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  امل خسارتزاعبخش اول: اطالعات 

  اهميت و ضرورت

 گياه این .دشومي انگل محسوب هرزهايعلف ترینمهم از جمله  .Cuscuta sppعلمي  نام با سسگياه انگل 

 سایر به ) غذایي عناصر آب،(د خو نيازهاي براي تامين علت همين به و ودهب كلروفيل برگ مشخص و فاقد

 علف هرز ده از سس یکي هرز علف اینکه به توجه با .است اجباري انگل واقع در و وابسته )زنده )ميزبان گياهان

 شده انجام آن مدیریت و زیست شناسي زمينه در هایياخير پژوهش هايسال طي ایران در خطرناك دنياست،

  است. برخوردار ايویژه اهميت سس از مدیریت راهکارهايو توصيه دقيق  شناسایيلذا  و است

ین طریق باعث كاهش كيفيت و كميت و توانند باعث ضعيف شدن گياهان ميزبان شوند و از اها ميسس

 هم ميزبان مرگ به است خسارت ممکن ،در صورت باال بودن ميزان آلودگيشوند. پایداري عملکرد آنان مي

كتان، شبدر، گوجه فرنگي و سيب زميني وارد چغندر قند، یونجه،  مزارعبه  منتهي شود. سس بيشترین خسارت را 

  .كندمي

عي ن زراگياهاهاي مهم نگل ااز آنها  گونه 01 ودست كه حداگونه  011 دارايقل احد  Cuscutaجنس 

 0011 وجنس  01 ودبا حداي  دهگستره كه تير پيچکه تيراز جنسي ان بهعنورا سس ن، شناساهگيااز هستند. برخي 

 .كنندميمعرفي  Grammicaو  Cuscutaكه داراي دو جنس  Cuscutaceaeه تير ازیگر دبعضي و ست اگونه 

و ند داربا یکدیگر دي یاي زسس شباهت ظاهري گونهها است. هشدارش گزان یراز ا سس گونه 01 نتاكنو

و گل ت قطعااد تعد، نـیآذلـكم گارـت، لـگازه دـناجمله )از یشي ي زاهاامندت اخصوصياس ساانها بر آتفکيک 

  .دوـميشم نجال( اكپسوت خصوصيا

 

  ميزبانگياهان 

 وسيع اكولوژیکي سازگاري بيانگر سس هايميزبان تنوع. كنندمي حمله متفاوتي هايميزبان به سس هايگونه

 ج،یمارچوبه، هو ونجه،ی ،بادمجاناز جمله  يو كوچک چوب يعلف اهانياز گ يعيوس فيطسس است.  آن

گل  ،ياز جمله گل داوود زینتي گياه از برخي و قهوه، زميني سيب سویا، آفتابگردان، قند،چغندر ،ازياخته، پزغال

سلمه  ،)arvensis Convolvulus( پيچکعلف هرز از جمله  يهااز گونه ياريو بس يگل اطلس ،يمحمد

)Chenopodium album(( و تاج خروس ،Amaranthus spp.) سس  يهاگونه تواند مورد حمله قرار دهد.را مي

 ريآلوده كنند، متغ تواننديكه مي زبانيم يهاو تعداد گونه شونديم افتیدر آن  يعيطور طبكه به يستگاهیاز نظر ز

 تواننديم گرید يو برخ شونديمحدود م زبانيم اهيگ يهااز گونه يها به تعداد كماز آن يكه برخ يهستند به طور

-علف زراعي، هايگونه از متعددي هايميزبان اختصاصي غير انگل سس را آلوده كنند. هازبانياز م يعيوس فيط

  .ي باشدم باغي و مرتعي هايگونه هرز، هاي

. ممکن است شود مستقر آنها روي زنيزمان جوانه از تواندمي سس كه هستند گياهاني سس اوليه هايميزبان

 است قادر اوليه ميزبان روي استقرار از پس اما شود مستقر ثانوي هايميزبان روي تواندزني نجوانه ابتداي از سس

 . دهد ادامه خود رشد به و كند هثانوی ميزبان وارد را خود هايمکينه
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 گياه بالغ شکل شناسی 

  اندام رویشی -

 3/1 – 0/1 به قطر، تي(رصوو برخي گونهها سبز )و در نجي رمتمایل به نازرد  ايساقهسس گياه انگل 

داراي )به ندرت(  ساقه هاي باریک سس فاقد برگ هستند و یا گاها   ت.ـساه ـیشرد ـفاقدارد و عب ـمنشو ر ـيمتـميل

هاي سس همگي . ساقهباشندميه ـنداراي روزا ـما ( به شکل سه گوشهscale like) هاي فلس مانند كوچکيبرگ

-اندام به نام يكوچک يهازائده و پيچندبدور ساقه گياه ميزبان مي هاي ساعتجهت عقربه و در  (twining)پيچنده

تا بتواند  كندينفوذ مي گياه ميزبان هابرگ ایكه به ساقه  دندهيم ليتشک (haustoria) یا مکينه مکنده هاي

كند ميب جذن اـميزبز را از نيارد مویي اغذاد مووي و ندها پيشرآوتا مکينه  كند. جذبرشد الزم خود را  يازهاين

ي اـهنميزباو ني توليد ميكند اوافرت نشعابااس ـاقه سـس، هـن مرحلـیاز اس ـد. پـهديـمار سس قرر ختياو در ا

  .ندستيسبز ن نیهستند بنابرا ليكم كلروف اريسطوح بس يگونه ها دارا شتريب .درـيگيـم برور را در اـمج

  اندام زایشی -
 زیيپا لیمعموال  در اواخر بهار تا اوا يصورت ایزرد  ،سفيدبه رنگ  يقسمت 0 ای 4 زیر ايزنگوله  يهاگل

 عدد( 3-4 ارديمو)و در  0 شاملو ند ار دارساقه قرل طودر  (یيبه تنها ي)گاه يبسته به گونه به صورت خوشه ا

ایجاد گل، به دنبال  دهد.مي تشکيل را شکل كروي و كوچک غالف یک گل هرميباشند. گ كاسبر  گ وگلبر

  .بوجود مي آیندهمرنگ ساقه ها  يدانه ا يهاكپسول ایگرد كوچک  يها وهيم

د. تشکيل ميشور بذچهار  تاه، هر ميودر ميليمتر ميباشد  3-4 به قطرو شن اي روهقهول، سس كپسو هميو

ت پوسته سخداراي و ميليمتر  7/1-0 به قطرو كوچک زرد(، یا  يخاكستراردي مو)و در گ ـناي رهسس قهو ربذ

)و در  مزرعه خاك در سال 01الي  01 از است ممکن وو اندازه آنها بسته به گونه متفاوت است  ميباشد و ناهموار

 یکدر ر ذـطح بـسو ک ـیربار ذـ. جنين ببماند زنده شاره شده است(سال هم ا 01شک در برخي منابع تا شرایط خ

  .توليد كندر بذ هزار  01 ند تااهر بوته ميتوو ست اگشن دميباشد. سس خوف صاف رـط

ت نااسس به حيور بذل تصااي ایا قالبي نيز برر خاد. منتشر نميشود ین بوسيله باانيست بنابرلدار سس با بذر

ه كنداپر ، بذر گياه زراعيمانند باد، آب، ماشين آالت، حيوانات، انسان ديمتعدي هاروشسس با ر بذارد. ندد جوو

 0/0 )عمقك سطحي خاي الیههار در ذـبار تقرـسرت اوـصدر ي ـنزهـناجور، كوچک بذازه ندابا توجه به . دميشو

 . هد شدامتوقف خو، سانتيمتر 0 ازعمق بيشتر ر در ذـبار تقرـساا ـبو تسهيل ي( سانتيمتر 0 -

واكنش آن یشه از رني مترشحه زنهاجو يهاك یافت محرن و درميزبار ني به حضوزنهاجواي بربذر سس 

ل تصاو ابه شناسایي در ني قازنهاجواز ما چنانچه بعد اند زنه ميانيز جون ميزبار حضوون بدي گاهي لو .دهدنشان مي

 . فترهد ابين خو، از نباشدن به ميزبا
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 گل آذین سس )راست( و ساقه گل دهنده )چپ( -1شکل 

 

 راست( و بذر سس )چپ(میوه ) -2شکل 

 

  زیست شناسی

 .كند يرشد مبذور موجود در خاك ساله است كه در هر فصل رشد از  کیگياهي  سس ،معتدل ينواحدر 
ون سس بد و ندارد  را آنیشه از رني مترشحه زنهاجو يهاك یافت محرن و درميزبار به حضوز ني نيازنهاجواي بربذر سس 

ده ستفاابا و  دـميكني سپر لينگابه حالت غير را كوتاهي دوره ني زنهاجواز س بعد س. ندزنه ميانيز جون ميزبار حضو

هفته  3تا  0و وت متفار بذه خيرار ذه مقدـته بـبسدوره ن ـیل اوـد. طـهديـمه مد اداخوشد ربه  رخایر بذاز ذ

 ت.ـسااقه ـساز ت ـه حمایـبدر قا، سدرسانتيمتر مي 0 – 01به  ساقه سسل وـه طـاني كـمزا ـتر بذه خيرذميباشد. 

 زبانيبه مگياهچه روز  01تا  0اگر ظرف . تـسار ـمتميلي 0-0 اـتنهه و اـكوتر ياـبسه اـیشه گيریط ان شرـیدر ا

 متري گياه ميزبان باشد بهسانتي 0تا  0/0 فاصله در گياهچه كه صورتي در سس تنها) ماند يزنده نم د،يمناسب نرس

پس از جوانه زدن در سطح  .(رودمي بين غير این صورت از دهد درمي ادامه خود رشد به و شودمي متصل آن

 يفرار مواد احتماال  در پاسخ به كه كنند يرشد م زبانيم اهيگبه سرعت به سمت گياهچه به آن،  کینزد ایخاك 

 بالفاصله .چديپ ي، مكند يآن برخورد م باكه  يئيو در اطراف هر ش ترشح مي شوند زبانيم اهانيكه توسط گاست 

كند يقطع م نيشود و اتصال خود را با زميپژمرده م گياه سس ينیيپا يانتها زبان،يم اهيبه گگياهچه  پس از اتصال

  دهد.يم ليرا تشک يامتراكم و رشته يهاكند و اغلب تودهيساقه به سرعت رشد م یيكه قسمت باال يدر حال
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 يو ساختارها چديپيم آنخود را به دور  ساقه د،يمناسب رس زبانيم اهيگ کیبه  گياهچه سس كه يهنگام

وارد  زبانيم آوندي ستميكه به س ) (haustoriaمکينه شده به ناماصالح يفرع يهاشهیركه  كنديم ديتول ياژهیو

كند و  يم جادیا زبانيم دور گياه به يدیجد يها وستيپ وستهيپ زبان،يم اهيگ يرو سس. پس از استقرار شونديم

رود. از ب نيدر اثر سرما از ب سس اهيكه گ يابد تا زمانی يمجاور گسترش م اهانيبه گ ایپوشاند  يآن را م تیدر نها

 ياهيدر مناطق معتدل فقط در پوشش گ ي آنگونه هاشود،  ایجاد بذوراز  دوباره هر سال دیبا سسكه  یيآنجا

توانند به طور مداوم يم اهانيكه گ ،يريدر مناطق گرمس ي موجودكه گونه ها يشوند در حال يم افتینسبتا  كم 

  نيز رشد كنند.تاج پوشش درختچه ها و درختان  رويممکن است  ،رشد كنند

ميزبان را  سس به اتصال نيز نور شدت .دارد نقش زبانسمت مي به سس ساقه گرایش در رطوبت و نور احتماال

سس چند متر مربع فضا را گياه یابد. هرمي كاهش سایه در ميزبان دور اتصال سس به .دهدمي قرار تاثير تحت

یط تنش كاهش اشرآن در ني زنهاجو وست اپایين ري شوو سس نسبت به خشکي ر تحمل بذكند. اشغال مي

 . هددبيشتر كاهش ميرا سس ر ني بذزنهاجو ،خشکيتنش نسبت به ري وتنش ش، لبتهاميیابد. 

 31-33 ني سسزنهاجواي ما بردرین ـبتـست. مناسوت اني بر حسب گونه متفازنهاجواي مایي سس برز دنيا

 . بذر سس بردرـيگيـمرت نيز صواد جه سانتيگردر 31 تا 00 يمادر دني زنهاما جو، استاد اجه سانتيگردر

 زني آنجوانه بيشترین زند، امامي جوانه تا پایيز تابستان همچنين و بهار اوایل تا زمستان اواخر نطقه،م شرایط حسب

 و آغاز زنيجوانه از بعد هفته سه از گياه این در بذر زني، توليدزمان جوانه حسب بر .گيردمي صورت بهار در

  رسد.حداكثرمي به مهر اوایل تا اواخر تابستان

 را ميزبان رشد، از ايمرحله هر در تواندو سس مي نيست مهم آن شناسایي براي ميزبان ژيفنولو مرحله

 اتصال بيشترین جوان، ميزبان در .دارد بيشتري سن ميزبان است كه شرایطي اتصال بيشتر سس دركند.  شناسایي

 .باشد ميزبان تيمتريسان 0 فاصله سس در كه گيردمي صورت زماني

 نحوه اتصال سس به گیاه میزبان از طریق نفوذ مکینه به آوندها -3شکل 
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  خسارت

 اهانيبه گ هیتغذ يبرا نیكنند و بنابرايم ديتول يكم اريبس يغذا یيآنها به تنها شتريب ل،يكلروف كمبود ليبه دل

توده درهم  کی هاي قرار گرفته در آفتاب بادراندام ژهیوبهخود را  زبانيم اهانيگ هاسس خود وابسته هستند. زبانيم

  د.پوشاننيمخود  دهيدر هم تن يهااز ساقه پيچيده

محصوالت  اعث كاهش كيفيت و كميت و پایداري عملکردبببرد و  نياز ب ای فيرا ضع اهانيتواند گيم سس

و زمان  زبانيم اهيگ تيمرحله رشد و وضع ،آن يهابسته به گونه زبانيم اهيگ يروسس ر يتأث شود.كشاورزي مي

 مرگ به است در صورت باال بودن ميزان آلودگي، خسارت ممکنمتفاوت است.  يتوجهبه طور قابل يآلودگ

 جذب بر عالوه سس .حشرات هستند آسيبها و  يماريمستعد ب شتريب زيآلوده ن اهانيگمنتهي شود.  هم هاميزبان

 گسترش موجب تاج، زیر )از جمله افزایش رطوبت( شرایط اقليمي تغيير و گياه روي با سایه اندازي غذایي، مواد

به عنوان پلي در انتقال ویروس ها بين  سس هاياندام شود.مي گياه زراعي به افزایش خسارت و بيمارگر عوامل

روي سيب زميني در  شود.شدت خسارت مي موجب ميزبان در ویروسي عوامل انتشار با گياهان عمل مي كنند و

 و Potato virus X ویروس جمله تواند منتقل كننده برخي از عوامل خسارتزاي گياهي ازگونه هاي سس مي

  .باشند عامل جارویي السمايفيتوپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گیاه انگل سس -4شکل 
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  دوم: دستورالعمل اجرایی کنترل بخش
  هاي پایش و ردیابیروش

شده سس  سبز تازه هايحذف دستي ساقه و مفيد سس به آلودگي سابقه با مناطق در مزرعه پایش مداوم -

  .است ضروري ترش آلودگيگس عدم براي

 

  مدیریت

سال  نیروش كنترل در طول چند نیچند بيبا ترك کيستماتيس کردیرو کیمستلزم سس موثر  تیریمد -

 يدر سال ها دیجد يها گياهچهمقابله با  وبذر  دياز تول يريجلوگ ،يفعل تياست كه بر كاهش جمع

اي ما براست ابسته د وایي خواخایر غذذبه ن به ميزبال تصااز اگياهچه سس تا قبل متمركز است.  يبعد

سس بين ل كنترن مازبهترین ، یناست بنابرن اميزبااز یي اغذ ادموب آب و مند جذزنمو نياو شد رمه ادا

ه شد توليدر بذد یااد زليل تعددمدیریت سس به . ستافي( وتوترن )دوره ابه ميزبال تصااني تا زنهاجو

 ربذاب خو .ستار اشود  سال(، 01-00ر خاك )ماندگاري باال در بانک بذر و بذاب خو، بوتهتوسط هر 

هي بدفتاآ .زدهم ميساافررا علفكش( كاربرد ر و تواقبيل كولتيو)از  يلكنترت عمليااز سس ار فرن مکاا

 توليدمثل و تکثير از پيشگيري .داركاهش جمعيت سس ند بري تاثيرر، ليل پوسته سخت بذدنيز به ك خا

 .شودمي محسوب آنها كنترل  اصلي هدف انگل، هاي هرزعلف

 
  توان به موارد ذیل اشاره کرد:ترین اصول پيشگيري میاز مهم

 ها قبل از كاشت(بوجاري بذور گياهان زراعي )در این مورد خاص در سيب زميني بذري و كنترل غده -0

  كاربرد كود دامي پوسيده -0

 كنترل تردد ماشين آالت، دام و انسان به مزارع سالم -3

 هاي آبياريهاي هرز كانالل علفتميز كردن و كنتر -4

  هاي هرز داخل و حاشيه مزارعكنترل علف -0

  آلوده ارعزچيدن و خارج كردن سس از م -1

 هاي عمومي كشهاي آلوده مزارع با شعله افکن، علفاز بين بردن قسمت -7

ذر كاشت ارقام با رشد سریع به منظور بسته شدن كانوپي و ایجاد سایه براي جلوگيري از جوانه زني ب -0

  سس

 

  و بهداشتی هاي کنترل زراعیروش

 و شود مي تحریک عمليات زراعي و بذر بستر تهيه با همزمان سس بذر زني تغيير در تاریخ كاشت: جوانه -

 به منجر بذر زراعي گياه كاشت در تاخير این شرایط، در زند.مي جوانه زراعي گياه با همزمان معموال 

 ميزبان سس، زني جوانه اوج در زراعي بذر گياه كشت در تاخير با .شودمي مزرعه يآلودگ كاهش شدت

افزایش  با بهار شد. اوایل خواهد سس هايتوجهي از گياهچه قابل مرگ تعداد سبب امر ندارد. این حضور

 ل ساقهاتصا زمان بهار در زراعي گياه كاشت زودتر سردتر، مناطق زند و درمي جوانه سس بذر دما تعدادي
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 سس به زنيجوانه باشد، آبياري همراه در تاخير با راهکار این اندازد. چنانچهمي تاخير به را ميزبان سس به

  یابد.كاهش مي آلودگي و افتدتاخير مي به زنيجوانه براي مناسب دماي عدم دليل

-گونه مانند)گياهان تک لپه  با گياهان غير ميزبان از خانواده گندميان )گندم و ذرت( و سایر : يتناوب زراع -

          كامل كنترل و زراعي، آیش هاي تناوببرنامه در پنبه مانند محصوالتي همچنين پيازدار( و زینتي هاي

با  اهانياز گ يغالت عمال  از حمله مصون هستند و برخ .است برخوردار باالیي اهميت از هاي هرزعلف

 بر عالوهمقاوم باشند.  يممکن است به اندازه كاف زين و پنبه اري، خكدو ا،يلوب ا،یپهن از جمله سو يبرگ ها

 بو شب تيره هايگونه )مانند كنندسپري مي زمستان در را خود رشد اوليه مراحل كه هایيگونه كاشت این،

  شود.ها( توصيه ميلگوم یا

 بذر .داد تغيير را ياريآب زمان توانمي خشک، نواحي در سس كنترل براي مدیریت مناسب آبياري: گاهي -

  .نيست زنيبه جوانه قادر خاك سطح نزدیک در رطوبت بدون سس

اتصال است و  ميزبان ساقه دور به سس پيچش بازدارنده شدید اندازيسایه اینکه به توجه باتراكم كاشت:  -

 ،محصولمتراكم  يتاج پوشش کداشتن یرو  نیكند از ايرا سركوب مآن به گياه ميزبان  يچسبندگسس و 

 تلفيقي سس محسوب مي شود. برنامه كنترل در جزء ارزشمند  کی

هاي علف برخي .شودسس مي كنترل كمک به باعث هرز یکساله،هايعلف هاي هرز: كنترلكنترل علف -

 علف هرز، به یک مزرعه آلوده در .شوندمي سس محسوب ميزبان ترهسلمه و قبيل تاج خروس از هرز

 احتمال شود، آنها كنترل باعث كه روشي هر .شودمي پهن برگ متصل هاي هرزفعل به سس ابتدا معموال 

  .دهدزراعي كاهش مي ميزبان به سس را اتصال

 هاي سالم و گواهي شده سيب زميني توصيه مي گردد.كاشت غده -

 تقلمن دیگر مزارع سپس به و كامال تميز ابتدا باید سس، به آلوده مزارع در استفاده مورد ماشين آالت -

 شوند.

 ورود سس یا به آلوده مزارع در دام چراي مانع باید گوارش حيوانات، دستگاه سس در بذر بقاي به توجه با -

  شد. سایر اراضي به مزارع این در چرا شده هايدام

 

  کنترل مکانيکی

 گياه آلوده به علت كشت بذر سس، جهاني آلودگي و زراعي: پراكندگي گياهان بذر )بوجاري(  پاك كردن -

 گياه تميز بذر با كشت كه است مزرعه آلودگي از پيشگيري سس كنترل روش بهترین است، بنابراین زراعي

  شود.مي انجام زراعي

 یا تمام ممکن است اما اندك سس است، آلودگي كنترل راه ترینكوتاه و ترینساده وجين دستي، :وجين  -

 و خارج مزرعه از باشد باید داشته بذر و گل وجين امسس هنگ شود. اگر كنده وجين با نيز ميزبان از بخشي

چنانچه . دارد وجود آن مجدد اتصال احتمال ميزبان، مجاورت سس در شود. در صورت رهاسازي سوزانده

  گيرد.نمي مجدد سس صورت اتصال باشد، سانتيمتر 00 حداقل ميزبان سس با شده قطع هاياندام فاصله
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سس  گياهچه زیرا یابدسس كاهش مي آلودگي برود، زیر به مناسبي ورخاك بط سطحي الیه چنانچه :شخم -

-جوانه مانع و كندمي خاك منتقل عمق به سس را بذور جدید عميق شخم .رودمي بين از خاك، در دفن با

 با كولتيواتور سطحي خاكورزيشوند.  خاك منتقل سطح به قدیمي است بذور اما ممکن شود،آنها مي زني

 عمليات .است توصيه قابل و شودسس مي هايگياهچه از بسياري حذف باعث زني،جوانه اوليه مراحله در

سس  و زراعي رویش گياه دوره در ابتداي شيوه این. شود انجام ميزبان بهسس  اتصال از قبل بایدتور كولتيوا

كمک  زمين سریعتر خشک شدن به عمليات تنش خشکي این سس به بذر تيحساس به توجه با. دارد كاربرد

 هاياندام انتقال دليل دیرهنگام به خاك ورزي البته .شودسس مي بيشتر بذرهاي زنيجوانه مانع و كندمي

  شود.آلودگي توصيه نمي بيشتر گسترش و مختلف مزرعه نقاط سس به

 

  کنترل شيميایی

تخریب سس اي بر نتخابيا كامال ي علفكشها استفاده ازن، ميزباگياه با  ستنگاتنگ سط تباارعلت به 

از  بيششامل دو گروه سس ل كنتراي قابل توصيه بري علفكشها .ستوري اضرن( به ميزبارت خساون )بد

 ماننددر دنيا براي كنترل سس در مزارع سيب زميني تركيباتي مي باشد.  نبه ميزبال تصااز اپس و  نبه ميزبال تصاا

به صورت پس  pelargonic acidز رویش گياه ميزبان و به صورت قبل اپندي متالين  و (تریفلورالينترفالن )

 به ثبت نرسيده است.  در ایران براي كنترل این آفت تاكنون تركيب شيميایياما به ثبت رسيده است رویشي 

 

  غير مستقيم گياه انگل سس کنترل شيميایی

 سس كنترل به كمک باعث یکساله، هرز هايعلف كنترل. است سس ميزبان هرز هايعلف كنترل معني به

 یک در. شوندمي محسوب سس ميزبان خارلته، و تره سلمه خروس، تاج قبيل از هرز هايعلف برخي. شودمي

 باعث كه روشي هر .شودمي متصل برگ پهن هرز هايعلف به ابتدا سس معموال هرز، علف به آلوده مزرعه

  .دهدمي شكاه زراعي ميزبان به را سس اتصال احتمال شود، آنها كنترل

هاي تاج خروس، هاي هرز مانند گونهجهت کنترل سایر علفپندي متالين  کشاستفاده از علف

  .تواند گياه انگل سس را نيز کنترل نمایدهاي ارزن وحشی، سوروف و قياق میسلمک، گونه
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