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ارزيابي مقاومت ارقام و هيبريدهاي رايج آفتابگردان در استان آذربايجان غربي نسبت به 

  *بيماري سفيدک کرکي آفتابگردان
  

EVALUATION OF SUNFLOWER CULTIVARS AND HYBRIDS FOR 

THEIR RESISTANCE TO Plasmopara halstedii IN WEST-

AZARBAIJAN, IRAN * 
  

  ۳ و سيامک رحمانپور۲، يوبرت قوستا۱ه همتي، رقي**۱ فرناز شاپوران

  )۱۳/۱۰/۱۳۹۱ :؛  تاريخ پذيرش۳۰/۸/۱۳۹۰: تاريخ دريافت(
 

  چكيده
آيـد کـه در شـرايط مـساعد آب و      هاي مهم اين محصول در استان آذربايجان غربي، به شمار مي    سفيدک کرکي آفتابگردان يکي از بيماري     

هاي گياهي کاربرد ارقام  که براي کنترل مؤثر بيماري با توجه به اين. نمايد زايي را ايجاد مي تهاي خسار هوايي براي گسترش بيماري، اپيدمي
مقاوم يکي از روش هاي موثر و سالم در کنترل بيماري است، بنابراين ارزيابي مقاومت يا حساسيت ارقام نسبت به بيماري سفيدک کرکـي                    

لذا در طول فصل زراعي .  نقش مهمي داشته باشدتواند هاي اصالح نباتات، مي اوم در برنامهآفتابگردان، در جهت توليد و استفاده از ارقام مق
 شبه قـارچ  ۱۰۰ غربي نسبت به نژاد   ، مقاومت هفت رقم گرده افشان باز و دو هيبريد آفتابگردان رايج کشت در استان آذربايجان               ۱۳۸۷سال  

Plasmopara halstediiها در سوسپانسيون اسپور مورد ارزيابي قـرار   ور کردن کامل گياهچه رد روش غوطه شناسايي شده در اروميه با کارب
هـا، اسـپورزايي     ها نه عالمت از عالئم ماکروسکوپيک آلودگي به بيماري شامل مرگ گياهچه، اسپورزايي روي بـرگ                در اين بررسي  . گرفت

شکلي، وجود زخم روي هيپوکوتيل و باالخره کاهش رشد ريشه،          ها، بد    پريدگي برگ  ها، کوتولگي، موزاييک يا رنگ     روي کوتيلدون و برگ   
ارقام و هيبريدهاي آفتابگردان بـا اسـتفاده از ميـزان شـاخص شـدت       . دهي در نظر گرفته شدند     زني شده، بر اساس نمره     هاي مايه  روي بوته 

براين اساس ارقـام  . حساس، حساس و فوق حساس قرار گرفتند مقاوم، نيمه بيماري حاصل از امتيازهاي اين عالئم، در پنج گروه مقاوم، نيمه 
مقاوم و ارقام مـستر و الکومکـا مقـاوم           اي حساس، هيبريدهاي ايروفلور و آذرگل نيمه       ، ابلق، و پسته   )آلستار(رکورد، آرماويرسکي، آجيلي    
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