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مقدمه
 بیش از ۲500 گونه گیاه عالی شناخته شده است که به صورت انگل روی سایر گیاهان
 زندگی می کنند و مانند میزبان خود گل و دانه تولید می کنند. گیاهان انگل به چندین تیره

مختلف گیاهی تعلق دارند و درجات مختلف انگلی را از خود بروز می دهند. گیاهان 
عالی انگل از نظر میزان احتیاج به گیاهان میزبان اختالف زیادی دارند. انگل سس کاماًل 
به میزبان وابسته است. گونه های سس در اکثر مناطق کشور از جمله اصفهان، خراسان، 
 آذربایجان، کرمانشاه، فارس، مازندران، گلستان و استان مرکزی گزارش شده است.

خسارت این انگل در ایران بیش تر متوجه یونجه و چغندر قند است، ولی روی شبدر، 
 توتون، بادمجان، گوجه فرنگی، سیب زمینی، فلفل، سبزیجات، گیاهان زینتی، انار،

انگور و درختان مرکبات نیز خسارت چشمگیری به بار می آورد. این نشریه با هدف 
ارائه روش های کنترل سس زراعی در مزارع چغندر قند نگارش شده است.
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اهمیت اقتصادی سس در مزارع چغندر قند 
سس به عنوان علف هرزی مهم در کشورهای افغانستان، پاکستان، عربستان، عراق، 
مراکش، آفریقای جنوبی، کانادا و آرژانتین گزارش شده است. نتایج یک بررسی در ارومیه 
نشان داد عملکرد ریشه چغندر قند ۲5 درصد، قند 1/8 درصد، قند ناخالص ۲۴/3 درصد، 
قند خالص 18/5 درصد و وزن خشک اندام های هوایی 18 درصد توسط سس زراعی 
کاهش یافت. در اروپای شرقی مزارع یونجه و چغندر قند به طور نگران کننده ای به 
 این انگل آلوده است، به طوری که آلودگی آن در مزارع یونجه و شبدر در یوگسالوی سابق
 به 80 درصد می رسد. مزارع آلوده چغندر قند به سس زراعی در یکی از استان های ترکیه

در ماه های تیر و شهریور به ترتیب ۴0 و 61 درصد است. سس زراعی می تواند محصول 
ریشه چغندر قند را 3/5 تا ۴ تن در هکتار کاهش دهد. وزن ریشه چغند رقند آلوده به سس 
 ۲3 تا ۴1 درصد و میزان قند آن 1/3 تا ۲/6 درصد تقلیل می یابد. سس تنها علف هرزی

است که وجود آن در بذر گیاهان زراعی آلوده به لحاظ قانونی در ایالت های آمریکا 
ممنوع شده است.

خسارت سس
سس به دلیل تغذیه شدید و انتقال مواد از میزبان خسارت بسیاري به آن وارد می کند 
 که به خشکیدن و نابودي میزبان منجر مي  شود. حتي درختان آلوده به سس ظرف ۲ تا
 3 سال کاماًل می خشکند و از بین مي روند. سس زراعی مي تواند محصول چغندر را 3/5 تا

۴ تن در هکتار کاهش دهد. همچنین گزارش شده است که وزن ریشه چغندر قند 
آلوده به سس ۲3 تا ۴1 درصد و میزان قند آن 1/3 تا ۲/6 درصد تقلیل مي یابد. 
سس زراعی کلروفیل a، b و کلروفیل کل برگ های چغندر قند را به ترتیب 38، 18 و 
30 درصد کاهش داده است. سس مي تواند کمي سمي باشد و به همین علت ممکن 
است الزم شود یک مزرعه علوفه آلوده به این انگل کاًل نابود شود. سس در یونجه ضمن 
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 باال بردن محتواي فنول، طعم مطبوع علوفه را نیز کم مي کند. آلودگي به سس حتي اگر
 بسیار کم و زیر سطح زیان اقتصادي هم باشد، نباید از آن غافل شد؛ زیرا هر بوته سس
 مي تواند بیش از 10 هزار بذر جدید تولید کند و این بذرها تا 50 سال مي توانند در خاک
 زنده بمانند و در فرصت مناسب آلودگي ایجاد کنند. سس زراعی عالوه بر کاهش کّمی،

روی ناخالصی های ریشه چغندر قند تأثیرات سوء دارد، به طوری که نیتروژن و سدیم را 
به ترتیب 37/3 و ۲8/۲ درصد افزایش می دهد.

گیاه شناسی سس
سس ها انگل شاخه هستند که ساختار ساده ای دارند. سس گیاهی یک ساله، گرمادوست، 
 فاقد برگ و ریشه، دارای ساقه های مفتولی باریک، زرد رنگ، بسیار منشعب، پیچنده و
 باالرونده است )شکل 1(. فلس های زیر پرچم آشکار است و این گیاه گل های سفید
 مایل به قرمز یا زردرنگ، کوچک و به قطر 3 تا ۴ میلی متر دارد که به صورت غده های کروی

مجتمع در طول رشته های سس و به ویژه در محل اتصال رشته ها به میزبان تشکیل 
 می شود. گل های سس منظم، دوجنسی )دارای پرچم و مادگی( و دارای کاسبرگ ها و

گلبرگ های پیوسته هستند. میوه سس از نوع کپسول و متشکل از چهارخانه است 
که در داخل هر خانه یک بذر وجود دارد. اندازه بذر 1 تا 1/5 میلی متر است و در مزرعه 
اولین بذر حدود 70 روز پس از شروع فصل رویش سس تشکیل می شود. گل دهی این 
گیاه انگل حدود یک ماه پس از حمله به میزبان آغاز می شود و طی ماه های تابستان و 

پاییز ادامه می یابد.

 



بررسی زیست شناسی وروش های کنترل سس زراعی در مزارع چغندر قند
1۲

شکل 1- مرحله گل دهی سس

ویژگی  های بذر سس
 رشته های سس گل های کوچک سفید رنگی تولید می کنند )شکل ۲(. بذرهای ریز و
 گرد این گیاه سطح صاف دارند و رنگشان خاکستری مایل به قهوه ای است )شکل 3(.

بذر سس پس از قرارگرفتن در شرایط مساعد جوانه می زند، رشته نخ مانندی به طول 
اگر میزبانی پیدا  از آن خارج می شود و به دنبال میزبان مي گردد.  10 سانتی متر 
 نشود، پس از مدت کوتاهی )تقریبا10ً تا 15 روز( ذخیره غذایی دانه تمام می شود و

گیاه از بین خواهد رفت. بذر سس پوسته خارجی سفت و بسیار محکمی دارد که آن 
را از عوامل نامساعد محیطی حفظ می کند و به بذر امکان می دهد که 10 تا ۲0 سال 

در زمین زنده بماند.
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شکل ۲- شروع مرحله بذردهی سس در مزارع چغندر قند

 

 

شکل 3- بذور سس زراعی
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هر سال تعدادی از بذرها که پوسته خارجی آن ها نرم و نفوذپذیر شده باشد، در مزارع 
می رویند. بدین ترتیب، رویش بذر در یک زمین آلوده سال ها ادامه خواهد داشت. هرقدر 
خاک نرم تر و مواد آلی و رطوبت آن بیش تر باشد، میزان بیش تری از بذرهای  سس 
 جوانه می زنند و می رویند. این رشته، پس از خارج شدن از بذر و آمدن به سطح زمین و

یافتن میزبان ارتباطش با زمین قطع می  شود. 
قدرت تولید مثل بذور سس زیاد است. بذر گیاه سس به مدت بسیار طوالنی در خاک 
می ماند و گاه تا 13 سال در خاک دوام می آورد و قادر به جوانه زدن است. در صورت 
 خورده شدن توسط حیوانات در دستگاه گوارش آن ها نیز قوه نامیه خود را حفظ می کند و
 پس از مساعد شدن شرایط، قادر به جوانه زني است. بذور سس دوره خواب دارند و پس از
 شکسته شدن این دوره جوانه زني صورت مي گیرد. این جوانه زني، همه بذرها را

در بر نمي گیرد، بلکه با مساعد شدن شرایط محیطي تعدادي از بذرهاي موجود در 
خاک سبز مي شوند و بقیه آن ها در خاک باقي مي مانند و ذخیره بذر خاک را طي 
سالیان آینده تشکیل مي دهند. بنابراین مبارزه مطلوب به طور مستمر و پي درپي در 
زمان هاي مناسب ضروري است، به صورتي که مانع بلوغ سس و ریزش بذرهاي آن ها 
در مزرعه شود. گل هاي سس از اواخر بهار تا پاییز بسته به گونه آن ظاهر مي شود؛ اما 
بیش ترین دانه را در تابستان و پاییز تشکیل مي دهد. بذر سس در هنگام بهار وقتي 
در سطح خاک یا نزدیک به آن قرار دارد، در دماي خاک حدود 15 درجه سانتي گراد 
جوانه مي زند. بذر سس مستقل از هر نوع تأثیر گیاه میزبان جوانه مي زند. بذر سس 
در حین جوانه زني ساقه باریک به وجود مي آورد که قادر به پیچیدن و حلقه زدن 

دور هر چیز از جمله ساقه گیاهان است.



بررسی زیست شناسی وروش های کنترل سس زراعی در مزارع چغندر قند
15

جوانه زنی بذر سس
بذر سس در برابر آب پوشش نفوذ ناپذیری دارد. لذا تا زمانی که این پوشش سالم باشد، 
جوانه نمی زند و بذر های ریخته شده از یک بوته به صورت هماهنگ و طی چندین سال 
به تدریج خواهند رویید. بذر های سس برای جوانه زنی نیازی به حضور میزبان ندارند. 
 جوانه زدن بستگی زیادی به درجه حرارت، تهویه و عمق قرارگرفتن بذر در خاک دارد.

همچنین هرچه خاک نرم تر و مرطوب تر باشد و مواد آلی بیش تری داشته باشد، بذرهای سس 
بیش تر و سریع  تر جوانه می زنند. نور قرمز دور و آبی نیز برای جوانه زنی مهم هستند. 
حداقل درجه حرارت برای جوانه زنی بذر سس 15 درجه سانتی گراد، درجه حرارت 
حرارت 39 درجه سانتی گراد  درجه  و حداکثر  تا 33 درجه سانتی گراد  مناسب 30 
است. پس از آنکه بذر سس از نظر حرارت و رطوبت در شرایط مناسب قرار گرفت، با 
جذب آب متورم می شود و حجم آن به اندازه ۲ تا 3 برابر اندازه اولیه افزایش می یابد. 
حداکثر جوانه زنی )73 تا 76 درصد( سس زراعی در دمای ۲5 تا 30 درجه سانتی گراد 
رخ می دهد. سپس رشته کوتاه و باریک سفید رنگ مایل به زردی از آن خارج می شود 
انتهای آن آزاد است. بذر سس حداقل یک هفته پس از جوانه زدن سر از خاک  که 
بیرون می آورد )شکل ۴(. جوانه زنی بذر سس در مزارع اغلب در اعماق 1 تا ۲ سانتی متر 
خاک صورت می گیرد. هنگامی که طول رشته به 5 تا 6 سانتی متر رسید، زوال جوانه 
از قسمت قاعده و متصل به زمین شروع می شود. ولی هنوز رشد در قسمت نوک ادامه 
 می یابد. تا اینکه بسته به شرایط پس از 10 تا 15 روز درحالی که طول آن به 8 تا

11 سانتی متر رسیده است، در صورت نیافتن میزبان از بین می رود. جوانه ها پس از 
رویش، حرکت کرده و جست وجوی خود را برای یافتن میزبان شروع می کنند و از زمانی 
که ۲ تا 3 سانتی متر طول دارند می توانند به دور میزبان بپیچند. چنانچه این گیاهان 
میزبان مناسبی برای گیاه سس نباشند، انگل به حرکت خود برای یافتن میزبان دیگر و 
پیچیدن به دور آن ادامه می دهد. به طور معمول پیچش رشته های سس به دور میزبان 

در جهت خالف حرکت عقربه  های ساعت صورت می گیرد.
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شکل ۴- جوانه زنی سس در چغندرکاری های میاندوآب

زیست شناسی سس
سس گیاهی است یک ساله و انگلی که با بذر تکثیر می یابد و غالباً باال رونده است. 
فاقد کلروفیل است، بنابراین خود قادر به تأمین مواد غذایی مورد نیاز نیست و به صورت 
انگل از مواد غذایی سایر گیاهان استفاده می کند. به عبارت دیگر این گیاه عالی ریشه 
ندارد و کاماًل به گیاهان میزبان خود وابسته است. ساقه های آن بدون برگ و به صورت 
رشته های نازک و نخ مانند به رنگ زرد متمایل به نارنجی است که به دور ساقه و برگ 
گیاه میزبان می پیچد و با ایجاد مکینه هایی به آن متصل می شود. از محل اتصال سس 
 به گیاه میزبان، رشته های زیادی خارج می شود و در جهات مختلفی حرکت می کند و

سایر اندام های میزبان یا بوته های مجاور را آلوده می سازد. این گسترش با پیشروی 
 آلودگی ادامه می یابد و پس از مدتی توده های انبوه سس به صورت لکه های زرد رنگ و

به اندازه های مختلف در مزارع ظاهر می شود. در آلودگی شدید 80 تا 100 درصد 
مزرعه را می پوشاند، که در این موقع با جذب مواد غذایی و جلوگیری از رسیدن نور 
به میزبان شدیداً رشد و نمو گیاه میزبان را مختل و آن را نابود می کند. دلیل این امر 

انحراف مسیر قندها از میزبان به انگل است.
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حمله به میزبان و استقرار
 بدون توجه به عمق جوانه زنی، پس از به وجود آمدن ساقه، ریشه دیگر رشد نمی کند و

نقش آن نگهداری از ساقه تا رسیدن به میزبان است. حداکثر 9 روز پس از جوانه زدن بذر، 
سس به سطح زمین می رسد. گیاهچه سس دارای ریشه متورم و یک ساقه نواری 
 زرد رنگ است که در این حالت مدت کوتاهی به حیات خود ادامه می دهد. رشته ظاهرشده
 گیاه خاصی را انتخاب نمی کند و به دور هر گیاهی که نزدیک تر باشد، حتی به دور

جوانه های دیگر سس می پیچد. چنانچه میزبان اولیه مناسب نباشد، رشته سس تا آنجایی 
که ذخیره غذایی آن اجازه دهد، به حرکت و جست وجوی خود برای یافتن میزبان مناسب 
ادامه می دهد )شکل 5(. پس از یافتن میزبان مناسب و پیچش به دور آن، اتصال 
صورت می گیرد. طول ساقه در گونه های مختلف متفاوت است، ولی در مورد سس زراعی 
 حدود 5 تا 10 سانتی متر است. برای یک تماس موفقیت آمیز، میزبان بایستی در فاصله
 3 سانتی متری انگل قرار گرفته باشد. با افزایش فاصله کشت بین میزبان )چغندر قند( و

 انگل از 5 به 15 سانتی متر، کاهش 63  درصدی وزن خشک سس و افزایش 31/۴ درصدی 
وزن ریشه چغندر قند مشاهده شد.

 

شکل 5- استقرار و گسترش ساقه های سس روی چغندر قند
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اتصال به میزبان
سس یک علف هرز انگل است که تنها با نفوذ به داخل بافت میزبان برای دریافت 
 آب و مواد غذایی رشد می کند. اندام هایی به نام مکینه در بافت های آوندی، ساقه ها و
 برگ های میزبان رخنه کرده و در بافت های گیاه آنزیم هایی ترشح می کنند که مواد غذایی

ذخیره ای نظیر نشاسته را تجزیه کرده و آن ها را به صورت ساده تر و قابل مصرف تر 
در می آورند. این اندام ها با ایجاد نیروی مکش قوی خود شیره پرورده میزبان را به 
 رشته ها منتقل می کنند. پس از اتصال رشته به میزبان، قسمت قاعده رشته فاسد می شود و
 از بین می رود. پس از اندک مدتی از محل اتصال، رشته هایی خارج می شود و در

جهات مختلف حرکت می کند و بدین ترتیب سایر قسمت  های میزبان و در نتیجه 
سایر بوته ها را نیز فرا می گیرد )شکل 6(. اگرچه نور در رویش بذر این گیاه تأثیر چندانی 

ندارد، ولی در اتصال رشته ها به میزبان و گسترش رشته های انگل نقش مهمی دارد. 

 

شکل 6- اتصال سس به چغندر قند به عنوان میزبان اصلی
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زمستان گذرانی
با شروع سرما و فصل یخ  بندان رشته های سس از بین می روند. رنگ رشته ها در 
ماه های آبان و آذر تحت تأثیر سرما از زرد به ارغوانی تغییر می یابد. با شروع یخ بندان 
خشک و سیاه شدن رشته ها از قسمت نوک آغاز می شود و تا خشک شدن تمام رشته ها 
ادامه پیدا می کند. بذر سس در خاک مزارع آلوده زمستان گذرانی می کند. گاهی اوقات 

نیز بذر سس همراه با بذر گیاهان زراعی در انبار زمستان را پشت سر می گذارد. 

بوم شناسی سس
سس ها اکثراً متعلق به مناطق معتدل و نیمه گرمسیر هستند. برای سس زراعی 
مناسب ترین درجه حرارت جوانه زنی نسبتاً باالست تا تحت شرایط اکولوژی مشابه 
بتواند پس از جوانه زدن و مستقرشدن میزبان جوانه بزند. نیاز دمایی جوانه زنی سس برحسب 
گونه متفاوت است. مناسب ترین دما برای جوانه زنی سس 30 تا 33 درجه سانتی گراد 
است. معموالً رطوبت عامل مهمی برای سس به شمار نمی رود، ولی خشکی به همراه 
 ضعیف بودن خاک، میزان حمله انگل به میزبان را افزایش می دهد. در عین حال رطوبت خاک
 پیش نیاز جوانه زنی و نمو انگل هاست، که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فیزیولوژی و

رشد میزبان تأثیر می گذارد. گونه های سس برای پیچیدن به دور میزبان و مستقرشدن 
روی آن به نور زیاد نیاز دارند. پس از اتصال سس به میزبان، دما و نور رشد آن را محدود 
می کند. در شرایط گرم و بدون سایه، سس به فراوانی منشعب می شود. در این زمان می توان 

سس را اطراف ساقه میزبان به صورت متراکم و پیچ خورده مشاهده کرد.

راه  های ازدیاد و توسعه
 بذر سس ممکن است توسط انسان، حیوان ها، ماشین های کشاورزی، بذر گیاهان زراعی،

کود دامی نپوسیده، باد و جوی آب منتشر شود. سس عالوه بر ازدیاد از طریق بذر، به طریق 
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 غیرجنسی یعنی از طریق قطعات ساقه نیز قادر به تکثیر است. ساقه ها، گره ها، شاخه های پیچنده و
حتی مکینه ها در سس دارای سلول های مولد هستند که می توانند شاخه های جدید 
 تولید کنند. از یک شاخه پیچنده متصل به یک میزبان، ۲0 شاخه یا بیش تر می توانند
 نمو یابند. حتی وقتی  که همه ساقه ها از میزبان حذف شوند، مکینه ها می توانند از داخل
 میزبان مجدداً آلودگی ایجاد کنند. هر گیاه سس حدود 3000 بذر تولید می  کند که
 درصد کمی از آن ها در سال اول جوانه می زنند. رشته ها در صورتی که میزبان جدیدی
 پیدا نکنند، از بین می روند و در صورت تماس با میزبان جدید به دور ساقه آن می پیچند و
 رشد و توسعه خود را از سر خواهند گرفت. تجارت بذر آلوده گیاهان زراعی علت اصلی
 پراکنش وسیع سس است. در نتیجه اغلب مشکالت سس ناشی از بی احتیاطی و کشت
 بذر آلوده گیاه زراعی است. بذر سس بال دار نیست؛ بنابراین به وسیله باد منتشر نمی شود.
 خار یا قالبی نیز برای اتصال بذر سس به حیوانات وجود ندارد. بذر سس معموالً به همراه
 بذر یونجه منتقل می شود. در هر منطقه ای از جهان که یونجه و شبدر کشت می شود،
 آلودگی نسبی به سس گزارش شده است. هر بوته انگل هزاران بذر سخت تولید می کنند

که به زمین می ریزند و طی فصل رشد بعدی جوانه می زنند، در غیر این صورت این 
بذور ممکن است برای سال ها در خاک به رکود بروند.

مدیریت کنترل سس
 موفق ترین روش براي کنترل سس داشتن برنامه ای منظم و استفاده از روش هاي مختلف
 مبارزه است. به عبارت دیگر امکان کنترل سس با یک روش و در یک سال عملي نیست.

باتوجه به گسترش آن در مزارع و باغ های منطقه، در صورت کاشت میزبان هاي سس در 
یک منطقه، ردیابي سس از اهمیت زیادي برخوردار است و کنترل سریع آن توصیه مي شود. 
روش های کنترل مؤثری قبل یا بعد از ظهور سس وجود دارد. ظاهراً اوایل دوره رشد در 
 چرخه زندگی سس، یعنی جوانه زنی و استقرار روی میزبان، بهترین زمان برای به کارگیری 
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هر روش کنترل است. کنترل علف های هرز پهن برگ حائز اهمیت است، در غیر این 
 صورت سس می تواند روی آن ها تکثیر شود )شکل 7(. پراکنش و آلودگی توسط گونه های

سس در سراسر دنیا عمدتاً به دلیل کاشت بذور محصوالت زراعی آلوده است.

شکل 7- جوانه زنی و رشد سس زراعی و تطابق رشدی آن با پهن برگ ها در مزرعه چغندر قند

پیشگیری
پیشگیري شامل اقداماتي است که از آلوده شدن یا از شدت گرفتن آلودگي در یک 
 منطقه جلوگیري مي کند. متأسفانه امروزه به این مهم توجه کافي مبذول نشده است و
 زارعان ما منتظر مي مانند تا علف هاي هرز را پس از حضور و تثبیت آنها دفع کنند.  این
 بي توجهي خسارت هنگفتی به زارعان تحمیل می کند. به نظر می رسد سس نیز مانند

هر گیاه انگلي دیگر در مزارع کشاورزاِن بي توجه مي روید و اگر اقدامات پیشگیرانه با 
دقت انجام گیرد، احتمال گرفتار شدن به این انگل بسیار کم خواهد بود. باتوجه به تغییر 
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سیستم های آبیاری به نظر می رسد سیستم آبیاری قطره ای بتواند در کاهش جمعیت 
سس مؤثر باشد و با کنترل به موقع سایر علف های هرز از گسترش سس جلوگیری به 

عمل آورد )شکل 8(. 

 

شکل 8- آبیاری قطره ای در مزرعه چغندر قند میاندوآب

 در مزارعی که سس حضور پیدا کرده باشد، ریشه کنی این انگل مشکل است؛ زیرا
بذور آن می توانند به مدت طوالنی قوه نامیه خود را حفظ کنند و به سرعت جوانه بزنند. 
 بنابراین برای کاهش جمعیت این علف هرز نیاز به برنامه ریزی بلندمدت است. پیشگیری

این گیاه انگلی، بدین معنی است که از آلوده شدن یا افزایش جمعیت در یک مزرعه 
جلوگیری به عمل آید.

 از مهم ترین اصول پیشگیری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
بوجاری کردن بذور گیاهان زراعی؛ 1-
استفاده از کودهای دامی پوسیده؛ ۲-
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جلوگیری از انتقال سس به وسیله ماشین آالت، دام و انسان؛ 3-
تمیزکردن کانال های آبیاری؛  ۴-
مبارزه با علف های هرز داخل و حاشیه مزارع؛ 5-
چیدن و خارج کردن سس از مناطق آلوده؛ 6-
ازبین بردن قسمت های آلوده مزارع با شعله افکن، علف کش و سایر روش ها؛ 7-
کاشت ارقام سریع الرشد به منظور ایجاد سایه روی گیاه سس؛ 8-
چرانیدن احشام در مزارع یونجه در اوایل دوره رویشی سس. 9-

روش های کنترل سس
روش های زراعی، مکانیکی و شیمیایی اقداماتی هستند که رشد و نمو علف های هرز 
را تحت تأثیر قرار می دهند، و در نهایت رشد و انتشار علف  های هرز را محدود می کنند.

کنترل زراعی
کنترل زراعی عبارت  است از تناوب زراعی، آیش، توجه به حاصلخیزی خاک، کشت 
مخلوط، برداشت محصول قبل از گل دهی سس، توجه به تراکم گیاه زراعی، استفاده 
از مالچ )شکل 9(، تغییر تاریخ کاشت، کوددهی و استفاده از ارقام مقاوم و متحمل. 
در مزارع آلوده الزم است از کشت گیاهان میزبان سس خودداری کرد یا حداقل از 
کشت گیاهان حساس تر مثل یونجه و چغندر قند اجتناب ورزید. با کشت یونجه در 
 اولین فرصت در پاییز شرایط برای رشد بهتر و بیش تر یونجه فراهم می شود و عالوه بر

افزایش وزن تر و خشک یونجه، وزن تر و خشک سس نیز در بهار کاهش می یابد. در چین 
اول بیش ترین وزن تر و خشک یونجه به ترتیب 1563 و 3۲8/3 گرم در مترمربع مربوط 
 به کشت زودهنگام پاییزه یونجه همراه با مصرف علف کش گلیفوزیت در مرحله رشدی
 ۲0 تا 30 سانتي متری یونجه در بهار و کم ترین آن ۴87 و 10۴ گرم در مترمربع مربوط به

کشت دیرهنگام بهاره یونجه بدون مبارزه شیمیایی بود. 
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شکل 9- کاربرد مالچ پالستیکی سیاه در مزارع چغندر قند میاندواب

کنترل مکانیکی
کنترل مکانیکی شامل سوزانیدن، بریدن و قطع کردن، آفتاب دهی و شخم عمیق 
است. شخم عمیق نیز در اراضی تازه آلوده شده می تواند مؤثر باشد. بدیهی است عمق 
 این شخم باید بیش تر از 30 سانتی متر باشد تا با شخم بعدی بذرها به سطح آورده نشوند.

از مهم ترین روش های مکانیکی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کندن با دست ساده ترین و مؤثرترین راه کنترل کلیه آلودگي هاي سبک سس  _

است؛ ولي در انجام این کار ممکن است تمام و یا قسمتي از میزبان نیز کنده شود. 
  ایجاد تناوب زراعی در زمین های آلوده به سس با کاشت محصوالت مقاوم مانند گندم، _

جو، ذرت یا سویا )از کشت گیاهان حساس تر مثل یونجه و چغندر قند خودداري شود(. 
شایان ذکر است حتي در کشت غالت نیز علف هاي هرز بایستي به خوبي کنترل شوند، 
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در غیر این صورت علف هاي هرز پهن برگ ممکن است به سس مبتال شوند.
هر قطعه از رشته های سس در طول فصل بهار و تابستان به تنهایی می تواند  _

رشد کرده و آلودگی ایجاد کند. لذا به هنگام مبارزه مکانیکی همه سس های کنده شده 
باید در جایی به دور از محصول جمع آوری و روی آن نیز خاک ریخته شود. بهتر این 

است که سوزانیده شوند تا بذرهای موجود نیز از میان بروند.
 شخم عمیق بذر های جدید سس را به عمق خاک می برد و از جوانه زدن آن ها _

 جلوگیری به عمل می آورد. زمین هایی که به این منظور شخم زده می شوند، باید تا چندین سال
 بعد شخم عمیق زده نشوند تا از باال آمدن بذور دفن شده جلوگیری به عمل آید. البته

این عمل باعث می شود تعدادی از بذرهای دفن شده در عمق خاک نیز به سطح 
 آورده شوند. برای مبارزه با این بذور تیلر یا شخم کم عمق در بهار جوانه های سس

را نابود می سازد.
تأخیر در آبیاری محصول تا حدی که به آن آسیبی وارد نشود و در نتیجه خشک  _

نگه داشتن خاک تا عمق ۲ سانتی متر مانع از جوانه زدن بذر سس می شود.
از پخش شدن رشته های سس به وسیله ادوات کشاورزی باید جلوگیری شود و  _

اجازه داده نشود که این رشته ها به قسمت های سالم مزارع راه یابند. 
 سوزاندن لکه های انگل سس با شعله افکن در مزارع یونجه: کشاورز در طی بازدید _

 از مزرعه یونجه با استفاده از شعله افکن پشتی در قسمت هایی که سس وجود دارد،
 اقدام به گرفتن شعله افکن و سوزاندن آن قسمت می کند )شکل 10( و با این عمل
 رشته های سس سوخته و یونجه به علت چندساله بودن مجدداً رشد خواهد کرد.

بهتر است این کار بعد از برداشت چین اول صورت گیرد تا شعله های آتش به خوبی 
 رشته های سس را از بین ببرد. تقویت یونجه و آبیاری می تواند عقب ماندگی رشد یونجه

را جبران کند.
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شکل 10- استفاده از آتش برای کنترل سس در مزارع یونجه

پوشاندن لکه های آلوده با کاه یا کلش به طور متراکم و به ضخامت 10 تا  _
 15 سانتی متر: در جاهایی که امکان تهیه کاه و کلش گیاهان وجود دارد می توان با پوشاندن
 قسمت های آلوده جلوی رسیدن نور خورشید را به سس گرفت و بدین ترتیب آن ها را

تضعیف کرد. بدیهی است نحوه پوشاندن باید به ترتیبی باشد تا مانعی برای رشد محصول 
اصلی پیش نیاید. 

 استفاده از مالچ های پالستیکی در مزارع چغندر قند از جوانه زنی و گسترش و _
 توسعه سس نه تنها جلوگیری می کند، بلکه در کاهش جمعیت سایر علف های هرز نیز مؤثر

خواهد بود. بررسی های میدانی در ایستگاه میاندواب نشان داد حداقل تفاوت ۲0 درصدی 
از نظر کاهش سس با استفاده از مالچ پالستیکی سیاه در مزارع چغندر قند وجود دارد. این 

روش از نظر کاهش مصرف آب نیز مورد تأیید کارشناسان است.
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کنترل شیمیایی
 تفاوت سس با علف های هرز انگل ریشه این است که نیازی به محرک جوانه زنی بذر

ندارد. این تفاوت، روش های کنترل آن را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین 
به علت ارتباط نزدیک بین میزبان و انگل، استفاده از علف کش ها محدود می شود و 
باید از علف کش های انتخابی استفاده کرد. در غیر این صورت میزبان نیز تحت تأثیر 
علف کش قرار خواهد گرفت. علف کش های مورد استفاده برای کنترل سس به انواع 

زیر تقسیم می شوند: 
علف کش های مصرفی قبل از سبزشدن محصول )خاک مصرف(؛ 1-
علف کش های مصرفی قبل از اتصال سس به میزبان؛ ۲-
علف کش های مصرفی بعد از اتصال سس به میزبان. 3-

1- علف کش های مصرفی قبل از سبزشدن محصول )خاک مصرف(

علف کش های خاک مصرف از مهم ترین ابزارهای کنترل علف های هرز به خصوص 
 علف های هرز انگلی هستند، چرا که در این حالت، کنترل قبل از اتصال انگل به میزبان

انجام می شود. باتوجه به اینکه چغندر قند در اوایل دوره رشدی به علف کش های 
 خاک مصرف حساسیت دارد، امکان استفاده از آن وجود ندارد و می توان در برخی سبزی و
 صیفی جات از این دسته از علف کش  ها برای کنترل سس استفاده کرد. علف کش های

خاک مصرف انتخابی برای کنترل سس عبارت اند از کلرپروفام، کلرتال دی متیل، 
تری فلورالین و پندیمتالین.

2- علف کش های مصرفی قبل از اتصال سس به میزبان )برگ مصرف یا پس رویشی(

در حال حاضر علف کش های پروپیزامید و اتوفومیزات بعد از جوانه زنی سس و قبل 
از اتصال تا اوایل اتصال سس در زراعت چغندر قند به صورت پس رویشی قابل مصرف 
هستند. روپیزامید یا پرونامید که بازدارنده تقسیم سلولی است، به عنوان یک علف کش 
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انتخابی و سیستمیک از طریق ریشه جذب شده و به سایر قسمت های گیاه منتقل و مانع از 
تقسیم سلولی )میتوز( می شود که عالوه بر سس طیف وسیعی از علف های هرز چغندر قند 
را نیز کنترل می کند. علف کش اتوفومیزات نیز سیستمیک و انتخابی است که به وسیله 
اندام های هوایی باریک برگ ها و ریشه پهن برگ ها جذب و مانع رشد سلول ها می شود؛ 
بنابراین عالوه بر کنترل سس زراعی قادر است باریک برگ ها و پهن برگ ها را نیز کنترل 
کند. برای کنترل شیمیایی سس زراعی علف کش پروپیزامید به میزان 1/6 کیلوگرم در 
 هکتار تراکم سس را 53 درصد نسبت به شاهد بدون کنترل کاهش می دهد. این علف کش

همچنین باعث کاهش 51 تا 66 درصدی وزن تر سس زراعی می شود. این علف کش 
 تأثیر سوئی به محصول بعدی )گندم( ندارد. پروپیزامید به میزان ۲ تا ۲/5 کیلوگرم و

اتوفومیزات ۲/5 لیتر در هکتار بهترین تیمارها در کاهش وزن تر و خشک سس زراعی 
)کاهش 5۲ تا 93 درصدی نسبت به شاهد آلوده به سس زراعی( و افزایش عملکرد چغندر قند 

)حداقل ۴3 درصد( هستند. 

3- علف کش های مصرفی بعد از اتصال سس به میزبان )پس رویشی(

 چندین علف کش پس رویشی به منظور کنترل این علف هرز بررسی شده که از 
میان آن ها گلیفوزیت توانسته است کنترل نسبتاً مؤثری در زراعت یونجه ایجاد کند. 
 دو مرتبه کاربرد گالیفوزیت به میزان ۲50 تا 300 گرم ماده مؤثر در هکتار )75 تا
 150 گرم در هکتار( به فاصله یک هفته تا ده روز سس را در مرحله ۲0 تا ۲5 سانتی متری

یونجه تا 86 درصد کنترل کرد و عملکرد محصول را به طور متوسط ۲7۲ درصد بدون 
اثر سمی روی محصول افزایش داد. گزارش هایی مبنی بر استفاده از رانداپ در چغندر قند 

در مرحله پس رویشی نیز وجود دارد.
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کنترل تلفیقی
 هرگاه کشاورزان تنها با به کارگیری یک شیوه به جنگ علف های هرز رفته اند،
 موفقیت پایداری حاصل نشده است. در این شرایط، ضرورت توسعه روش های تلفیقی

مدیریت علف های هرز بیش تر احساس می شود. باید توجه کرد که اساساً برنامه های 
 مدیریت تلفیقی علف های هرز در نتیجه مشکالت ناشی از مصرف بی رویه علف کش ها و
 افزایش مقاومت گونه های مختلف به این نوع سموم به  وجود آمده است. مدیریت سس
 به شکل هاي مختلف امکان پذیر است؛ اما به نظر مي رسد رعایت بهداشت مزرعه، تناوب زراعي و
کاربرد علف کش هاي انتخابي )مثل پروپیزامید و اتوفوموزیت( از مهم ترین راهکارها باشند.

مهم ترین روش های کنترل تلفیقی

کاربرد تناوب و علف کش

به منظور موفقیت در مهار سس، کاشت گونه هاي گندمیان )مثل گندم و ذرت( و 
 همچنین محصوالتي چون پنبه در برنامه هاي تناوب زراعي و کنترل کامل علف هاي هرز

در این مزارع، از اهمیت بسیاری برخوردار است. تأثیر تناوب گندم با چغندر قند بر جمعیت 
علف هرز سس مورد تأکید قرار گرفته است. عالوه بر این، انتخاب و کاشت گونه هایي 
که مراحل اولیه رشد خود را در زمستان سپري مي کنند )مثل گونه هاي خانواده شب بو 
یا لگوم ها( به عنوان گونه هاي جایگزین در تناوب قابل توصیه است. در عین حال استفاده 
از علف کش پروپیزامید به مقدار ۲/5 لیتر در هکتار تکمیل کننده کنترل علف هرز 

سس خواهد بود.

کاربرد تاریخ کاشت و علف کش 

تاریخ کاشت نیز در وزن خشک سس تأثیر دارد، به طوری که وزن خشک سس در 
تاریخ کاشت 15 اردیبهشت نسبت به 15 فروردین بیش تر بود و بین آن ها اختالف 
 ۲0 درصدی مشاهده شد. تحقیقات نشانگر این موضوع است که در تاریخ کاشت
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15 اردیبهشت علی رغم استفاده از علف کش پروپیزامید، وزن خشک سس بیش تر از 
کاشت چغندر قند در فروردین ماه بوده است و حاکی از تأثیر تاریخ کاشت در کاهش 
وزن خشک سس به میزان ۴8 درصد است. بیش ترین عملکرد ریشه چغندر قند در 
بستر کاشت پاییزه و بهاره و در تاریخ کاشت 15 فروردین و با استفاده از علف کش 
 پروپیزامید به میزان ۲/5 لیتر در هکتار به ترتیب 51/۴ و 53/۴ تن در هکتار به دست آمد.
 بنابراین تاریخ کاشت 15 فروردین به همراه به کارگیری علف کش پروپیزامید به میزان

۲/5 لیتر در هکتار برای چغندرکاران قابل توصیه است.

کاربرد وجین و علف کش 

نتایج یک کنترل تلفیقی بر روی سس در مزارع چغندر قند میاندوآب بیانگر این مطلب 
 است که بیش ترین وزن خشک اندام  های هوایی چغندر قند متعلق به تیمارهای کاربرد
 علف کش پروپیزامید )۲/5 لیتر در هکتار( به همراه یک بار وجین )318 گرم در مترمربع( و

کاربرد به تنهایی همین علف کش )30۴ گرم در مترمربع( بود که نسبت به تیمار شاهد 
آلوده به سس به ترتیب 30 و ۲6 درصد اختالف داشتند. نتایج این مطالعه حاکی از برتری 
تیمارهای شاهد بدون آلودگی و کاربرد علف کش پروپیزامید )۲/5 لیتر در هکتار( به همراه 
یک بار وجین بود، به طوری که این دو تیمار به ترتیب 100 و 65  درصد وزن خشک سس 
را نسبت به شاهد آلوده کاهش دادند. باتوجه به نتایج این بررسی استفاده از این علف کش 
به همراه یک بار وجین در کنترل بهتر سس زراعی و به منظور جلوگیری از گسترش سس 

در مناطق مورد آزمایش توصیه می شود.
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یادداشت
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