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مقدمه :
انگل به موجود زنده ای گفته می شود که تمام يا قسمتی از غذای خود را در همه دوران 

زندگی يا در بخشی از آن از موجود زنده ديگری بگيرد.
زندگی انگلی )پارازيتيسم( نوعی زندگی است و در بين موجودات زنده از ويروسها و 
ساده ترين باکتريها گرفته تا درختان پر ارزشی مانند صندل اين نوع زندگی وجود دارد. اغلب 

قارچها، انگل گياهان، جانوران و حتی انسانها هستند.
تعداد انگلها در گياهان عالی نسبت به گياهان پست )باکتريها و قارچها( بسيار کم است. 
گياهان انگلی گلدار همگی در رده دو لپه ای ها جای دارند و در 17 تيره قرار می گيرند. در 
بعضی از تيره ها همه جنسها انگل يا نيمه انگل هستند و در برخی ديگر از تيره ها تعداد کمی 

از جنسها زندگی انگلی دارند.
کشاورزان بخوبی با بعضی گياهان انگلی گلدار از جمله سس و گل جاليز و خسارتهای 

اين گياهان آشنا هستند و برای مبارزه با آنها تدابيری اتخاذ کرده اند.
گياه انگل سس از خانواده سس Cuscutaceae مي باشد و داراي يك جنس و حدود 
200 گونه است که تقريبًا در همه جای کره زمين می رويد. در ايران 17 گونه سس گزارش 

شده است. 
رشد سريع سس و زيانهايی که به گياهان می رساند موجب شده که در زبانهای مختلف 
نامهای عجيب و غريب مانند نخ شيطان در آلمان، ابريشمک در زبان فارسی و سرطان در 

زبان محلی استان يزد به آن داده شود.
 بذر سس برای جوانه زدن به اندازه کافی ذخيره مواد غذايی دارد و هرگاه در محيط 
مناسبی قرار گيرد جوانه می زند و گياه کوچکی بوجود می آورد. اين گياه کوچک بايد هرچه 
زودتر خود را به ميزبان برساند در غير اين صورت خشک شده و از بين می رود. علف هرز 
بدست  ميزبان  از  را  خود  غذای  و  است  کلروفيل  بدون  کال"  و  ندارد  برگ  و  ريشه  سس، 
می آورد. اين گياه بدليل داشتن عضو مکنده بنام مکينه )هاستوريوم( به محض تماس با گياه 
ميزبان در بافت آن فرو رفته و رابطه گياه انگلی و ميزبان را برای جريان يافتن مواد غذايی 

بوجود می آورد. 
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خصوصيات گياهشناسی سس

1- سس یونجه
سس زراعی يا سس يونجه با نام علمی Cuscuta campestris Yunck گياهی است 
دارای  که   Cuscutaceae خانواده  از  کلروفيل(  )بدون  اجباری  انگل  و  گلدار  و  يکساله 
ساقه های نازک و رشته های ظريف به رنگ زرد مايل به سفيد است. گل آذين کروی و متراکم 
و معمواًل از تعداد زيادی گل تشکيل يافته است دمگل اغلب کوتاه تر از گل می باشد. طول گل 
3-2 ميلی متر و به رنگ سفيد يا زرد کمرنگ است. گل پنج قسمتی و طول کاسه تقريبًا مساوی 
لوله جام بوده و آن را می پوشاند. کاسبرگها گرد يا تخم مرغی، پرچمها کمی کوتاهتر از جام 
بساکها کوتاهتر يا مساوی ميله پرچم است. در زير پرچمها زائده های فلس مانند وجود دارد 
که اندازه و شکل آن در گونه های مختلف متفاوت است. تخمدان کروی و کپسول در حدود 2 
ميلی متر قطر دارد. در هر کپسول 4-2 دانه ريز موجود است اين گياه در تابستان گل می دهد. 
هر گياه سس حدود 3000 بذر توليد می کند که درصد کمی از آنها در سال اول جوانه می زنند. 
بذر اين گياه دارای پوسته بسيار ضخيمی است که می تواند آن را تا 20 سال در شرايط طبيعی 
و 50 سال در انبار خشک زنده نگه دارد. حدود 80 درصد بذرها دارای خواب هستند و عامل 

اصلی شکستن خواب آنها سرمای زمستان است.
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 به همين علت بذرهای اين گياه انگل در بهار و در حرارت 25 درجه سانتيگراد بيشترين 
جوانه زنی را دارند. ساقه سس چند روز پس از سبز شدن بذر با ميزبان تماس پيدا مي كند و 
با توليد مکينه آب و مواد غذايی را از ميزبان دريافت و شروع به رشد و گسترش به اطراف 
می کند. هر قطعه ساقه سس جدا شده می تواند به تنهايی رشد کند و گياه مستقلی را بوجود 

آورد.
اين گياه بومی آمريکای شمالی )تگزاس( است و اولين بار در سال 1356 هجري شمسي 

دکتر ثابتی از ايران اين انگل را جمع آوری کرده است.
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2- سس درختی
درختچه های  و  درختان  انگل   Cuscuta monogyna Vahl علمی  نام  با  درختی  سس 
مثمر، غير مثمر و زينتی است. ساقه های اين سس ضخيم تر از سس يونجه است و قطر آن حدود 
3 ميليمتر و رنگ آن مايل به قرمز است. تعداد گل آن کمتر از سس يونجه و رنگ آن صورتی 
يا تقريبًا سفيد است. کاسبرگهای آن ضخيم، گوشتی و دارای زگيل است. گلبرگها نوک گرد و 
است.  مخروطی  يا  مرغی  تخم  کالله  و  بهم چسبيده  دو خامه  دارای  است.  ميله  فاقد  پرچمها 
کپسول تخم مرغی يا کروی به قطر 4 تا 6 ميليمتر و محتوی 1-2 دانه می باشد. اندازه دانه 2 تا 

3/5 ميليمتر است. سس درختی در ايران دارای دو زيرگونه است. 
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اهميت سس، پراکنش و نحوه خسارت آن:
وابسته روی  به صورت  و  ندارد  کلروفيل  و  برگ  ريشه،  که  گلداری است  انگل  گياه  سس 

گياهان ديگر زندگی و توليد بذر می کند.
سس با جذب آب، مواد غذايی و امالح باعث ضعيف شدن و در بعضی از موارد موجب 

خشک شدن و نابودی گياه ميزبان می گردد.
عامل مهم در پراكنش سس، توليد بذر می باشد. دوره گلدهی و توليد بذر سس طوالنی است 
به سس و حرکت  آلوده  گياهان  از مراتع و  به طول می انجامد. چرای احشام  ماه  تا 5  از 3  و 
نامحدود دام در منطقه باعث گسترش انگل سس می شود. آب ضمن عبور از کانالهای مملو از 
علفهای هرز مبتال به انگل سس، بذر آن را با خود به مزارع منتقل می کند و باعث آلودگي اين 

مناطق مي شود.
بذر سس يونجه زرد رنگ، گرد و حدود يک ميليمتر مي باشد و بذر سس درختی خاکستری 
تا قهوه ای رنگ و حدود 3 ميليمتر است. بذر سس بدليل داشتن پوسته خارجی سفت و بسيار 
محکم مي تواند بين 10 تا 20 سال در زمين زنده بماند. اين بذرها در بهار و در دمای 15 تا 39 
درجه سانتيگراد و در عمق کمتر از 2 سانتيمتر جوانه می زنند و برای جوانه زنی نيازی به حضور 
به  تا خود را  ايجاد می کنند  ندارند. پس از جوانه زنی، ساقه های ظريف و زرد رنگی  ميزبان 

ميزبان برسانند و در صورتی که نتواند خود را به ميزبان برساند از بين مي روند.

ميزبانهای سس يونجه، عبارتند از: يونجه، چغندرقند، صيفی جات و سبزيجات، گوجه فرنگی، 



10

مديريت علف هرز انگلی سس

فلفل، تنباکو، گياهان زينتی مانند گلهای خانواده آفتابگردان، شمعدانی و برخی علفهای هرز مثل 
شير تيغک، گاو پنبه، پيچک صحرايی، نيلوفر، خارشتر، شيرين بيان، سلمک، علف شور، درمنه و 
خارخسک. پراکنش اين انگل در کشور وسيع بوده و در خراسان و آذربايجان غربی در مزارع 
چغندرقند، در تهران در مزارع علوفه، سبزيجات و حبوبات، ودر استانهای چهار محال و بختياری، 

زنجان، اردبيل، آذربايجان شرقی و همدان در سبزيجات، علوفه و چغندرقند گزارش شده است.
علوفه  عنوان  به  را  يونجه  طعم  تنها  نه  که  است  يونجه  گياه  يونجه،  ميزبان سس  مهمترين 
نامطلوب می سازد بلکه آن را تا حدی سمی می نمايد. در صورت عدم کنترل اين انگل، محصول 

از نظر کمی و کيفی کاهش يافته و عمر مزرعه کوتاه می شود.
هر چند سس يونجه در همه مناطق يونجه کاری استان يزد انتشار گسترده ندارد ولی در بعضی 
مناطق مانند شهرستان صدوق به صورت غالب در آمده و به دليل شدت خسارت از اهميت 
زيادی برخودار است. مزارع اين شهرستان به ويژه مزارع يونجه بذری، شديدًا آلوده به سس 
يونجه است که گاهی تمامی سطح مزرعه را به ميزان می پوشاند و موجب کاهش رشد بوته های 

يونجه و در نهايت از رشد بهينه نيام ممانعت مي كند كه باعث توليد بذر نامرغوب می شود. 
مانند  زينتی  و  مثمر  غير  مثمر،  از: درختان و درختچه های  عبارتند  ميزبانهای سس درختی 
آلو، انگور، تمشک، فندق، پسته، بيد، تبريزی، افرا، ياسمن، ياس بنفش، گلسرخ و برخی گياهان 

بوته اي و علفی از جمله شيرين بيان، درمنه، فرفيون و کاكتوس.

در ايران سس درختی در باغات خراسان، همدان، تهران، کرمان، مرکزی، زنجان، آذربايجان، 
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مازندران، کردستان، لرستان، کرمانشاه، فارس و يزد به درختان و درختچه هايی مانند انگور، انار، 
مرکبات، زيتون، انواع درختان ميوه )آلو، زردآلو،...(، گل رز و حتی سبزيجات و برخی علفهای 
هرز حمله نموده و صدمات زيادی به آنها می زند. در استان يزد سس درختی در بعضی مناطق يزد، 
صدوق، ميبد و اردکان بر روی درختان انار، انگور و درختان ميوه مانند زردآلو و آلو مشاهده شده 
است و در حال گسترش مي باشد و چنانچه با آن مبارزه ای صورت نگيرد خسارات جبران ناپذيری 
به باغات ميوه استان وارد می کند. پوسته بذر سس درختی صافتر و نسبتًا دوره خواب کمتری دارد. 

سس درختی در صورتی که کنترل نشود شاخه ها و حتی درخت را کاماًل خشک می کند. 

روشهای کنترل سس

1- پیشگیری:
- استفاده از بذور عاری از سس، اولين قدم در پيشگيری از آلودگی گسترده به سس است. 
در بسياری از کشورها به کمک قوانين قرنطينه نباتی از ورود بذر محصوالتی که آلوده به بذر 

سس هستند جلوگيری می کنند.
- استفاده ازکود حيوانی کاماًل پوسيده و غير آلوده، 

- جلوگيری از انتقال بذر سس با پاکسازی ابزار و ماشين آالت و تميز کردن کانالهای آبياری 
قبل از به گل نشستن انگل سس، تا حدود زيادي از ورود اين انگل به مزرعه جلوگيري مي كند. 

- از بين بردن علفهای هرز مزرعه و باغ )چون علفهای هرز واسطه مناسبی برای انتقال سس 
به محصول هستند( مانع گسترش انگل سس از يک مزرعه آلوده به يک منطقه پاک می گردد.
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- به محض مشاهده يک منطقه آلوده به سس بايد قبل از به بذر نشستن آنها را به هر طريق 
ممکن نابود کرد و انگلهای جمع آوری شده به محلی دور از مزرعه منتقل يا سوزانده شود.

2- مبارزه زراعی
استفاده از عمليات زراعی از قبيل کاشت يونجه در پائيز به جای بهار و کاشت با تراکم باال، آبياری 
قبل از کاشت به منظور سبز شدن بذور سس موجود در خاک و سپس شخم زمين، رعايت تناوب 
زراعی در زمينهای آلوده با کاشت محصوالت مقاوم و غير ميزبان مانند گندم، جو، ذرت، سويا و 

گياهانی که در زمستان رشد اوليه دارند مانند کاهو و کلم آلودگي مزرعه به سس را كاهش مي دهد.

3- مبارزه مکانیکی
شخم عميق وکولتيواتور زدن در کشتهای رديفی مثل چغندرقند و در آلودگی های کوچک 
پاکسازی و حذف دستی سس در اوايل اتصال به گياه ميزبان موثر است و بهتر است قسمتی از 
ساقه گياه ميزبان آلوده به سس در فاصله 3 تا 5 سانتيمتر محل اتصال هرس و چيده شود. در 
مورد بوته ها و درختان حذف يک يا دو شاخه زير محل آلودگی و در مورد يونجه چيدن کامل 
راه مناسبی در کنترل سس است. هر قطعه از رشته های سس تازه که باقی بماند به تنهايی می تواند 
رشد کند و آلودگی را مجددًا گسترش دهد. لذا به هنگام مبارزه مکانيکی کليه سس های کنده شده 
بايد در محلی دور از محصول جمع آوری و روی آن خاک ريخته شود يا بهتر است سوزانيده 
شوند تا بذرهای موجود نيز از بين بروند. روش آفتابدهی تا حدی می تواند سس را کنترل کند 

ولی بدليل پوسته ضخيم بذر درصدی از آنها در خاک سالم می مانند.
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مشابه  وسايل  يا  و  افکن  شعله  توسط  آلوده  منطقه  است  الزم  بيشتر  آلودگی  صورت  در 
سوزانيده شود. تحقيقات انجام شده نشان داده است در مزارع يونجه با استفاده از شعله افکن 
يک نوبت در نيمه دوم تيرماه و پس از برداشت چين اول يونجه عالوه بر کنترل مطلوب سس 

هيچگونه تاخيری در رشد گياه ديده نشده است. 

4- مبارزه شیمیایی
چنانچه مزرعه به طور وسيع به سس آلوده شده باشد و در صورتی که روشهای فوق به عللی 
موثر واقع نشد می توان با استفاده از علف کشهای پيش رويشی و پس رويشی به شرح زير سس 

را کنترل کرد.
استفاده از علف کش داکتال )کلرتال دی متيل 75 درصد پودر( به ميزان 15-12 کيلوگرم قبل 
از سبز شدن يونجه در بهار )در يونجه تازه کشت( و در يونجه چند ساله )از سال دوم به بعد( در 
اواخر زمستان کمی قبل از رشد بهاره يونجه سس را کنترل می کند. در هنگام مصرف اين علف کش، 

زمين بايستی رطوبت کافی داشته باشد بنابراين يک نوبت آبياری مزرعه توصيه می شود.
همچنين سمپاشی رانداپ )گليفوسيت 41 درصد ای سی( به ميزان 380 سی سی در هکتار 
يا 150 گرم ماده موثره زمانی که يونجه ارتفاع 25-20 سانتيمتر داشته باشد به نحو مطلوبی سس 
را کنترل می کند. اين سمپاشی بايد يکبار ديگر پس از 10 روز تکرار شود. در يونجه سال اول 
سمپاشی بايستی در زمان 8 برگی يونجه انجام شود. در مورد گياهان زينتی مثل کروتون، شفلرا 
و ختمی زينتی مقدار 150 تا 400 گرم ماده موثره گليفوسيت در هکتار در کنترل سس توصيه 

شده است.
در سطوح کوچک )باغچه ها و باغات خانگی و فضای سبز( پاشيدن سرکه خانگی )اسيد 

استيک( روی سس نتيجه خوبی می دهد.
ليتر   5 ميزان  به  پنديمتالين  رويشی  پيش  است علف کش  داده  نشان  انجام شده  تحقيقات 
در هکتار )از EC 330( 90 تا 95 درصد سس درختی را کنترل کرده است. همچنين ديورون 
و پروپيزاميد به ترتيب با 3 کيلوگرم و 5 کيلوگرم می تواند 80 تا 85 درصد سس درختی را در 

باغات انگور کنترل کند. هيچکدام از اين سموم روی درختان انگور گياه سوزی نداشتند.
الزم به ذکر است معمواًل باغاتی که آلوده به علفهای هرز هستند زودتر به سس درختی آلوده 
هستند.  درختان  شاخه های  به  رسيدن سس  برای  مناسبی  واسطه  هرز  علفهای  می شوند. چون 
در مورد انار بريدن پاجوش و شاخه های کوتاه نزديک سطح زمين آلودگی سس را به حداقل 
می رسانند. در باغات انار سطح باغ را در اوايل رشد سس و علفهای هرز توسط محلول %1 
پاراکوات سمپاشی می نمايند )بايد دقت نمود که علف کش پاراکوات نبايد روی برگ درختان 

انار پاشيده شود(.
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5- مبارزه بیولوژیک
در زمينه مبارزه بيولوژيکی مطالعاتی بر روی عوامل مختلف بيماريزا و حشرات و دشمنان 
 Porphyrinia polygramma طبيعی سس در ايران انجام شده است. از جمله الرو پروانه
در حال تغذيه درون تخمدانهای سس در باغات ورامين گزارش شده است. همچنين سوسک 
شده  معرفی  برای سس  که   Phytomyza orobanchia مگس  و   Smycronix tartaricus

است.
همچنين يک گونه سرخرطومی به نام Smycronyx robustus روی سس درختی و يک 

گونه شته در حال تغذيه از رشته های سس يونجه جمع آوری شده است.
بسياری از عوامل بيماريزای قارچی مانند فوزاريوم و آلترناريا به سس حمله می کنند. ليکن 
مشکل کاربرد و کشت اين عوامل بيماريزا، استفاده از آنها را محدود کرده است. يکی از راههای 
تجربی مبارزه با سس درختی و ساير علفهای هرز در باغات به خصوص باغ انار چرانيدن يک يا 
دو بار گوسفند در اوايل رشد سس و علفهای هرز است که روشی موفق بوده است. واريته های 
زراعی مقاوم به سس در دست تهيه مي باشد و در برنامه های اصالح نژاد محصوالت کشاورزی 

قرار دارد. 
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