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هده شده است. عامل اين بيماري ويروس باشد که در اکثر مناطق چغندرکاري کشور مشاهاي چغندرقند ميبيماري ريزومانيا يکي از بيماري
است که از طريق اسپورهاي استراحتي  Beet necrotic yellow vein virus( BNYVVرگبرگ زرد نکروتيک چغندرقند )

منتقل مي شود. اين بيماري از نظر اقتصادي مهم ترين بيماري چغندرقند محسوب مي شود. در اين  betae Polymixa يدريوفودپالسمو
 رخداد از گياهان چغندرقند تراريخت مقاوم به بيماري ريزومانيا با استفاده از سازوکار خاموشي ژن پروتئين پوششي ويروس  6 بررسي،

BNYVV (p21 که از آن رخدادهاي تراريخت حاصل شده، يک 9597(  در کنار يک رقم به عنوان شاهد غير تراريخت حساس )رقم )
شاهد تجاري مقاوم )رقم دوروتي( به منظور تعيين صفات زراعي رخدادهاي تراريخت و مقاومت شاهد تجاري حساس )رقم رسول( و يک 

رديف( در  9تيمار ) 9آنها به ريزومانيا در شرايط مزرعه مورد ارزيابي قرار گرفتند. بر اساس طرح آماري بلوک هاي کامل تصادفي به صورت 
که از دوره رشدي گياهان در گلخانه سپري شد به مزارعي در دو منطقه قزوين و شيراز  گياه( پس از سه ماه 30تکرار )هر تکرار به تعداد  3

د. که بر اساس سوابق و سپس رنگ آميزي ريشه و اثبات آلوده بودن گياهان کنترل مثبت، احتمال آلودگي به ريزومانيا را داشتند انتقال يافتن
زينگي و همچنين ارزيابي ميانگين وزن ريشه گياهان در هر دو منطقه تحت در ارزيابي ميانگين شاخص سه گانه يکنواختي، رشد و سب

آزمايش، گياهان تراريخت نسبت به رقم غيرتراريخت از رتبه پايين تري برخوردار بودند که احتمال مي رود دليل آن تفرق صفات در تالقي 
جامد محلول درعصاره ريشه چغندر قند )بريکس( به روش هاي متعدد گياهان تراريخت باشد. از نظر ميانگين شاخص ميزان غلظت مواد 

درصد استفاده شد. محاسبات نشان داد که در هر  5ها در سطح احتمال رفرکتومتري اندازه گيري و از آزمون دانکن جهت مقايسه ميانگين
و  T2:S3-13.2 ،228-T2:S3-1-219داراي باالترين ميانگين درصد بريکس و با رخدادهاي  T3:S6-44-6018دو منطقه رخداد 
100-T1:S6-2  (، رسول و دوروتي داراي اخالف 9597داراي اختالف معني دار مي باشد، در حالي که با رقم غيرتراريخت حساس )رقم

اخص معني دار نمي باشد. به منظور بررسي روند توسعه بيماري در ريشه، هريک از تيمارها بطور جداگانه در زمان برداشت با استفاده از ش
اال بيماري لوترباخر مورد مقايسه قرار گرفتند. در ارزيابي اين شاخص در دو منطقه فوق الذکر نتايج نشان داد که در منطقه شيراز علي رغم ب

بودن شدت آلودگي ويروس، گياهان تراريخت نسبت به گياهان غيرتراريخت، مقاومت بهتري نشان داده اند. همچنين بر اساس نتايج آزمون 
( 9597در شرايط مزرعه در مقايسه با رقم غيرتراريخت حساس )رقم  BNYVVيزا، رخدادهاي تراريخت مورد بررسي نسبت به ويروساال

دهد مي توان از ساز و کار از خود مقاومت باالتري نشان دادند. نتايج اين تحقيق نشان مي 1به  1/0به ترتيب با نسبت تقريبي جذب نوري 
 مقاومت به ريزومانيا  در چغندرقند  استفاده نمود.خاموشي ژن جهت ايجاد 

 

 .بريکس –لوترباخر  -پس از رونويسي RNAخاموشي   - BNYVV  -ريزومانيا -چغندرقند واژه های کلیدی:
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