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  ينيزم بيس يقاشق برگ روسيو تجمع برابر در مقاومت سميمکان

 (Potato leafroll virus=PLRV) همسانه ينيزم بيس در G8107(1) *  
  

STUDY OF THE MECHANISM OF RESISTANCE TO POTATO 
LEAFROLL VIRUS (PLRV) ACCUMULATION IN POTATO CLONE 

G8107(1)  
  

  ۲بارکرهيو  و**۱جعفر نيکان

  )۳۰/۲/۱۳۹۳ :؛  تاريخ پذيرش۱/۱۱/۱۳۹۲: اريخ دريافتت(
 

�����  
ـ  بـه  کـه  يعيطب سميمکان کي عنوان به) Post-transcriptional gene silencing =PTGS( يسينو ترا زا پس يخاموش ژن  اهـان يگ آن لهيوس
ـ  مقاومـت  در کـه  شد فرض مطالعه نيا در. است مطرح کننديم هيتجز و ييشناسا را ها روسيو ژنوم مانند گانهيب کينوکلئ يدهاياس  بيس
ـ و انتقال شيآزما با هيفرض نيا. دارد دخالت يسميمکان نيچن زين PLRV تجمع برابر در  G8107(1) همسانه  ينيزم ـ طر از روسي  ونـد يپ قي

ـ  اهيگ  عنوان به( G8107(1) همسانه ينيزم بيس روسيو از يعار يهاساقه از يقطعات شيآزما نيا در. دش آزمون  رقـم  و) شيآزمـا  وردم
Maris Piper (MP) )به حساس رقم PLRV رقـم  ينيزمبيس يهابوته يهاساقه يرو) شاهد اهيگ عنوان به MP  بـه  آلـوده  PLRV ونـد يپ 

ـ م کـه  دادنـد  نشان جينتا. شدند زده ونديپ حدواسط قطعات يرو MP رقم روسيو از يعار يهاساقه از يقطعات سپس. شدند  تجمـع  زاني
PLRV همسانه ساقه قطعات يرو که يارندهيپذ يهاوندکيپ در G8107(1) ونـد يپ رنـده يپذ يهـا وندکيپ با سهيمقا در بودند خورده ونديپ 
 ونـد يپ عنـوان  بـه   G8107(1)همسـانه  سـاقه  قطعات وجود که داد نشان امر نيا. نداشتند يريچشمگ تفاوت   MPرقم يهاساقه يرو شده

 به قادر که يخاموش ژن عامل گونهچيه ظاهراً. است نداشته يريثتأ آنها يرو شده ونديپ رندهيپذ يهاوندکيپ در PLRV تجمع بر  حدواسط
ـ  ندارنـد  وجود اي مفروض يخاموش ژن عومل نيبنابرا. است نشده منتقل MP رقم بهG8107(1) همسانه  از باشدPLRV  يا.ان.آر هيتجز  اي
 مقاومـت  کـه  رسديم تر منطقي نظر به است، انتقال قابل ژن يخاموش است شده ثابت چون حال هر به. ستندين انتقال قابل دارند وجود اگر
ـ تکث از پس آن هيتجز تا باشد  روسيو ريتکث از ممانعت از يناش PLRVتجمع برابر در G8107(1) همسانه ينيزم بيس  يسـم يمکان توسـط  ري
  .ژن يخاموش هيشب
  

   PTGS, Gene-silencing ،يسيازترانو پس ،يخاموش ژن :كليدي هايواژه
  

  .متن انگليسي مراجعه شود) 98-93(جهت مالحظه متن كامل مقاله به صفحات 
  

  

  

  

  
  

    مز هاتن يقاتی جيقاتی در موسسه تحقيک برنامه تحقيداندی اسکاتلند و بخشی از ه شده به دانشگاه يدکتری نگارنده اول ارانامه بخشي از پايان: *
   jnikan@gmail.com: لكترونيكيمسئول مكاتبات، پست ا: **
ع بقـات کشـاورزی و منـا   يپزشـکی، مرکـز تحق  اهيـ قات گيار پژوهشی بخش تحقيشجوی سابق دکتری دانشگاه داندی اسکاتلند و اکنون استادندا. ۱

  عی استان همدانيطب
   عضو سابق هيئت علمی موسسه تحقيقاتی جيمز هاتن. ۲


