع چغندر قند استان های مختلـف ماننـد خراسـان، اصـفهان،  رانیا درHeterodera trifolii   شبدر ستینماتد س

 .و همدان گزارش شده است کرمانشاه فـارس، لرسـتان،

 عالیم بیماری

 اهچهیرفتن گ نیاز ب 

  یکم رشد 

  آلوده  اهانیگ دیشد یو پژمردگ یرونیهای ب زردی برگ 

 فـراوان باشـند.  یهای فرع شهیبا ر یچنگال شهیر ستمیهای آلوده کوچک و ممکن است دارای س غده 

 منجر به از دست رفتن کل محصول چغندر قند شود تواند ینماتد م ادیز حملـه زود هنگـام تعـداد. 
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 )چپ( های قهوه ای ستیو س )راست(چغند ر قند یفرع شهیر رویHeterodera trifoliiو زرد   رییماده های ش

 ل بیماریروش های پیشگیری و کنتر

 ممنوعیت کشت در اراضی شدیداً آلوده 

  کشت زود هنگام )فرار از بیماری(: کشت هر چه زودتر چغندرقند و هنگامی که حرارت خاک پایین است

درجه سانتیگراد(، به گیاه این اجازه را می دهد که قبل از باز شدن تخم های نماتد، حرکت و حمله  10-12) 

 ش حرارت خاک تثبیت شده و از خسارت اقتصادی فرار نماید.آن ها به چغندرقند با افزای

 گیاهان غیر میزبان مانند پنبه، گندم، جو، ذرت دانه ای،  زبانیم ریغ اهانیساله با گ 5تا  3 یتناوب زراع(

سورگوم، پیاز، سیب زمینی، یونجه، شبدر، آفتابگردان، کدوی آجیلی، خیار، گوجه، بادمجان، طالبی، نخود 

 ر تناوب با چغندرقند توصیه می شود.(و لوبیا د

 از ارقام مقاوم استفاده 

 از نماتدهای شکارگر در مزارع برای کاهش جمعیت نماتد سیستی  استفاده 

 یآل یاستفاده از کودها 

 خاک به روش آفتابدهی ضدعفونی 

 ن هستند. با سموم گرانول مانند تمیک و سموم گازی قبل از کشت مثل متام سدیم و تلو ییایمیش مبارزه

کیلوگرم است  50عموماً سموم گازی موثرتر، ولی گران تر از گرانول ها هستند. مقدار مصرف در هر هکتار  

 .که بالفاصله بعد از کاشت بذر چغندرقند پاشیده می شود
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 نماتدهای ریشه گره ای -15

 عامل بیماری

. گونه های زیادی از این وجود دارند رییدر خاک اکثر مناطق گرمس .Meloidogyne spp ریشه گره اینماتدهای 

و   M. javanicaهای  خسارت را گونهجنس شناسایی شده که بر روی چغندرقند خسارت وارد می کنند اما بیشترین 

M. incognita .روی چغندر قنـد وارد آورده انـد 

 عالیم بیماری

 نشوند.  یبه جوانه زنموفق  ایکوچک باشند و  ایهای زرد  آلوده ممکن است دارای برگ اهانیگ 

 همه  ایو  افتندیآلوده پژمرده شوند، ب اریبس اهانیهوای گرم و خشک گ ای سبک هـای احتمـال دارد در خاک

 برود.  نیمحصول از ب

  هر گال  کنند، یگال م جادیا یاصل شهینازک و ر یهای فرع شهیر معمـوال روی ریشه گره اینماتدهای

 د.اشچند نماتد ب کیممکن است دارای 

 ها در اثر  کند. گال جادیا یبسته و زخم نهیممکن است ظاهر پ شهینفوذ به قسمت های غده ای ر و حمله

بسته به گونه نماتد ممکن است ظاهری گرد مثل   شوند، یم جادیا ها تعـداد سـلول شیبزرگ شـدن و افـزا

M. hapla ،حلقوی مثل   ای دهیکشM. naasi  ،یی شکل مانند آلودگگرز های در هم ادغام شده تـورم ای 

 . رندیگ یخود مه ب M. incognitaبه  

 ها همراه باشد قارچ ای ها یباکتر هیثانو های یاز آلودگ یناش شهیر دیشد یدگیممکن است با پوس یآلودگ. 
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 آلوده به نماتد اهانیو گ( چپ)چغندر سالم 

 
 .Meloidogyne spp های جوان چغندر قند توسط اهچهیگال روی گ لیتشک

 

 Meloidogyne javanica  و غده چغندر قند توسط یهای فرع شهیگال روی ر لیتشک
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 کاشت ارقام مقاوم 

  لونیدر هر متر مربع(، ت تریل یلیم 100)  میمانند متام سد ینیخاک گلخانه با مصرف سموم تدخ یضدعفون 

 نیو آبامکت دیماه(، بازآم کیر مربع در دو نوبت به فاصله گرم در مت 5نماکور، نماگون)  و

 هفته 6-8تابستان حداقل به مدت   امیخاک در ا یآفتابده 

 شیو چر یتله چون گل جعفر اهانیکاشت گ 

 اصالح بافت خاک با افزودن رس به بستر کاشت 

 باشد یوثر مم زیبوته ن یافزودن به پا ایکاشت  نیدر ح یمانند راگب یاستفاده از نماتد کش. 

 

 نماتد ریشه گره ای کاذب -16

 عامل بیماری

 نیهمراه است، نام ا اهانیو کم رشدی گ یحمله نماتد با کوچکمی باشد.   .Nacobbus sppعامل خسارت زا نماتد 

ها مقداری  گال نیتفاوت که ا نیا باد باشـ یم ریشه گره ایهای نماتدهای  با گال شیها مشابهت گال لیدله نماتد ب

آن اطالق  بهم هـ ینیزم بیس یحیهستند که نام نماتد تسب Meloidogyne  های نماتد فاصله تر و مجزا تر از گال با

 کننـد. یبه چغندر قند حمله م N. dorsalisو   N. aberransدو گونه  .  شود یم

 عالیم بیماری

 در روزهـای  ینند و حالت پژمردگک یم هیو غده ای هم تغذ یهای فرع شهیر زیو ن نیهای موئ شهینماتدها از ر

 می شود. ـانیگـرم در مزرعـه نما

 الروهای در حال رشـد N. aberrans    برخالف الروهای Heterodera schachtii  وMeloidogyne spp.  

دهند و بعد از   یم لیبه سمت آوندها تشک لیمتما ییکنند و حفره ها یکورتکس چغندر قند حمله م بافت به

 .شوند یم لیتبد بالغ ت اندازی به نماتدهایپوسبار  3
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   نفـوذ الروهـای   ای یسطح هیچند روز بعد از تغذطیN. aberrans لکـه هـای نکـروزه و شـهیدر ر 

و اختالط  یسلول وارهیشوند. اضمحالل د یم انیو کورتکس نما درمیهای اپ در سلول یپرتروفیه

 .گرددیای چند هسته ای مآس غول های سـلول لیپروتوپالست منجر به تشک

 

 کند یهای مجزا و مستقل م گال جادیچغندرقند که ا یفرع های شهیر رویNacobbus aberrans   کاذب ریشه گره اینماتد 

 

  Nacobbus aberransگیاهان آلوده به 
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 پژمردگی چغندرقند بر اثر نماتد ریشه گره ای کاذب

 

 کاذب ریشه گره ایماده های بالغ نماتد 

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 کاشت ارقام مقاوم 

  و  لونیدر هر متر مربع(، ت تریل یلیم100)  میمانند متام سد ینیخاک گلخانه با مصرف سموم تدخ یضدعفون

 نیو آبامکت دیماه(، بازآم کیگرم در متر مربع در دو نوبت به فاصله 5نماکور، نماگون) 

 هفته 6-8داقل به مدت  تابستان ح امیخاک در ا یآفتابده 

 تله  اهانیگ کاشت 
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 بافت خاک با افزودن رس به بستر کاشت اصالح 

 باشد. یموثر م زیبوته ن یافزودن به پا ایکاشت  نیدر ح یمانند راگب یاز نماتد کش استفاده 

 

 پیچیدگی برگ چغندرقند -17

 عامل بیماری

 در ماریزایب های روسیو نیمهمتر از یکیBeet curly top virus (BCTV ) چغندر قند  برگ یدگیچیپ روسیو

گونه از گیاهان زراعی، ازجمله اسفناج، شلغم، کنجد، پنبه،  23از   سالوه بر چغندرقند این ویرو. عاسـت چغندر قنـد

صحرایی و  ک،  پیچکوعلف های هرز سلم  سهی، خیار،گوجه فرنگی، بامیه، لوبیا، عداآفتابگردان، ترب، ش

 .جدا شده استپشت پرده نیز ک عروس

در  دیهای جد به عنوان گونه زین Beet curly top Iran virus-BCTIVبرگ چغندرقند   یدگیچیپ یرانیا روسیو

 است. شده یجنس معرف نیا

 عالیم بیماری

 شود.  یخارج م ایها به سمت داخل و  خوردن آن چیها و پ موجب کوچک ماندن برگ مارییب 

 شود یم دهید وانهـای جـ برگ روی بر مارییب میعال. 

  جادیا ها های خار مانندی روی آن یبرگ ها زبر و متورم شده و برآمدگ نیریها در سطح ز رگبرگ 

 .شـودیمـ

 از دست  خود را ییهاکارآ شهیر نیشوند. ا یبدشکل م خورده و چیها پ شکیها کوچک شده و ر شهیر

 .شود یم یروز دچار پژمردگ گرم سـاعات در اهیداده و گ

  اسـت کـه آونـد آبکـش بافـت ردیگ یقرار م مارییب عامل ریتحت تاث که یاهیهای گ گربافتیاز د 

و ترشحات بافت روی ساقه ها و برگ ها  افتهیشده توسعه  جادیشکاف های ا جیبه تدر و شده  کینکروت

 .شود یم انینما

 ت صمغ از دمبرگ ها صوره شیرابه گیاهی ب  سبه دلیل مسدود شدن آوندهای آبکش توسط اجسام ویرو

 ها می شود.  روی آن بیرون زده که موجب رشد قارچ های ساپروفیتی
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 ریشه ی بوته های آلوده هویجی شکل شده. 

 
 پیچیدگی برگ

 

 چغندر)چپ(  شهیر یعرض برش در آوندی نکروز زین و)راست(  برگ  در پشت ها رگبرگ روی خار مانند های یبرآمدگ لیشدن و تشک متورم

 BCTV  روسیبه و آلوده
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 انتقال ویروس عامل بیماری

 ردیگ یانجام م یبه سخت( سالم اهیآلوده روی گ اهیعصاره گ یزن هیما قیاز طر)  روسیو یکیانتقال مکان. 

 توسط دو گونه زنجرک   عتیدر طب مارییب عامل روسیوCirculifer tenellus   وC. opacipennis به 

 .شود یمنتقل م ایصورت پا

 عد بیماریشرایط مسا

 باشد یآب و هوای گرم و خشک م ی مذکور ها برای زنجرک طیشرا نیبهتر. 

  دارد.  شترییشدت ب یآب و کم یخشک تنش در مزارع دچار مارییب 

 رونیو از ا نموده ها محدود زنجرک تیرا برای فعال طیشرا ط،یرطوبت در مح شیافزا لیبه دل یباران ارییآب 

 .باشد یکمتری برخوردار م یمنظم قرار دارند، از فراوان یباران ارییکه تحت آب یدر مزارع مارییب

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 مناسب تاریخ کاشت انتخاب 

  استفاده از ارقام مقاوم 

 از بین بردن علف های هرز میزبان ویروس 

 مبارزه با ناقلین به صورت ضدعفونی بذر و کنترل شیمیایی با حشرات ناقل 
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 شه ریشی )ریزومانیا( چغندرقندری -18

 عامل بیماری

تعلق  Benyvitusنام داشته که به جنس   Beet necrotic yellow vein virus-BNYVV  روسیو مارییب نیامل اع

 .دارد

 عالیم بیماری

 یهای سبز روشن تا زرد و پراکنده در مزرعه م صورت لکهه در مزرعه ب مارییب نیعالئم مشخصه ا نیاول-

 د. گردن یظاهر م رشد فصـل ـلیمعموال در اوا که باشد

 شهیر ـهیکـه در ناح میشو یرو مه ب های چغندرقندی رو زرد رنگ در مزرعه با بوته ینواح تر قیدق یبا بررس 

فراوان است کـه همـان مشخصـه عالئـم  یفرع های شهیمملو از ر شهیمعمول داشته و قسمت انتهای ر ریرشد غ

 .است ایزومانیر اریمیدر ب  یشـیر شـهیر

  آلـوده بـه هـای شهیانجام شده روی ر دیجد کسیمطالعات پروتوئوم BNYVV دیتول کینشان دهنده تحر 

 شهیر بوده است که احتماال در بـروز عالئـم نیو اکس دیاس کیمانند آبسز یاهیهای گ از هورمون یبرخ

 .باشند یالزم م ایزومانیر مارییخاص ب یشیر

 یها شــهیر حد از شیو انشعاب ب اهیگ شهیشامل کوتوله شدن ر یماریم بیعال ،یماریب شرفتهیدر ســطح پ 

-یبا آلودگــ دهد، یدار م شیر یاست که به آن ظاهر ی)غده ( اصل شهیدر اطراف ر دهیمرده و پوس یجانب

گردند  یده مهم فشــره سطح خاک ب ریو در ز شوند یم دهیاغلب پوس اهیگ یا رهیذخ یها شهیر یبعد یها

 .ردیگ ی) جام شراب ( را به خود م وانیو غده شکل ل

 در  نیهمچن رند،یم ینکروز شده و م یجانب هـای شـهیر زیو ن شهیآلوده، بخش انتهای ر داًیشد اهانیدر گ

 .گردد یم جادیا ای قهوه رنگ به یرنگ رییبافت آوندی تغ

 گردد یم ییهای هوا عالئم در اندام جادیجر به امن شهیهای ر موارد، خسارت وارد شده به بخش شتریب در 

شده  کیستمیس BNYVV  طیشرا یدر برخ، ولی باشد یم ییغذا مواد کـاهش جـذب آب و ـلیکه به دل

و زردی رگبرگ مشاهده  یپژمردگ ،یدگیزردی، چروک شامل یاز عالئـم برگـ یها انواع و روی برگ

 .گرددیم
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 اثر بیماری ریزومانیاعالیم زردی لکه ای در مزرعه بر 

  
 )چپ( ، زردی و نکروز رگبرگ( راست ) یشیر شهیر
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 چغندرقند در ایزومانیرا مارییاز ب یناش شهیر یآوندی در برش عرض نکروز

 

 انتقال ویروس عامل بیماری

 ناقل خاکزی  توسط ا،یزومانیر مارییب عاملPolymyxa betae  است، وفورییپالسمود تیپاراز کیکه 

 حمل یصـورت داخلـه ب و یاسـتراحت اسـپورهای از درصـد 15تـا   10توسـط   روسیو نیا.  ابدی یم لانتقا

 .گـردد یمـ

 برای مدت  تواند یم یاسپور استراحت میضخ وارهیچغندرقند با توجه به د کیزرد نکروت رگبرگ ـروسیو

های  خاک در یطوالن های سال برای تواند یم روسیموضوع و نیهم دوام آورد. بـا توجـه بـه یزمان طـوالن

 .بماند یباق آلوده

 از  ایو ادوات کشاورزی و  یکیمکان لیخـاک توسـط وسـا ییجاه ب جا قیابتدا از طر ایزومانیر مارییانتشار ب

 . ردیگ یبرداشت شده آلوده صورت م های شهیر ییجاه ب جا

 ناقـل آن  و مـارییب ـنیا ای لکـه های یگسترش آلودگ در مهم اریبس عوامل از زین ارییآب و آب نیهمچن

 د.دار
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 استفاده از ارقام مقاوم 

 )کشت زود هنگام ) از نیمه اسفند تا نیمه فروردین 

 شخم عمیق 

   (یاز تناوب تکرار زیسال)پره 5عدم کشت چغندرقند در مناطق آلوده حداقل تا 

 یو استرس آب یدر کود ده حیصح تیریاعمال مد 

 رعایت مسایل قرنطینه ای در جا به جایی چغندرقند و خاک همراه غدد 

 جلوگیری از ورود ماشین آالت و دام آلوده 

 )عدم استفاده از کود حیوانی و آبیاری غرقابی ) در صورت امکان 

 از بین بردن بخش های آلوده گیاهی 

 ناقل   هینوع آفتکش موثری عل چیتاکنون هP. betae ینشده است. البته مشخص شده است که با برخ یمعرف 

 مارییدیکلروپروپن/دیکلروپروپان کنترل ب ای دیبروما لیمانند مت (ونیگاسیفوم) شونده نیتـدخ سموماز 

 ممکن است.

 

 Beet Yellow Virus بیماری های ویروسی زردی چغندرقند  -19

 عامل زردی های روسیکلستروو -19-1

 عامل بیماری

رشته ای  کرهیپ کیگروه دارای  نیاعضای ا .هسـتند یاهیگ های روسیزا از و گروه خسارت کی ها روسیکلستروو

 .شـده اسـت لیای تشک ها از آر.ان.ای تک رشته ژنوم آن و بـوده یچیتقارن مارپ با  ریانعطاف پذ

 عالیم بیماری

 زاییمـاریب دایشـد هـای هیسـو ی. برخـباشـد یمـ ـرییمتغ زیشدت عالئم زردی ن ،یروسیو هیبسته به نوع سو  

BYV شوند یهای آلوده م های جوان بوته زرد شدن آن در برگ ای رگبرگ موجـب شـفاف شـدن. 
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 های  نکروزه شدن آن همراه باشد. رگبرگ ای روشن یلـیشفاف شدن رگبرگ ممکن است بـا زردی خ

 . دهنـد یرا نشان مـ یها غالبا فرورفته و عالئم نکروز بافت برگ یانیثانوی و م

 شوند یم میای ضخ طور قابل مالحظهه ها ب سلول یپرتروفیه لیدله برگ ب یلیمزوف های بافـت. 

  از  ییها بخش ایتمام پهنک  یدگیپر و رنگ یعموم عالئـم شـاخص آن شـامل زردی ماری،یبا توسعه ب

 یکه چرم شوند یم و شـکننده یچرمـ م،یهـا ضـخ بـرگ نی. ادینما یتر بروز م های مسن برگ در برگ

 ـایرد زسبز زینقاط ر ی. گاهباشد یها به هم م شدن سلول کیو نزد ها وارهید یاز فشردگ یشدن بافت ناش

 . دهد یکه ظاهری برنزی به سطح برگ م دیآ یوجود مه های مسن ب برگ روی نکـروزه در

 یگکنندة آلود زیمتما از عالئـم مشخصـه و ـلیطو ـایای  نقطـه کینکروت ینواح  BYV  هایروسیو ریاز سا 

 .شود یشناخته شده عامل زردی در چغندرقند محسوب م

 زردی چغندرقند  روسیو(BYV  )شـود یموجب کاهش محصول شـکر مـ. 

 
 ) از راست به چپ( شرفتهیو مراحل پ یآلودگ هیدر برگ چغندرقند، مراحل اول یروسیعالئم زردی کلستروو

 قال ویروس عامل بیماریتان

 روز 4های آلوده تـا   منتقل شده و شته ایپا مهیروش ن بهگونه شته 22توسط حداقل  س های مذکور ویرو

 .باشند یم یکنندگ آلوده قادر به حفظ قدرت آلوده اهیاز گ هیتغذ پـس از

 شوند یمحسوب م ها روسیو ـنیناقـل ا نیباقال مهمتـر اهیشته شبز هلو و شته س. 

 شود یممنتقل ن یکیبه روش مکان روسیو. 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 حذف بوته های چغندر زمستان گذران 

 از بین بردن علف های هرز 

 معدوم کردن بوته های آلوده 

 مبارزه شیمیایی با ناقلین 

 عامل زردی های روسیلوتئوو -19-2

 عامل بیماری

 :ها عبارتند از گونه نیند. اا شده میچغندرقند به سه گونه تقس مارگریب های روسیدر حال حاضر، پولروو

 ((Beet mild yellowing virus-BMYV چغندرقند فیزردی خف روسیو -1

 ((Beet western yellows virus-BWYV-USA چغندرقند یزردی غرب روسیو -2

 ( Beet chlorosis virus-BChVچغندرقنــد  ) کلروز روسوی  -3

 عالیم بیماری

  ه ها ب و در اکثر اوقات در نوک برگ یرگبرگ نیبـ یـواحصورت نقاط زرد کم رنگ در نه بعالیم ابتدا

 .دیآ یوجود م

  ردیگیرا در بر م یرگبرگ نیب یتر شـده و اکثـر نـواح رنگ و پر شتریب یزردشدگ زانیم ماری،یب شرفتیبا پ. 

   کامال ها رگبرگ اطراف یاز نواح ریتمام سطح برگ به غ بایو شکننده شده و تقر میتر ضخ مسنبرگ های 

 ماننـد یبرگـ های عامل لکه توسط قارچ یمعموال نسبت به آلودگ یاهانیگ چنین .شوند یزرد رنگ م

 .باشند یتر م حساس ایآلترنار

  در زمـان وقـوع ـاهیسـن گ ژهیوه رقـم و بـ تیحساسـ ـروس،یو هیها بسته به سو کاهش درصد قند غده زانیم 

 .باشد یم رییمتغ یآلودگ
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 مل بیماریانتقال ویروس عا

 مذکور توسط گونه های مختلف شته منتقل می شوند. ویروس های 

 ش های پیشگیری و کنترل بیماری رو

 خودداری از کشت چغندرقند در مجاورت مزارع آلوده 

 استفاده از ارقام مقاوم و متحمل 

 مبارزه شیمیایی با ناقلین 
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 موزاییک چغندرقند -20

 عامل بیماری

کـه  Potyviridae  از خـانواده Potyvirus متعلـق بـه جـنسBeet mosaic virus   نامه ت باس یروسیو مارییعامل ب

 می باشد. ریپذ خمشی ا رشـته هکـریدارای پ

 عالیم بیماری

 سبز روشن در متن  یصورت ظهور نواحه در برگ ب یرنگ راتییشامل تغ مارییب نیعالئم ا نیتر شاخص

 هیها نامنظم بوده و ظهور اول لکه نی. اشود یم دهینام کیموزائ حااصطال کـه باشـد یبـرگ مـ یعیسبز طب

با رشد و  جیتدره که ب باشد یم جوان هـای در برگ (به زرد لیما)روشن  یلیصورت نقاط سبز خه ها بآن

 .نـدیآ یهـای نـامنظم در مـ نقاط به شکل لکـه نیبزرگ شدن پهنک برگ ا

  و نوع واکنش  روسیو( هیسو)که بسته به نژاد شود یها مشاهده م گدر بر کیاز حالت موزائ یمتنوعدرجات

 .باشـند یرقم چغندرقنـد متفـاوت مـ

 که در غالب  اشد بیدر چغندرقند م یروسیو های مارییب نیتر و گسترده نیعتریاز شا یکی مارییب نیا

 .دارد انتشار ـایدر دن ـاهیگ ـنیمنـاطق کشـت ا
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 انتقال ویروس عامل بیماری

 شود یمنتقل م ایها به روش ناپا از شته ادییهای ز توسط گونه روسیو نیا. 

 (سالم اهانیروی گ ماریب اهیمالش عصاره گ)یکیمکان یزن هیبه روش ما یشگاهیآزما طیدر شرا روسیو نیا 

 .باشند یقابل انتقال م

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 ت شود تا حال مینحوی تنظبه امه کشت چغندرقند شده است تا برن هیتوص مارییب نیا تیریهت مدج

حادث نگردد.  (ای عمدتا شامل چغندر بذری و چغندر غده) چغندرقند هـای زراعـت نیبـ یزمـان یهمپوشـان

طور همزمان در مجاورت ه ب چغندرقند غـده ـدیشـود تـا مـزارع بـذری و مـزارع تول یسـع گریعبارت ده ب

 .احداث نشوند گریکدی

 مزارع  رامونیاز داخل و پ یغیرتیش و شیکش سهیخروس، ک از جمله تاج مارییب نیا زبانیهای هرز م علف

 چغندرقند حذف شوند.

 ( مانند اسفناج) ندینما یسبز عمل م پل عنـوانه کـه ب ییهـا از احداث مزارع چغندرقند در مجاورت زراعت

 .خودداری نمود دیبا

 استفاده از ارقام مقاوم 

 اقلین مبارزه با ن 
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 مهم ترین علف های هرز مزارع چغندرقند

 ( Malva parvifloraپنیرک ) 

 مشخصات علف هرز

 رهیچند ساله که در ت ایساله  کیاست  یاهیگ رکیپن  Malvaceae  های شهیر ایجای داشته و توسط بذر و 

 .ابدی یم ریتکث شوند، یم دیخزنده تول مهین های ساقه که از ییبجا نا

  های منشعب و کرکدار است بوده و دارای ساقه نیبر زم دهیخواب اهیگ نیا. 

 هیآن متناوب، مدور و در حاش یقیهای حق شکل و برگ یقلب ایسه گوش و  رکیپن یلدونیکوت برگ های 

 . است های گرد دارای دندانه

 باشند یمنشعب و کرکدار م رکیهای پن ساقه . 

 به قرمز است.  لیمتما ای آن فندقه مرکب و بذرهای آن قهوه وهیم ،یتا سوسن دیسف اهیگ نیهای ا گل 

 رسند یمهر م لیو بذور آن از اواسط تابستان تا اوا دهد یهرز در بهار جوانه زده، در تابستان گل م علف نیا . 

 ییها استان ریبه طور پراکنده در سا یساز بوده ول در مزارع چغندرقند استان خوزستان مشکل شتریب اهیگ نیا 

 .شود یم هدید زین  شود یمت ها کش که چغندرقند در آن
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 (Convolvulus arvensis)پیچک 

 مشخصات علف هرز

 ازخانواده ساله چند یاهیگ ییصحرا چکیپ ( Convolvulaceae )باشد یم . 

 اهانیبه دور گ دهیچیپ ای و نیبر سطح زم دهیوخواب ادیهای آن دارای انشعابات ز که ساقه یاست علف یاهیگ 

 .باشد یم

  دارد زومیبذر و ر قیاز طر ادییو گسترش ز ریتکث تیقابل ییصحرا چکیپ. 

 و رهیسبزه ت ها برگ نیرنگ ات. اس ها فرورفته گرد و قائده آن اهیگ نیا یلدونیکوت های نوک برگ 

 .باشند یم بلنـد هـا دمبـرگ آن

  سـبز  هـا و رنـگ آن بـوده قیهای عم و در قاعده دارای لوب زیسه گوش، نوک ت یقیبرگهای حق نیاول

 . اسـت ـرهیت

 باشند یم فیهای کوتاه و ظر دارای کرک شیصاف و کم و ب ک،یآن منشعب، بار های ساقه. 

 باشد یم قیهای عم و در قاعده دارای لوب زیسه گوش، نوک ت شکل برگ معمـوال . 

 قرار  یکیبار دمگل روی بر فردمن به صورته هستندک پورییوش روشن  یتا صورت دیسف چکیهای پ گل

 .دارند
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 باشد یناهموار م یبوده و دارای سطح اهیتا س رهیای ت کپسول و به رنگ قهوه اهیگ نیا وهیم . 

 است ریمتغ عدد 300تا   25  نیب اهیتعداد بذر در هر گ. 
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 (.Amaranthus sppتاج خروس) 

 مشخصات علف هرز

 دهیخروس خواب اجهای ت های مختلف، گونه گونه نیدر ب (A. blitoides )ای) قرمز شهیخروس ر و تاج 

-یم دهیبرخوردار بوده و در اکثر مناطق چغندرکاری د شترییب تیدرجه اهم ( از .retroflexus Aایستاده )

 . شوند

 است و در خانواده   تابستانه ساله و کی یاهیتاج خروس گAmaranthaceae ریجای داشته و توسط بذر تکث 

 .بدای یم

 A. blitoides  تاج خروس خوابیده

  ،رنگ  رییتغ یارغوان ایبه قرمز و  یو پس از مدت باشد یابتدا سبز رنگ م در است، نیبر زم دهیخواباین گونه

 .دهد یم

  های  و رگبرگ یمتناوب، واژ تخم مرغ ،ی، چرم(متریسانت 3تا  5/1به طول  )گونه کوچک  نیهای ا برگ

 .رنگ است دیآن سف

 باشند یم متریسانت 50و به طول   منشعب ،یعلف ن،یبر زم دهیخواب اهیگ نیهای ا ساقه . 

 یها مستقر م برگ کناره های سبز تا قرمز است که در از گل یشامل دستجات دهیخروس خواب تاج نیآذ گل 

 .شوند یتا مهر ظاهر م وریها معموالً در شهر گل نی. اباشند
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 (A. retroflexus)قرمز  شهیخروس ر تاج

 رقابت و آلوده قدرت از ،یشیو زا یشیساختار رو لیهرز مزارع چغندر بوده و به دل های علف نیز مهمترا 

 برخوردار است.  ییباال یکنندگ

 برسد.  زین متریسانت 200به   تواند یمساعد م طیگونه در شرا نیارتفاع ا 

 یبه قرمز تا صورت لیگ آن متماای بدون کرک دارد که رن چهه خروس ساق تاج یلدونیکوت های برگ 

 .باشد یم یها قرمز کم رنگ تا صورت آن نیریسبز تا قرمز و سطح ز ها برگ نیا یسطح فوقان. باشدیم

 های  از کرک دهیمنشعب و پوش اهیگ نیهای ا . ساقهباشد یمتناوب م اهیگ نیدر ا یقیهای حق برگ نیاول

 . باشند یقرمز م به لیما ای رنگ بلند و به رنگ سبز کم ایکوتاه 

 برگ برجسته و تا نیریهای آن در بخش ز دارای دمبرگ بلند و رگبرگ ستادهیخروس ا های تاج برگ 

 . باشندی رنگ م دیسف حدودی

 خروس سنبله متراکم است و در انتهای ساقه قرار دارد تاج نیگل آذ. 

 آن کپسول است.  وهیسبز و م اهیگ نیهای ا رنگ گل 
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 متر است.  یلیم کیبراق و به قطر  اهیکوچک س مدور، اه،یگ نیبذر ا 

 رسند یم زهییو قبل از شروع سرمای پا دهند یدر بهار جوانه زده، در تابستان گل م بذرها نیا. 
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 (Solanum nigrumتاجریزی )

 مشخصات علف هرز

 ینیزم بیو از خانواده س یساله، تابستانه، علف کیاست  یاهیگ زییاجرت (Solanaceae  ) که توسط بذر

 .شود یم دهیبوده و در اغلب مزارع چغندرقند د عیآن در کشور وس انتشار .ابدی یم ریتکث

 ها تخم  برگ نیاست. ا یها ارغوان آن نیریسبز رنگ و سطح ز اهیگ نیا یلدونیهای کوت برگ ییباال سطح

 . های کوتاه هستند  از کرک دهیپوش ها هیحاش در شکل بوده و یمرغ

  یارغوان زیها ن برگ نیا نیریز سطح .باشند یم رهیصاف، کرکدار، و سبز ت زییتاجر یقیهای حق برگاولین 

 .کم رنگ است

 نامنظم هستند. ای منظم فاقد کرک و دارای انشعابات ایکرکدار  دار، هیزاو ایهای آن گرد  ساقه 

  رهیو به رنگ سبز تدار  دندانه ایسه گوش، صاف  ایشکل  یعلف هرز متناوب، تخم مرغ نیهای ا برگ 

 .باشندیم

 رنگ  اهیابتدا سبز و سپس س ها وهیم نیا. آن سته است وهیزرد رنگ و م ای دیکوچک و سف زییتاجر های گل

 .شوند یم

 بذر کرم رنگ است. 60تا   15حاوی   وهیهر م 

  باشد یم ریتا ت بهشتیارد زییتاجر یموسم گلده. 
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 (Xanthium strumariumتوق ) 

 علف هرزمشخصات 

 یساله خانواده کاسن کیهای هرز  توق از علف (Asteraceae  ) .ابدییم ریبذر تکث قیاز طر اهیگ نیا است. 

 های ها در بخش های برجسته است. برگ دارای دمبرگ بلند و پهنک آن دارای رگبرگ اهیگ نیا های برگ

 متقابل است.  نییپا های قسمت متناوب و در یفوقان

 باشد یهرز م علف نیهای ا ساقه از مشخصه نییهای پا بر روی بخش اهیوچک و سهای ک وجود لکه. 

 متر یلیم 30تا   12و به اندازه   یآن فندقه، خاردار، محکم، چوب وهیهای توق کوچک و نامشخص و م گل 

 .شودی و انتقال بذر آن محسوب م واناتیبرای اتصال به بدن ح یدار و عامل قالب وهیم خارهای. است

  به مدت چند  یدارد و دوم یزن جوانه تیها قابل از آن یکیرنگ است که  ای قهوه دو بذر وهیاخل هر مد

 .ماند یم یسال در خواب باق

 های  وهیتا مرداد ماه است و م ریآن ت یو زمان گلده ردیگ یدر بهار و تابستان صورت م اهیگ نیا یزن جوانه

 .رسند یم زییآن در پا
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 (Kochia scoparia)جارو 

 مشخصات علف هرز

  رهیساله از ت کیعلف هرزی است جارو  Chenopodiaceae  ،متریسانت 210تا   50و به ارتفاع   یعلف ستا،یا 

 . ابدی یم ریکه توسط بذر تکث است

 های خراسان مشکالت  از مزارع استان ییها بخش و یغرب جانیعلف هرز در مزارع چغندرقند استان آذربا نیا

 . کند یم جادیبرای چغندرکاران ا یتوجه قابل

 قوی  یبیجهت رق نیو از ا ادیهای چغندر ز آن بر روی بوته اندازی هیسا زانیبا توجه به تاج گسترده جارو، م

 .باشد ینور م افتیبرای در

 ها  برگ نیا یبرابر پهنای آن است. سطح فوقان 4تا   3ها   و طول آن کیجارو بار یلدونیکوت های برگ

به خاکستری و  لیجارو متما یقیهای حق برگ نیاول. به قرمز است لیمتما ها آن نیریو سطح ز رهیز تسب

 . باشند یبه شکل روزت م هیاول مراحل ها در برگ نیهای نرم است. ا از کرک دهیپوش

 هستند و نرم لیهای طو از کرک دهیهای جارو صاف، سبز رنگ، دارای انشعابات فراوان و پوش ساقه .

 .دهد یای م شعابات فراوان جارو به آن ظاهری درختچهان

  و در مراحل  زییها در فصل پا برگ نی. اهستند شکل ای زهیو سرن کیمتناوب، بار اهیگ نیهای ا رگب

 . شود یم رنگ قرمز اهیو تاج گ ییهای هوا زمان کل اندام نی. در اندیآ یبه رنگ قرمز در م یدگیرس
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 کننده قوی برای آب و مواد  جهت رقابت نیو از ا شوند یخاک مستقر مجارو در عمق  یاصل های شهیر

 .باشند یم ییغذا

 ها قرار گرفته بوده و در محور برگ ییدو تا ایبه سبز و به صورت منفرد  لیهای جارو کوچک، متما گل-

 اند. 

 باشند یشکل و پهن م یتخم مرغ ای، قهوه علف هرز نیبذرهای ا . 

 جارو  یگلده موسم در مجموع یول شود یمشاهده م ادییتنوع ز اهیگ نیا یدههر چند در خصوص زمان گل

 .رسند یتا آبان م وریتا مهر ماه بوده و بذور آن در شهر ریت
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 (Tribulus terrestrisخارخسک )

 مشخصات علف هرز

 چیق رهیو از ت نیبر زم دهیساله و خواب کیهای هرز  خارخسک از جمله علف (Zygophylaceae )

 .ابدی یم ریو توسط بذر تکث باشدیم

 است یو گوشت دیشکل و دم برگ آن کوتاه، سف یقاشق ،یخارخسک گوشت یلدونیکوت های برگ. 

 شکل و نوک  ای زهیجفت برگچه سرن 6تا   4مرکب و پری و شامل   اهیگ نیا یقیحق های برگ نیاول

 .خاکستری است ها آن نیریز و سطح رهیها سبز ت برگ یی. سطح باالباشند یم زیت

 8تا   5مرکب و شامل   اهیگ نیهای ا . برگباشند یهای خارخسک پرزدار و از قاعده منشعب م ساقه 

 .است فیهای لط از کرک دهیپوش شکل و یلیجفت برگچه مستط

 شکل و  یمثلث خار 5تا   2 آن فندقه و مجهز به های وهیعلف هرز زرد رنگ، کوچک و م نیهای ا گل

 بذر است.  4تا   2ناشکوفا و شامل   اهیگ نیا وهی. مدباشن یم زینوک ت

 روشن است. ای قهوه و به رنگ یبذر خارخسک کوچک، تخم مرغ 

  ماه است وریخارخسک خرداد تا شهر یموسم گلده. 
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 (.Sinapis sppخردل وحشی) 

 مشخصات علف هرز

 علف نیاز جمله مهمتر یخردل وحش ( های هرز خانواده شب بوBrassicaceae= Cruciferae  ) به حساب

 . دیآ یم

  هرز مهم در  علف کی به عنوان ایدن ریگرمس یو حت ریگرمس مهیاز مناطق معتدل تا ن ارییدر بس اهیگاین

 . باشد یاوقات بهاره مطرح م یو گاه زهییهای پا کشت

 همدان،  ل،یاردب ،یو غرب یشرق جانیآذربا الن،یگ های گلستان، مازندران، استان رانیدر ا اهیگ نیرستنگاه ا

 .است شده و خوزستان گزارش نیتهران، قزو زد،یلرستان، هرمزگان، فارس، خراسان، اصفهان، 

  است که توسط بذر  متریسانت 250تا   30و به ارتفاع   ستایا ،یساله زمستانه، علف کی یاهیگخردل وحشی

 .ابدی یم ریتکث

  یقیهای حق برگ نی. اولباشند یای شکل و بدون کرک م وهپهن و قل یخردل وحش یدونلیهای کوت برگ 

 یهای نامنظم بوده و سطح فوقان دار و دارای دندانه لب یآن کم هیراس گرد، حاش شکل، در یآن چماق

 .برگ و دمبرگ آن کرکدار است

 ی ها برگ دارای لب ینیها و سطح پائ روی رگبرگ ژهیبه و ،دار متناوب، کرک اهیگ نیا یهای اصل برگ

 ای هستند. دندانه ای و قیعم

 باشد یهای زرد روشن م و محوری با گل ییای، انتها خوشه یخردل وحش نیآذ گل. 

 تا خرداد ماه است.  بهشتیارد هرز علف نیا یموسم گلده 

 باشند یم نیبدون کرک، خشک، شکوفا و از نوع خورج یهرز خردل وحش علف ییانتها های وهیم. 

 اهیبه س لیای متما و به رنگ قهوه میلیمتر 5/1تا   1به اندازه  ،دون کرکصاف، ب یخردل وحش بذرهای 

 .باشندیم
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 (Portulaca oleraceaخرفه )

 مشخصات علف هرز

 و از خانواده   نیبر زم دهیخواب ای ستایساله، تابستانه، ا کیاست  یاهیخرفه گPortulacaceae  که توسط

 .ابدی یم ریبذر تکث

 زنند یجوانه م بهشتیارد ایو  نیردخرفه در فرو بذرهای. 

  ها بنفش  آن نیریز سطح و یچماق مانند، گوشت یگاه ده،یکش یضیب اهیگ نیا یلدونیهای کوت برگ

 .ای است به قهوه لیسبز متما ای

 باشند یم شکل و در قسمت باال گرد یلیمستط یقیهای حق برگ نیاول . 

 ندیآ یدر م نیوی سطح زمر دهیو سپس به صورت خواب ستادهیابتدا ا اهچهیگ. 

 انشعابات خرفه باشند یم متریسانت 30تا   15بدون کرک، منشعب و به طول   ،یخرفه گوشت های ساقه .

 .باشند یم رابهیش دارای یمعموالً قرمز رنگ و گاه

  و بدون دمبرگ هستند.  یتخم مرغ متناوب، صاف و براق، واژ  آبدار، ،یعلف هرز گوشت نیهای ا برگ 

 د.باشن یساقه مستقر م ییهای انتها و در بخش کوچک، زرد رنگ اریبس خرفه یها گل 

 رنگ و براق است.  اهیبذر س ادییو محتوی تعداد ز (مجری) کپسول علف هرز میوه این 

 رسد یم زییو بذر آن در پا رفته به گل وریتا شهر ریو در ت باشد یتا مهر م ریخرفه ت یموسم گلده. 
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 ( Hibiscus trionum) وکنفید

 مشخصات علف هرز

 رکیپن که در خانواده ستایساله و ا کیهرزی است  علف یکنف وحش ایکنف  وید(Malvaceae  ) جای

 برسد. زیمتر ن 1به   تواند یبوده و ارتفاع آن م یعلف اهیگ نیدارد. ا

 کنف  یقیحق های . برگباشند یشکل م یسبز روشن، براق، گرد و قلب وکنفید یلدونیکوت های برگ

های  و برگ ییو دوتا قیهای عم دارای لوب ینییهای پا نامنظم، برگ ماتیتقس متناوب، دارای یوحش

 های نامنظم است.  ها دارای دندانه آن هیحاش ها گرد و برگ هی. لبه کلباشند یلوب م  3دارای  ییباال

 باشند یدار و دارای انشعابات پراکنده م راست، کرک وکنفیهای د ساقه . 

 به صورت منفرد در بغل  ایو  ییتا 4تا   2زرد رنگ بوده که به صورت دستجات   هرز علف نیهای ا گل

 .شوند یم دهید یهای فوقان برگ

  باشند یشکل م وییکل ایسه گوش  ایکپسول و شامل تعدادی بذر گرد  اهیگ نیامیوه. 
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 (Senecio vulgarisزلف پیر )

 مشخصات علف هرز

  یخانواده کاسن( دو ساله و به ندرت چند ساله یگاه)ساله  کیهای هرز  ز جمله علفپیر ازلف 

(Asteraceae )باشد یم. 

  باشند یو دارای نوک مدور م دهیکش ریزلف پ یلدونیهای کوت برگ. 

 دار  برگ آن لوب نیو چهارم نیدار بوده و سوم دندانه فیطور خفه ب اهیگ نیا یقیهای حق برگ نیاول

 . اشندبیم

 دار و  دمبرگ ینییهای پا دار هستند. برگ و لوب متناوب های آن و برگ متریسانت 60  اهیگ نیارتفاع ا

 .باشند یفاقد دمبرگ م یهای فوقانبرگ

 گل لوله ای زرد رنگ هستند 20تا   15ای و شامل   استوانه تول،یکاپ اهیگ نیا نیگل آذ. 

 باشند یای رنگ و مجهز به پاپوس م قهوه ک،یبذرها بار عدد و 1000  اهیدر هر گ دییتعداد بذر تول . 

 ماه است نیفرورد اهیگ نیا یموسم گلده. 
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 ( Rumex crispusساق ترشک )

 مشخصات علف هرز

  در خانواده هفت بند ساق ترشک(Polygonaceae )ای ساله چند های هرز از جمله علف اهیگ نیجای دارد. ا

ساق ترشک  نی. عالوه بر اردیگ یای منشاء م به قهوه لیمتما های شهیروی ر است که رشد مجدد آن از

 .ابدی یم ریتکث زیتوسط بذر ن

 باشند یتا گرد م یآن تخم مرغ یقیهای حق برگ نیو اول فیساق ترشک ظر یلدونیکوت های برگ .

دار موج ها هیو در حاش تر ضیو در قسمت وسط عر کیو بار ای زهین ترشک سر ساق ای های قاعدهبرگ

 . باشند یشکل م یلیمستط تا ای زهین کوچک و سر ییهای انتها است. برگ

 باشد یبه قرمز م لیهای آن سبز متما خوشه و گل اهیگ نیا نیآذ گل . 

 به قرمز است.  لیمتما ای قهوه ساق ترشک سه گوش و به رنگ وهیم 

 کند. دیتول هزار بذر 4تا   3قادر است   اهیسه گوش و هر گ اهیگ نیبذر ا 

  است مهر ماه تا ساق ترشک خرداد یموسم گلده. 

 زارها، مراتع  علف ،یزراع های نیدر زم شتریو ب دهدی م حیمرطوب را ترج یعلف هرز ساق ترشک نواح

 .شودی م افتی ها و نهرهای آب جاده هیو حاش
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 (Chenopodium albumسلمه تره ) 

 مشخصات علف هرز

  ای است که در خانواده چغندر ساله کیهای  ونهاز جمله گسلمه تره (Chenopodiaceae  ) جای گرفته

 . ابدی یم ریبذر تکث قیاست و از طر

 تا    30 نیدارد. ارتفاع آن ب ادییز انشعابات آن عمودی، ستبر و کوتاه است و های شهیو ر ستادهیا اهیگ نیا

 .درس یم زین متریسانت 200تا   یول باشد یم متریسانت 100

 7ها   طول آن. باشند یدار م دمبرگ شیشکل با نوک گرد و کم و ب یضیتره ب سلمه یلدونیکوت های برگ 

آردی است.  دیو در باال سف رهیها قرمز ت برگ نیا نیریها است. سطح ز برابر عرض آن 6تا   4  و متریلیم 8تا  

های  برگ نیاول یول باشند، یناوب مدار و مت نامنظم دندانه بطور تا سه گوش، یهای کامل تخم مرغ برگ

 .شوند یظاهر م ییصورت دوتا به یقیحق

 یهای بعدی تخم مرغ و برگ یتره به صورت متقابل و دارای پهنک کامل تخم مرغ سلمه ینییهای پا برگ 

ها . برگباشند یشکل م ای زهیسرن نیگل آذ کیهای نزد . برگباشند  یم دار دندانه تا سه گوش، متناوب و

 خاکستری روشن است.  رنگ دار و به اقه سلمه تره به حالت پودری و شورهو س

 باشند یدار و بصورت افراشته م تره کلفت، گوشه های سلمه ساقه. 

 و خاکستری  کیکوچک، بدون پا اهیگ نیهای ا است. گل تیتره اجزاء گل با چشم مسلح قابل رو سلمه در

 . هستند به سبز لیمتما

  باشد یشکل م یو هرم ییانتها ریو غ (کولیپان)نآن خوشه گرز نیآذگل. 

  باشند یم اهیو س ای قهوه تره سبز رنگ و بذرهای آن سلمه وهیم. 

  شکل بوده و سطح آن زبر و فاقد کرک و غده است یتره عدس سلمهبذر. 
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 (Abutilon theophrastiگاو پنبه )

 مشخصات علف هرز

  رکیدر خانواده پن که ستایا ساله و کینه، علف هرزی است تابستاگاو پنبه(Malvaceae )ردیگ یم جای. 

 یگاوپنبه قلب یقیهای حق برگ نیول. اشکل هستند یمدور و در قاعده قلب اهیگ نیا یلدونیکوت های برگ 

 .باشند یدار م دندانه ها هیو در حاش متناوب شکل،

  رسد یم زین متریسانت 220و ارتفاع آن به   افتهی ریعلف هرز توسط بذر تکث نیا. 

  های  و کوتاه و برگ یاز کرک های مخمل دهیپوش اهیهای باال منشعب، کل گ در بخش راست، ساقه آن

 طیشرادر   یول متراستیسانت12تا  5بطور معمول  ها برگ عرض .باشند یدار م و دمبرگ زیآن نوک ت

 .برسند زین متریسانت 25  به توانند یم مطلوب

 شوند یها ظاهر م و در بغل برگد باشن یکوتاه م ای هیزرد رنگ و مستقر بر روی پا پنبه های گاو گل . 

 به  لیای متما بذر قهوه 15تا   5ای خاردار و محتوی   شکل، دارای حلقه یفنجان فندقه، اهیگ نیا وهیم

 . باشند یخاکستری م

 است مرداد ماه تا پنبه خرداد گاو یموسم گلده. 

  



78 

 

طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یسه راه اشرفدفاصل ح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

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

Farnaz Tavakoli 

  

 

 ( Sonchus arvensisشیر تیغی ) 

 مشخصات علف هرز

 باشد یم یهای هرز خانواده کاسن علف گریز دشیر تیغی ا . 

 است به قرمز لیمتما اهیگ نیا اهچهیگ . 

   باشد یمنشعب م یهای فوقان و صاف است و در بخش یهای توخال و دارای ساقه ستایهرز ا علفاین . 

 های  دار و دارای دمبرگ و برگ لوب اهیگ نیه ای اهای قاعد رنگ سبز براق است. برگ به های آن برگ

 . باشند یساقه آغوش م یفوقان

 شود یرنگ از آن خارج م دیسف ای رابهیش ،یغیت ریش های ساقه در صورت قطع . 

 باشند یهای آن زرد رنگ م کالپرک و گل اهیگ نیا نیگل آذ.  

  بذرهای آن دارای پاپوس هستند و فندقه یغیرتیش وهیم. 
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 ( Polygonum aviculareهفت بند )

 مشخصات علف هرز

 زند یگرم شدن دما در بهار جوانه م محض ساله است و به کی یاهیهفت بند گ . 

 باشند یمتر م یسانت 10تا   3با ساقه های بلند و خزنده به طول   ف،یهفت بند ظر های اهچهیگ. 

 سطح خاک ساقه  کیو نزد ینییپا ییها هستند . گره نیر زمب دهیبلند و معموال خواب ،یعلف اهیگ نیساقه های ا

 دارند.  را ییها شهیر دیتوان تول

 نیینسبتا کلفت و پهن هستند و در قسمت پا شیها شکل و دمبرگ ای زهیو ن کیهای هفت بند بار برگ 

 .ها به حالت متناوب قرار دارند . برگدهرا پوشان اهیساقه گ دور یمیها غالف پارانشآن

  شوند یم مشاهده و در محل اتصال برگ به ساقه دیبه سف لیهای آن کوچک و متما گل. 

  دهد یدر اواسط تابستان رخ م یو گلده کند یم دایپ شیعلف هرز در بهار و تابستان رواین . 

 براق و صاف  اه،یتا س رهیای ت بذور قهوه نیرنگ ا کند، یم دیبذر تول 800تا   200طور متوسط   به هر بوته

 .استمیلیمتر  5/2تا   2ها   ست و طول آنا
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 ( .Cyperus sppاویارسالم ) 

 مشخصات علف هرز

  ای است که در خانواده جگن هرز چند ساله های علف نیاز مهمتر اویار سالم(Cyperaceae  )دارد جای . 

 قاعده  شکل است و در یثلثم یها توپر و دارای مقطع ساقه آن فه،یسه رد اهیگ نیهای مستقر در قاعده ا برگ

 برگ مانند وجود دارد. و لیطو براکته 4تا  2  نیهر گل آذ

 و بدون انشعاب که توسط بذر و غده  متریسانت 90تا   25به ارتفاع   ستا،یاست چند ساله، ا یاهیگ ارسالمیاو

 .ابدی یم ریتکث

 کند یند رشد مها مستقر هست که روی غده ییها جوانه شیرو قیعمدتاً از طر ارسالمیاو. 

  سه  ایها دو  برگ نی. اباشند یتر م اما کوتاه اند بالغ اهیگ های برگ همانند اهیگ نیدر ا هیهای اول برگ

 .باشند یو به رنگ سبز روشن م ییغشا ف،یلط ،یو خط دهیکش فه،یرد

 ندباش یصاف و بدون کرک، سفت، تو پر، بدون انشعاب و سه گوش م ستاده،یا اهیگ نیهای ا ساقه. 

 بوده  ها زومیها و ر غده ارسالمیاو های شهیو به طور متراکم منشعب است. منشاء ر برییف اهیگ نیا های شهیر

 در خاک نفوذ کنند.  مترییسانت130  و قادرند تا عمق

 ونددیپ یبه وقوع م اهچهیگ یزن هفته پس از جوانه 6تا   4ها   غده لیتشک ارسالمیدر او. 

 ها در گونه   شه و سنبلچهخو اهیگ نیدر ا نیگل آذC. rotundus به  لیای متما قهوه ایای و  به رنگ قهوه

ها . گلرندیگ یدهنده قرار م که به صورت خوشه در انتهای ساقه گل است کیبار مسطح ،یارغوان ایقرمز و 

 .است چتر هیشب آن نیای وگل آذ قهوه به لیمتما ییطال ایو رنگ زرد به C. esculentus  در گونه

 ساقه گل دهنده و گل  دیو در اواخر بهارتول شود یدر بهار و با شروع گرم شدن هوا آغاز م ارسالمیاو شیرو

 .کنند یم

  ( یزن هفته پس ازجوانه 8و حداکثر  6تا  4) ارسالمیدراو ها گل لیبا تشک همزمان دیجد های غده دیتول

 .باشدیم

 

 



83 

 

طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یسه راه اشرفدفاصل ح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

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

Farnaz Tavakoli 

 

 

 (Bromus tectorumعلف پشمکی )

 زمشخصات علف هر

  انیکه در خانواده گندم یساله و علف کیاست  یاهیگعلف پشمکی (Poaceae )اهیگ نی. اردیگ یجای م 

 .شود یم افتی ریبا های نیها وزم راه مزارع، آب هیدر حاش شتریب

 وجود نداشته باشد،  یزن برای جوانه یرطوبت کاف زییکه در پا یزمستانه است اما هنگام یاهیگ یپشمک علف

 . زند یم جوانه ر بهارد اهیگ نیا

 کرک دار است.  اریحالت لوله شده دارند و غالف برگ بس هیدر مراحل اول اهیگ نیا های هاهچیهای گ برگ

 یپشمک های علف زائده دار و دارای کرک است. برگ ز،ینوک ت ک،یبار یقیحق برگ نیپهنک اول

زبر است.  ییها هیو نسبتاً بلند با حاشهای نرم  کرک دارای معموالً  ز،یبه رنگ سبز روشن، نوک ت ک،یبار

 .باشدی م متریلیم 4تا   2ها   و عرض آن متریسانت16تا   4برگها   نیطول ا
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 ها دارای گره، منفرد و  . ساقهباشد یم زیهای ر از کرک دهیپوش ایفاقد کرک و  ف،یضع اهیگ نیا های ساقه

 . شندبا یم متریسانت 60تا   10  دسته ای بوده و به ارتفاع ای

 زان،یآو متر،یسانت 20تا   5کم رنگ، به طول   یارغوان ایبه رنگ سبز  کول،یپان یپشمک علف نیگل آذ 

 . شود یها ختم م ای است که به سنبلک و شکننده کیو دارای انشعابات بار هیسو کی متراکم،ریغ

 ها متصل هستند و به گلچه باشند یم لیراست و طو ف،یظر ها شکیر اهیگ نیدر ا. 

 ابدی یم رییای تغ از سبز به بنفش و سپس قهوه کولیرنگ پان یدگیدر زمان رس. 

 است ریس ای قهوه ایو  ییخرما ،یرنگ بذرها کاهو  و بلند هستند کیبار یپشمک بذرهای علف. 
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 ( . Lolium Sppچچم )

 مشخصات علف هرز

   جنسLolium است.  انیتاه عمر خانواده گندمچندساله کو ایساله و  کیهای هرز  علف گریاز جمله د 

 باشد یم متریسانت 60تا   45و ارتفاع آن   یعلف اهیگ نیا یشیهای رو ساختار اندام  . 

 است ها صاف و بدون کرک های چچم زبر و غالف برگ سطح برگ. 

  باشند یم فیو ظر برییچچم ف های شهیر . 

 مقابل محور  فیرد است که در دو ییها لکو دارای سنب کیبار ل،یسنبله، نسبتاً طو اهیگ نیا نیگل آذ

 .باشندی کوچک و مسطح م اهیگ نیهای ا سنبلک. رندیگ یسنبله قرار م یاصل

  ای است ها قهوه و رنگ آن دهیو کش کیبار ،یضیبذرهای چچم ب. 
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 (. Setaria sppدم روباهی )

 مشخصات علف هرز

  علف هرز متعلق به جنس   نیاSetaria رهیاز ت  Poaceae باشد یم . 

 زانی. مشوند یم دهید زین ریگرمس مهیاما در مناطق سرد و ن ند،یرو یم در مناطق معتدل عمدتا یانواع دم روباه 

 است.  ادیز اریدر مناطق گرم بس هرز علف نیبه ا یآلودگ

 شوند یبذور با بذر غالت مخلوط م نیکرده که معموالً ا دیتول ادییز بذره ایگ نیا. 

 سبز  یباهرو دم(S. viridis )و  باشد یم متریسانت 100تا  10ارتفاع و به  یساله، تابستانه، علف کی یاهیگ

-غالف کرک هیحاش یبدون کرک ول اهیگ نیا هیهای اول و پهنک برگ غالف .ابدی یم ریتوسط بذر تکث

به  لیرنگ سبز ما و در مرحله بلوغ به یبه رنگ سبز علف ای، تسمه دهیکش اهیگ نیهای ا برگ. دار است 

 یمشخص اما رگبرگ وسط های رگبرگ دار، سبز روشن و دارای . پهنک برگ صاف و نوکباشدی قرمز م

بدون کرک  ای آن زبر نیریسبز کمرنگ است. سطح باالی برگ زبر و سطح ز ای دیبه صورت برجسته و سف

 فاقدگوشوارک است. یاست. غالف برگ در دم روباه

  سبز  یها در دم روباه ساقه(S. viridis ) باشند یم متریسانت 100تا  10راست و به ارتفاع. 

 مانند  خیکه معموالً پرتراکم و س باشد یم ییو انتها کیبار های کولیسبز، شامل پان یدم روباه نیآذ گل

 د.هستن

 های گونه در وهیم  Setaria باشد یبه صورت گندمه م. 

 های مختلف   در گونه یموسم گلدهSetaria باشد یم وریتا شهر ریوالً از تمعم. 
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 ( Echinochloa crus- galli سوروف )

 مشخصات علف هرز

  انیساله تابستانه، از خانواده گندم کی یاهیگسوروف (Poaceae  )است . 

 است.  ازمندیروز ن 200تا   160  خبندانیدوره عاری از  کیو به  باشد یمناطق گرم م اهانیسوروف از گ

بذر  قیساله و تابستانه که از طر کیبرگ،  کیبار متر،یسانت 180تا   50به ارتفاع  ایستا  ستا یاهیسوروف گ

 . ابدی یم ریتکث

 است. دار شهیو در قاعده ر منشعب های آن بدون کرک، اغلب ساقه 

 شود یآن ظاهر م اهچهیزده و گ در فصل بهار و همراه با گرم شدن هوا جوانه سوروف بذر . 

 آن عدم وجود زبانک صیو تنها راه تشخ باشد یبرنج م هیشب رشد هیمراحل اول سوروف در اهچهیگ (Ligule )

 دهیهم در سوروف د(  Auricle)  گوشوارک . در اغلب مواقع،باشد یدر محل اتصال غالف برگ به ساقه م

 .شود ینم

  آن پهن و تا حدودی  وساقه رهیسبز ت ایبه خاکستری  لیفاقد کرک، به رنگ سبز متما یقیهای حق برگ نیاول

 .رنگ است یارغوان

 صاف،  ،یها در قاعده قرمز تا ارغوان . ساقهباشند یهای سوروف به رنگ سبز روشن، راست و قوی م ساقه

 . شوند یطوقه منشعب م ایو از قاعده  هستند بدون کرک، زبر و زمخت

 انتهای ساقه  در است که متریسانت 25به طول   رمتراکمیغ ییها و به شکل سنبله کولیپان اهیگ نیا نیگل آذ

 . باشد یو منشعب م یبه رنگ سبز تا ارغوان و قرار دارد 

 باشد یگندمه م نوع از نهیگرام رهیت اهانیگ ریسوروف مانند سا وهیم. 

  ای رنگ است بذر سوروف براق و خاکستری تا قهوه. 
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 (Dactylis glomerataعلف باغ )

 مشخصات علف هرز

  شود یمحسوب م انیهای هرز چندساله خانواده گندم علف ازعلف باغ . 

 یو گسترش م ریتکث ینیرزمیهای ز مجدد از روی ساقه یزن جوانه قیاز طر ایو  بذر هرز توسط علف نیا-

 . ابدی

 باشند یم علف باغ به رنگ سبز روشن های اهچهیگ . 

 باشند یم گولیفاقد گوشواره اما در قاعده دارای ل اهیگ نیا یقیهای حق برگ. 

  ظاهر  اهیقاعده گ ایهای آن از روی ساقه و  ارتفاع دارد و برگ متریسانت 120تا  30  نیب ستا،یبالغ اگیاه

 ها زبر است. آن سطح پهنا دارند و متریلیم 6تا   3بوده و   کیها بار برگ نی. اشوندیم

  باشند یکرک م های علف باغ متعدد، متراکم، صاف و بدون ساقه. 

 ها به صورت خوشه و متراکم که به  طول دارد. گل متریسانت 15تا   10علف باغ سنبله، منشعب و   نیگل آذ

 اند.  سمت و در انتهای انشعابات واقع شده کی در ییتا 4تا   2های   شکل دسته

 ماه است ریتا ت بهشتیارد اهیگ نیا یموسم گلده. 
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 (Sorghum halepenseقیاق )

 مشخصات علف هرز

 انیکه در خانواده گندمگیاهی چند ساله است  قیاق Poaceae .جای دارد 

 دو  نی. اشود یها خارج م است که در صورت مصرف توسط دام از بدن آن ییو بذرها زومیدارای ر اقیق

 های میعلف هرز در اقل نیا ادیگسترش ز رغمیرا مشکل ساخته است. عل اهیگ نیکن کردن ا شهیر یژگیو

 است. ییاستوا ریو ز ییاستوا معتدل، ییآب و هوا طیبا شرا ینواحخاص  شتریمختلف، ب

 ابدی یم ریتکث زومیتوسط بذر و ر مترکهیسانت 400تا   50و به ارتفاع   ستادهیاست چند ساله، ا یاهیگ اقیق. 

  و کامالً برجسته  دیها سف برگ یانیخشن، به رنگ سبز روشن و رگبرگ م اهیگ نیا یقیهای حق برگ نیاول

های  از کرک دهیمشخص وجود دارد که پوش هیبا حاش ای صفحه گولیدر قاعده پهنک برگ ل. باشد یم

 .شود یبخش گوشواره مشاهده نم نیاست. در ا فیلط

 نی. ارندیگی خاک منشاء م مترییسانت 30  هیموجود در ال های زومیاز روی ر اهیگ نیا ییهای هوا ساقه 

به رنگ سبز روشن، متناوب،  اقیهای ق برگ هستند. برگ ادیید زتعدا دارای ها خشن، راست، قوی وساقه
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اند. غالف برگ صاف، بدون  روی ساقه قرار گرفته و به صورت متناوب بر باشند یو صاف م دهیبلند و کش

 زبر است.  ها برگ هیو حاش ارداریکرک، ش

 یبه قرمز، ارغوان لیدد، به رنگ متمابا انشعابات متع متر،یسانت 60تا   15باز، به طول   کولیپان اقیق نیگل آذ 

 از کرک است.  دهیرنگ و پوش کم تا سبز

 نیدر ا کولیپان دیاما تول ابد،ی یادامه م زییو تا پا یزن از حدود هفت هفته پس از جوانه اهیگ نیگل در ا دیتول 

 .باشد یم زییپا لیتابستان و اواخر تابستان تا اوا لیدو مرحله، اوا یط اهیگ

  باشدیدار م به قرمز و سطح آن کرک لیای ما قهوه ایو  اهیس به رنگ ز،یشکل، نوک ت یتخم مرغ قایبذر ق .

 د.ینما یم زومیو ر ییهای هوا اندام دیتول و تابستان جوانه زده لیاوا ایدر بهار و  اقیبذر ق

 



93 

 

طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یسه راه اشرفدفاصل ح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

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

Farnaz Tavakoli 

 

 (.Cuscuta sppسس ) 

 مشخصات علف هرز

   سس و به خصوص گونهC. compestris های انگل است که در خانواده سس گونه نیتر مهم از جمله 

(Cuscutaceae )دارد جای . 

 هرز در  علف . این هرز سس به محصول چغندرقند از کشورهای مختلف گزارش شده است خسارت علف

کرده  جادیا ادییو خراسان رضوی مشکالت ز یغرب جانیچغندرقند استان آذربا مزارع و عمدتاً در رانیا

 .است

 باشند یی سس فلس مانند و کوچک مها برگ . 

 شوند یم وجود دارند که انشعابات ساقه از آنجا خارج ییها گره اهیگ نیهای ا بر روی ساقه. 

 چهار  گل جام. است افتهی لیکاسبرگ تشک 5  ای 4ی گل از   رنگ و کاسه دیهای سس کوچک و سف گل

 . باشند یو اغلب صاف م نیرنگ ای دیسف زنگوله بوده و ایپنج گلبرگ دارد و به شکل استوانه و  ای

 عمدتاً  اهیگ نیبذر در ا دیاست اما تول زییتا پا بهشتیاز ارد یزن و زمان جوانه گونه سس بسته به یموسم گلده

 .ردیگ یصورت م زییدر اواخر تابستان و پا
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 هرز در مراحل قبل از کاشت های علف تیریمد

 مزرعه انتخاب

 ساز  هرز مشکل های به علف نیزم ینسبت به عدم آلودگ دیبرای کاشت چغندرقند با نیزمزمان انتخاب  در

هرزی که کنترل  های علف ریخروس و سا تاج چک،یتوق، پ ،یسس، چغندر وحش ارسالم،یاو اق،یهمچون ق

 د.حاصل کر نانیاطم ها در مزرعه چغندرقند مشکل است، آن

 مصرف یچرا که حت رد،یمورد توجه کشاورزان قرار گ دیبا یزراع نیها در زم سابقه کاربرد علف کش 

مانده و چغندرقند  یها در خاک باق برای مدت تواند یم یهای قبل ها در کشت کش علف یکم از برخ ریمقاد

 قرار دهد.  ریتأث تحت را در کشت بعدی

 ها نیلیآن ترویهای خانواده دی ن به علفکش ادیچغندرقند به مقدار ز ( Dinitroaniline  )نیفلورالیتر لیاز قب 

(Trifluralin) ،ترفالن (Treflan ) نیمتالیپند ایو (Pendimethalin )و پروال (Prowl ) که به منظور کنترل

 رند،یگی مورد استفاده قرار م ونجهیو  یگوجه فرنگ ا،یپنبه، آفتابگردان، لوب های زراعت هرز در های علف

از کشت  دیدر سال قبل مورد استفاده قرار گرفته باشد، با فوق های که علفکش یحساس است. در صورت

 مزرعه خودداری کرد.  نیچغندرقند در ا

 نیهمچون آتراز ییها کش علف در صورت استفاده از (Atrazine )و اترکس (Aatrex ) در مزرعه ذرت

 .دیچغندرقند اجتناب ورز کشت کوتاه از یدر فاصله زمان دیبا زیو سورگوم ن

 رییشگیپ

 تیریهای مد روش نیحال موثرتر نیو در ع نیتر نهیکم هز ن،یتر ساده ن،یتر ییاز ابتدا یکی رییشگیپ 

 .رود یمار هرز به شم های علف

 تر ها را آسان آن تیریکنترل، مد های نهیضمن کاهش هز هرز های علفبه مزرعه  کی یاز آلودگ رییشگیپ

انسان از  تیو در نها ارییآب های کانالدن وده بوکشاورزی، چرای دام، آل آالت نی. ابزار و ماشسازد یم

 .باشند یمد یمنطقه جد کیهرز به  های علف یشیرو ریهای تکث های انتقال بذر و اندام راه نیجمله مهمتر

 به شرح زیر است:های هرز  مزارع به علف یاز آلودگ رییشگیهای پ راه نیمهمتر 
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 مداوم مزرعه: شیپا -الف

 از دست کشاورز فرار  ،قبل یهرز موجود در فصل زراع های ره تعدادی از علفتوجه داشت، هموا دیبا

 دیدر فصل جد یزراع نیهرز برای آلوده کردن زم تعداد علف نی. همپاشند یم نیخود را در زم بذرو کرده 

های آخر فصل  ماه یحداقل دو بار در سال و ط دیبا یگسترش آلودگ از رییخواهند بود. برای جلوگ یکاف

مزرعه  (هرز تابستانه های علف یبرای بررس) و تابستان (هرز زمستانه های علف یعمدتاً برای بررس)ستان زم

خود هستند  بذر زشیهرزی که از محصول قبل فرار کرده و قادر به ر های قرار داده و علف دیرا مورد بازد

 .ها به مبارزه پرداخت قرار داد و با آن ییرا مورد شناسا

 :یهداشتاقدامات ب -ب

 از  ارییاست. در بس ارییهای آب هرز به داخل مزرعه، کانال های های انتقال بذر علف راه نیاز مهمتر یکی

حرکت  ریبابت، مس نیمزارع در فواصل دورتری نسبت به مزرعه قرار داشته و از ا ارییآب آب منبع، موارد

هرز مزارع باالدست به مزرعه  های علف امر موجب انتقال بذر نی. ابود مزارع مختلف خواهد هیآب از حاش

سازی هرز پاک های از وجود علف مزارع حرکت آب در رهاییمس دیجهت، با نیمورد نظر خواهد شد. از ا

 .شوند

 گریکارگران مزرعه از جمله د نیهای کشاورزی، ورود دام به داخل مزرعه و همچن نیماش ،یدام کودهای 

ارتباط  نی. در اباشند یهرز به داخل مزارع چغندرقند م های علف یشیرو های اندامو عوامل پراکنش بذر 

هرز به داخل مزرعه را  های های ورود علف راه و کرده تیرا رعا یکشاورزان مقررات بهداشت دیبا زین

 .ندیمسدود نما

 هرز های علف تیریمد ییایمیش ریهای غ روش

 های مختلف استفاده کرد.  از روش دیهرز با یها در کنترل علف تیزراعت چغندرقند و به منظور موفق در

هرز  های علف تیریمد ییایمیش ریهای غ روش نیاز جمله مهمتر هرز های علفی کیو مکان یکنترل زراع

مناسب بستر بذر، انتخاب  هیته ،یزراع اهیتراکم گ کاشت، شیآرا ،یتناوب زراع قیاز طر توانندیهستند که م

 .رندیگ صورت در مزرعه یکیاستفاده از ادوات مکان کود و آب و تیریرقم مناسب، مد
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 :یزراع تناوب

 نیقطعه زم کی دیها با هرز به علفکش های و بروز مقاومت علف یاز گسترش آلودگ رییبه منظور جلوگ 

مناسب در آن از جمله  یهای زراع . تناوب و انتخاب گونهابدیبه کشت چغندرقند اختصاص ن سال 4از  شیب

مقاومت  دهیهای هرز و مهار پد علف تیموجب کاهش جمع موارد ارییاست که در بس ییاه راه نیمهمتر

 .شود یم اهانیگ نیها در ا به علف کش

 های هرز در خاک است از گسترش بانک بذر علف رییهای جلوگ راه نیاز جمله مهمتر یزراع تناوب.  

 آماده سازی بستر بذر: 

 امر به خصوص  نیهرز است. ا های بر علف اهیگ نیهای غلبه ا هقدرت رقابت چغندرقند از جمله را شیافزا

 عیو پوشش سر یزن سرعت جوانه شیای بر خوردار است. افزا فوق العاده تیفصل رشد از اهم لیاوا در

دو عامل تحت  نی. اباشند یم اهانیگ نیرقابت ا تیدر باال بردن قابل مهم دو عامل یزراع اهیتوسط گ نیزم

 یداشته و چنانچه کشاورزان توجه کاف قرار آماده سازی بستر بذر و فواصل خطوط کاشت وهیرقم، ش ریتأث

 .موفق خواهند بود زیهرز ن های علف تیریدر مد ندیامر نما نیبه ا

 زمان  نیبرخودار است. در اغلب مناطق ا ییباال تیمناطق، زمان آماده سازی بستر بذر از درجه اهم یبرخ در

و کاشت آن  ئیزبستر بذر چغندرقند به طور کامل در پا هیماه است اما ته بهشتیارد دوم مهیبهار و معموالً ن

خاص خود را داراست. هرچند  اییاست که مزا ییها روش گریفرصت ممکن در بهار از جمله د نیدر اول

نچه قرار دهند اما چنا ریتاث های هرز زمستانه کاشت چغندرقند را تحت روش وجود علف نیممکن است در ا

 خسارت علف های هرز نهیزم مییهای هرز سبز شده نما قبل از کاشت چغندرقند در بهار اقدام به حذف علف

پاراکوات  ایو  تیفوسیگل یهای عموم کاربرد علفکش قیعمل از طر نی. ادیچغندر به حداقل خواهد رس به

 ای هیال ،یسمپاش اتیم عملهای هرز فوق و پس از انجا باال بودن تراکم علف صورت خواهد شد. در سریم

 دییتوده تول ستیهرز بهاره و متعاقب آن ز های علف یرا پوشش داده و جوانه زن نیمالچ مانند سطح زم

 .های هرز در طول دوره رشد چغندرقند را کاهش خواهد داد توسط علف

 

 



98 

 

طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یسه راه اشرفدفاصل ح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

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

Farnaz Tavakoli 

 مزرعه در مراحل کاشت و داشت تیریمد

 در مزرعه  یطلب هستند و به محض وجود فضای خالفرصت  یهرز موجودات های توجه داشت، علف دیبا

که در مزرعه چغندرقند و  ندیدقت نما دیجهت، کشاورزان با نی. از ادهند یم پوشش ها را آن مکان عاًیسر

 .دیایوجود نه ب یفواصل کاشت، فضای خال قیدق تیعدم رعا ایو  اهیگ نیبد سبزی بذور ا لیبه دل

  تراکم  تیرعان ضم ،یفضای خال جادیاز ا رییجلوگ نیو همچن نیزم عیبهتر است به منظور پوشش سر

 .در نظر گرفته شوند متریسانت 55تا   45کاشت چغندرقند   های فیمناسب، فواصل رد

 هستند که زمان سبز شدن بذور چغندرقند را  گرییاز جمله نکات د چغندرقند کاشت و عمق کاشت خیتار

گرفتن آن نسبت به  یشیزودتر چغندرقند و پ سبز وارد فوق موجبم قیدق تی. رعادهند یقرار م ریتحت تأث

 .بخشد یرقابت را قوت م انیدر جر اهیگ نیا تیو موفق شود یهرز م های علف

 هستند  ییفاکتورها گریاز جمله د مارگریبا آفات و عوامل ب عیبه موقع و مقابله سر ارییمناسب، آب یکودده

چغندرقند در  ییها توانا آن قیدق تیقرار داده و در صورت رعا ریثرا تحت تا چغندرقند که رشد بوته های

 .دهند یم شیهرز را افزا های مقابله با علف

 است  یچغندرقند به شکل یکیولوژیزیف اتیخصوص نیو همچن یشیهای رو توجه داشت که ساختار اندام دیبا

جهت، چنانچه  نی. از ادهد یم شیموجود در خاک را افزا ییاز عناصر غذا هرز های که بهره مندی علف

باشد،  شتریکودها برای چغندرقند ب نیاستفاده ا امکان کمتر و یهرز به کودهای مصرف های علف یدسترس

. مصرف نواری کودها شد خواهد شتریهرز ب های شده و امکان مقابله آن با علف شتریب اهیگ نیقدرت رقابت ا

هرز به  های علف یپخش سرتاسری کود در مزرعه، دسترسو استقرار کود در جوار بذر چغندرقند و عدم 

 ها خواهد شد.  را کاهش داده و موجب کندی رشد آن منبع نیا

 کنند یم فیآن را ضع چغندرقند هستند که با حمله به گرییاز جمله موارد د یاهیگ گررمایآفات و عوامل ب .

 خواهد فراهم اهیگ نیهرز بر ا یها به علفاز قدرت رقابت چغندرقند کاسته شده و امکان غل ط،یشرا نیدر ا

در کل مزرعه امکان بروز مشکل فوق را به  ها مارییآفات و ب وعیاز ش رییمکرر مزرعه و جلوگ دیشد. بازد

 .رساند حداقل خواهد
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 های هرز علف یدست نیوج

 از  یکیشدند،  یکه بذور منوژرم معرف یو تا زمان الدییم1960های هرز تا سال   علف یدست نیوج

های چغندرقند  به تنک بوته ازیبذور منوژرم و عدم ن دی. با تولشدی م محسوب مزرعه اتیعمل نیمهمتر

از کشورهای  ارییکارگری، در بس های نهیهز شیافزا و یهای انتخاب و عرضه علفکش دیبا تول نیو همچن

 نیو کمتر شد. با ا ترکم های هرز توسط چغندرکاران علف یدست نیوج نیو همچن لیکاربرد کج ب ایدن

رصد د های هرز صد علفکش ها، علف قیبا کاربرد دق طیشرا نیدر بهتر یتوجه داشت که حت دیحال، با

کاربرد علفکش ها در زمان و مقدار نامناسب،  ،یطینامساعد مح طیشرا ن،یشوند. عالوه بر ا ینم کنترل

هستند که ضرورت  یاز جمله عوامل ناهایگ نیهنگام ا رید یزن های هرز و جوانه تراکم باالی علف

 .کنند یم را گوشزد یلیروش تکم کیهای هرز به عنوان  علف یدست نیانجام وج

 یکیکاربرد ادوات مکان

 است.  (یفیبه خصوص در محصوالت رد)های هرز  های کنترل علف روش نیاز مهمتر یکی خاکورزی

 ییباال تیکم است، از درجه اهم های هرز آن گونه تیکه جمع ییها نیزم روش به خصوص در نیا

 . باشد یبرخوردار م

 هرز و  به عمق کاربرد ادوات، نوع خاک، ارتفاع علف هرز های علف یکیمکان تیریمد ریدرجه تأث

ات به دقت انجام نشود ، ممکن لیحال، چنانچه عم هرد. در دار یرطوبت خاک بستگ زانیچغندرقند و م

 صدمه وارد شود.  زیها ن است به آن

 ها در معرض آفتاب و در  قرار دادن آن شه،یاز ر هرز های خروج علف یکیاساس کار ادوات مکان

مهم کاربرد  اثرات گریاز د زیخاک ن ریهای هرز در ز هاست. مدفون شدن علف خشک شدن آن تینها

 است. یکیادوات مکان

 باشد یم شتریب ریدر موارد ز یکیکاربرد ادوات مکان: 

  رند؛یگیکاشت مورد استفاده قرار م های فیها به صورت نواری و تنها بر روی رد که علفکش یدر مواقع 

 دیها با نرفته و برای کنترل آن نیاز ب یها به خوب هرز موجود در داخل جوی های علف صورت نیدر ا

 استفاده کرد. واتوریاز کولت
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  کاربرد به خصوص در  نیها شوند. ا هنگام علفکش ریمصرف د نیگزیجا توانند یم یکیادوات مکان

علفکش  ریداشته و تحت تأث ادییهای هرز رشد ز علف ایکم است و  هرز های علف تیکه جمع یزمان

 .باشد یمتداول م شتریب رند،یگیقرار نم

 شوندی بهتر کنترل م یکیمکان های های چند ساله توسط روش گونه نیهای هرز سمج و همچن علف. 

 ریرا دارد که به طور همزمان از سا ریتأث نیشتریب یهرز زمان های فعل یکیمکان تیریحال، مد نیبا ا 

 تیریها از برنامه مد که قرار است علفکش یاستفاده شود. در صورت زین هرز های های کنترل علف روش

صورت  یکیزیبه صورت ف ایو  یکیمکان ادوات قیتماما از طر یکنترل اتیهای هرز حذف و عمل علف

 های علف هیباال برخوردار بوده و قادر به حذف کل ییاستفاده نمود که از کارآ ییها از روش دیبا رد،یگ

از خسارت به  رییبهتر است به منظور جلوگ ط،یشرا نیکاشت باشند. در ا های فیهرز موجود در رد

استفاده  یدست نیهای چغندرقند، از وج های هرز مستقر در جوار بوته علف کنترل بوته های چغندرقند و

 ود. ش

های  چغندرقند ضمن وارد آوردن حداقل خسارت به بوته یبرگ 6تا  4مناسب در مرحله   یکیکاربرد ادوات مکان

.به دنبال خواهد داشت زین یچغندرقند، عملکرد مناسب  
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