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د بوته چغندرقند و ي شديدگيچيروس پياهان چغندرقند به وي گير دما در آلودگيتأث

  * اهان آلودهي گيبهبود
  

EFFECT OF TEMPERATURE ON THE INFECTION OF SUGAR BEET 

PLANTS BY BEET SEVERE CURLY TOP VIRUS AND ON 

RECOVERY OF VIRUS-INFECTED PLANTS  

  

  ۱سيد علي اكبر بهجت نيا و كرامت اله ايزدپناه، ** ي پور قدوم پاريزحامدمحمد 

  )۷/۷/۱۳۹۲ :؛  تاريخ پذيرش۱/۱۱/۱۳۹۱: تاريخ دريافت(
 

  چكيده
ـ يه ا ي جدا يزا همسانه عفونت  ي حاو ياهان چغندرقند توسط باکتر   يروس، گ ي و غلظت و   يساززان آلوده ير دما بر م   يثتأ يبه منظور بررس    يران

ـ حـضور و .  شدنديدار نگهCº۳۵ و ۳۰، ۲۵، ۲۰ ي و سپس در دماها   يزنهيما) BSCTV-IR( چغندرقند   د بوته ي شد يدگيچيروس پ يو روس ي
 ينـه درجـه حـرارت بـرا       يج نـشان داد کـه به      ينتـا . ده شد يآر سنج يسي توسط پ  يزنهي روز پس از ما    ۲۱ و   ۱۴،  ۷ يهااهان در زمان  يدر گ 
. روس آلوده نشدند  ين و ياهان چغندرقند به ا   يکدام از گ  چي ه Cº۳۵ يدر دما . شدباي م Cº۲۵ ي دما BSCTV-IR چغندرقند توسط    يساز آلوده

ل ين بـرگ تـازه تـشک   ي در اولي ذکر شده منتقل شدند و بهبودي به دماهايمارياهان پس از بروز عالئم شاخص بي، گيجهت سنجش بهبود  
 ۳۰ ي شده در دماهايدار نگهيها بوتهين مدت برايا. ديرد مشاهده گCº۳۵ يها در دما بوتهيدارروز پس از نگهاه چغندرقند هفت يشده گ

د ي جد يها  را در برگ   يچ عالئم يروس ه يافته با و  ياهان بهبود ي مجدد گ  يزنهيما.  روز بود  ۲۸ و   ۲۵،  ۱۸،  ۱۲ب  ي به ترت  Cº۲۰ و   ۲۵،  ۳۰-۲۵،  
روس توسط واکـنش    ي و يااني د يسنجش کم . روس مشابه است  ي مجدد با و   يافته به آلودگ  ياه بهبود   يدهنده مقاومت گ  جاد نکرد که نشان   يا

 يهـا سه با بـرگ يافته در مقاي بهبوديهاروس را در برگي وياانيکاهش قابل توجه د) real-time PCR (يمراز در زمان واقعي پليارهيزنج
  . عالئم نشان داديدارا

  
  

  بودي، مقاومت  دما، جميني ويروس، چغندر قند، فنوتيپ به:كليدي هاي واژه

  

  .متن انگليسي مراجعه شود) 170-165(جهت مالحظه متن كامل مقاله به صفحات 
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