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  پیشگفتار

 1از خانواده زنبق L.Crocus sativusو نام علمی saffronزعفران با نام انگلیسی 
یکی از محصوالت استراتژیک کشور خصوصاً در استان هاي خراسان رضوي و 

بعنوان گرانترین تولید کشاورزي ودارویی جهان جایگاه ویژه که جنوبی است 
ید جهانی تول% 95اي دربین محصوالت صادراتی ایران دارد بطوریکه بیش از 

  .آن در اختیار ایران است
 سال در حال حاضر کشت زعفران در کشور به لحاظ تغییرات اقلیمی که در ده

از منطقه جنوب و شمال ) بارندگی کمتر و هواي گرمتر(اخیر شاهد آن بوده ایم
شرق خراسان به خراسان شمالی و دیگر نقاط ایران که با بحران کم آبی مواجه 

درجه  50تا  30فیایی زعفران از عرض جغرا "اصوال.شده اند توسعه یافته است
سانتی گراد را تحمل می + 40تا  -18 دماي شمالی گسترش دارد و قادر است از

اگر . علف هاي هرز از موانع مهم درتولید زعفران محسوب می شوند .کند
کنترل نشوند یا به موقع حذف نگردند می توانند در زعفرانعلف هاي هرز 

  . کاهش دهند بشدتعملکرد را 
  در زعفران علف هاي هرزت اهمیت مدیری

علـف  ماند در نتیجه زعفران گیاهی است که چند سال متوالی در یک مزرعه می
زعفـران  . ي هرز گوناگون در مزرعه ظاهر شده و بـا زعفـران رقابـت میکننـد    ها 

بـه   در صورت عدم کنتـرل علـف هـاي هـرز     و با توان رقابتی کم است  گیاهی 
  .)2009 ،ثنایی اردکانی و همکاران(شودمغلوب میآنها راحتی توسط 

                                                 
1. Iridaceae 
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 هرز نه تنها از طریـق جـذب رطوبـت، نـور خورشـید و مـواد غـذایی        علف هاي
زبـان انـواعی از عوامـل    گردنـد بلکـه می   مـی  زعفـران  سبب کاهش تولیـد  خاك
مـی   هاي زعفران در خـاك نیـز   باشند که باعث شیوع و بقاي بیماري زا میبیماری
ی از برگ یا ریشه هرز داراي ترشحات سم يعلف هاهمچنین بسیاري از .شوند

هرز با توجه  علف هاي  خسارت. تواند به زعفران خسارت وارد کند بوده که می
اي انـدك در سـالهاي اول رشـد و نیـز      به چند ساله بودن زعفران و رشد سـبزینه 

علف باشد و اگر  خاطر استفاده زارعین از کودهاي دامی آلوده، قابل توجه می به
توانند عملکرد را بسته به تعداد و نـوع   میبموقع کنترل نشوند،  هرز زعفران هاي

  )1387جواد زاده، ( کاهش دهند% 80تا % 15علف هرز از 
  علف هاي هرز مزارع زعفران

هرز زعفران در استانهاي خراسان رضوي و جنوبی نشان  علف هايبررسی فلور 
گونه علف هرز چند  71ه وگونه علف هرز یکسال 113داده است که در مجموع 

هاي بیشترین گونه . )1380راشد و همکاران، ( ساله در مزارع زعفران می رویند
مهمتـرین علفهـاي   . مربوط به خانواده کاسنی و گندمیان بوده استمشاهده شده 

و علـف  بـوده   جـو موشـی   ،شامل علف پشمکیدر این منطقه هرز بهاره زعفران 
  .تلخهو هفت بند هستند ،خار شترا عمدتهاي هرز تابستانه زعفران 

بسته به شرایط اقلیمی و منطقه ایترکیب گونه اي علف هاي هرز مزارع زعفـران  
ها طی سالدر اراضی زعفران زیر سد کارده مشهد . داراي تفاوت هایی می باشد

ي هـرز  علـف هـا   . گونه علف هرز شناسایی شـده اسـت  61تعداد 1385و  1384
ازمک، جو موشی، خارشتر، پیچک صحرایی، بو مادران، هفت بند، تلخه و پوآ 

 1386پـادارلو، ( اند شدهمزارع زعفران گزارش این ي هرز علف ها ترین مهم از
  ).1368و بهنیا، 
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گونـه موسـوم بـه زعفـران      ،در آینـده  علف هـرز زعفـران   شاید مشکل سازترین
تشـخیص پیازهـاي زعفـران از    . باشـد  ،نـوعی زنبـق اسـت   ه ک (.Iris sp)وحشی 

پیازهاي این علف هرز از روي رنگ الیاف روي بنه، شکل بنـه و بافـت داخلـی    
تر از رنـگ الیـاف    رنگ الیاف روي پیازها در زعفران تیره. بنه امکان پذیر است

شکل پیازهاي زعفران مخروطی و بافـت  . باشد روي پیازهاي علف هرز زنبق می
در مرحله رویشـی  . م آبدارتر از بافت داخلی بنه زنبق استتر و ک داخل آن تیره

ها به راحتی قابـل تشـخیص و تفکیـک هسـتند چـون       این دو گیاه از روي برگ
 10هاي زعفران باریک در حالیکه در برگ زنبق عـرض پهنـک بـرگ تـا      برگ

خطرناکی این علف هرز به دالیل مختلف از جملـه  . رسد برابر برگ زعفران می
کند که این بذور  د بذر است یعنی عالوه بر تولید پیاز، بذر  ایجاد میقدرت تولی

با آب آبیاري و باد قابل گسترش است در حالیکه تولید زعفران فقـط متکـی بـه    
ها به هیچ عنـوان روي ایـن علـف هـرز کـه هـم        کش استفاده از علف. پیاز است

 کنـد  آن مـی خانواده زعفران است تاثیري نداشته و حتی کمک در غالب شـدن  
  )1395، و وجودي بازوبندي(

  
  )چپ(و زعفران زراعی ) راست( زعفران وحشیمقایسه  - 1شکل 
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  )چپ(و زعفران زراعی ) راست( مقایسه برگ زعفرانوحشی - 2شکل

  
 )چپ(و زعفران زراعی ) راست( مقایسه پیاز زعفران وحشی - 3شکل

  

  
  گل هاي زعفران وحشی - 4شکل 

  



٨ 
 

  
  یک مزرعه آلوده زعفران به علف هاي هرزنمایی از  - 5شکل 
  علفهاي هرزشناسایی شده درمزارع زعفرانبرخی از  - 1جدول

  نام علمی  نام محلی  نام فارسی
 .Acroptilonrepens D.C  تلخک  *تلخه باغی

 Cirsiumarvense  خارلته  خارلته

 .AlhagicamelorumFisch  خارشتري  *خارشتر

 Sophoraalepecuroides  کرتلخه –تلخ   تلخ بیان

 .CentaureacyanusL  گل گندم  گل گندم

 .LactucaseriolaL  شیرینک  گاوچاق کن

 Taraxacumofficinale  گل قاصد  گل قاصدك

 Carthamuslanatus  خارزرد  گلرنگ وحشی

 .AchilleamillefoliumL  بومادرو  *راندبوما

 .Artemisia herba alba Asso  یوشان  درمنه

 .SisymbriumirioL  _  خاکشیرتلخ

 Hordeummurinum  جوموشی  *وموشیج
 .MalvaneglectaWallr  نان کالغ  پنیرك

 .Convolvulus arvensisL  پیچک  *پیچک

 .CynodondactylonL  فرزگ  نجه مرغیپ -مرغ 
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 .Descurainia Sophia L  )تک گونه ( خاکشیر  خاکشیر

 .Chenopodium album L  سلمه  سلمه
  علف هاي هرز غالب مزارع زعفران *

  
  

  
  

  
  
  
  

  خارشتر                                                هفت بند             
  

  
 
 
  
  
  

  
 

تلخه                                                                                           پیچک  

  هرز مزارع زعفرانتعدادي از علف هاي  - 6شکل 
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گونه هاي علف هـرز را دراردیبهشـت   % 70بر اساس مطالعات انجام شده حدود 
در . ماه علف هاي هرز یکساله و مابقی را گونه هاي چند ساله تشکیل می دهنـد 

  . )1386پادارلو، ( می رسند%  53و چند ساله هابه %  47تیر ماه یکساله ها به 
هاي هرز داراي تراکم باال بـوده ودر شـهریور    درتیر ماه تعداد معدودي از علف

بسـیار  علف هاي هرز بقیه تراکم ،از جمله هفت بندهاو  گونهاز ماه بجز معدودي
در دي مــاه گونـه هــایی ماننـد شلمی،ماشـک،بی تــی راخ،شـاه تــره     . کـم اسـت  

،کاژیره سیاه،گلرنگ وخاکشیر تلخ بیشترین تراکم را داشته و مقدار تراکم آنها 
در اردیبهشت ماه به دلیل مواجه شدن با محدودیت منابع کاهش مـی یابـد ولـی    

به سمت اردیبهشت  گونه هاي علف پشمکی،قدومه کوهی وغربیلک از دي ماه
تراکم جمعیت برخی از گونه ها ماننـد کاسـنی و تلـخ بیـان در     . افزایش می یابد

تنـوع گونـه اي در   بطور کلـی   . ثابت استتا حدودي طی سنین مختلف مزرعه 
در ادامه تعدادي از علف هاي هرز . فصول و سنین مختلف مزرعه متفاوت است

  .غالب زعفران ذکر می شود
  زعفران ي هرزمدیریت علف ها

با توجه به اهمیت تولید ارگانیک این محصول تمرکز مدیریت علف هـاي هـرز   
  .عمدتا بر روش هاي غیر شیمیایی متمرکز گردیده است

رعایت بهداشت زراعی اولین گام به ویـژه در زمـان احـداث     :پیشگیري: الف
اه کود مره بذر تعدادي از علف هاي هرز و از جمله خارشتر به. مزرعه می باشد

کـود دامـی مـورد اسـتفاده بایـد      . به مزرعه وارد می شوند حتی پوسیده آن دامی
استفاده از کود هاي آلی جایگزین مانند کمپوست پیشـنهاد  . کامال پوسیده باشد

تمیز نگهداشتن مسیر هاي آبیاري از وجود علف هاي هرز بخصوص . می گردد
  ).1386جوادي و همکاران، (ن هاآدر زمان به بذر نشستن 
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  غیر شیمیایی مدیریت -ب
مکانیکی، وجـین دسـتی،    زراعی، هايتوان با انواع روشدر زراعت زعفران می
هــرز را مهــار نمـود کــه روش وجــین دســتی   علــف هـاي بیولـوژیکی و تلفیقــی  

این عملیـات در یـک یـا چنـد مرحلـه بعـد از جمـع آوري گـل         . تر استمرسوم
 هـا و برداشـت علوفـه، بـه    از خزان برگ، بعد )کولش(زعفران، قبل از آب سوم 

  .انجام می شود نگام استراحت تابستانی پیاز زعفرانه
پیش از اعمال هر گونه روش مدیریتی الزم است تا تـوان رقـابتی زعفـران را در    

بـدین منظـور رعایـت نکـات فنـی کاشـت و       . مقابل علف هاي هرز افـزایش داد 
تـا   50(ان داشتن تراکم مناسـب  در این می. داشت از اهمیت خاصی برخوردارند

در متر مربع ضروري است تا عرصه کمتري در اختیار علـف هـاي هـرز    ) بنه 70
بـه گونـه اي کـه امکـان اجـراي حـداقل        مناسب الگوي کاشتانتخاب. قرار گیرد

کـود دهـی و   ) گـرم بـه بـاال    8(انتخاب بنه هاي قوي . مکانیزاسیون فراهم گردد
جـواد زاده،  ( ن گیاه را بخـوبی افـزایش مـی دهنـد    آبیاري مناسب توان رقابتی ای

1387(.  
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  ژي آن تطبیق مراحل مدیریت علف هاي هرز زعفران با مراحل مختلف فنولو - 7شکل
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  وجین دستی .1
باید قبل از گلدهی علف هاي هرز انجام گیرد و هر چه علف هرز جـوان   وجین

هرز زعفـران بـه    علف هايدر هر نوبت کنترل . تر باشد عمل موثرتري می باشد
هاي دستی  لذا با روش .نفر روز در هکتار کارگر مورد نیاز است 80روش دستی 

 625تـا   600براي انجام کل عملیات زعفران از کاشت تا خشـک کـردن کاللـه    
هاي اخیر نیروي کار در بخش  در سال. نفر روز در هکتار کارگر مورد نیاز است

ها اهمیت مکانیزاسیون  کشاورزي بسیار کمیاب و گران شده است و این برآورد
  .کند در زعفران را بخوبی روشن می

انجام می شـود  )آبیاري دوم(در مزارع زعفران اولین وجین بعد از برداشت گلها 
و رفـت   ران که بر اثرردیف هاي زعف خاك بینعلف هاي هرز از بین رفته و تا 

شــده و سســت )سـله شــکنی (،فشـرده شــده اســت کولیــده  آمـد افــراد گــل چین 
از وجـین اول  بعـد  دومین وجین در صورت ضرورت به فاصـله یـک مـاه    .گردد

  .انجام می شود از استقرار علف هاي هرز زمستانه جهت جلوگیري
و بعـد از آب دوم و دومـین   )گـل پـاك  (بعد از برداشت گل هـا   اولین وجین را

و سومین وجین را بعد از برداشت علوفـه   )سومآب (وجین را قبل از کولش آب
  .اند زعفران و چهارمین وجین را در فصل تابستان ذکر کرده

  سله شکنی .2
بوسـیله گـاو   (نـده زدن  راین روش داراي دو شیوه مشخص شخم سـبز کـول و    

بـراي کنتـرل   ) آب بسـار (بعـد از اولـین آبیـاري    )یا چهار شاخ آهنی آهن ایرانی
  .)11و 10، 9، 8شکل هاي  ( علف هاي هرز است

تأثیر سله شکنی پس از آبیاري بـا گـاوآهن دامـی، چهـار شـاخ و روتیواتـور بـا        
هاي مخصوص بر عملکرد زعفران مقایسه شده ومشخص شـده کـه تفـاوت     تیغه
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سـال دوم آشـکار میشـود بـه نحـوي اسـت کـه        بین روش هـاي مـذکور کـه در    
در . هاي سله شکنی نسبت به شاهد بدون عملیات بیشتر است عملکرد تمام تیمار

بین روش هـاي سـله شـکنی، روتیواتـور و چهـار شـاخ بهتـر از گـاوآهن دامـی          
از نظر اقتصـادي تیمـار روتیواتـور بـر سـایر      . )1395بازوبندي و وجودي (هستند

هـاي فنـري تاشـو در     سـله شـکن ذرت بـا بـازو    . ري داردعملیات سله شکنی برت
هرز موفق نیست چرا که سطح فشرده خاك مانع  علف هاي کنترل هیچکدام از 

. هاي فنري دستگاه به عمق خاك و عملکرد مناسـب آن مـی گـردد    از نفوذ بازو
علـف هـاي   هاي کوتاه تاشو در کنتـرل   در عین حال هرس دندانه میخی با شاخه

هاي گیاه را از  هاي دستگاه با نفوذ در خاك ریشه است چرا که شاخهموفق هرز 
  . خاك خارج میکنند

  

  
  کنترل مکانیکی و سنتی علف هاي هرز - 8شکل 
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  )عکس، ترابی( تیواتور در کنترل علف هاي هرزواستفاده از ر - 9 شکل

  

  
  )رابی،تعکس( سله شکنی در مزارع زعفران -10شکل 

  

  
  )ترابی ،عکس( ادوات سله شکنی مناسب در مزارع زعفران – 11شکل 

 
  )سوالریزاسیون(آفتاب دهی . 3
هاي غیر شیمیایی مبارزه با علف هاي هرز می باشـد کـه بـا    از روشدهی  آفتاب 

در .باال بردن درجه حرارت خاك سبب از بین رفتن بذور یا جوانه ها مـی شـود   
عملیات آفتاب دهی خاك از انرژي خورشید براي از بین بردن بذور علف هـرز  
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در این روش مدیریت،بستر مرطوب بذر .در الیه سطحی خاك استفاده می شود 
ود شش هفته با الیه پالسـتیکی شـفافی پوشـیده مـی شـود تـا بـدین ترتیـب         حد

بـه منظـور دسـتیابی بـه     .تشعشع خورشیدي به دام افتاده و دمـاي خـاك بـاال رود   
،نیـاز بـه یـک دوره    )درجـه سـانتیگراد   65بـاالتر از  (حرارت کافی آفتاب دهـی  

هرز زیـر   طوالنی مدت هواي صاف و آفتابی می باشد تا بتواند بذور علف هاي
  )1395رحیمی، (الیه پالستیکی را از بین برد

  
  کشت مخلوط  .4

استفاده از کشت مخلوط یکی از روش هـاي غیـر شـیمیایی در مـدیریت علـف      
یکی از گیاهانی که در سال هاي اخیـر  . )2000خوزه ماري، ( هاي هرز می باشد

مشـهد و تربـت   ویژه ه بطور فزاینده اي در اختالط با زعفران در منطقه خراسان ب
حیدریه که قطب جدید زراعت این گیاه است مورد استفاده قرار می گیـرد جـو   

منظور بهره بـرداري از علوفـه آن مـی    ه کشت این گیاه در وحله اول ب. می باشد
  . باشد

مطالعات انجام . وجود دارد نیز امکان کشت مخلوط زعفران با حبوبات و غالت
سـایر گیاهـان حـاکی از افـزایش      شده در خصوص کشـت مخلـوط زعفـران بـا    

ن جملـه مـی تـوان بـه کـاهش      آن بطور غیر مستقیم بوده است کـه از  آعملکرد 
ه کشت مخلوط زعفران با حبوبـات  بـ  . اثرات رقابتی علف هاي هرز اشاره نمود

 علت بهره وري از نیتروژن تثبیت شده از جملـه مـوارد توصـیه شـده  مـی باشـد      
 .  )1388کوچکی و همکاران، (

در خصوص کشت جو نیز مقایسه اي بـین کشـت پـاییزه و بهـاره آن     
 صورت گرفته که حاکی از برتري کشت بهـاره آن نسـبت بـه پـاییزه مـی باشـد      
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کشت زعفران حتی در مزارع بـادام در برخـی از    ).1388کوچکی و همکاران، (
مجموع ارزش نسبی در کشت مخلوط . می گیردنواحی جنوب خراسان صورت 

) گندم بهاره و پاییزه، نخود، اسفرزه، خاکشیر و سیاه دانه و زیره سـبز ( با زعفران
در . نسبت به تک کشتی در انواع مخلوط ها با گیاهان دارویی بیشتر بـوده اسـت  

ــر از کشــت خــالص آن    عــین حــال عملکــرد زعفــران در کشــت مخلــوط کمت
  .)1388نادري و همکاران،  ؛1382فرهودي و همکاران، (است
  )علف کش ها(میایی شیمدیریت ) ج

روش مبارزه شـیمیایی بـا علـف    ي رشد محصول،در زراعت زعفران بدلیل الگو
ایـن روش  .،مورد توجه قرار گرفتـه اسـت  آسان و اقتصادي بودنهاي هرز بدلیل 

  .در حال حاضر مهمترین و رایج ترین روش مبارزه است
مصرف هاي مصرفی در زعفران در حال حاضر بسیار معدود هستند و علف کش

تک قطبی این علف کشها عالوه بر افزایش طیف خاصی از علـف هـاي هـرز و    
پیدایش علف هاي هرز مقاوم باعث افزایش مقدار سم مصـرفی،ایجاد آلـودگی   
هاي زیست محیطی و نیز افزایش قیمت و کمیـاب شـدن در زمـان کـاربرد مـی      

  .شود
  باریک برگ کش ها -1

بـه   )گاالنـت سـوپر  (EC10.8%آرمتیل  فوپ یهالوکس مصرف علفکش هاي
 2بـه میـزان    )گـل (EC 24%اکسی فلوروفن علفکش لیتر در هکتار و  1میزان 

توسط سازمان حفظ  هرز باریک برگ  علف هايجهت مبارزه با لیتر در هکتار 
نیز )  فوکوس(سیکلوکسیدیم.ثوصیه شده است )1395نوربخش، ( نباتات کشور

وسط برخی از محققـین مـی باشـد    یکی از باریک برگ کش هاي توصیه شده ت
نجا که طیـف کنتـرل ایـن علـف کـش هـا بـا        ازآ). 1392موسوي و همکاران، (
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یکدیگر متفاوت می باشد لذا نوع باریک برگ کش مورد استفاده بسته به گونه 
  .غالب تعیین می گردد

  پهن برگ کش ها -2
، در دز هاي توصیه شده براي )سنکور(WP 70%متري بوزین  علفکش

هرز برگ پهن مورد  علف هايزراعت هاي اختصاصی خود براي مبارزه با 
پس از برداشت گل به  سنکوردر عین حال کاربرد. استاستفاده قرار گرفته 

هرز تأثیر سویی بر  علف هاي صورت خاك مصرف، عالوه بر کنترل مناسب 
  . )2007نوروز زاده و همکاران، ( زعفران ندارد

استفاده از گالیفوسیت  نیز در هنگام  آمـاده سـازي زمـین زعفـران توصـیه مـی       
علـف   )EC 22.5%ایوکسـینیل (توتریـل  .)1390عباسـپور و همکـاران،   (شـود 
و  بازوبنــدي(شــوند کــه در مــزارع اطــراف مشــهد بیشـتر اســتفاده مــی  یاسـت کش

  . )1395 وجودي،
  :منابع مورد استفاده

مدیریت تلفیقی علف هاي هرز با تکیه بر کنترل . 1395 .وجودي. و ح. بازوبندي، م
  .صفحه 110. موسسه فرهنگی انتشاراتی توحید منش انتشارات. شیمیایی

  .15ص  :)18( 4مجله علوم دانشگاه تهران،  .علفهاي هرز زعفران .1368 .، مبهنیا
سطح شناسایی گونههاي علف هرز مزارع زعفران در اراضی زیر  .1386 .ا.پادارلو، ع

مجموعه خالصه مقاالت سومین جشنواره ملی  .حوزه سد کارده شهرستان مشهد
  .143ص  .قاین .1386 . )زعفران(طالي سرخ 

 172.  انتشارات پژوهش طوس.علف هاي هرز مهم زعفران. 1387. جواد زاده،  س م
  .صفحه
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اي هرز براي تولید تکنیکهاي مدیریتی علفه .1386 . وفرستین. مو  .جوادي، ح
مجموعه خالصه مقاالت سومین جشنواره ملی طالي سرخ .نارگانیک زعفرا

  .136ص  .قاین .1386 . )زعفران(
 84. انتشارات سخن گستر). شناسایی و مدیریت(آفات زعفران . 1395. رحیمی، ح
  .صفحه
بیماري ها و علف هاي هرز مهم محصوالت عمده  فهرست آفات،. 1395. س نوربخش،

سازمان حفظ . روش هاي توصیه شده جهت کنترل آنهاکشاورزي ، سموم و 
  .صفحه 211. نباتات کشور

ررسی کارایی چند علفکش جدید در مزارع ب. و حدادي، ن. ح رحیمی،.،شنوروز زاده
  .صفحه 33. گزارش نهایی موسسه تحقسقات گیاهپزشکی کشور. زعفران

چند علفکش جدید  بررسی کارایی .1390 .ح ،و ترابی .ش ،نوروز زاده .م ،عباسپور
  .574ص  .اصفهان .هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران . در مزارع زعفران

 .جایگاه زعفران در کشت مخلوط .1382 .و اسماعیل زاده، ح.، رهنما، ا.فرهودي، ر

  .مشهد .1382آذر ماه  12و  11سومین همایش ملی زعفران، 
ارزیابی عملکرد زعفران در کشت  .1388 .و هللا گانی، ب .نجیب نیا، س .کوچکی، ع

  . مجله پژو هشهاي زراعی ایران .مخلوط با غالت، حبوبات  و گیاهان دارویی

163-172: )1(7   
. م. س .موسوي . ش، شیمی .  ع. م، باغستانی . ا، زند . ن، نظام آبادي . ك.س، موسوي
راهنماي کنترل شیمیایی علف هاي هرز محصوالت مهم زراعی و باغی . 1392 .ر

  .صفحه 176. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. ایران
بررسی جنبه  .1388 .بنی طباء، ع و جاللی زند، ع .پازکی، ع .نادري درباغشاهی، م

  .هاي زراعی و اقتصادي زراعت مخلوط زعفران و بابونه در منطقه اصفهان
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مجموعه  .علف کشها در زعفران .1386 .عباسپور .دلقندي و م .نوروز زاده، ش، م
ص  .قاین .1386 . )زعفران(خالصه مقاالت سومین جشنواره ملی طالي سزخ 

129.  
 
Khoze Mary, A.2000. Saffron in mix cropping system. J. Saffron. 

8:180-244. 
 
Norouzzadeh, S.,Abbaspoor, M. and Delghandi, M. 2007.Chemical 

weed control in saffron fields of Iran.Acta Hort. )ISHS. 739:119-
122. 

SanayeArdakane, K., S. Dehghan and M. MahdaviMilanee. 2009. 
Weed Control of saffron field in Iran. In proceedings of the 
International Symposium on Saffron: A herbal medicine of 3rd 
millennium. p 41. 

 
 
 
 



 

  
  
  

Ministry of Jihad–e-Agriculture 
Agricultural Research, Education & Extension Organization 

Iranian Research Institute of Plant Protection 
 
 
 

IntegratedWeed Management in 
Saffron Farming System 

 
 
 

Mohammad Bazoobandi 
Iranian Research Institute of Plant Protection 

 
2017 

  
  

Registration No.  
52415 

 


