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  مقدمه-1

هـرز انگـل    هـاي  از جمله مهمتـرین علـف   .Cuscuta sppمی سس با نام عل
براي این گیاه فاقد برگ مشخص و کلروفیل و به همین علت، . شود محسوب می

 به سایر گیاهان زنـده ) ها آب، عناصر غذایی و کربوهیدرات(خود تامین نیازهاي 
سـس  هـرز   با توجه به اینکـه علـف  . وابسته و در واقع انگل اجباري است) میزبان(

ــف  ــی از ده عل ــت   یک ــاك دنیاس ــرز خطرن ــران ،ه ــال  در ای ــی س ــر   ط ــاي اخی                   ه
نـوروزاده و  عنـوان مثـال،    به(آن  مدیریتشناسی و  زیستهایی در زمینه  پژوهش

شناسـایی دقیـق   کـه  از آنجـا   .انجام شـده اسـت  ) 1390میقانی،  ؛1392همکاران، 
اضـر بـا   دسـتنامه ح ، خوردار استاي بر از اهمیت ویژهسس  راهکارهاي مدیریت

  .دوین شده استهرز ن این علفراهکارهایی براي مدیریت معرفی هدف 
  شناسی سس  گیاه-2
گونه، انگل گیاهان  20گونه است که حدود  100جنس سس حداقل داراي    

که  1پیچک هعنوان جنسی از تیر هشناسان، سس را ب گیاهبرخی از . زراعی هستند
عنوان  هب بعضی دیگر گونه است و 1800جنس و  50ا حدود اي ب گسترده هتیر

  ). Dawson et al., 1994( کنند معرفی می 2تیره سستنها جنس 
که  ایران گزارش شدهاز گونه نوزده و  گونه سس در دنیا 170تاکنون 

  ).1377مظفریان، (: عبارتند از
C. epithymum C. epilinum C.campestris 
C. chinesis C. lehmanniana C. pedicellata 
C. europaea C. babylonica, C. monogyma 

                                                           
1- Convolvulaceae  
2 -Cuscutaceae 
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C. australis C.haussknechtii C. planiflora 
C. kotschyana C. palaestina C. balansae 
C. planiflora C. approximate C. kurdica 

C. brevistyla  
یک آنها هاي سس شباهت ظاهري زیادي با یکدیگر دارند و تفک گونه

آذیـن،   گـل  از جمله انـدازه گـل، تـراکم   (هاي زایشی  بر اساس خصوصیات اندام
حتـی  . )Parker, 2012(شـود   انجام می) کپسول تعداد قطعات گل و خصوصیات

را بـر اسـاس سـاختار کاللـه و خامـه بـه سـه         Cuscutaبرخی از محققـان جـنس   
                       انــــــد تقســــــیم کــــــرده Cuscutaو  Grammica، Monogynaزیــــــرجنس 

)Halevy, 1989.( هاي سـس   برخی خصوصیات مورفولوژیکی گونه در مواردي
به . گیرند تفکیک آنها مورد استفاده قرار میاز جمله ضخامت و رنگ ساقه براي 

و زرد رنـگ  ) متر میلی 8/0تا  3/0به قطر (ساقه نازك سس زراعی  طوري که در
             2تـا   1غـوانی و بـه ضـخامت    رتی تـا ار درختی سـاقه متمایـل بـه صـو     سو در س
  باشد میمتر  میلی

  گیاهچه-1-2
کنـد   غیر انگل سپري میحالت زنی دوره کوتاهی را به  سس بعد از جوانه          

طـول ایـن دوره بسـته بـه     . دهـد  ذخایر بذر، به رشد خود ادامه مـی  و با استفاده از
کـه طـول    ا زمـانی تـ ذخیره بذر . باشد می هفته 3تا  2مقدار ذخیره بذر متفاوت و 

ایـن  در . اسـت سـاقه  از رسد، قادر بـه حمایـت    می متر سانتی 10تا  5به سس  ساقه
 ).CABI, 2014(اسـت  متـر   میلـی  2تـا   1تنهـا   تـاه و گیـاه بسـیار کو   یشهر شرایط
               ماننـد و باریـک بـا    اي نـخ  و شـامل سـاقه  ) لپـه (بـذري   سس فاقـد بـرگ   گیاهچه

زرد، نـارنجی یـا سـبز     متـر و بـه رنـگ    سـانتی  7تـا   5/2اي قطورتر به طـول   اعدهق
  ). Lanini & Kogan, 2005(است ) 1شکل (کمرنگ 
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  گیاهچه سس- 1 شکل

  گیاه بالغ-2-2
  رویشی اندام) الف

، )ها سبز و صورتی گونه و در برخی(زرد متمایل به نارنجی  اي ساقهسس   
      سـس   بـرگ  .و منشـعب دارد و فاقـد ریشـه اسـت     متـر  میلـی  8/0تـا   3/0به قطر 
در صـورت وجـود میزبـان    . باشـد  داراي روزنـه مـی  ، امـا  مانند رفته و فلس تحلیل

به  اي و تولید اندام مکندهپیچد  میسس به دور ساقه و برگ میزبان  مناسب، ساقه
ز میزبـان  ارا یشروي و مواد غذایی مورد نیاز پوندها آتا مکینه . کند می 3مکینهنام 

سـس   پـس از ایـن مرحلـه، سـاقه    . دهـد  مـی  و در اختیار سس قرارکند  جذب می
 گیـرد  هـاي مجـاور را در برمـی    یـا گونـه   کند و میزبان میتولید  یفراوانات انشعاب

)Halevy, 1989.(   
  زایشی اندام) ب

  )متر میلی 4تا  3به قطر (کوچک  )C. campestris(سس  گل
، متعدد و به رنگ سفید یا متمایل به )متر میلی 6تا  1هاي مختلف  گونه در(

تا  3هاي  دسته در(ها به صورت مجتمع  گل ).3و  2 هاي شکل(باشد  صورتی می
و  گلبرگ) 3یا  4و در مواردي ( 5و شامل  در طول ساقه قرار دارند) تایی 8

                                                           
3 - Haustoria 
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 10تا  5 اندازه گل )C. reflexaانند م( ها در برخی گونه. اشندب گ میکاسبر
  ).Halevy, 1989(است  متر میلی) 8تا  6وال معم(

  
  دهنده سس ساقه گل- 2 شکل

        
  سس آذین و گل گل - 3 شکل

شـکل  ( باشد متر می میلی 4تا  3اي روشن و به قطر  سس کپسول، قهوه میوه
و در (اي رنـگ   سس قهوه بذر. شود بذر تشکیل می 4در هر میوه، تا ). ، راست4

) ، چـپ 4 شکل(متر  میلی 2تا  7/0کوچک و به قطر  ،)مواردي خاکستري یا زرد
در یـک طـرف    رجنین بـذر باریـک و سـطح بـذ     .باشد میی و داراي پوسته سخت

بذر تولید کند  16000تواند تا  سس خودگشن است و هر بوته می. باشد صاف می
)Costea and Tardif, 2006 .(   
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  سس) چپ(و بذر ) راست(میوه رسیده  - 4 شکل    
  سس انتشار و جغرافیایی پراکنش-3

سس بومی امریکاي شـمالی و کشـورهاي کانـادا، امریکـا، مکزیـک، کوبـا،         
هـاي سـس را    البته برخی از محققان منشاء برخی از گونـه . جامائیکا و باهاما است

). Parson & Cuthbertson, 1992(داننـد   آفریقا، اسـترالیا ، نیوزلنـد و اروپـا مـی    
هاي آن بخصوص سس زراعی، از سراسر  س وسیع و گونهپراکنش جغرافیایی س

به دامنـه وسـیعی از   سس  بیانگر سازگاريکه  )1جدول (دنیا گزارش شده است 
ر دامـا   ،دهـد  حـاره را تـرجیح مـی    سس مناطق معتدل و نیمه. شرایط اقلیمی است

برخـی از   .سـاز اسـت   سیا مشکلآآمریکاي شمالی، مدیترانه، خاورمیانه و جنوب 
  اند مانند رفلکسا در مناطق گرمتري پراکندههاي سس  گونه

)Dawson et al., 1994( .  
 )Dawson et al., 1994( سسمهم هاي  گونه پراکنش -1 جدول                 

  جغرافیایی پراکنش             سس گونه
C. australis  چین  

C. campestris=  C. pentagona جهانی  
C. chinensis خاور دور  
C. epilinum فریقاآ شرق، اروپا، شمال يامریکا  
C. indecora یشمال يامریکا  
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C. japonica ژاپن  
C. mongyna خاورمیانه  
C. planifloa یشمال يامریکا  

C. suaveolens جهانی  
  

نقشه پراکنش سس در زنجان را تهیه و چهار  1371بوذري و همکاران در سال 
درختی،  ند که عبارت بودند از سسعرفی کردگونه غالب در منطقه م

  .فلورا و زراعی ، پالنی4اپروکسیما
براي نیز  خار یا قالبی. شود منتشر نمی باد هبنابراین، بوسیل. دار نیست بذر سس بال

هاي متعددي پراکنده  بذر سس با روش. ندارد اتصال بذر سس به حیوانات وجود
   ).2 جدول(شود  می

  )Anonymous 1, 2014( سسمکانیسم پراکنش بذر -2 جدول
  -   باد
  +  آب
  +  آالت ماشین

  +  حیوانات
  + +  نیروي انسانی

  + + +  گیاه زراعیبذر 
  کم=   متوسط+ +=   زیاد+ + +=         

 دامنه میزبانی سس-4
تنوع میزبانهاي سس بیـانگر  . کنند متفاوتی حمله می هاي هاي سس به میزبان گونه

و  ســس انگــل غیــر اختصاصــی اســت. ســتاکولــوژیکی وســیع آن ا ســازگاري

                                                           
4- Cuscuta approximates  
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هاي مرتعی و بـاغی   هرز، گونه هاي علف هاي زراعی، هاي متعددي از گونه میزبان
زمینــی و  ســویا، ســیبآفتــابگردان،   ســس انگــل بادمجــان، پیــاز، چغندرقنــد، .دارد

یونجـه،   ،هـاي چـوبی ماننـد قهـوه و برخـی از گیـاه زینتـی ماننـد داوودي         چندساله
 محسـوب  هاي درختـی  گونهو سلمکسبزي و صیفی، ، سویای، فرنگ گوجهشبدر،

دامنـه میزبـانی   . کنـد  گونه میزبان حملـه مـی   100سس زراعی به حداقل . شود می
لینوم بسیار محدود است و تنها موجـب آلـودگی کتـان     هایی مانند سس اپی گونه
 البته سس انگل گیاهان تیره گنـدم  .)Dawson et al., 1994) (3جدول (شود  می
هـاي   هاي آن در تجزیـه بافـت   آنزیمشود که احتماال ناشی از کارایی اندك  نمی

  ).Goldwasser et al., 2001( میزبان هنگام نفوذ انگل است
ــان گونـــــــه  ــس  از میـــــ هـــــــاي                                                      ایـــــــران، گونـــــــه  در هـــــــاي ســـــ

C.monogyma, C.planiflora, C.chinesis, C. approximate, C.planiflora, 
C. epithymum 1369کریمی، (کنند  به یونجه و شبدر حمله می .(  

  
  )Dawson et al., 1994( سس هاي گونهدامنه میزبانی  -3 جدول

  زراعی اصلی) هاي(میزبان   گونه
C. australis سویا  

C. campestris=  C. pentagona شمار متنوع و بی  
C. chinensis بقوالت  
C. epilinum بذرك، کتان  
C. indecora اي عمدتاً بقوالت علوفه  
C. japonica سویا  

C. monogyna  مرکباتدرختان و بویژه  
C. planifloa اي بقوالت علوفه  

C. suaveolens نخودیان  
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فرنگـی دنیـا را مـورد حملـه قـرار       سس سـطح وسـیعی از مـزارع گوجـه    
در  را هـاي سـس   میزبـان ) 1384(مکـاران  صـباحی و ه  ).Lanini, 2004(دهد  می

 پسـته و مرکبـات  هـاي   زمینـی و بـاغ   حنا، یونجه، چغندرقنـد، سـیب   استان کرمان
 .کردندبررسی 

هاي آلوده به سس در تهران،  با بررسی مزارع و باغ) 1367(شیمی و بیات 
ورامین، ساوه، اراك، کرمانشاه، مغان، گیالن و مازندران، پنج گونه سس را   کرج،

روي  5سس بذر درشت  ها، شناسایی کردند که عبارت بودند از سس درختی در باغ
 7سفید روي یونجه، سس گل 6هرز حاشیه مزرعه، سس مرواریدي هاي یونجه و علف

هرز کنار  هاي روي علف 8بنفش هرز کنار جاده و سس گل هاي روي یونجه و علف
گونه سس در ایران،  19 از) 1373(ش اسفندیاري و همکاران به گزار. جاده
، 10تیموم ، اپی9عبارتند از سس درختی ،کنند هایی که به علوفه حمله می گونه

در زنجان چهار ) 1372(بوذري و مداح . 13و مرواریدي 12فلورا ، پالنی11اپروکسیما
و  بروجن گونه سس را در یونجه، مو، سبزیجات و حبوبات و در شهرکرد، فارسان و 

سس ) 1368(ویسی و همکاران . ا و مزارع گزارش کردنده پنج گونه سس را در باغ
  . ترین گونه سس در یونجه معرفی کردند مرواریدي را خطرناك

تواند از زمان  یه سس گیاهانی هستند که سس میلاوهاي  میزبان            
زنی  سس از ابتداي جوانهدر صورتی که . زنی روي آنها مستقر شود جوانه

                                                           
5-Cuscuta campestris  
6-C.chinensis 
7-Cuscuta babilonica  
8-Cuscuta  
9-Cuscuta monogyna 
10-Cuscuta epithymum 
11-Cuscuta approximata 
12-Cuscuta planiflora 
13-Cuscuta chinensis 
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یه لاواما پس از استقرار روي میزبان   هاي ثانوي مستقر شود، انتواند روي میزب نمی
هاي خود را وارد میزبان ثانوي کند و به رشد خود ادامه دهد  قادر است مکینه

  ).1376موسوي و شیمی، (
  
  سسبذر زنی  جوانه اکوفیزیولوژي-5

و گل جالیز ) Striga(هرز انگل استریگا  هاي بر خالف علف           
)Orobanche (هاي  زنی نیاز به حضور میزبان و دریافت محرك که براي جوانه

. زند زنی مترشحه از ریشه آن دارند، سس بدون حضور میزبان نیز جوانه می جوانه
زنی قادر به شناسایی و اتصال به میزبان نباشد، از بین  اما چنانچه بعد از جوانه

  ).Benvenuti et al., 2005(خواهد رفت 
 20زنی  جوانهتوانایی با حفظ ) سرد و خشک(بذر سس در شرایط مناسب         

خواب دارد و طول این دوره  بذر سس معموال دوره. ماند سال یا بیشتر زنده می
. سال و گاهی بیشتر گزارش شده است 30تا  5بر حسب شرایط محیطی و گونه، 

          باشد میآن  "خواب"بقاي بذر سس، استراتژي در واقع، مهمترین 
)Benvenuti et al., 2005 .( البته در برخی موارد بذر سس بالفاصله بعد از

از آنجا که ). Reigosa et al., 2006(زنی است  رسیدگی نیز قادر به جوانه
گزارش شده، سس پوسته سخت و عدم امکان جذب آب، عامل خواب بذر 

ترکیبات  شستشوي، )Hutchison & Ashton, 1979(نوسانات دمایی و رطوبتی 
، استفاده از اسید )Lanini & Kogan, 2005(زنی از پوسته  جوانه بازدارنده

 ,Ahmed Zaroug(یا خراش فیزیکی پوسته بذر ) دقیقه 65(سولفوریک غلیظ 

زنی بذر  ، جذب آب و جوانهوشهاي حذف پوستهاز جمله مهمترین ر) 1989
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سولفوریک افزایش اسید با با افزایش سن بذر، مدت تیمار . باشند سس می
   ). Andersen, 1968(یابد  می

ورزي و  عملیات خاك  هاي خاك، فعالیت میکروارگانیسم، سرماي زمستان      
عبور بذر سس از . شود زنی آن می جوانهرندگی یا آبیاري موجب خراش بذر و با

به همین دلیل . شود می دستگاه گوارش حیوانات نیز موجب شکستن خواب بذر
                     شود اي جدید میه تفاده از کود تازه، باعث آلودگی مکاناس
)Ahmed Zaroug, 1989.(  

بررسی  در .باشد زنی بذر سس می کیفت نور دریافتی نیز از عوامل موثر بر جوانه
هاي درختی،  گونه زنی بذر سس بر جوانه) 1376(سلیمی و شهرآیین 

زنی بذر سس درختی  وب باعث تحریک جوانهو زراعی، نور متنا 14فلورا پالنی
بذر گونه اخیر در مقایسه با دو گونه دیگر پوسته هموارتر و خفتگی کمتري . شد

یر اسید سولفوریک زنی آن در مقایسه با دو گونه دیگر تحت تاث دارد و جوانه
  .شودبیشتر تحریک می 

 اسـتقرار بـذر در   زنـی در صـورت   کوچک بذر، جوانـه اندازه با توجه به             
اسـتقرار بـذر در   و بـا  تسهیل ) متري سانتی 5/1تا  1عمق (هاي سطحی خاك  الیه

  .)Dawson et al., 1994(متر، متوقف خواهد شد سانتی 5عمق بیشتر از 
تـرین   مناسـب  .است متفاوت حسب گونه زنی بر جوانهبراي سس  نیاز دمایی
زنی در دماي  اما جوانه  راد است،گ درجه سانتی 33تا  30زنی سس  دما براي جوانه

بـذر  ). Dawson et al., 1994(گیـرد   گراد نیز صورت مـی  درجه سانتی 39تا  15
سس بر حسب شرایط منطقه، اواخر زمستان تا اوایل بهـار و همچنـین تابسـتان تـا     

دوره گلدهی . گیرد صورت میزنی در بهار  زند، اما بیشترین جوانه پاییز جوانه می

                                                           
14- Cuscuta planiflora  
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              بـر حسـب زمـان    . باشـد  ه بـه شـرایط اقلیمـی از خـرداد تـا مهـر مـی       سس نیز بسـت 
زنی سس آغاز و اواخر  تولید بذر در این گیاه از سه هفته بعد از جوانه ،زنی جوانه

اشـغال  هر بوته سس چند متر مربـع فضـا   . رسد تابستان تا اوایل مهر به حداکثر می
  ). Lanini & Kogan, 2005(کند  می
در آن  زنی سس نسبت به خشکی و شوري پایین است و جوانه تحمل بذر     

زنی بذر  البته، تنش شوري نسبت به خشکی جوانه. یابد می شرایط تنش کاهش
  ).1391قنبري و همکاران، (دهد  میسس را بیشتر کاهش 

  میزباناتصال سس به -6
ه یا برگ آن ایل و به ساقسس به سمت آن متم در صورت وجود میزبان، ساقه    

   ).5 لشک(دهد  می شود و به رشد خود ادامه متصل می
  

  
  
  
  

  میزبان سمت سس بهگرایش  - 5شکل 
د و به پیچ هاي ساعت می ر جهت عقربه، دزنی سس بعد از جوانه گیاهچه      

سس به سمت  نور و رطوبت در گرایش ساقه احتماال. گردد دنبال میزبان می
 متري سانتی 5تا  5/2در فاصله یاهچه گر صورتی که تنها د. دارد میزبان نقش

در غیر . دهد میو به رشد خود ادامه شود  میمتصل  نآبه  ،باشدمیزبان 
تا  Cuscuta japonica 25 طول این مدت براي گونه. رود میز بین ااینصورت، 

کمتر از (و براي سس زراعی بسیار کمتر ) Ahmed Zaroug, 1989(روز  30
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طول این دوره به مقدار ذخیره بذر سس بستگی دارد و در . است )یک هفته
هفته و بدون اتصال به  3صورت وجود بذرهاي قوي، ممکن است گیاهچه تا 

در غیاب میزبان زنده، ممکن  .)Benvenuti et al., 2005(میزبان نیز زنده بماند 
گیري و  اما شکل ،هاي مرده میزبان بپیچد سس به دور اندام است گیاهچه

 که توسط میزبان تولید(در سس بستگی به وجود سیتوکینین گسترش مکینه 
  . )Dorr, 1987(دارد ) شود می
و  کنتـرل فیتـوکروم  سس به سـمت آن تحـت    شناسایی میزبان و گرایش ساقه    

هـم   البتـه ). Benvenuti et al., 2005(اسـت   15هاي نـورگرایی  مستابعی از مکانی
این اما  ،استدر شناسایی میزبان موثر  17یو هم گرایش تماس 16گرایش شیمیایی

میزبـان بـراي شناسـایی آن مهـم نیسـت و       رحله فنولـوژي م. استشده اثبات نامر 
ــی  ــس م ــه   س ــر مرحل ــد در ه ــ توان ــان  د،اي از رش ــد میزب ــایی کن ــه . را شناس                  البت

حاکی از اتصال بیشتر ) Benvenuti et al., 2005(هاي بنوتی و همکاران  بررسی
 6و فاصله آن با گیاهچه سس  که میزبان سن بیشتري دارداست ر شرایطی دسس 
سس که گیرد  صورت می زمانیمیزبان جوان، بیشترین اتصال در . اشدمتر ب سانتی

  .باشدمتري میزبان  سانتی 2در فاصله 
پیچیدن سس . دهد به میزبان را تحت تاثیر قرار می اتصال سسنیز شدت نور        

تاثیر طول روز بر باره در .)CABI, 2014(یابد  میکاهش  به دور میزبان در سایه
برخی معتقدند چنانچه میزبان . گلدهی سس نظرات متفاوتی ارائه شده است

با این حال، در . عکس خواهد بود و برروز -بلندباشد، سس نیز  وزر-بلند
شرایطی که در حتی و رد سس ارتباطی به میزبان ندا بسیاري موارد گلدهی

                                                           
15 - phototropic 
16 - chemiotropism 
17 - tigmotropism 
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رسد فرایند گلدهی سس  به نظر می. گیردصورت می است نیزمیزبان فاقد گل 
عالوه . زبیشتر تحت تاثیر شرایط تغذیه گیاه و عناصر غذایی آن باشد تا طول رو

و در کاهش  طوبت باال یا در مناطقی با بارندگی زیاد، گلدهی سسربر این، در 
  . )Fratianne, 1965( یابد افزایش می C. reflexaروزهاي کوتاه در گونه 

اره سلول است، بـه  که بخشی از دیو پکتیناي سیمانی بنام  سس از طریق الیه      
بکـش  آونـدهاي  آهاي خـود را وارد   نهشود و طی چند روز مکی میزبان متصل می

هـاي سـاقه سـس و در     گیري مکینه با تورم سلول شکل. )6 شکل(کند  میزبان می
  ).چپ 6 شکل(گیرد  نزدیکترین محل به میزبان صورت می

  

    
  نحوه اتصال ساقه سس به میزبان از طریق نفوذ مکینه به آوندها- 6 شکل

  
. شوند ویل میکامال طدرمی سس تقسیم و هاي اپی در این زمان، تعدادي از سلول

هـاي   پذیر است، بنـابراین،پس از ترشـح آنـزیم، الیـه     ها انعطاف دیواره این سلول
ــوذ     ــه آن نفـ ــه و بـ ــان را تجزیـ ــاقه میزبـ ــلولزي سـ ــیسـ ــد  مـ ــکل(کننـ               )7 شـ

)Vaughn, 2002 .( ارتبـــاط مکینـــه بـــا آونـــدهاي آبکـــش میزبـــان از طریـــق
. شود ر و در نهایت، امکان جذب مواد توسط سس فراهم میپالسمودسماتا برقرا
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متر مربـع را اشـغال    3 ،متر و قادر است طی فصل رشد سانتی 7رشد روزانه سس 
  ).Lanini & Kogan, 2005(کند 
خزن سس از قدرت رقابت باالیی براي جـذب مـواد فتوسـنتزي برخـوردار     م      
هاي بیشـتر و   ل به دلیل تولید اندامگحمایت میزبان از ان ،با ادامه رشد سس. است

میزبـان بـه    مواد فتوسنتزي و انتقال آنهـا از  تغییر مسیر. یابد میتداوم اتصال، ادامه 
کنـد و   انگل، زمینه پیري زودرس و رشد ضعیف میوه و بذر میزبان را فراهم مـی 

 ).Halevy, 1989(افتد  قبل از رسیدگی می

  
 تا آوندهاي میزبان نفوذ مکینه به درون ساقه و - 7 شکل

 
  خسارت سس به گیاهان زراعی -7
سس زراعی و درختی ، اما در ایران گزارش شدهسس  گونه 18تاکنون   

خسارت سس به . روند هاي سس در ایران به شمار می زاترین گونه خسارت
              میزبان از متوسط تا شدید متغیر است و به مرحله رشد میزبان و تعداد 

  ).Ashigh & Marquez, 2010(بستگی دارد شده  هاي متصل مکینه
، 1384در ایران، آلودگی مزارع چغندرقند آذربایجان غربی به سس از سال      

. مواجه کرده استمتعددي تولید این محصول و صنعت قند استان را با مشکالت 
شود  میچغندرقند درصد کاهش رشد و عملکرد  50تا  35سس باعث 

  ). 1375 ،و خاصاي جعفرزاده(
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گزارش ) Lanini, 2004(درصد  75تا  50فرنگی  خسارت سس به گوجه     
رسد  فرنگی به سس به حدي میگاهی شدت آلودگی مزارع گوجه. شده است

  ). 8شکل (که دیگر محصول قابل برداشت نیست 

  

  
 به سس) چپ(و چغندرقند ) راست(فرنگی  شدت آلودگی مزارع گوجه- 8 شکل

  زراعی
هر چند سس براي جذب آب و عناصر غذایی به طور مستقیم با گیاه زراعی    

پردازد، اما با جذب مواد فتوسنتزي، سهم گیاه زراعی از منابع رشد  به رقابت نمی
وسط هاي آلوده به سس به دلیل جذب مواد فتوسنتزي ت بوته. دهد را کاهش می

  . )Lanini & Kogan, 2005(رشد طبیعی ندارد  انگل رشد ضعیفی دارند و میوه
بطور کلی، . )9شکل ( شود درصد کاهش عملکرد یونجه می 57سس باعث     

محصوالت آلوده به سس زردرنگ، داراي شاخ و برگ کمتري هستند و گل و 
سس عالوه بر کاهش ). 1376موسوي و شیمی، (کنند  میوه کمتري تولید می

ث ایجاد طعم نامطبوع علوفه نیز علت افزایش ترکیبات فنلی، باعبه   عملکرد،
الی  3رع بعد از در صورت عدم مقابله با سس در مزارع یونجه، این مزا. شود می

 ماندن در صورت باقی). 1386چنگیزي و معاونی، (روند  سال از بین می 4
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شود و ضمن  خوبی خشک نمی شده، علوفه به هاي سس در یونجه برداشت اندام
 & Lanini(شود  می چی، از بازارپسندي آن کاستهتوسعه عوامل بیمارگر قار

Kogan, 2005 .(کنند، متعدد و  ي سس که به مزارع یونجه حمله میها گونه
 C. planiflora و Cuscuta indecom ،C. campestris هاي شامل گونه

  . گونه اول از ایران گزارش نشده است. )Parker, 2012(باشند  می
اندازي روي گیاه و تغییر شرایط  د غذایی، با سایهسس عالوه بر جذب موا      

پوش، موجب گسترش عوامل بیمارگر و افزایش خسارت به گیاه  اقلیمی زیر تاج
هاي سس با انتشار عوامل ویروسی در میزبان موجب شدت  اندام. شود زراعی می

  ). Parson & Cuthbertson, 1992(شود  خسارت می
کـش انتخـابی    به دلیل عـدم وجـود علـف   ) Rubin, 1990(به گزارش روبین       

. براي کنترل سس در پیاز، مزارعی با آلودگی شدید به سس، باید تخریب شوند
آلودگی شدید مزارع هویج و پیاز به سـس موجـب کـاهش رشـد ریشـه و افـت       

  ).Lanini & Kogan, 2005(شود  بازارپسندي آنها می
  

  یونجه به سسآلودگی -9 شکل                       
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   ت سسیریمد-8
غذایی  ذخایر به میزبانبه اتصال  از قبل سس تایاهچه چنانچه قبال اشاره شد، گ    

از  غذایی مواد و آب جذب نیازمند ،وو نم رشد ادامه براي امااست،  وابسته خود
زنی تا اتصال به میزبان  وانهجبین سس کنترل بهترین زمان بنابراین، . میزبان است

 به دلیل تعداد مدیریت سس .)1391  قنبري و همکاران،(است ) اتوتروفی ورهد(

است و زیستایی باال دشوار  خواب بذر وسط هر بوته،شده تتولید بذر زیاد
)Qasem, 2011( .از عملیات کنترل سس امکان فرار  ،خواب بذر) از قبیل

               ).Benvenuti et al., 2005(سازد  را فراهم می) کش کولتیواتور و علف
سس  تاثیري بر کاهش جمعیت ،دهی خاك نیز به دلیل پوسته سخت بذر آفتاب
کامال  هاي کش وجود علف، میزبان با ستنگاتنگ سس ارتباطعلت  به. ندارد

است  ضروري) خسارت به میزبانبدون (خریب سس براي تانتخابی 
)Goldwasser et al., 2012(. مکانیکی، کاشت حذف با  هر چند خسارت سس

اما  ،ها قابل کنترل است کش هاي مقاوم، وجین دستی و کاربرد علف گونه
کامل مدیریت براي . یستندن، قادر به کنترل کامل سس راهکارهااین یچیک از ه

 هاي موجود در مزرعه لکهموقع با  هرعایت بهداشت مزرعه و مقابله ب، سس
  .شودتوصیه می 
 :عبارتند از سس راهکارهاي مدیریت مهمترین

  کنترل شیمیایی -1-8
. متعددي قرار دارد انمورد توجه محققمواره هکنترل شیمیایی سس     

زنی و استقرار سس توصیه  از جوانهبراي ممانعت  مصرف هاي خاك کش علف
زمان مصرف، ر حسب در مجموع و ب). Parker and Riches, 1993(شوند  می

  :شوند میتقسیم  سس به دو دستههاي قابل توصیه براي کنترل  کش علف
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   پیش از اتصال به میزبان -
  پس از اتصال به میزبان -
زنی بذر  قبل از کاشت یا قبل از جوانه یرویش پیشي ها کش برخی از علف     

هاي  کش علفبرخی معتقدند که البته . گیرند مورد استفاده قرار میگیاه زراعی 
 به میزبان، اتصال از ترل سس قبلکنعلت به  مصرف برگ به مصرف نسبت خاك

هاي  کش کاربرد علف ).1391میقانی و لبافی، (کارایی بیشتري دارند 
، 20کلرپروفام متالین، فلورالین، پندي ، تري19متیل دي ، کلرتال18پروپیزامید
کنترل سس در براي در سایر کشورها  23تاو اتوفوموز 22، پبوالیت21پرودیامین

بخش  رضایتها  فرنگی، هویج و تاکستان ، گوجهیونجه، شبدر، چغندرقند، پیاز
در یونجه و  براي کنترل سس زراعی کش علفسه  در کشور تاکنون .است

   ).4دول ج( است ثبت شده چغندرقند
  شده براي کنترل سس در ایرانهاي ثبت کش علف -4 جدول
  توصیه فنی  گیاه زراعی  کش علف

  سسپس ار رویش   یونجه  لیتر در هکتار 3پاراکوآت 
لیتر در  میلی 730تا  366گلیفوزیت 

 متري یونجه و سانتی 25تا  20مرحله   یونجه  هکتار
  روز بعد 10کرار ت

  قبل از اتصال سس به چغندرقند  چغندرقند  لیتر در هکتار 5/2تا  2پروپیزامید 

  
  

                                                           
18 - propyzamide  
19 - chlorthal-dimethyl 
20 - Chlorpropham 
21 - prodiamine 
22 - pebulate 
23 - ethofumesate 
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  سس در یونجه شیمیایی  کنترل) الف
ــ یونجــهی از قبیــل محصــوالت کنتــرل شــیمیایی ســس در      هــاي  کــش علــف اب
نتـرل سـس   کمانـدگاري  البته . شود می انجام ها نیتروآنیلین گروه ديرویشی  پیش

و ) تـرفالن (فلـورالین   تـري . ایـن خـانواده متفـاوت اسـت     هـاي  کـش  توسط علف
 فلـورالین  تري. شوند کنترل سس در یونجه توصیه میبراي  )استامپ(متالین  پندي
، مـانع اتصـال   بنـابراین و  سسـ  کاهش رشد گیاهچه موجب، مصرف است خاك

کـاربرد دوزهـاي خردشـده    ). Lanini & Kogan, 2005(شـود   به میزبان مـی  آن
  . دهد می یی آن را افزایشاکار فلورالین تري) اسپلیت دوز(

ــارایی  ــديکـ ــالین پنـ ــتر از   متـ ــس بیشـ ــرل سـ ــريدر کنتـ ــورالین تـ ــت فلـ                     اسـ
)Ashigh & Marquez, 2010( ،نیـاز بـه   شـود و   فلورالین تبخیر مـی  ريتمتر از ک

یی اکش، کار بارندگی یا آبیاري بعد از کاربرد این علف. ندارد اختالط با خاك
ــیآن  ــزایش م ــول ). Parker & Riches, 1993(دهــد  را اف                 فرموالســیون گران
ن تـراکم آ ، زیرا موجـب افـزایش   افزاید میآن  ییااربر ک فلورالین در یونجه تري

عالوه بر این، .  شود میزنی سس  بذرهاي در حال جوانهمجاور در سطح خاك و 
و شـود   مـی کـش   تـر علـف   تجزیه سـریع  باعثفرموالسیون مایع در سطح خاك، 

اهش کـ ، زنی سطحی دارد که جوانهرا  فاقد ریشه سس جذب آن توسط گیاهچه
  . )Lanini & Kogan, 2005(دهد  می

در بهار و قبل از رویش مجـدد   )لوگرم در هکتارکی 15تا  12(کش داکتال  علف
کنترل سس بعد از اتصـال بـه یونجـه تنهـا بـا      . شود کنترل سس میموجب یونجه 
. میزبان نیز از بین خواهد رفت، اما پذیر است ت امکانآکش عمومی پاراکو علف

         توصـیه ، قابـل  انـدك  آلـودگی  و بـا  شده به تازگی آلوده تنها در مزارع بنابراین،
   . باشد می
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مـورد توجـه محققـان     یونجه دربراي کنترل سس یت زگلیفو یرویش کاربرد پس
 360گرم در هکتار یا  150تا  75(کاهش آن را  باید دوز مصرفی البته . داردقرار 

گلیفوزیـت  . بـه یونجـه وارد نشـود   خسارتی تا داد ) لیتر از ماده موثره میلی 750تا 
انگل در مرحله رشد رویشـی و در   ه هم میزبان و همکهنگامی استفاده شود  باید

روز  10پاشـی   متري یونجـه و تکـرار سـم   سانتی 25تا  20مرحله (زمان رشد فعال 
کنتـرل  و سـس بـه خـوبی    یابـد  رشد میزبان کاهش  ممکن است البته. باشند) بعد

   . )Lanini & Kogan, 2005( نشود
هایی اسـت کـه در ایـران     کش علف از دیگر) یتیبا نام تجارتی پرسو(ایمازتاپیر 

                تــوان بــه صــورت  کــش را مــی ایــن علــف. بــراي یونجــه بــه ثبــت رســیده اســت
گرم ماده موثره در هکتار براي کنترل سـس در   150تا  100با دوز رویش و  پیش

 کـارایی ) 1374(نریمانی و فقیه ). Ashigh & Marquez, 2010(یونجه بکار برد 
کیلوگرم در  5و  4، 3گرم در هکتار و پروپیزامید  1250و  1000، 750ایمازتاپیر 

کیلـوگرم در   5پروپیزامید  ،بهترین تیمار. هکتار را در کنترل سس بررسی کردند
ــود  ــار ب ــاپیر . هکت ــایر      1250ایمازت ــب س ــرل مناس ــث کنت ــار باع ــرم در هکت گ

  . دار عملکرد یونجه شد هرز و افزایش معنی هاي علف
هایی هستند که  کش علفاز  25و گلوفوزینات 24یینازتاپیر، ایمازاکوعالوه بر ایم

  ).  Heap, 1992(روند  بکار میکنترل سس در یونجه براي در سایر کشورها 
  کنترل شیمیایی  سس در چغندرقند) ب

هاي قابل توصیه براي کنترل سس در مزارع  کش از جمله مهمترین علف     
و با  در ایران نیز به ثبت رسیدهکه  اشاره کردزات توان به اتوفوم چغندرقند می

لیتر در هکتار از ماده موثره و قبل از اتصال سس به میزبان، قابل  5/2تا  2دوز 
                                                           

24 - imazaquin 
25 - glufosinate 
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 سیستمیک انتخابی است که بوسیله اندام کش علف اتوفومزات. باشد توصیه می
و  ستمیمانع رشد مر. شود ها جذب می برگ و ریشه پهن ها برگ باریکهوایی 

توانایی کنترل . زدارنده تقسیم سلولی و محدودکننده تشکیل کوتیکول استبا
. پایداري مناسبی در خاك داردو برگها  و پهن ها برگ باریکطیف وسیعی از 

  شود کشها توصیه می در چغندرقند بصورت مخلوط با سایر علف
 )Tamlin. 2003.(    

اي کنترل سس در بر) کرب(پروپیزامید کش  کارایی علفارزیابی در      
لیتر در هکتار ماده تجاري با فرموالسیون  5/2کیلوگرم و  5/2چعندرقند، دوز 

SC  وWP  در افزایش درصد  90تا  50درصد کنترل کرد و  90سس را حدود
دو این کنترل سس با این دوز از . وزن اندام هوایی و عملکرد چغندرقند موثر بود

بدلیل انحالل  SC فرموالسیوناما کش قابل قبول است،  سیون علففرموال
این . تر در آب و عدم ایجاد گرد هنگام اختالط با آب، ارجحیت دارد راحت

کش اتوفومزات براي کنترل سس در چغندرقند شد  بررسی منجر به ثبت علف
  ).1390میقانی و همکاران، (

براي  وخانواده بنزامیدهاست  از) 27با نام تجارتی کرب( 26کش پرونامید علف     
چنـد   هـر . شـود  توصیه مـی نترل سس در مزارع چغندرقند، پیاز، هویج و یونجه ک

ایی مناسـب آن  کاربیانگر ها  در ایران طی شده و نتایج بررسیآن  مراحل بررسی
طیـف   ،عـالوه بـر سـس    پروپیزامیـد . اسـت  اما مراحل ثبت آن نهایی نشدهاست، 

 ).Tamlin. 2003(کند  ترل میکن نیزهرز مزارع چغندرقند را  هاي وسیعی از علف
نتـرل شـیمیایی سـس در چغندرقنـد،     بررسـی ک در ) 1373(زاده  موسوي و حسـن 

                                                           
26 - Pronamid 
27 - Kerb 
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کیلوگرم در هکتار را بکار بردند، اما گزارش مدونی از ایـن   5و  4، 3پروپیزامید 
، ) 28اتـو (زات اتوفـوم رویش  پسهاي  کش علف هر چند. بررسی در دست نیست

امـا احتمـال    ،شـود  ن موجب توقف رشد سـس مـی  متالی و پندي) کرب(پرونامید 
تـاثیر  در هـر صـورت،   ). Orloff & Cudney, 1987(دارد وجود آن رشد مجدد 

 رمصـرف بـه دلیـل کـاهش شـدت تعـرق و انتقـال مـواد د         هاي خاك کش علف
هـاي میزبـان بیشـتر تجمـع      در انـدام  ممکن اسـت کمتر، اما  ی سسآوندهاي چوب

هـا بـراي    کـش  علـف نـوع  از این جهـت، ایـن   . شوند نیابند و موجب صدمه به آ
لیو و به گزارش  بر همین اساس،). Fer, 1984(شود  می کنترل سس کمتر توصیه

در و شـد  بـه سـس منتقـل ن   متالین در مـزارع لوبیـا،    پندي) Liu & Fer, 1990(فر 
بـا  . در سـس تجمـع یافـت   آن  درصد 56هاي هوایی گیاه،  اندام سمپاشی صورت

هـایی کـه    کش رسد علف س مخزنی قدرتمندتر است، به نظر میتوجه به اینکه س
سس  نترل بهترمنجر به ک )یتزگلیفواز قبیل (یابند  در آوندهاي آبکش انتقال می

یـت در  زگلیفو یرویشـ  با این حـال، کـاربرد پـس   ). Nir et al., 1996(شوند  می
چغندرقنـد   هتـا آسـیبی بـ   انجام گیرد  پایین مزارع چغندرقند باید با احتیاط و دوز

  .نشودوارد 

  فرنگی سس در گوجهشیمیایی کنترل )ج
ــزارع گوجــه       ــرل ســس در م ــایر کشــورها فرنگــی  کنت ــفدر س ــا عل             کــش  ب
کش  چند این علف هر. استآمیز  موفقیت) با نام تجارتی تیتوس(سولفورون  ریم

صـورت طـی    اما درشده، فرنگی در ایران ثبت ن هرز گوجه هاي براي کنترل علف
            ایـن  . کـش مـوثر توصـیه شـود     عنـوان یـک علـف    توانـد بـه   مراحل تصـویب مـی  

گرم در هکتار از ماده موثره براي کنترل  35با دوز کش در سایر کشورها و  علف

                                                           
28 - Etho 



25 

 

و کـاربرد آن در مراحـل اولیـه بعـد از      دوزهـاي خردشـده  . شود میسس توصیه 
ســس دارد  زبــان اثــر بیشــتري بــراتصــال و قبــل از اســتقرار کامــل ســس  روي می

)Mullen et al., 1998 .(محققان  به گزارش)Goldwasser et al., 2012 (  تـاثیر
بـر  ) گـرم مـاده مـوثره در هکتـار     100تـا   50با دوز (سولفوسولفورون کش  علف

هـا در   کـش  در هر صورت، کاربرد این علـف . است سولفورون سس بیشتر از ریم
  .ارشناسان صورت گیردارت کنظفرنگی باید با  مزارع گوجه

فرنگی و قبـل   متري گوجه سانتی 15تا  10کش داکتال در مرحله  کاربرد علف    
ــه ــدیریت    از جوانـ ــاي مـ ــر راهکارهـ ــی ســـس از دیگـ ــیمیایی ســـس در             زنـ شـ

              بایــد پاشــی  ســم قبــل از). Hembree, 2004(شــود  فرنگــی محســوب مــی گوجـه 
 ,Ashigh & Marquez( باشـند مسـتقر شـده    بـه خـوبی  نگـی  فر گوجـه هاي  بوته

2010 .(  
ــري یونجــهمشــابه     ــایع ت ــورالین در گوجــه ، فرموالســیون م ــایر  فل فرنگــی و س

فلـورالین و   رویش تري کاربرد پیشالبته . یستبخش ن محصوالت زراعی رضایت
اسـت  بخـش   فرنگـی، رضـایت   گوجـه  مـزارع در متالین در برخـی کشـورها    پندي

)Ashigh & Marquez, 2010 .(ثبـت   هاي فوق در ایـران  کش در هر حال، علف
  . ارشناسان صورت گیردارت کو مصرف آنها باید با احتیاط و با نظنشده 

  کنترل مکانیکی -2-8
، )افکن شعله( سوزاندن، وجین، بذر گیاهان زراعی) بوجاري( کردن پاك  

از موثرترین راهکارهاي کنترل مکانیکی سس محسوب  شخمو  دهی آفتاب
  ).Press and Graves, 1995(شود  می
  کردن بذر گیاه زراعی پاك )الف
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. کشت بذر آلوده گیاه زراعی استعلت  بهپراکندگی و آلودگی جهانی سس،    
 بنابراین، بهترین روش کنترل سس پیشگیري از آلودگی مزرعه است که با

  ).Dawson et al., 1994( شود میانجام  ه زراعیبذر تمیز گیاکشت 
 وجین ) ب
مفیـد و حـذف دسـتی    ، سابقه آلودگی به سسبا پایش مداوم مزرعه در مناطق    

ایـن  . اسـت  آلـودگی ضـروري  سس براي عـدم گسـترش   سبزشده هاي تازه  ساقه
وجـین  ). Lanini, 2004(درصد از آلودگی مزرعه بکاهد  90تواند تا  راهکار می

امـا ممکـن    سس است، اندك  ترین راه کنترل آلودگی ترین و کوتاه ، سادهدستی
هـاي خشـبی بایـد     در میزبان. شود است تمام یا بخشی از میزبان نیز با وجین کنده 

اگر سس هنگام وجین گـل و بـذر داشـته باشـد،      .آلوده به سس هرس شوداندام 
در صـورت  زیـرا   )Dawson et al., 1994(باید از مزرعه خارج و سوزانده شود 

نانچه چ .وجود داردن میزبان، احتمال اتصال مجدد آمجاورت سس در  رهاسازي
متر باشد، اتصال مجدد  سانتی 15حداقل  هاي قطع شده سس با میزبان فاصله اندام

مکـانیکی سـس در   حـذف  ). Lanini & Kogan, 2005( گیرد نمی صورتسس 
شود  متر باعث می سانتی 10جاي   به 3ع یونجه، با بریدن بیش از حد یعنی تا ارتفا

در صورت . که گیاهان آلوده بیشتري درو شوند و انگل کمتري دوباره رشد کند
تـاثیر   تحـت مانـد و   مـی  وکلش باقی  آلودگی یونجه به سس، بقایاي انگل در کاه

خسـارت  و بـه گیـاه زراعـی بعـدي،     کنـد   بسرعت رشـد مـی   دما و نور خورشید،
کـش   پاشـی بـا علـف    چـین دوار در یونجـه پـس از سـم     ز علـف استفاده ا. زند می

بـدیهی اسـت   . از سـوزاندن اسـت  تـر   هزینه  ، زیرا کمشود رویشی توصیه می پیش
موسـوي و  (تمامی این عملیات زمانی باید انجام شود که سس به بذر نرفته باشـد  

  ). 1376شیمی، 
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 افکن شعله/ سوزاندن) ج
س در مـزارع یونجـه آمریکـا محسـوب     هاي کنتـرل سـ   سوزاندن یکی از روش   
بیند، اما با سرعت بیشـتري از   خسارت مییونجه  در این عملیاتهر چند . شود می

پروپـان یـا   (هـاي گـازي    افکـن  براي سوزاندن از شـعله . کند سس دوباره رشد می
عملیـات  . شود تراکتوري استفاده می  و در قطعات وسیع از ابزارهاي پشت  )بوتان

هر دو در یک روز یا با فاصـله چنـد روز انجـام    :  طی دو مرحلهسوزاندن معموالً
ل از حدود . شود می کردن شـاخ  لیتر در هکتار پروپان براي خشک 200مرحله او  

ایـن روش خسـارت   . شـود  از نصف این مقدار اسـتفاده مـی   مدوو برگ و مرحله 
ل وارد مـی  آن  کنـد و باعـث کـاهش عملکـرد وکیفیـت      زیادي به یونجه سال او

، بلکـه  کنـد وارد مـی اي نه تنها خسارت کمتري به یونجـه   سوزاندن لکه. شود می
. یابـد  هزینـه کـارگري افـزایش مـی    ، امـا  دهـد  مصرف سوخت را نیز کاهش مـی 

 صـورت عـدم   در . سس در مزرعه چغندرقند و نخود توصیه شده اسـت  سوزاندن
: گیـرد  انجام مـی  هاي زیر اي به روش افکن گازي، سوزاندن لکه شعلهدسترسی به 

شود؛ یا  زده می آتشنفت یا سوخت دیگري روي لکه مورد نظر پاشیده و سپس 
کنند و سـپس آن را   کش تماسی سمپاشی می اینکه لکه مورد نظر را ابتدا با علف

  ).Dawson et al., 1994(سوزانند  می
  دهی آفتاب) د

رسـد   نظر میه بعید بنشده و ارائه دهی در کنترل سس  کارایی آفتابگزارشی از   
شـود   حذف بذور سخت محسـوب نمـی  باعث این روش  زیرا  ،روش موثري باشد

  ). 1376موسوي و شیمی، (
  شخم ) ه

  کـاهش سـس   آلـودگی  ،بـه زیـر بـرود   بطور مناسـبی   الیه سطحی خاكچنانچه    
شـخم عمیـق، بـذور    . رونـد  از بین مـی  ،ر خاكد دفنبا  سس  ، زیرا گیاهچهیابد می
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شـود، امـا    زنـی آنهـا مـی    کند و مـانع جوانـه   را به عمق خاك منتقل میجدید سس 
 ).Dawson et al., 1994(است بذور قدیمی به سـطح خـاك منتقـل شـوند      ممکن

ایـن شـیوه در   . انجام شود قبل از اتصال سس به میزبانباید  کولتیواسیون عملیات
حی بـا  ورزي سـط  خـاك . ابتداي دوره رویش گیاه زراعـی و سـس کـاربرد دارد   

هاي سس  حذف بسیاري از گیاهچهباعث زنی،  کولتیواتور در مراحله اولیه جوانه
سـس بـه تـنش خشـکی      با توجـه بـه حساسـت بـذر    . و قابل توصیه استشود  می

تـر زمـین کمـک     شدن سـریع  ، این عملیات به خشک)1391قنبري و همکاران، (
ورزي دیرهنگام  خاكالبته  .شودمی سس بیشتربذرهاي زنی  جوانهمانع  کند و می

 ،بیشـتر آلـودگی  گسترش هاي سس به نقاط مختلف مزرعه و  به دلیل انتقال اندام
  .شود توصیه نمی

   نترل زراعیک-3-8
هـاي زراعـی راهکـار     هـاي مناسـب، روش   کـش  در صورت عدم وجـود علـف     

موارد زیر را   در این روش،. شوند هرز محسوب می هاي مفیدي براي کنترل علف
 .رد توجه قرار دادباید مو
  تاریخ کشت) الف

بذر سس همزمان با تهیه بستر بذر و عملیات زنی  جوانهدر بسیاري موارد،   
این در . زند شود و معموال همزمان با گیاه زراعی جوانه می تحریک می زراعی
 جاي ، تاخیر در کاشت گیاه زراعی یا در صورت امکان، کاشت نشا بهشرایط

 شدن لیگنینی علت شدت به. شود می آلودگی مزرعهدت شمنجر به کاهش بذر 
 تاخیر در کشت بذربا ). Lanini, 2004(یابد  کاهش می نشا، اتصال سس ساقه

 مرگسبب این امر . اردندحضور زنی سس، میزبان  در اوج جوانه، گیاه زراعی
فلورا نسبت به  سس گونه پالنی. سس خواهد شد گیاهچه قابل توجهیتعداد 
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  بنابراین،. شود زند و زودتر مستقر می تري جوانه می ی در دماي پایینسس زراع
با افزایش دما اوایل بهار . تواند این گونه را کنترل کند تاخیر در تاریخ کاشت می

و یک شخم آن  کشت پس ازشود  توصیه می. زند بذر سس جوانه می تعدادي
محصول در بهار زودتر ، کشت پاییزهبا . انجام شود  کند، که آنها را نابود می

کند  میزنی سس نامساعد  اندازي شرایط را براي جوانه شود و با سایه میمستقر 
  ).1376موسوي و شیمی، (

سردتر، کاشت زودتـر گیـاه زراعـی در بهـار زمـان اتصـال        بر عکس در مناطق   
یـاري  چنانچه این راهکار با تاخیر در آب. اندازد میسس به میزبان را به تاخیر  ساقه

بـه تـاخیر   زنی  زنی سس به دلیل عدم دماي مناسب براي جوانه همراه باشد، جوانه
  ). Dawson, 1987( یابد کاهش می و آلودگیافتد  می
  دهی ودک) ب
 1991سال . هرز انگل، بررسی شده است هاي اثر کود نیتروژن بر علف    

دهد که  گزارش شد که کود شیمیایی آلودگی سس را در چغندرقند کاهش می
آلوده به نباید ود کالبته . باشد اندازي آن می به علت تقویت گیاه زراعی و سایه

  ). 1376موسوي و شیمی، (بذر سس باشد 
 تناوب کشت ) ج

تنـاوب کشـت، کـامالً کنتـرل      اسـت کـه بـا   ي هـرز  هـاي  سس از جمله علـف      
دقـت بیشـتري   انتخاب محصول باید با  هاي سس،  با توجه به تنوع میزبان. شود می

البتـه  . باشـد  شـت غـالت مـی   روش، کتـرین   در اغلب موارد، مطمـئن . انجام شود
ــف ــاي عل ــوند   ه ــرل ش ــد کنت ــرز بای ــرا ه ــر اینصــورت ممکــن اســت   ، زی در غی
موفقیت در ). 1391میقانی و لبافی، ( برگ به سس آلوده شوند هرز پهن هاي علف

لپـه   هـاي تـک   گونه و سایر) ندم و ذرتاز قبیل گ(سس، کاشت گندمیان کنترل 
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هـاي   پنبـه در برنامـه  ماننـد  و همچنین محصوالتی ) هاي زینتی پیازدار گونهمانند (
. اسـت هـرز از اهمیـت بـاالیی برخـوردار      هاي تناوب زراعی و کنترل کامل علف

هایی که مراحل اولیه رشد خود را در زمسـتان سـپري    عالوه بر این، کاشت گونه
هـاي درختـی و    و گونـه ) هـا  بـو یـا لگـوم    شـب  تیـره هـاي   گونـه ماننـد  (کننـد   می

هـاي   عنوان گونـه  شوند، به هاي غیر میزبان که به صورت نهال کشت می درختچه
بـه  ساقه سس قادر به نفـوذ  اینکه توجه قابل . شوند توصیه می جایگزین در تناوب

روي آن مسـتقر   هاي سـبز درخـت،   تواند از طریق اندام اما مییست، درختان نتنه 
هرز در خزانه درختان از جملـه راهکارهـاي    هاي ر این اساس، حذف علفب. شود

  .باشد یمکاهش آلودگی به سس 
   آبیاري) د

. داد تغییر توان زمان آبیاري را ر نواحی خشک، مید کنترل سس برايگاهی     
سطح خاك، قادر به  رطوبت در نزدیک با توجه به اینکه بذر سس بدون

 مانند یگیاهاندر آبیاري  تاخیر  توان با را میآن رل کنت هزنی نیست، دور جوانه
پوشه گیاه  ، امکان افزایش تراکم تاجدر این صورت. کرد  بذري طوالنی هیونج

شود، افزایش  سس که پس از آبیاري خارج میآن بر افکنی  سایهو  زراعی
باعث ممکن است سس  هلودگی بآ ،یونجه مانندگیاهانی  بهاره با کشت. یابد می
شده در پایان تابستان یا پاییز، از این  کشتیونجه . یونجه شود   گیاهچهرگ م

ها رشد  این یونجه. اندازد ، زیرا سرما رشد سس را به تأخیر میدر امان استخطر 
  ).Dawson et al., 1994(د نشو می مستقر مناسبی دارند و در بهار بعد

  زراعی متحملاستفاده از ارقام ) ه
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 .به سس دارند ذاتی تحملگندمیان تیره از قبیل  عی متعددياي زراه گونه   
گاهی اوقات سس به میزبان  .مقاوم است 29مرواریديبه سس  اي لوبیاي خوشه
 سسمانع رشد ، میزبانتولیدشده در  هاي زیرا آللوشیمیایی، رساند آسیبی نمی

    ).Dawson et al., 1994( شود می
 Nagar and(ه سس گزارش شده است هاي متفاوتی از مقاومت ب مکانیسم   

Sanwal, 1984 .(را هنگام حمله سس   پنبه در پنبه تشکیل یک الیه چوب
زمینی به سس گونه رفلکسا را غلظت باالي  علت مقاومت سیب. گزارش کردند

لوبیا و آفتابگردان   هاي حساسی از قبیل یونجه، کلسیم در آن نسبت به میزبان
موسوي و (شود  هاي موثر در نفوذ مکینه می لیت آنزیمکلسیم مانع فعا. دانند می

هایی نیز درباره تحمل برخی از ارقام یونجه به سس در  گزارش). 1376شیمی، 
 ).1393زاده و همکاران،  کریم(دسترس است 

تولید و کاشت ارقام متحمل به سس از دیگر راهکارهاي کاهش آلودگی و    
 C. pentagona  گونهسس وحشی به  ارقامی از گوجه. باشدمیسس  خسارت

برخی ارقام سس و  ناسازگاري). Al-Menoufi & Ashton, 1991(مند مقاو
 گزارش) Loffler et al., 1995( محققانفرنگی توسط هاي متحمل گوجه گونه

 C. reflexaونه رقم گوجه فرنگی با گ 30بر اساس این گزارش، . شده است
  . دنناسازگار

وسیع سس، معرفی ارقام گیاهان زراعی متحمل به سس، میزبانی  با توجه به دامنه 
فرنگی متحمل به سس  وجهگارقام معرفی حال،  با این. آمیز نیست موفقیتچندان 

)Goldwasser et al., 2001( ، هر. استاین زمینه  درتر  دقیق لزوم بررسیبیانگر 
 به سسنسبت تحمل کامل با فرنگی  گوجهرقم چند در این آزمایش، هیچ 

                                                           
29- C. chinensis 



32 

 

عدم (فرنگی مشابه تیمارهاي شاهد  گوجهارقام اما عملکرد برخی  گزارش نشد،
ارقام  تحمل اینعلت . ودناچیز بنیز ارقام و گسترش سس در این ) آلوده به سس

شدن، تجمع ترکیبات فنلی،  لیگنینیانند م(هاي دفاعی  مسبه سس همان مکانی
با عوامل بیمارگر از خود مقابله ذکر شده که گیاه در ) ...ترشح ترکیبات سمی و

                              هاي سس فرنگی به گونه گوجهارقام تحمل . دهد نشان می
توسط سایر ) C. europaea و C. japonica ، C. odorata,،C. reflexaاز قبیل (

 ,Ihl and Miersch؛Al-Menoufi and Ashton, 1991 ؛Nemli, 1987(محققان 

  . ز گزارش شده استنی) 1996
 تراکم کاشت) و

میزبان  شدید بازدارنده پیچش سس به دور ساقه اندازي با توجه به اینکه سایه      
است که براي دیگري ، کاشت متراکم گیاه زراعی از راهکارهاي زراعی است

  ). CABI, 2014(شود  میتوصیه سس کنترل 
   مستقیم سس کنترل شیمیایی غیر-4-8

هـرز   هـاي  علـف  کنتـرل . هـرز میزبـان سـس اسـت     هـاي  ی کنترل علـف به معن      
از قبیـل  هـرز   هـاي  برخـی علـف   .شـود  مـی  کنترل سسباعث کمک به  ساله، یک
در یـک مزرعـه    .شـوند  حسوب میسس م میزبان، تره و خارلته خروس، سلمه تاج

. شـود  برگ متصل می هرز پهن هاي علف ابتدا بهمعموال سس هرز،  آلوده به علف
زراعـی  سـس را بـه میزبـان     شود، احتمال اتصـال آنها وشی که باعث کنترل هر ر

فرنگـی   گوجه نشاکاري مانندمواردي  درمستقیم  این کنترل غیر .دهد کاهش می
تنها به این سس هاي  گیاهچهدرصد باالیی از . داردباالیی و یونجه بذري، اهمیت 

  ).Dawson et al., 1994(سند ر نمیکه به میزبان میرند  می علت
  کنترل بیولوژیکی -5-8
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 سس توسط حشرات و عوامل بیمـارگر توسـط پـارکر    یامکان کنترل بیولوژیک  
)Parker, 1991 (ه استمورد بررسی قرار گرفت.  

  زا ي استفاده از عوامل بیمار) الف
و ) tricinctum  Fusarium( فوزاریـوم . کننـد مـی ه سـس حملـه   قـارچ بـ   چند    

و    A.alternataو  C. gronovii  بـــه ســـس ).Alternaria spp(آلترناریـــا 
Geotrichum candidum   ــه ســس ــهب ــی  C. pentagona گون ــه م ــد حمل                 کنن

)Lanini & Kogan, 2005 .( شیمی و همکاران)را عامل  30قارچ آلترناریا) 1370
 مطلوبباعث کنترل  31در روسیه قارچ آلترناریا. کننده سس معرفی کردند کنترل
در سـس   براي کنتـرل انتخـابی   32چین، کولتوتریکومکشور در . شدزراعی  سس
 توان را میقارچ  این اسپورهاي. )Parker and Riches, 1993( رود بکار میسویا 
اسپورها روي . داد زراعی آلوده به سس قرار در تماس با گیاه وکرد  آوري جمع

کنتـرل   ترتیـب   ماري و بدینو باعث بیکنند  ند، رشد مینز گیاه زراعی جوانه می
شـده کولتوتریکـوم، سـس را در مـزارع یونجـه       یک نژاد انتخاب .دنشو می سس

تواند ضمن کشت  بلبلی می لوبیا چشم). 1370شیمی و همکاران، (کند  کنترل می
 از آسیب کولتوتریکوم در 33اي مخلوط با گیاه مقاوم به سس یعنی لوبیاي خوشه

  ).Anonymous 5( امان بماند
  استفاده از حشرات) ب

در . اند دشمنان طبیعی سس در پاکستان، روسیه و یوگسالوي بررسی شده     
گونه  5احتماال که   گونه حشره روي سس شناسایی شده 30پاکستان حداقل 

                                                           
30- Alternaria alternata 
31- Alternaria cuscutacidaed 
32- Colletotrichun gloeosporioives 
33- Cluster bean 
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، 34 مگس آگرومیزید: عبارتند ازدیگر گونه  3و د نرمیزبان دیگري ندا
 9در قزاقستان ). 1370ان، شیمی و همکار( 36آکروکلیتا و 35اسمیکرونیکس

حشره با توانایی کنترل بیولوژیکی سس تعدادي حشره و در یوگسالوي 
هاي  در رشتهاین حشره . شناسایی شده که مهمترین آنها اسمیکرونیکس است

 دو گونه ،هاي مختلف در بین گونه. کند تولید می نسل 4ضخیم سس تا 
Smicronyx jungermanniae    و S. tartaricus  محققان اغلب مورد توجه

                     اروپا نتایج مطلوبی روي سس زراعی داشتندو در غرب دارند قرار 
Parker and Riches, 1993) .( شیمی و همکاران، سرخرطومی را  1370سال

 )1367( به گزارششیمی و بیات. روي سس درختی گزارش دادند
آنها با . وي سس درختی مشاهده شداسمیکرونیکس، فراوانترین آفتی بود که ر

براي در سایر نقاط دنیا کارایی آن توجه به فراوانی سرخرطومی در ایران و 
الرو پروانه  .هاي غالب سرخرطومی را پیشنهاد کردند کنترل سس، شناسایی گونه

اي  کند و حشره می تورتریسید در پاکستان از میوه سس گونه رفلکسا تغذیه
هاي  ها و میوه الرو مگس آگرومیزید رشته. ستآن ایستی مناسب براي کنترل ز

  ).1376موسوي و شیمی، ( کند سس را در اروپا، هند و پاکستان سوراخ می
    چراي دام) ج
آن چراي دام در مزارع آلوده به سس از دیگر راههاي کنترل بیولوژیک     
مدیریت  و در صورت این روش بخصوص در مزارع یونجه قابل توصیه. باشد می

معموال چراي دام ). Nicol et al., 2007( آمیز خواهد بود کارشناسان، موفقیت
-می انجامدر بهار و پس از برداشت محصول،  نوبتدو  ک یایاواخر زمستان و 

                                                           
34- Melanagromyza cuscutae  
35- Smicronyx cuscutae 
36- Acroclita sp. 
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امکان ، زیرا شود در این مزارع به سایر اراضی توصیه نمی ورود دامالبته  .شود
 .دارانتقال بذر سس به مناطق جدید وجود د

  آللوپاتیداراي توانایی استفاده از گیاهان ) د
               محدودسس بر  یآللوپاتیکهاي  اوشترربوط به اثر هاي م گزارش      
هاي سس خاصیت آللوپاتی دارند و  هاي برخی از گونهعصاره اندام .باشد می

باره گزارشی در) 1999(الدوس . شوند ها می زنی و رشد سایر گونه مانع جوانه
 زنی بر جوانه )Medicago sativa bv. Verko(یونجه هاي  اوشتراندك  اثیرت

حاکی از ) Zaki et al., 1998(هاي زاکی و همکاران  گزارش. نمود سس ارائه
زنی  بر جوانه) Phaseolus vulgaris(هاي لوبیا  اندام تاثیر قابل توجه عصاره

باشد  لوبیا نمی وذ به ساقهبر این اساس، سس قادر به نف. استهاي سس  گونه
هاي سس  بازدارندگی عصاره انداماثرات  ).Reigosa et al., 2006برداشت از (

 Raphanus(و تربچه ) Lactuca sativa(زنی و رشد کاهو  زراعی بر جوانه

sativus ( شد ریشه تربچه و هاي تر سس، ر اندام عصاره آبی گزارش شده است
هاي هوایی این گیاه را بیشتر تحت  رشد اندام هاي خشک سس، عصاره آبی اندام
  ).Othman et al., 2012( تاثیر قرار دادند

  تلفیقی مدیریت -6-8
هرز انگل، هدف اصلی کنترل  هاي پیشگیري از تکثیر و تولیدمثل علف         

هرز و گیاه  به گونه علفبستگی البته روش مورد استفاده . شود آنها محسوب می
عبارتند از  ،شوند هرز انگل می هاي عملیاتی که مانع تولید مثل علف. زراعی دارد

ورزي، وجین دستی و تغییر در تاریخ  حذف میزبان، تناوب کشت، آیش، خاك
) Anonymous 5(توان بطور تلفیقی نیز بکار برد  این عملیات را می. کشت

  ). 5جدول (
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  )Anonymous 5( مدیریت تلفیقی سس هاي روش -5 جدول

  يهاي پیشگیر روش
  قرنطینه
  ملی

  المللی بین
  زراعی

  تناوب کشت با گیاهان زراعی دام و تله
  تاریخ کاشت
  شده آیش مدیریت
  شیمیایی

  عفونی خاك ضد
  ها کش علف

  فیزیکی
  کردن بذر گیاه زراعی پاك

  وجین دستی
  سوزاندن

  آفتابدهی خاك
  بیولوژیکی
  حشرات
  قارچ

  کنترل تلفیقی
  

ترین راهکـار   ترین و مطمئن یري از آلودگی مزرعه به سس ارزانپیشگ
    هـاي او جابجـا    معموال بـذر سـس توسـط انسـان و فعالیـت     . باشد میآن  مدیریت
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          مهمتـرین راهکـار مـدیریت سـس      ،، رعایـت نکـات بهداشـتی   بنـابراین . شـود  می
ــذر گــواهی. باشــد مــی ــودن   اســتفاده از ب ــز ب ــان از تمی آالت  ماشــینشــده، اطمین

کشاورزي و به خصوص دستگاه موور برداشت یونجه، استفاده از کودهاي دامی 
اهش آلودگی سـال  براي کاز تولید بذر سس در مزرعه ممانعت کامال پوسیده و 

شباهت بذر سـس بـا بـذر    . باشد بعد، از جمله مهمترین راهکارهاي پیشگیرانه می
در صورت عدم . کند ف را فراهم میبه مناطق مختلسس  یونجه، زمینه انتشار بذر

عالوه . یابد میسس افزایش  در خرید بذر یونجه، احتمال آلودگی مزرعه بهدقت 
کاشت گیاه  اقدام به در سال بعدنباید سس، شدید آلودگی با  بر این، در مزارعی

  . )Lanini & Kogan, 2005( نمودمیزبان 
حـائز  یر نکات بهداشـتی نیـز   عالوه بر خرید و کاشت بذر خالص، رعایت سا     

 کامالابتدا  در مزارع آلوده به سس، باید مورد استفاده  آالت ماشین. استاهمیت 
بذر سس ي عالوه بر این، با توجه به بقا. نتقل شوندمدیگر مزارع به تمیز و سپس 

ـراي دام در مـزارع آلـوده بـه سـس      مـانع   در دستگاه گـوارش حیوانـات، بایـد    چ
)Lanini & Kogan, 2005 (راشـده در ایـن مـزارع بـه       دام ورود یاسـایر  هـاي چ

، کنتـرل  هسـتند هرز میزبان سـس   هاي علف از با توجه به اینکه برخی. شد اراضی
                  مــدیریت  بنــابراین،. ســس خواهــد شــدگســترش آلــودگی مــانع  در مــزارعآنهـا  
اي  برداشت لکـه . ردمدیران مزارع قرار گیهمواره مورد توجه هرز باید  هاي علف

هاي انتقـال بـذر    مناطق آلوده به سس قبل از برداشت محصول اصلی از دیگر راه
بدین منظور، باید قبل از برداشت محصول، مزرعـه مـورد بررسـی    . باشد میسس 
در صـورت رعایـت   . شـوند هاي آلوده به سس، از مزرعه خارج  لکهیرد و قرار گ

  . هاي سس خواهد بود ز اندامشده عاري ا  این نکته، محصول برداشت
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  فهرست منابع
هاي مختلف  انگل سس و  تعیین گونه. 1373. ح  و سلیمی،. ف  ترمه،. ح  اسفندیاري،

بخش . گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. ها و بررسی بیولوژي آنها میزبان
  .تحقیقات آفات و بیماریهاي گیاهی شهرکرد

هاي انگل  بررسی تکمیلی شناسایی گونه. 1371. و سلیمی، ح. ب. مداح، م. ر. بوذري، م
. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. میزبان و اهمیت نسبی آنها  سس و تعیین گونه

  .بخش تحقیقات آفات و بیماریهاي گیاهی زنجان
خالصه مقاالت . پراکنش انگل سس در استان زنجان. 1372. ب. م  و مداح،. ر.  بوذري، م

  .273ص . پزشکی یازدهمین کنگره گیاه
. مبارزه شیمیایی با سس در مزارع چغندرقند.  1375.  خاصاي.  و ب.  جعفرزاده، ن

  .گزارش هماهنگ، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهاي گیاهی
انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی . ايملکه نباتات علوفه.  1386. معاونی. و پ. چنگیزي، م

  .528.ص. اراك
بررسی و مقایسه وضعیت خفتگی سه گونه مهم انگل . 1376. ن  شهرآیین،. سلیمی، ح

  .پزشکی کشور موسسه تحقیقات گیاه. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. سس
گزارش . 1367. بررسی امکان مبارزه بیولوژیکی با سس در ایران. ه  ، بیات،.شیمی، پ

  .پزشکی کشور موسسه تحقیقات گیاه. نهایی طرح تحقیقاتی
بکارگیري سرخرطومی  بررسی و. 1370. ح. و رضاپناه، م. ر  لیایی،ک. ه  ، بیات،.شیمی، پ

گزارش . ها در مبارزه بیولوژیکی علیه سس در ایران و شناسایی سایر گونه
  .پزشکی کشور موسسه تحقیقات گیاه. نهایی طرح تحقیقاتی

                   سسهاي  معرفی گونه ).1384(کیومرثی . ش شیمی و. ، پ.، نصباحی
)Cuscuta sp. ( مزارع و باغات استان کرمان و بررسی عوامل بیولوژیک

صفحه . هرزخالصه مقاالت اولین کنگره علوم علفهاي. زا روي آن خسارت
601.  
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ات یصوصر تنش خشکی و شوري بر خیتأث. 1391. میجانی .س و افشاري .م, .قنبري ع
 10 .هاي زراعی ایرانمجله پژوهش. )Cuscuta campestris( زنی بذر سسجوانه

)2 :(311.  
  .371. ص. مرکز نشر دانشگاهی. یونجه. 1369. ه. کریمی

  .671. ص. فرهنگ معاصر. هاي گیاهان ایرانفرهنگ نام. 1377. مظفریان، و
). شناسی و مبارزه زیست( هرز انگلی جهان هاي علف. 1376. شیمی. و پ. م. موسوي، س

  .ص 389. انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین
. کش پروپیزامید روي سس یونجه بررسی علف. 1373. زاده، ع حسن. ر. موسوي، م

بخش تحقیقات آفات و بیماریهاي گیاهی . گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
  .ورامین

در   (Cuscuta campestris)س بررسی امکان کنترل شیمیایی س. 1390. میقانی، ف
موسسه تحقیقات . گزارش نهایی. (Beta vulgaris)مزارع چغندرقند 

 .پزشکی کشور گیاه

ناشـر    هـرز انگـل،   اکوفیزیولـوژي و مـدیریت علفهـاي   . 1391. ح. م  و لبافی، میقانی، ف
 .صفحه 191موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، 

هرز  هاي کش در کنترل سس و سایر علف اثر علفبررسی . 1374. ا  فقیه،. و  نریمانی،
هاي گیاهی  بخش تحقیقات آفات و بیماري. یونجه در استان آذربایجان شرقی

  .تبریز
بررسی بیواکولوژي سس یونجه در . 1368. ب. و مداح، م. د  شهریاري،. ویسی، م

هاي  بخش تحقیقات آفات و بیماري. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. کرمانشاه
  .هی کرمانشاهگیا
بررسی تحمل ارقام . 1389. اکبري، غ، ع. ح ، نجفی،.میقانی، ف. ا دادي، اله. صدقیانی، ح

 Cuscuta(نسبت به سس زراعی ) Beta vulgaris(چغندرقند 
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campestris .(مردادماه، تهران،  12- 9پزشکی ایران،  نوزدهمین کنگره گیاه
  .ایران

هرز انگل سس  بررسی کنترل شیمیایی علف. 1389 .میقانی، ف. زیوه، پ شریفی. مقامی، ا
یازدهمین کنگره علوم زراعت و . کشهاي جدید در مزارع چغندرقند با علف

  .مردادماه، تهران، ایران 2- 4اصالح نباتات ایران، 
هرز انگل سس  بررسی اثر علف. 1394. راسخ نیا، ر. نجفی، ح. میقانی، ف. صدقیانی، ح

بر غلظت کلروفیل در برخی از ارقام   Cuscuta campestrisزراعی 
 10- 12هرز ایران،  ششمین همایش علوم علفهاي.  Beta vulgarisچغندرقند 

  . شهریورماه، بیرجند
بررسی کارایی . 1390. پ  زیره، شریفی. جعفرزاده، ن. نظام آبادي، ن. میقانی، ف

 در چغندرقند  (Cuscuta campestris)هاي جدید در کنترل سس کش علف
(Beta vulgaris) .19 - 17هرز ایران،  چهارمین همایش علوم علفهاي 

  .ماه، اهواز بهمن
شناسایی ارقام مقاوم . 1390. ح. فتوکیان، م. میقانی، ف. س  ملکی فراهانی،. کریم زاده، ا

هرز انگل سس                به علف) Medicago sativa(و حساس یونجه 
)Cuscuta campestris .(19 - 17هرز ایران،  همایش علوم علفهاي چهارمین 

  .ماه، اهواز بهمن
 

Ahmed Zaroug, M. S. 1989. Ecological Studies on Dodder (Cuscuta 
ioponica Choisy) in Hokkaido : Seed Germination and Host-
Dodder Relationship. Environmental science, Hokkaido 
University: journal of the Graduate School of Environmental 
Science, Hokkaido University, Sapporo, 12(1): 63-119. 

Al-Menoufi, O. A. and F. M. Ashton. 1991. Studies on the parasitism 
of Cuscuta spp. series 8: susceptibility and resistance of some 
Lycopersicon species to Cuscuta pentagona infection. Pages 
293–297 in J. K. Ransom, L. J. Musselman, A. D. Worsham, 
and C. Parker, eds. Proceedings of the 5th Int. Symp. on 



41 

 

Parasitic Weeds. Nairobi, Kenya: CIMMYT (International 
Maize and Wheat Improvement Center). 

Andersen, R. 1968. Germination and establishment of weeds for 
experimenta purposes. A weed science society of America 
handbook. Pp. 236.4. 

Anonymous 5. www. bioteeh- monitor. Nl / 7105. htm 
Ashigh, J. and E. E. Marquez. 2010. Dodder (Cuscuta spp.) Biology 

and  
Benvenuti, S., G. Dinelli, A. Bonetti, P. Catizone. 2005. Germination 

ecology, emergence and host detection in Cuscuta 
campestris. Weed Research. 45(4):270-278.  

CABI, 2014. Invasive Species Compendium. Datasheets, maps, 
images, abstracts and full text on invasive species of the 
world. www.cabi.org/isc/datasheet/17111. 

Costea, M.,and F. J. Tardif. 2006. The biology of Canadian weeds. 
133. Cuscuta campestris Yuncker, C. gronovii Willd. ex 
Schult., C. umbrosa Beyr. ex Hook., C. epithymum (L.) L. 
and C. epilinum Weihe. Canadian Journal of Plant Science. 
86(1):293-316. 

Dawson, J. H. 1987. Cuscuta (Convolvulaceae) and its control. p. 137-
149. In: Proc. 4th Internat. Sym. Parasitic Flowering Plants, 
Marburg, Germany. 

Dawson, J. H., L. J. Musselman, and W. Pieter, 1994. Biology and 
control of Cuscuta, Rev. Weed Sci., 6, 265-317. 

Dorr, I. 1987. The haustorium of Cuscuta . new structural results. 
Proceedings of the 4th international symposium on parasitic 
flowering plants Marburg, German Federal Republic: 163-
170  

Fer, A. 1984. Physiological approach to the chemical control of 
Cuscuta: Experiments with 14C-labelled herbicides. 3rd 
Internat. Sym. Parasitic Weeds, Allepo, Syria. p. 164-174. 

Fratianne D. G. 1965. The interrelationship between the flowering of 
dodder and the flowering of some long and short day plants. 
American Journal of Botany, 52:556-562. 

Goldwasser Y., W. T. Lanini, and R. L. Wrobel. 2001. Tolerance of 
tomato varieties to lespedeza dodder.  Weed Science. 
49(4):520-523.  

http://www.cabi.org/isc/datasheet/17111


42 

 

Goldwasser, Y., M. R. M. Sazo , and W. T. Lanini. 2012. Control of 
Field Dodder (Cuscuta campestris) Parasitizing Tomato with 
ALS-Inhibiting Herbicides. Weed Technology. 26(4):740-
746.  

Halevy, A. H. 1989. Handbook of Flowering, Volume 6. CRC Press. 
Inc. PP.776. 

Heap, J. W. 1992. Golden dodder and silverleaf nightshade. Study tour 
to USA. Technical Report - Department of Agriculture, 
South Australia, No. 190:34 pp.  

Hembree, K. 2004. Dodder management strategies in tomatoes. UCCE 
Fresno County.  

Histories and Distribution. John Wiley & Sons, New York. 1129 pp.  
Hutchison, J. M. and F. M. Ashton. 1979. Effect of desiccation and 

scarification on the  
Ihl, B. and I. Miersch. 1996. Susceptibility and resistance of 

Lycopersicon to infection by Cuscuta. Pages 600–605 in M. 
T. Moreno, J. I. Cubero, D. Berner, D. Joel, L. J. Musselman, 
and C. Parker, eds. Advances in Parasitic Plant Research. 
Proceedings of the 6th International Parasitic. Weed 
Symposium. Cordoba, Spain: Junta de Andalucia. 

Lanini, W. T. 2004. Economical Methods of Controlling Dodder in 
Tomatoes. Proc.  

Lanini, W. T., and M. Kogan. 2005. Biology and management of 
Cuscuta in crops.  

Liu, Z. Q. and A. Fer. 1990. Influence d'un parasite (Cuscuta 
lupuliformis Krock.) sur  

Loffler, C.,  A. J. Sahm, V. Wray, F. C. Czygan and P. Proksch. 1995.  
Soluble Management.Guide A-615. Department of Extension 
Plant Sciences, New Mexico State University. pp.  

Mullen, R. J., J. P. Orr, T. C. Viss, and S. W. Whiteley. 1998. A three 
year study on  

Nagar, R. and G. G. Sanwal, 1984. Biochemical aspects of parasitism 
in Cuscuta reflexa: inhibition of cell wall degrading enzymes 
of Cuscuta by non-susceptible plants. Pages 175-183 in C. 
Parker, L. J. Musselman, R. M. Polhill, and A. K. Wilson, 
eds. Proc. Third Int. Symp. on Parasitic Weeds. Aleppo, 
Syria. 

Nemli, Y. 1987. Preliminary studies on the resistance of some crops to 
Cuscuta campestris Yunck. Pages 591–596 in Proceedings of 



43 

 

the 4th International Symposium on Parasitic Flowering 
Plants. Marburg, Germany: hilipps Universita¨t. 

Nicol, J., S. Muston, P. D'Santos, B. McCarthy, S. Zukowski. 2007. 
Impact of sheep grazing on the soil seed bank of a managed 
ephemeral wetland: implications for  management. Australian 
Journal of Botany. 55(2):103-109. 
http://www.publish.csiro.au/?nid/66  

Nir, E.,  B. Rubin and  S. W. Zharasov. 1996. On the biology and 
selective control of field dodder (Cuscuta campestris). p. 809-
816. In: M.T. Moreno, J.I. Cuberu, D. Berner, D. Joel, L.J. 
Musselman, and C. Parker (eds.). Advances in Parasitic Plant 
Research. 

Orloff,  S.  B. and  D. W. Cudney. 1987. Control of dodder in alfalfa 
with dinitroaniline herbicides. Proc. West. Soc. Weed 
Science. 40:98-103. 

Othman, M. R., S. T. Leong, B. Bakar, K. Awang, M. S. M. Annuar. 
2012. Allelopathic Potentials of Cuscuta campestris Yuncker 
Extracts on Germination and Growth of Radish (Raphanus 
sativus L.) and Lettuce (Lactuca sativa L.). Journal of 
Agricultural Science. 4(9): 57-63. 

Parker, C, and C. R. Riches, 1993. Parasitic weeds of the world: 
Biology and control. Cab International, Wallingford, UK 
332pp.  

Parker, C. 1991. Protection of crops against parasitic weeds. Crop 
Prot. 10:6-22. 

Parker, C. 2012. Parasitic Weeds: A World Challenge. Weed Science. 
60:269–276. 

Parson W. T., and E. G. Cuthbertson. 1992. Noxious weeds of 
Australia. Inkata press. 

Press, M. C., J. D. Graves, 1995. Parasitic Plants. Chapman and Hall 
Press. 

Qasem, J. R. 2011. Parasitic flowering plants of woody species in 
Jordan. European. Journal of Plant Pathology. 131:143–155. 

Reigosa, M. J., N. Pedrol, and L. Gonzalez. 2006. Allelopathy: A 
physiological process with ecological implications. Springer 
press. pp. 641. 

Rubin, B. 1990. Weed competition and weed control in Allium crops. 
Vol. II. p. 63-84.  

Tomlin, C. D. S. 2003. The Pesticide Manual. Thirteen Edition. 

http://www.publish.csiro.au/?nid/66


44 

 

Vaughn, K. C. 2002. Attachment of the parasitic weed dodder to the 
host. Protoplasma. 219: 227–237. 

Tajdoost S. R. A. Khavari-Nejad1, F. Meighani, E. Zand and Z. 
Noormohammadi.  Evaluation of genetic diversity and 
differentiation of Cuscuta campestris (field dodder) 
ecotypes using ISSR markers. Acceptance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

Iranian Research Institute of Plant Protection 
 
 

Handbook 
 

Parasitic Weed: Cuscuta campestris 
  

Fariba Meighani, M. R. Karaminejad, and  
Hosein Najafi  

  
2017 

 
Registration No: 

51492 


