
كشاورزيي 

 ١ 

 توليد كننده سموم و كودهاي

گردد. ساقه  ي
 لكـه هـاي     
 و به طـور  
ـن بـوده و    

 

   

444727- 021   

بذر تكثير مي
ـاييني سـاقه 
 غذايي است
سـمي و خشـ

781فكس:      021 -

توسط ب ست.
خش هاي پـ
 غني از مواد 
وكران كبير س

 

-44471048-9فن:

Apiace( اس
رنگ كه در بخ
و خاك هاي 
ي مختلف شو

 

 

تلف         17م، واحد 

Co (  
ae(  خانواده

وان و سفيد ر
طق مرطوب و

ام هايكند. اند
  ي دارد.

    

مجتمع قائم پونك، 

nium ma

متر از  يسانت 
نشعابات فراو
ه خاص مناط
ك له رشد مي

التي را در پي

 چهارم

ي اصفهاني، كوچه پ

aculatum

 250تا  50ع 
رك، داراي ان
شود. اين گياه
راعي چند سا
 و دام مشكال

قسمت  -ز مهم

ران، بزرگراه اشرفي

.m L(كبير 

ساله، به ارتفاع
اف، بدون كر
ش گ ديده مي
حصوالت زر
 توسط انسان

علف هاي هرز

دفتر مركزي: تهر

شوكران ك
دوسگياهي 

هاي آن صا
ارغواني رنگ
عمده در مح
مصرف آن 

 

 

 

 

 



كشاورزيي 

 ٢ 

 توليد كننده سموم و كودهاي

Compos(  
 كم و بيش 
ت. اين علف 

   

  

   

444727- 021   

sitae(نواده 

 شيار دار و
وك تيز است

 نمايد. ت مي

781فكس:      021 -

متر، از خا تي
ب، گوشتي،
ندانه هاي نو

احمتيجاد مز

 

-44471048-9فن:

سانت 40تا 10
 شدت منشعب
 كه داراي د

ها ا  تاكستان

 

 

تلف         17م، واحد 

Se(  
 و به ارتفاع 
فراشته و به 
با حاشيه اي
اي زراعي و 

    

مجتمع قائم پونك، 

enecio vu

ايستا   مقاوم،
 آن معموال ا
بز روشن و ب

ها جات، زمين

 چهارم

ي اصفهاني، كوچه پ

ulgaris L

يا يك ساله  
شود. ساقه  ي

ها به رنگ سب
هي در سبزيجا

قسمت  -ز مهم

ران، بزرگراه اشرفي

.(  پيرگياه
ي، يك ساله

بذر تكثير مي
ها ست. برگ

ن قابل توجهي

علف هاي هرز

دفتر مركزي: تهر

زلف پير، 
گياهي علفي
كه توسط ب
كرك دار اس
هرز به ميزان

 

 

 

 

  

 

 



كشاورزيي 

 ٣ 

 توليد كننده سموم و كودهاي

ي يابد. ساقه 
ي سه شاخه 

دوره  دهد. ي
سيب زميني، 
ي توسط هر 

 د.

  

   

444727- 021   

Xan(  
بذر تكثير مي
جود خارهاي

مي  علف هرز 
رت، لوبيا، س
 آن به راحتي

كند رقابت مي

781فكس:      021 -

thium sp

) كه توسط ب
وتاه است. وج

هاي اين  وته
راع پنبه، ذر
وي ميوه، بذر
عي تابستانه ر

-44471048-9فن:

 pinosum

compositae(
كوهاي نرم و 

 خار دار به بو
 هرز مهم مز
قالب دار رو
با گياهان زرا

 

 

تلف         17م، واحد 

 .L( ر دار
eاز خانواده (

ده از كرك ه
ها ظاهري  گ

 علف هاي 
ود خارهاي ق
رز به شدت ب

مجتمع قائم پونك، 

زردينه خا
متر، ا سانتي 9

عب و پوشيد
 در زير دمبرگ
 اين گياه از

 به دليل وجو
 اين علف هر

 چهارم

ي اصفهاني، كوچه پ

ماستونك، ز
90تا  30فاع 

 به سبز، منشع
متر)  ه سانتي

ز مي باشد، 
.شود وب مي

 انتقال است. 

قسمت  -ز مهم

ران، بزرگراه اشرفي

 دار، خار م
 ساله، به ارتف
 زرد متمايل 
ه ( يك تا سه
ستان تا پاييز
 نيشكر محسو
ا فردي قابل 

علف هاي هرز

دفتر مركزي: تهر

توق خار 
گياهي يك 
آن محكم، 
اي به اندازه
گلدهي تابس
سورگوم و 
وسيله اي يا

 

  

 

 



كشاورزيي 

         

 ٤ 

 توليد كننده سموم و كودهاي

ده گاوزبان 
بز متمايل به 
ال در حاشيه 

 رد.

      

  

   

444727- 021   

ر، از خانواد
و به رنگ سبز
 هرز معموال
يت خواهد كر

781فكس:      021 -

متر سانتي 50
، كرك دار و
د. اين علف

يجاد مسموميت

-44471048-9فن:

(  
تا  10فاع 

شدت منشعب
شود شاهده مي

سط دام ها اي

 

 

تلف         17م، واحد 

Heliotro(
يده، به ارتف
ساقه آن به ش
طق گرم مش
ف اين گياه تو

 

  

مجتمع قائم پونك، 

opium eu

 نيمه خوابي
گردد. س ير مي

عمده در منا
مصرف د وشو

  

 چهارم

ي اصفهاني، كوچه پ

uropaeum

له، ايستا يا
سط بذر تكثي
گياه به طور ع

ش ش يافت مي

قسمت  -ز مهم

ران، بزرگراه اشرفي

.m L( ست

في، يك سا
Broaكه تو (

است. اين گ
ين هاي آيش

علف هاي هرز

دفتر مركزي: تهر

آفتاب پرس
گياهي علفي

)aginaceae

خاكستري ا
ها، زمي جاده

 

 

 

  

  

 

 



كشاورزيي 

 ٥ 

 توليد كننده سموم و كودهاي

 از خانواده 
 قرمز است. 

شود. علف  ي

  

   

444727- 021   

و خوابيده، 
تا متمايل به 
ران يافت مي

   نفوذ كند.

781فكس:      021 -

ت گسترده و
 رنگ سفيد ت
كثر مناطق اير
 درون خاك 

-44471048-9فن:

 با انشعابات
گ، معطر، به 

كند و در اك ي
عماق زيادي 

 

 

تلف         17م، واحد 

Capp(    

 و خاردار،
ها بزرگ گل 

طوب رشد مي
تواند تا اع  مي

مجتمع قائم پونك، 

paris spi

اي كوچك
شود. كثير مي

 و گرم و مرط
ه و ريشه آن 

 چهارم

ي اصفهاني، كوچه پ

)inosa L.

 درختچه ها
توسط بذر تك
ي كم ارتفاع
ي مقاوم بوده

قسمت  -ز مهم

ران، بزرگراه اشرفي

( ، كور،كبر
، به شكل

Cappaكه ت (
شتر در نواحي
عاده به خشكي

علف هاي هرز

دفتر مركزي: تهر

علف مار، 
گياهي پايا

)aridaceae

اين گونه بيش
مار فوق الع

 

 

 

 

  

  

 

 



كشاورزيي 

               

 ٦ 

 توليد كننده سموم و كودهاي

ط بذر تكثير 
تمام جهات 

هاي هرز  ف
 محصوالت 

     

   

444727- 021   

Cكه توسط (
ست كه در ت

 از جمله علف
 پراكنده در

781فكس:      021 -

Caryophyllac

ت فراواني اس
ن علف هرز
 را به شكل

-44471048-9فن:

Gyps(  
ceaeخانواده (

اراي انشعابات
ل هستند. اين

توان آن  مي

 

 

تلف         17م، واحد 

sophila p

متر، از خ تي
ش هاي باال د
 نيزه اي شكل
ن است، اما م

 

   

مجتمع قائم پونك، 

pilosa Hu

سانت 80تا  1
د و در بخش
 متقابل، سر 
 استان تهران
 شاهده كرد.

 چهارم

ي اصفهاني، كوچه پ

udson( ن

0 به ارتفاع 
 ضخيم، منفرد

گياههاي اين 
 ايران بويژه

ناطق ايران مش

قسمت  -ز مهم

ران، بزرگراه اشرفي

واژگون ت
 ساله، ايستا،
اقه اين گياه 
ه  است. برگ
 گندم و جو
لف و اكثر من

علف هاي هرز

دفتر مركزي: تهر

گچ دوست
گياهي يك

شود. سا مي
پخش شده
مهم مزارع
زراعي مختل

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 



كشاورزيي 

 

 ٧ 

 توليد كننده سموم و كودهاي

ط بذر تكثير 
ت تقسيمات 
خشك است 

            

  

   

444727- 021   

Lكه توسط (
 تا پنج جفت
اطق گرم و خ

 ش است.

781فكس:      021 -

P(  
Leguminosae

ب، شامل سه
رز خاص منا

زمين هاي آيش

-44471048-9فن:

Prosopis

eز خانواده (

ها مركب رگ
 اين علف هر
ت تابستانه و ز

 

 

تلف         17م، واحد 

s stephan

سانتيمتر، از 
كدار است. بر
برگچه است.
ز محصوالت

مجتمع قائم پونك، 

niana Wi

100تا  30ع 
ر دار و كرك

جفت ب 12 تا
هاي هر علف

 چهارم

ي اصفهاني، كوچه پ

illd( كويره

ي، به ارتفاع
 پيچيده، خار
اراي هشت ت
ري دارد. از ع

قسمت  -ز مهم

ران، بزرگراه اشرفي

ككهورك، 
اي  ساله، بوته
اقه اين گياه
 هر بخش دا
خوبي به شور

علف هاي هرز

دفتر مركزي: تهر

جغجغه، ك
گياهي چند

شود. سا مي
اي، كه شانه

و مقاومت خ

 

 

 

 

  

  

 

 



كشاورزيي 

 ٨ 

 توليد كننده سموم و كودهاي

گردد.  ير مي
 ت، مستقيم،
د. اين گياه 

  گردد. مي

  

   

444727- 021   

سط بذر تكثي
لف هرز راست

رسد متر مي تي
ي محسوب م

781فكس:      021 -

باشدكه توس ي
 ساقه اين علف

سانت 5/2 تا 
باغي و زراعي

-44471048-9فن:

Asterasمي (
 گياه هستند. 
اع آن گاهي

محصوالت ب 

 

 

تلف         17م، واحد 

Onop(  

sese( ه مينا

تقال بذر اين 
راوان و ارتفاع
 هرز مهم اكثر

مجتمع قائم پونك، 

pordum a

له، از خانواد
مي جهت انت
ده از خار فر
 علف هاي ه

 چهارم

ي اصفهاني، كوچه پ

acanthium

 لپه، دو سال
هرز عامل مهم
، پوشيده شد

خشك و از  

قسمت  -ز مهم

ران، بزرگراه اشرفي

.m L( بابا

ا گياهي تك
ي اين علف ه
عابات فراوان،
ق مرطوب و

علف هاي هرز

دفتر مركزي: تهر

خار زن با
خار زن بابا
پاپوس هاي
داراي انشعا
خاص مناطق

 

 

 

  

  

 

 



كشاورزيي 

 ٩ 

 توليد كننده سموم و كودهاي

Amarant (
 متناوب، در 
هرز تابستانه 

رود و در  ي
گي كامل از 
ثير اين گياه 

  

   

444727- 021   

thaceaeده(

 است برگها م
 علف هاي ه
ف به شمار مي
راحل رسيدگ
ش بذر و تكث

781فكس:      021 -

د و از خانواد
بات فراوان ا
ف هرز جزو
راعي مختلف
ن گياه در مر
عمل به پخش

-44471048-9فن:

گردد تكثير مي
 داراي انشعاب

ستند. اين علف
 و گياهان زر
ساقه هاي اين
شوند و اين ع

 

 

تلف         17م، واحد 

Amar(  
 توسط بذر ت
بز روشن و 
ه موجدار هس
م سبزيجات 

نمايد. س ت مي
ش ف حمل مي

مجتمع قائم پونك، 

ranthus a

متر، جاه سانتي
سبال به رنگ 

 داراي حاشيه
هاي هرز مهم
يجاد مزاحت
 مزارع اطراف

 چهارم

ي اصفهاني، كوچه پ

albus L.

فاع ده تا پنج
 گياه معموال
سبز روشن و 
د از علف ه

ي باير اين ها
توسط باد به

قسمت  -ز مهم

ران، بزرگراه اشرفي

( س سفيد
 ساله، به ارتف
ساقه هاي اين
ي به رنگ س
 خروس سفيد
ه ها و زمين
ك شكسته و ت

 مايد.

علف هاي هرز

دفتر مركزي: تهر

تاج خرو 
گياهي يك 

باشد. سا مي
بخش فوقاني

تاج  است.
حاشيه جاد
سطح خاك
نم كمك مي

 

  

 

 



كشاورزيي 

 ١٠ 

 توليد كننده سموم و كودهاي

يابد.  كثير مي
 باال منشعب 

بومي ف هرز 
ومت خوبي 
رين مناطقي 
 به صورت 

  

   

444727- 021   

وسط بذر تك
هاي  ر بخش

ت. اين علف
 نموده و مقاو
ي از عمده تر
ي چند ساله

781فكس:      021 -

 
Asterكه تو (

ك بوده و در
ه فيبري است
ق ايران رشد 
شي و آبياري

زراعيصوالت 
  شود.

-44471048-9فن:

Conyza( 
raseseاده (

ت بدون كرك
هاي اين گياه
ر اكثر مناطق

هاي زهكش ال
 هرز در محص
ش ه يافت مي

 

 

تلف         17م، واحد 

a Canade

 متر، از خانوا
و گاهي اوقات
ف و ريشه ه
جهان دارد، در
ت، حاشيه كانا
. اين علف 
ه طور پراكند

مجتمع قائم پونك، 

)ensis L.

بيش از يك 
، كرك دار و
شيه آنها صاف
وسيعي در ج
راعي، باغات
 مشاهده كرد
ي يك ساله به

 چهارم

ي اصفهاني، كوچه پ

(  كانادايي
ارتفاعي ب  با

ز رنگ، ساده
 باريكتر، حاش
و پراكندگي و

هاي زر  زمين
توان  ز را مي

صوالت زراعي

قسمت  -ز مهم

ران، بزرگراه اشرفي

پير بهار ب، 
 ساله، ايستا،
اين گياه سبز

هاي بااليي  
مالي است و
خشكي دارد. 
ن علف هرز
اكم در محص

علف هاي هرز

دفتر مركزي: تهر

علف اسب
گياهي يك
ساقه هاي ا
است. برگ
امريكاي شم
نسبت به خ
است كه اين
كلني و مترا

 

 



كشاورزيي 

 ١١ 

 توليد كننده سموم و كودهاي

يابد.  ثير مي
و حاصلخيز 
يفي جات و 

  

   

444727- 021   

سط بذر تكث
 هاي سبك و
سبزيجات، صي

781فكس:      021 -

Geramتوس ،(
هستند. خاك
ي و باغي، س

-44471048-9فن:

Erodi(  
) minaceae

كم و لطيف ه
صوالت زراعي

 

 

تلف         17م، واحد 

ium cicu

 از خانواده (
ي ساده، متراك
 دوساله محص

مجتمع قائم پونك، 

utarium L

يا خوابيده، 
 از كرك هاي
 يك ساله يا 

 چهارم

ي اصفهاني، كوچه پ

.Lيطران (

ه، ايستا و ي
ب و پوشيده
ن علف هرز

 سازد. ي

قسمت  -ز مهم

ران، بزرگراه اشرفي

لكي، قي ك
 ساله، دولپه

منشعبن گياه 
اده و به عنوا
جه را آلوده مي

علف هاي هرز

دفتر مركزي: تهر

لك نوك    
گياهي يك

هاي اين ساقه
را ترجيح د
مزارع يونجه

 

 

 

  

  

 

 



كشاورزيي 

 ١٢ 

 توليد كننده سموم و كودهاي

 وبذر تكثير 
 هستند. اين 

هاي  و كانال

  

   

444727- 021   

وسط ريزوم 
كل و محكم 
هم آبراهه ها و

781فكس:      021 -

Juncacتو ،(
اي شك استوانه

 هاي هرز مه

-44471048-9فن:

ceaeخانواده (

ج ميلي متر، ا
فد و از عل

 

 

تلف         17م، واحد 

Ju(  

متر، از خ 2 
قطر سه تا پنج
د مطلوبي دار

  د.

مجتمع قائم پونك، 

Juncus ac

تا  5/0رتفاع 
 منشعب، به ق
ي پايين رشد

گردد ها مي  آن

 چهارم

ي اصفهاني، كوچه پ

)cutus L.

 ايستا، به ار
اد زياد، غير 
 با حاصلخيزي
مسدود شدن 

قسمت  -ز مهم

ران، بزرگراه اشرفي

( ريا، سازو
ساله، علفي،

ها به تعدا ساقه
طق مرطوب ب
ت كه باعث م

علف هاي هرز

دفتر مركزي: تهر

سوف، بور
چندگياهي 

گردد. س مي
گياه در مناط
آبياري است

  

 

 

  

  

          

 

  

  

  

  

 

 



كشاورزيي 

 ١٣ 

 توليد كننده سموم و كودهاي

ط بذر تكثير 
 بذرها قهوه 

نمايد.  شد مي

   

444727- 021   

Zyكه توسط (
شكل و رنگ
كم است رش

  

  

781فكس:      021 -

ygophylla

 تخم مرغي ش
شوري زمين ك

  شود. ته مي

-44471048-9فن:

aceaeنواده (

راوان، برگها 
ي كه ميزان ش
كنش آن كاست

 

 

تلف         17م، واحد 

Zyg(  

متر، از خان تي
ي انشعابات فر
 و در مناطقي
 است از پراك

مجتمع قائم پونك، 

ygophyllu

سانت 100تا  6
كرك و داراي
 اراضي باير 
ل شور شدن

 چهارم

ي اصفهاني، كوچه پ

um fabag

60 به ارتفاع 
 گياه بدون ك
ونه بيشتر در
 زمين در حال

قسمت  -ز مهم

ران، بزرگراه اشرفي

go( سفندك

ساله، ايستا، 
اين ساقه هاي

باشد. اين گو 
كه به تدريج 

علف هاي هرز

دفتر مركزي: تهر

قيچ، اس     
گياهي چند

گردد. س مي
اي تيره مي
در اراضي ك

 

 

 

 

 

  

  

 

 



كشاورزيي 

 ١٤ 

 توليد كننده سموم و كودهاي

ط بذر تكثير 
هنك غشايي 
هرز به طور 
ف هاي هرز 

  

   

444727- 021   

( 

Poكه توسط (
 غالف به پهن
. اين علف ه
 گياه از علف

        

781فكس:      021 -

Hordeum(

oaceaeده (

 محل اتصال
مشهود است.

شود. اين ي

  

-44471048-9فن:

m murin

متر، از خانوا
ك تيز است. 
 خوبي قابل م
ف مشاهده مي

 

 

تلف         17م، واحد 

  )num L.

سانتيم 40تا  
 پهن و نوك

گيرد به   مي
زراعي مختلف

مجتمع قائم پونك، 

جو موشك
15 به ارتفاع 

ده اي، برگها
ساقه را در بر
محصوالت ز

 چهارم

ي اصفهاني، كوچه پ

م موشي، ج
علفي، ايستا، 
متعدد و قاعد
 محلي كه س
ا، مزارع و م

  ت.

قسمت  -ز مهم

ران، بزرگراه اشرفي

شي، جو دم
ت يك ساله ع
قه هاي آن م
ن ويژگي در 
ها حاشيه جاده

رع غالت است

علف هاي هرز

دفتر مركزي: تهر

جو وحش  
است گياهي

يابد. ساق مي
و ايناست 

عمده در ح
مهاجم مزارع

  

 

 


