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  چکیده
تولید انواع مرکبات در جنوب کشور بویژه منطقه جیرفت که یکی از مناطق مهم کشاورزي کشور است از دهه پنجاه  و کشت    

تمام انگل  یک گیاه یکی از بیماریهاي مهم گیاهی که بصورت)  (cuscuta sppگیاه انگل سس . شروع و در حال توسعه است
این گیاه انگل روي مرکبات  .از طریق هوستوریوم جذب و خسارت فراوانی به گیاهان وارد می کندخود را  د غذایی مورد نیازموا

گونه تحقیق جامع و مفیدي به منظور بررسی میزان حساسیت ارقام مختلف  منطقه جیرفت در حال گسترش بوده و تا کنون هیچ
مرکبات را در شرایط گلخانه از شش رقم  هاينهال در این پژوهش واکنش و حساسیتصورت نگرفته است به همین دلیل ما نها آ

ابتدا میزان قوه نامیه بذور سس جمع آوري شده از روي درخت پرتقال آلوده از سال قبل را در آزمایشگاه . مورد بررسی قرار دادیم
گر در بخش دی. گردیدبررسی نموده و همچنین از بذور فوق جهت ایجاد آلودگی ثانویه بر روي مرکبات و میزبانهاي دیگر استفاده 

نهال  رقم مختلف 6روي درخت پرتقال تکثیر شده بودند میزان حساسیت و واکنش  "با استفاده از ریسه هاي گیاه سس که قبال
مرکبات از جمله نارنج، لیمو ترش، نارنگی محلی، گریپ فروت توسرخ، پرتقال رقم والنسیا و یک رقم پرتقال محلی با قرار  هاي

نتایج حاصله از بخش دوم نشان داد که میزان . و برگ هاي آنها مورد بررسی قرار گرفت ها دادن چند ریسه بر روي شاخه
حساسیت ارقام باال نسبت به این بیماري متفاوت است به طوري که ریسه هاي سس به راحتی ارقام لیمو ترش، نارنگی محلی و 

گریپ فروت تو سرخ، پرتقال رقم والنسیا و نارنج از : ر شاملپرتقال رقم محلی را آلوده نموده و هوستوریوم ایجاد کردند اما ارقام دیگ
نتایج بدست آمده نشان میدهد که می توان با شناسایی و معرفی ارقام مقاوم و متحمل مرکبات . خود مقاومت نسبی نشان دادند

  .گام مؤثري در جهت مدیریت کنترل و جلوگیري از گسترش آن برداشت
  

، ارقاماسیتمرکبات، سس، حس :کلمات کلیدي  
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