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استان خراسان جنوبیمدیریت علف هاي هرزمزارع زعفران
محمد حسین صابري 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خراسان جنوبی عضو هیات علمی 

Saberi 196@gmail.com

چکیده : 
تن آن متعلق به ایران می باشد. این 200تن زعفران در کل جهان تولید می شود که از این مقدار بیش از 250سالیانه نزدیک به 

هاي علفدرصد زعفران جهان، مقام اول را از نظر کمیت و کیفیت به خود اختصاص داده است.90که ایران با تولید در حالی است
هرز در مزارع زعفران یکی از موانع جدي تولید این محصول می باشد و کشاورز زعفرانکار در طول فصل متحمل هزینه هاي زیادي 

کننده، هاي هرز در مزارع زعفران شامل روشهاي جلوگیريهاي مدیریت کنترل علفروشهاي هرز می شود.جهت مبارزه با علف
افکن) و بیولوژیک(استفاده کردن، مالچ و شعلهدستی، قطعت و کشت مخلوط) مکانیکی ( وجینسازي زمین، تراکم کاشزراعی (آماده

نکته قابل توجه این است که برنامه هاي مناسب کنترل علف هاي هرز بایستی در قالب برنامه هاي مدیریت .می باشداز احشام) 
زراعی باشد و چون علف هاي هرز گیاهان مقاوم و مهاجم هستند براي اینکه کنترل آنها مؤثر واقع شود باید از کلیه روش هاي 

موجود به صورت تلفیقی استفاده کنیم.
هرز هايعلفمدیریت: زعفران، يواژه هاي کلید

Weed management in saffron fields of South Khorasan province

M.H.Saberi

Faculty member of Agriculture and Natural Resources Research and Education Center in South Khorasan

Abstract
Annual production of saffron in the world is approximately 250 t ha-1, of this amount, more than 200 tons belongs to
Iran. Iran produces 90 percent of the world's saffron and ranks first in terms of saffron quality and quantity. Weeds
are the serious problems for saffron production and weeding has a great cost for farmers. Saffron weed control
methods include prevention, agronomic (such as bed preparation, plant density, mixed cropping), mechanical (hand
weeding, cutting, mulch and flamer) and chemical methods. The noticeable point is that the profitable programs for
weeds control should be companied with agricultural management programs and since weeds are tolerant and
aggressive plants, we should apply of all existing methods as integrating methods for weeds control.
Key words: Saffron, weed management,
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مقدمه 
در ایران کشت زعفران .باشدمیIridaceaeاز خانواده زنبق ). Crocus Sativus L(و نام علمی Saffronزعفران با نام انگلیسی 

درصد تولید زعفران 90هاي خراسان (عمدتاً جنوب خراسان)، اصفهان، کرمان، مرکزي، یزد و فارس رواج دارد. اما بیش از در استان
همیندروهکتار49198ایراندرکشت زعفرانزیرسطح1389سالدرکشور در جنوب استان خراسان متمرکز گردیده است. 

باشد، زیرا هاي هرز میکاري در خراسان مرکزي و جنوبی کنترل علفمهم زعفران. یکی از مشکالتتن بود235دنیاتولیدسال
ها موجب بروز مشکالت فراوانی شده و سبب هاي هرز از طریق رقابت با گیاه بر سر آب، مواد غذایی، نور و نفوذ در داخل بنهعلف

اي اندك در اي بودن آن و رشد سبزینهزعفران، چندسالهنمو وگردند. از طرف دیگر با توجه به ماهیت رشدکاهش محصول نهایی می
هاي هرز میزان بودن این کودها به بذور مختلف علفهاي دامی در سطح نسبتاً وسیع و آلودههاي اول رشد واستفاده از کودسال

هاي وجین و مبارزه با علفباشد. بنابراین هاي هرز قابل توجه میخسارت ایجاد شده در مزارع زعفران در صورت عدم کنترل علف
کننده، هاي جلوگیريهاي هرز در مزارع زعفران شامل روشهاي کنترل علفروش).1380رسد (امیرقاسمی،هرز ضروري به نظرمی

افکن) و بیولوژیک(استفاده کردن، مالچ و شعلهدستی، قطعسازي زمین، تراکم کاشت و کشت مخلوط) مکانیکی ( وجینزراعی (آماده
هاي هرز مزارع زعفران صورت هاي مؤثر کنترل علفهاي جامعی در خصوص روشباشد ولی تاکنون مطالعات و بررسیاحشام) میاز 

گردد هاي بیشتر در این زمینه به شدت احساس مینگرفته است و با توجه به اهمیت خسارت ایجاد شده ضرورت انجام بررسی
هاي هاي هرز این محصول بوده که این امر مستلزم صرف هزینهها راه مبارزه با علف).در حال حاضر وجین دستی تن1366(ابریشمی،

-هاي هرز بسیار سودمند و حائز اهمیت است که میکارگري باالیی است لذا شناخت علفکش مناسب براي کنترل شیمیایی علف

.هاي هرز یاري نمایدتواند کشاورزان را در کنترل علف

گونه علف 184طرح شناسایی علفهاي هـرز مـزارع زعفـران جنـوب خراسان نتیجه گیري نمود که حدود در )1380(راشد محصل
Cardaria)هاي غالب بوده و از بین آنها علفهاي هرز ازمک-گونه از آنهـا گونـه20هرز در مزارع زعفران روییده به طوریکه 

draba)دم موشی ،(Hordeum glacum) هفت بند ،(Polygonnum aviculare)و خارشتر(Alhagi maurorum) بیشترین
Bromus)فراوانی را داشته است. عمده علفهاي هرز غالب جنوب خراسان گونه هاي ازمـک، دم موشـی، علـف پـشمکی

tectorum)،پیچـک( Convolvulus arvensis) سـیزاب)Veronica persicaبومـادران (Achillea wilhelmsii)(، چمـن
علـفهـاي هـرز عمـده در بیان کرد)1387(صوفی زاده در تحقیق دیگري.شده استتشخیص داده)(Poa bulbosaپیـازي

می باشند.Hordeum murinumوAmaranthus،Bromus tectorumزعفـران شـامل

نتایج و بحث : 

:علف هاي هرز مزارع زعفرانمدیریت 

استفاده از پیازهاي سالم و عاري از آلودگی، الیروبی و تمیز کردن کانالهاي آبیاري، تمیزکردن ادوات اقدامات جلوگیري کننده : - 1
کشاورزي و ابزار مورد استفاده و استفاده از کود دامی پوسیده و عاري از بذر علف هاي هرز: کودهاي دامی بویژه در زعفران (به عنوان یک

میلیون بذر علف 10ک) منبع گسترش بذور علف هاي هرز است به طوري که در تحقیقاتی که به عمل آمده است حدود محصول ارگانی
). بنابراین ضروري است جهت جلوگیري از مشکالت 1380راشد محصل،هرز توسط کود دامی در هر سال به برخی مزارع وارد می شود(

فران استفاده گردد.بعدي علف هاي هرز از کودهاي پوسیده در زراعت زع
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اقدامات زراعی : -2
زعفران گیاهی است که از نظر قدرت رقابت بخصوص در سال هاي اول رشد بسیار ضعیف است. داشتن آماده سازي زمین :- 2- 1

برگهاي کشیده و باریک و عدم توانایی آن در جذب اکثریت تشعشع باعث می شود که علف هاي هرز براحتی بتوانند با این گیاه
لذا انتخاب زمینی عاري از بذر، ریزوم و یا استولون علف هاي هرز چند ساله براي ،حتی تا اواخر فصل رشد به خوبی رقابت نمایند

کاشت زعفران مناسب تر است. چنانچه در زمین مورد نظر جمعیت این علف هاي هرز زیاد باشد بایستی از مدتها قبل از کاشت و از 
).1382تبرایی،ي هوایی نسبت به تهی سازي ذخایر بخش هاي زیر زمینی اقدام کنیم(طریق قطع مکرر اندام ها

کوچکی و افزایش تراکم می تواند یک روش موثر براي افزایش سهم گیاه زراعی از کل موجودي منبع باشد( تراکم کاشت:-2-2
از منابع موجود باعث کوتاهترشدن دوره بهره برداري ). تراکم بیشتر در زعفران عالوه بر افزایش بهره برداري گیاه1380همکاران ، 

در زراعت زعفران نیز توصیه می شود که براي کاشت پیازها از تراکم بیشتر استفاده .مزرعه زعفران با عملکرد بیشتر خواهد شد
).1382فیالبی ، مالمی باشد(20× 10بوته در متر مربع با آرایش کاشت50شود. این تراکم براساس مطالعات انجام گرفته 

یکی دیگر از اقدامات زراعی که می تواند در کنترل علف هاي هرز موثر باشد کشت مخلوط است. در کشت مخلوط:- 2- 3
فرهودي )، لوبیا، نخود و جو (1382بهشتی و فراوانی ، گزارشات برخی محققان به کشت مخلوط زعفران با گیاهانی مانند زیره سیاه(

میونداشتسوییاثرزعفرانگیاهازبربهره وريسبززیرهکشت) گزارش داد 1389) اشاره شده است (بنی طباء، 1382و رهنما، 
.نموداستفادهزعفرانکشتازبعدسال3حدودزاراززعفراناقتصاديبهرهزمانتامخلوطکشتیکعنوانبهآنازتوان

کنترل مکانیکی- 3
کنترل علفهاي هرز زعفران، کندن با دست یا وجین دستی بوده اما ایـن روش از هزینـه بـاالیی مؤثرترین روش :وجین- 3- 1

روش وجین قدیمیترین و مؤثرترین روش در ایران و دیگر کشورهایی که زعفران کشت میشود بوده )1388(گولیارس،برخوردار است
اولین  وجین زعفران بعد از برداشت گلها و دومین .شوده میو هنوز هم در بسیاري از مناطق این روش در مزارع زعفران استفاد

وجین در صورت لزوم به فاصله حدود یک ماه بعد و وجین سوم به هنگام برداشت علوفه زعفران و سرانجام آخرین وجین در صورت 
.)1382،(بهنیانیاز در فصل تابستان انجام میشود

جلوگیري از تولید بذر در علف هاي هرز باعث حذف اثر غالبیت انتهایی می شود دروکردن علف هاي هرز ضمن قطع کردن: - 2-3
و تکرار این عمل ذخایر غذایی علف هرز را به سرعت کاهش می دهد و سبب نابودي گیاه می شود . درو کردن علف هاي هرز باید 

تا عمل کنترل علف هاي هرز موثر واقع شود. در زمان مناسب بسته به شرایط آب و هوایی منطقه  قبل از تولید بذر صورت پذیرد
البته به این نکته باید توجه داشت که دروي زودتر از موعد برگ هاي زعفران این خطر را به همراه دارد که فرصت کافی براي انتقال 

).1382حسینی ایوري،مواد غذایی از برگ ها به پیازها وجود نخواهد داشت (

ایتالیا عنوان نمودند که به منظور کاهش هرز مزارع هرز علف هايکنترل مورد در)1992،لیکانیگاو1986، پیچی(مالچ:-3- 3
استفاده می شود که خاك اره و شن و...)نیروي کارگري روش هاي متعددي ازجمله مالچ پاشی (کاه و کلش، شن، پالستیک 

زمان رشد گیاه علفکش استفاده نمی شودو استفاده در نیوزیلند براي کنترل علف هاي هرز در متوسط بهترین نتیجه را داده است. 
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) اعالم 1393زارع حسینی و همکاران ، (.)2003رانگاهو، (مالچ  خاك اره (پوشال ) مشکل علف هاي هرز را کاهش می دهداز
کاهش وزن خشک علفهاي هرز شده است .جو باعثتاثیري در کنترل علف هاي هرز نداشته ولی گیاه پوششیمالچ نمودند 

کنترل شیمیایی- 4
بیان نمود که به هنگام خواب تابستانی )1382(بهنیا،کنترل شیمیایی علفهاي زعفران در سالهاي اخیر بیشتر مطرح شده است. 

از گراماکسون براي کنترل علفهاي بـراي کنتـرل پهـن بـرگهـاي یکساله،T2,45–وD-42گیاه زعفران میتوان از علفکشهـاي
هرز یکساله و از رانداپ براي کنترل علفهاي هرز چندسـاله اسـتفاده نمود. در بررسی اثر برخی از علفکشهاي شیمیایی در کنترل 

ر علفهاي هرز مزارع زعفران نشان دادهشده است که از مجموع بیست سم علفکش مصرفی در سه منطقه گناباد، کاخک و قاین و د
سه زمان مـصرف، قبـل از سـبز شـدن همراه با سله شکنی (آبان)، بعد از سبز شدن و برداشت گل در آذر و فروردین صرفاً مصرف 
علف کـشهـاي سـنکور و سوناالن قبل از سبز شدن بیشترین اثر علفکشی و کمترین اثر سوء را بر روي زعفران داشته و توانسته 

در مطالعه دیگري اثر علفکشهاي قبـل از )1385( رحیمیان و همکاران ،پهن برگها را کنترل نمایدعلف هرز جـو موشی و بعضی از 
رویش در کنترل علفهاي هرز مزارع زعفران طی دو سال موردبررسـی قرارگرفتـه و نتـایج آن نـشان داد کـه سـم سوناالن میتواند 

مادران و ازمک را بدون اینکه اثـر سـوئی بر محصول زعفران داشته باشد گونه علف هرز شناساییشده در مزارع زعفران به جز بو15
نتایج آزمایشی که در آن از علـفکـشهـاي مختلفـی استفاده شد نشان داده است که علفکشهاي )1377(هراتی ، کنترل نماید

را کاهش داده اند. مصرف علفکش سنکور اند ولی گلدهی زعفرانتریفلورالین و اتال فلورالین علفهاي هرز را به خوبی کنترل کرده
بعد از برداشت گل زعفـران نـسبت بـه تریفلـورالین واتـال فلورالین علفهاي هرز را کمتر کنترل کرد؛ ولی تأثیر سوئی در تعـداد 

ز کار آیـی % امولسیون) و گرانستار نسبت به متربیوزین ا25گـل زعفـران نداشـت. ضـمناً علـفکـشهـاي ایوکسینیل (توتریل 
.بـاالتري برخـوردار بودنـد
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