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با استفاده از  (.Brassica napus L)در کلزای تراریخته  (TuMV)ه ویروس موزاییک شلغم افزایش مقاومت ب

 (hp RNA)سری سازه آر ان آی سنجاق
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های ویروسی متعددی مورد حمله بیماریاست که  دنیامهمترین محصول دانه روغنی کشت شده در  (Brassica napus)کلزا 

 ،TuMV)) مختلف در ایران نشان داده است که ویروس موزاییک شلغمبررسی های  شود.و عملکرد آن کاسته می گرفتهقرار 

 Potyvirusاین ویروس بیشترین دامنه میزبانی را در بین گونه های جنس  است.کلزا در ایران آلوده کننده شایع ترین ویروس 

يکي از ارقام تجاري حساس به  RGS003تاکنون در کشور رقم تجاري مقاوم به اين ويروس شناسايي نشده است. کلزاي رقم . دارد

TuMV باشد. گياهان با هاي گياهي استفاده از مقاومت برانگيخته از بيمارگر ميهاي کنترل ويروسشناخته شده است. يکي از روش
 سري سنجاق هايآر ان آالقا کننده  سازههاي گياهي شوند. توانند باعث اختالل در تکثير ويروساستفاده از مکانيسم خاموشي آر ان آ مي

(hairpin RNA, hp RNA)  زايش فباعث ا آر ان آخاموشي  يسممکان ويروس بر پايهان آي  از طريق هدف قرار دادن آرويروسي
در برابر ويروس  RGS003سازي و افرايش مقاومت کلزاي بهاره رقم شود. در اين پژوهش امکان تراريختمقاومت گياه به ويروس مي

آر ان القاکننده خاموشي  (hp)بررسي شد. پس از طراحي يک سازه سرسنجاقي  RNA Silencingستفاده از مکانيسم موزاييک شلغم با ا
 pFGC5941سازي آن در حامل ويروس موزاييک شلغم، همسانه CPژن  جفت بازي( 130) با استفاده از ترادف نوکلئوتيدي کوچک آ

انتقال انتخاب شد.  NCBIجدايه اين ويروس از بانک ژني  60از  CPرديف سازي ژن جفت بازي با استفاده از هم 130توالي  انجام شد.
و با روش انتقال به برگ کوتيلدوني به کلزاي رقم  Agrobacterium tumefascienseسازي شده با استفاده از باکتري حامل همسانه

RGS003 زايي به خاک منتقل يي، توليد شاخساره، رشد ساقه و ريشه. گياهان پس از انتقال به محيطهاي القاي نوساقه، باززاانجام شد
کش باستا به انتقالي و همچنين آزمون مقاومت به علف دي ان آيبراي رديابي توالي  PCRبا استفاده از  هتأييد گياهان تراريختشدند. 

روز پس  10-3زردي و بافت مردگي  کش شاملعاليم حساسيت به علف کش انجام شد.منظور بررسي دريافت صفت مقاومت به اين علف
ليتر در گياهان غيرتراريخت ظاهر شد؛ در حاليکه در گياهان تراريخته چنين عاليمي مشاهده گرم بر ميليميلي 1/0از تيمار باستا با غلظت 

شدت عاليم بيماري نيز با  بررسي شد. همچنين TuMVزني ميزان غلظت ويروس با استفاده از آزمون االيزا ، پانزده روز پس از مايهنشد. 
عاليم نشان دهنده شدت ظهور عاليم و همچنين کاهش در روزه  12-5نمره دهي تعيين شد. نتايج نشان داد تأخير  استفاده از سيستم

است. کاهش  در اين گياه TuMVبيماري حاصل از آلودگي  عاليم نتيجه کاهشو در کلزادر  hp RNAکننده کارايي مناسب سازه القا
 االيزا نيز تأييد شد.   آزمون توسط با کاهش شدت عاليم، غلظت ويروس در گياهان تراريخته
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