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ماري توسط ويروس زرد نکروتيک رگبرگ هاي چغندرقند در سرتاسر جهان است. اين بيبيماري ترينبيماري ريزومانيا يکي از پرخسارت

خاطر کاهش بيوماس و محتواي قند ريشه چغندر است. به Polymyxa betaeشود که ناقل آن قارچ ( ايجاد ميBNYVVچغندرقند )
کرر از آنها ي مهاي شيميايي، نياز به استفادهناکارآمدي ضدعفوني کننده .به محصولخسارت وارد کند %90قند، اين بيماري ممکن است تا 

هاي ايمني زيستي، مديريت بيماري را با مشکل مواجه کرده است. در پژوهش حاضر ميزان مقاومت ايجاد شده توسط سازوکار و نگراني
ي ساختار ي کايمر ايجاد کنندهاين منظور، يک سازهبراي مديريت بيماري ريزومانيا مورد بررسي قرار گرفته است. به RNAخاموشي 

)پروتئين  P21ي هاي رمز کنندههاي کوچکي از ژنطراحي شد. بخش BNYVVژن مختلف  6( براساس ihpRNA) سنجاق سري
پليمراز مربوط به  P237 (RNA)پروتئين حرکتي(،  P42ي خاموشي(، )پروتئين سرکوب کننده P14)پروتئين حرکتي(،  P13پوششي(، 

RNA و )P31زايي( مربوط به ژنوم اموشي و شدت بيماري)داراي نقش در سيستميک شدن ويروس، سرکوب خBNYVV ،انتخاب شده
هاي برش آنزيمي مناسب ي طراحي شده جايگاهي کايمر طراحي شد.به قطعههم متصل شده و يک قطعهبهSeqBuilderدر نرم افزار 

داده شد. قطعه حاصل پس از سنتز سفارش  Genrayهاي مناسب افزوده و براي سنتز به شرکت سازي در ناقلبراي ايجاد امکان همسانه
 pAIHP-CFهمسانه سازي شده و ناقل  pAINTسنس در ناقل صورت سنس و آنتيهاي برش آنزيمي تعبيه شده بهبا استفاده از جايگاه

 Agrobacterium rhizogenes 15834و  Agrobacterium tumefaciens GV3101هاي ايجاد شد. ناقل حاصل به باکتري
مويين گياه چغندرقند، گياه براي ايجاد مقاومت به بيماري ريزومانيا در سه سيستم مستقل ريشه pAIHP-CFکارايي ناقل منتقل شد. 

 .Aاين منظور، مورد بررسي قرار گرفت. به Chenopodium quinoaو بيان موقتي در برگ Nicotiana benthamianaتراريخت 

tumefaciens GV3101  حاوي ناقلpAIHP-CF هاي گياه توتون و ي تراريختي ريزنمونهبراA. rhizogenes 15834  حاوي
به  Agro-infiltrationهاي گياه چغندرقند مورد استفاده قرار گرفت. ناقل فوق با استفاده از روش ناقل فوق براي تراريختي ريزنمونه

ه ايجاد مقاومت مؤثر به ريزومانيا درشرايط خاک آلوده، ي بيان پايدار و موقتي منجر بهاي گياه کنوپوديوم منتقل شد. هر دو شيوهبرگ
درصد گياهان مقاومت کامل به بيماري ريزومانيا  90اي و چالش مکانيکي شد. در هر سه سيستم مورد بررسي، در بيش از درون شيشه

تراريخت و نوع وحشي، تفاوت معنادار  مشاهده شد. همچنين نتايج آزمون االيزا نشان داد که بين ميانگين جذب نوري حاصل از گياه توتون
طور مؤثر موجب ايجاد مقاومت به بيماري ريزومانيا شود و شايد تواند بهاين ترتيب سازه کايمر مورد استفاده ميوجود دارد. به 05/0در سطح 

 نيا خواهد شد. بتوان نتيجه گرفت که انتقال پايدار اين سازه به گياه چغندر قند موجب مقاومت اين گياه به ريزوما
 

 ، ريزومانيا. RNA ،BNYVVسازه کايمر، خاموشي  واژه های کلیدی:
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