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   ایران مزارع و گلخانه هايتنوع ژنتیکی و پراکنش ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در
  

  4 مسعود شمس بخش،3، فرشاد رخشنده رو2، جواد مظفري1مهدي شیرازي

  

  تاتحقیق کارشناسی ارشد، گروه بیماري شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  آموختهدانش -1
  ات اصالح و تهیه نهال و بذرتحقیقژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران، موسسه دانشیار، بخش  -2
  اتتحقیق استادیار، گروه بیماري شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و -3
  دانشیار، گروه بیماري شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس -4

  
 9/3/1391: شتاریخ پذیر، 2/6/1390: تاریخ دریافت

  دهیچک
 در ی مهم گوجه فرنگيزایماری از عوامل بیکی) TYLCV (ی برگ زرد گوجه فرنگیدگیچیروس پیو

ران از مزارع وگلخانه هاي کشت گوجه فرنگی ی در اTYLCVبه منظور بررسی پراکنش .  باشدیران میا
 نمونه 284ن ی از ب. شدي نمونه بردار87-88 و 86- 87 زراعیيواقع در هشت استان کشور طی سالها

بر این .  شدیابی ردPCR با استفاده از آزمون  نمونه از شش استان کشور153روس در یو  شدهیبررس
، پاکدشت و )خوزستان(، دزفول )بوشهر(، دشتستان )هرمزگان( در مناطق رضوان TYLCVوجود اساس، 

ه ی جدا9 و عالئم، ییایجغراف اطقمنن بر اساس یهمچن. گردد ین بار گزارش می اوليبرا) تهران(اسالمشهر 
 نوکلئوتید شامل 670 ویروسی تکثیر شده به طول DNA ترادفسه یمقا.  انتخاب شدندترادفن یی تعيبرا

 نژاد ترادفران و ی هاي گزارش شده از اترادفبخشی از ژن هاي پروتئین پوششی و حرکتی ویروس با 
 یدو گروه اصل در ن پژوهشی مورد مطالعه در ايهاه یک به آنها در بانک ژن نشان داد که جدای نزديها

 یرانی ايه های هرمزگان، خوزستان و کرمان با جداي شده از استانهاي جمع آوريه های؛ جدارندی گیقرار م
TYLCV-Ir2 و TYLCV-Kahnoojبدست آمده از يه هایک گروه و جدای از عمان در يا هی و جدا 

 ین اشغالی از مصر و فلسطییه های و جداTYLCV-Abadeh یرانیاه یک به جدایبوشهر، فارس و تهران نزد
 یکیران از تنوع ژنتی در اTYLCV  حاصل از این بررسی بیانگر آن است کهجینتا .در کنار هم قرار گرفتند

  . برخوردار استییباال
  TYLCV ،PCR، Solanum lycopersicon، جمینی ویروس :کلمات کلیدي

                                                
 02632701260: تلفن                            جواد مظفري:  مسئولهنویسند                                 Email: jmozafar@yahoo.com 
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  مقدمه
زرد گوجه فرنگی ویروس پیچیدگی برگ 

)Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV (
ترین ویروس هاي گیاهی در یکی از مخرب

نواحی گرمسیري و نیمه گرمسیري جهان 
 99تا  50از محسوب می شود که خسارت آن 

 گزارش شدهدر محصول گوجه فرنگی درصد 

 براي روسیون یا .)Pico et al., 1996 (است
اشغالی گزارش شده اولین بار از فلسطین 

)Cohen & Harpez, 1964 ( و در ایران نیز براي
هاي جنوبی  از استان1375اولین بار در سال 

ایران شامل سیستان و بلوچستان، کرمان، 
 Hajimorad et (هرمزگان، بوشهر و خوزستان

al., 1996( ،و به دنبال آن از استانهاي خراسان 
 ,.Bananej et al (اصفهان، مرکزي، گلستان

 )Shahriary & Bananej, 1998 (تهران، )1998
گزارش شده )Bananej et al., 2008( زدیو 

  .است
اگرچه مهمترین میزبان این ویروس گیاه 

) Solanum  lycopersocon( گوجه فرنگی
 لوبیا از جمله ،ي دیگريها میزباندر ولی است، 

)Phaseolus vulgaris L.( )Navas-Castillo et 

al., 1999( فلفل ،)Capsicum annum( )Reina 

et al., 1999(يزی، تاجر) Solanum nigrum (
)Bedford et al. 1998( ،Solanum luteum ،

Mercularis ambigua Sanches-compos et 
al., 2000)( ،grandiflorum Eustomus 

)Cohen et al., 1995 (کندی ميماریبایجاد ز ین. 
 برگ، یدگیچیپ، ی شامل کوتولگيماریعالئم ب

ن عالئم در یزش گلها بوده که ای و ريزرد

 مختلف متفاوت ی زراعيها میزباناهان و یگ
ه  ب، آلودهیرزراعی غيها  میزبان باشد و می

 هرز بدون عالئم يها علف از یخصوص برخ
 ,.Zakary et al., 1991; Fazeli et al( هستند

2009(.  
ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی 

 Geminiviridaeه ویروس هاي دو قلو از تیر
ژنوم .  تعلق داردBegomovirusبوده و به جنس 
- حلقوي میيالي تک DNAاعضاي این تیره 

به ) Bemisia tabaci(توسط سفید بالک  و باشد
چند   هر. شودیممنتقل  یا و چرخشیروش پا

بیشتر جدایه هاي ویروس پیچیدگی برگ زرد 
 اما ژنوم ،دارندقطعه اي  دوگوجه فرنگی ژنوم 

 Stanley et (بخشی است تک از آنها نیز یگروه

al., 2005( .با ژنوم تک ياهروس یدر بگوموو 
 باز بوده یب خواندنا شش قي ژنوم دارا،یبخش

 مسئول همانند يها  کردن ژنرمزکه مسئول 
 و ی پوششين هایان ژن، پروتئیم بی، تنظيساز

 هستند ییزایماری، بروز عالئم و بیحرکت
)Czosnek, 2007( .نیعالوه بر ا، DNAيها 

 1350 کوچک به طول حدود يتک رشته حلقو
د عالئم هستند یجفت باز که معموالً مسئول تشد

  همراه هستندی تک بخشي هاTYLCV با اغلب
)Briddon & Stanley, 2006.( ن یه بیک ناحی
در ژنوم وجود دارد نیز  1منطقه مشترك با نام یژن

در این  TAATATTAC شده  حفاظتترادفکه 
  .)Czosnek, 2007(ناحیه قرار دارد 

                                                
1 Common region 
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 روي  بر انجام شدهبررسی هايبا کنون تا
 کامل ترادف، این ویروس در نقاط مختلف کشور

 ،)TYLCV-Ir )Bananej et al., 2004 ي هانژاد
TYLCV-Ir2) Azizi et al., 2008( ،TYLCV-

Abadeh )Pakniat et al., 2008(  وTYLCV-

Kahnooj )Fazeli et al., 2009( چندین و 
 ویروس پاالمپور پیچیدگی برگ گوجه جدایه از
شده ن ییتع) Heydarnejad et al., 2009(فرنگی 

خسارات با توجه به تغییرات ژنومی باال و . است
ه گوجه فرنگی ب سنگین این ویروس در مزارع

 و گسترش آن در اي جنوبی هخصوص در استان
 ی و شماليت مناطق مرکزر به سمی اخيسال ها
 در روسین ویا پراکنش ی بررس بهازینکشور 

 و ییشناسا و یمناطق عمده کشت گوجه فرنگ
 در ی آلوده کننده گوجه فرنگيه هایسه جدایمقا

 پراکنش پژوهشن یدر ا.  باشدین مناطق میا
 در يدی از مناطق جديروس با نمونه برداریو

-هیدا جیکیلوژنتی فیو بررسهشت استان کشور 
 .انجام شد مناطق مختلف يها

  
  مواد و روشها

در  TYLCV پراکنش یبه منظور بررس
از  87-88 و86-87 ی زراعيها در سال رانیا

 در ی کشت گوجه فرنگيگلخانه هامزارع و 
 ، کرمان)سرخون و رضوان(  هرمزگانياستان ها

، ) و خورموجدشتستان( ، بوشهر)رفتیج(
، )آباده( ارس، ف) آبادیصفدزفول، ( ستانخوز

ن، پاکدشت، اسالمشهر و یورام( تهران، اصفهان
 ينمونه بردار )مشهد (يخراسان رضوو ) کرج

شگاه منتقل ی به آزماهاگرفت و نمونه انجام 
 .دیگرد

 DNAاستخراج 

  روش تغییر یافتهبر اساس DNAاستخراج 
)Dellaporta et al., 1983(  به صورت زیر انجام

 :شد

 گیاهی در ازت مایع  گرم از بافتدو دهم
  بافر استخراجتریلکروی م500خرد شد و در 

 mM100  Tris-HCl [pH=8.0] ،mM50شامل (
EDTA ،mM500 NaCl ،mM10 2ß-

mercaptoethanol1  و %SDS ( حل شد و
 درجه 65 دقیقه در دماي 15سپس به مدت 

تر یلکروی م600 سپس. گرفتقرار  سلسیوس
 نمونه به هر )24:1( الکل ایزوآمیل/ کلروفرم
.  پنج دقیقه در دماي اتاق بهم زده شدندواضافه 

 به مدت قهی دور در دق13000 ز با سرعتیانگریم
 دقیقه انجام و فاز رونشین به لوله جدید 20

ک یسپس به هر نمونه به نسبت . منتقل گردید
 موالر 5 استات سدیم ییدهم حجم فاز رو

[pH=5.2]تات بعد از اضافه شدن اس.  اضافه شد
به ( ایزوپروپانول سرد، سدیم و چند بار هم زدن

.  اضافه گردیدنمونهبه هر ) مقدار هم حجم
به  سلسیوسدرجه  - 20 يسرما نمونه ها در

ز یانگریدر ادامه م. گرفت دقیقه قرار 20مدت 
انجام قه ی دق5اد شده به مدت یط یدوم با شرا

شستشوي . فاز رونشین حذف گردید گرفت و
. انجام گرفت %70اتانول  با DNAرسوب 

 اتاق يرسوب حاصل پس از خشک شدن در دما
 . آب مقطر استریل حل گردیدتریکرولی م50در 
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 (PCR)مراز ی پليره ایواکنش زنج

 در نمونه ها TYLCVص ی تشخيبرا
 با استفاده از مرازی پليره ایواکنش زنج

 antisense و sense ی اختصاصيآغازگرها
)Pico et al., 1998(، به اندازهي قطعه اکه  

 ين های پروتئيها جفت باز از ژن 670حدود 
 کند، یر میا تکثرروس ی وی و حرکتیپوشش

ک ی ي براآغازگرک جفت ین یا. استفاده شد
 TYLCV-Is و TYLCV-Sarه مشترك از یناح

مراز در ی پليره ایواکنش زنج .است شده یطراح
ک واحد از یتر شامل یکرولی م25 ییحجم نها

، Taq DNA polymerase (Fermentas) میآنز
بافر  از تریکرولی مDNA ،5/2 از  نانو گرم50

  ازتریکرولی م9/0، واکنش با غلظت ده برابر
MgCl2 (50mM) ،5/0ازتریکرولی م  dNTPs 

(10mM) ،10هاکومول از هر کدام از آغازگری پ 
.  رسانده شدییبه حجم نهازه یونی آب دبود و با

 ی حرارتيمراز با چرخه هایپل يره ایواکنش زنج
 94دقیقه در دماي  4ک چرخه به مدت ی شامل
 و سپس ي واسرشته سازيبرا سلسیوس درجه

 و آغازگراتصال  واسرشته شدن، چرخه شامل 35
 يدما دقیقه در کیب به مدت یبه ترت گسترش

 56 يدما دقیقه در کی، سلسیوس  درجه94
 جه در72 يدو دقیقه در دماو  سلسیوسدرجه 

چرخه یک با  یی نهاگسترشآخر و در  سلسیوس
 دقیقه 10به مدت  سلسیوس درجه 72 يدر دما

 .Mastercycler ep)کلر یدر دستگاه ترموسا

Gradient, eppendorf, Germany) انجام شد. 
 مرازی پليره ایواکنش زنجمحصول الکتروفورز 

شامل ( TAEدر بافر  %2/1در ژل آگارز 
[pH=8.0] mM 40 Tris-Base، mM 20 

Acetic Acid ،mM 1 EDTA ( 100با ولتاژ 
ک ساعت با استفاده ازدستگاه یولت به مدت 
 (Agagel mini, Biometra) یالکتروفورز افق

شد و پس از رنگ آمیزي با اتیدیوم انجام 
 photo مدلGel Document دستگاه بروماید در

print (1-p-1150D)  زیر نورUV و  مشاهده
 . شديبردار عکس

  
-داده تجزیه و ر شدهی قطعات تکثترادفن ییتع

  ها
 ي در نمونه هاTYLCV یابیبعد از رد

 ، و عالئميآلوده بر اساس منطقه نمونه بردار
 و  انتخاب شدندترادفن یی تعيه برایجداچند 

ت ی با کيص سازل پس از خاPCRمحصوالت 
، به Fermentas از ژل شرکت DNAاستخراج 

 .دی گردارسالستان  انگلGene Serviceشرکت 
 آنها يف سازیهمردز به دنبال یداده ها ن تجزیه

، با استفاده از نرم افزار یدر بانک ژن جهان
Clustal Xحاصل با یکیلوژنتی انجام و درخت ف 
م ی ترسBootstrap 1000 با Mega 4نرم افزار 

 .دیگرد

  
  نتایج و بحث

 ي نمونه جمع آور284 تعداد  مجموعاز
 به اندازه يقطعه ا ،تلف کشور از مناطق مخشده

 و PCR جفت باز با استفاده از آزمون 670حدود 
 در antisense و sense ی اختصاصيآغازگرها
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 1 شکل( دی گردیابی ردی نمونه گوجه فرنگ153
از   شدهي جمع آوريدر نمونه ها). 1و جدول

 در شش استان TYLCVمناطق مختلف کشور، 
، )رفتیج( ، کرمان)سرخون و رضوان(هرمزگان 

 ، فارس)دزفول( ، خوزستان)دشتستان( بوشهر

) ن، پاکدشت، اسالمشهریورام( ، تهران)آباده(
، یان مناطق مورد بررسیاز م. دی گردیابیرد

 از مناطق رضوان، دشتستان، TYLCV به یآلودگ
ن بار از ی اوليدزفول، پاکدشت و اسالمشهر برا

  . شودیکشور گزارش م
  

  .PCR در نمونه هاي جمع آوري شده با استفاده از آزمون TYLCVل از ردیابی  نتایج حاص- 1جدول 
Table 1- Results of TYLCV detection using PCR test in collected samples. 

  )Tomato(گوجه فرنگی
 نمونه آلوده

Positive samples 
  دهنمونه جمع آوري ش

Collected samples 

 تاریخ نمونه برداري
Date of sampling 

  منطقه
Region 

  )Abadeh (آباده 87/9/7 17  17
  )Sarkhun (سرخون  86/9/23  25  5
  )Rezvan (رضوان  86/9/23  80  69

2  4  87/12/17  
دشتستان 

)Dashtestan(  
  )Khormuj (خورموج  87/12/17  4  -
  )Jiroft (جیرفت  87/2/15  6 4
  )Dezful (دزفول  86/12/1  5  3

-  10  86/12/10  
 Safi (دصفی آبا

Abad(  
  )Isfahan (اصفهان  87/4/31  26  -

  )Varamin (ورامین  87/6/5  27  19
  )Pakdasht (پاکدشت  87/5/13  32  23

11  19  87/5/28  
 سالمشهرا

)Islamshahr(  
  )Karaj (کرج  87/6/1  11  -
  )Mashhad (مشهد  87/6/11  18  -

  جمع کل  -  284  153
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در نمونه هاي گوجه فرنگی جمع آوري شده از نقاط bp 670  قطعه تکثیر شده به طول -1شکل 

 گوجه نمونه هاي  )M: (Fermentas) Gene Ruler TM 1 Kb Ladder، 1, 2, 3, 5, 6  :مختلف ایران
 .کنترل منفی )4 ، کنترل مثبت )8 ، چاهک خالی )TYLCV ، 7 به  آلودهفرنگی

Figure 1- Amplified fragment of 670 bp in tomato samples collected from different 
parts of the country: M) Gene Ruler TM 1 Kb Ladder (Fermentas), 1, 2, 3, 5, 6) samples 
infected with TYLCV, 7) Empty, 4) Negative control, 8) Positive control. 

  
 آنها به ی آلودگPCRواکنش  در که یاهانیگ

TYLCV به داشتند یئم متفاوت عال،اثبات گردید 
  به نوع رقموابستگی عالئم عالوه بر  کهينحو

ک ی در بعضاً ،نمونه يجمع آور و منطقه زبانیم
ز عالئم ی ننیمعک رقم ی يمنطقه مشخص و رو

تنوع عالئم در  .)2شکل  ( مشاهده شدیمتفاوت
 بر یلی تواند دلی شده مي جمع آورينمونه ها

ن یهمچن. اشدران بی ايه های جداتنوع ژنتیکی
 از تفاوت در ی تواند ناشین عالئم متفاوت میا

ن آلوده شدن ی و همچنینوع ارقام گوجه فرنگ
ن تنوع عالئم ی ا. متفاوت باشديمان هازاه در یگ

ز گزارش شده است ی نیدر مطالعات قبل
)Hajimorad et al., 1996.(  

 که از زمان داد نشان ن پژوهشی اجینتا
 ی از پنج استان جنوبTYLCVن گزارش از یاول

ن ی، پراکنش ا)Hajimorad et al., 1996(کشور 
امروزه روس دائماً در حال گسترش است و یو

 ی برگ زرد گوجه فرنگیدگیچیروس پیو
 کشور نبوده و دامنه ی جنوبيمحدود به استان ها

ده یز کشی کشور ني آن به مناطق مرکزیآلودگ
 و  کشوري در مناطق مرکزیزان آلودگیشده و م

گواه . ار باالستیبستهران استان به خصوص 
روس در ین وی بر روند رو به گسترش ايگرید

 گزارشات ید طی مناطق آلوده جدی معرف،کشور
 Bananej et (ان گذشته است ی سالی طیمتوال

al., 1998; 2008; Shahriary & Bananej, 
1998; Pakniat et al., 2008 .(ن موضوع با یا

 در استان یرده گوجه فرنگتوجه به کشت گست
 در آلوده TYLCV يل باالیتهران و پتانس

 را TYLCV تواند ی و کاهش محصول میکنندگ
ن عوامل ممانعت کننده ی از مهمتریکیبه عنوان 
ن ینده در ای آين محصوالت در سالهایاز کشت ا

 در سال TYLCVگسترش . استان مطرح سازد
 ي مرکز کشور به مناطقی نوار جنوبزر ای اخيها

ن ی ای زراعيزبان های کشت مي براي جديخطر
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 عدم انتقال  بهبا توجه.  رودیروس به شمار میو
روس، ین وی اي برد و خاكيبرد، بذر یکیمکان
ن ی به عنوان مهمتر آنیعید بالک ناقل طبیسف

از  .دارد  آن در گسترشیعامل انتقال نقش مهم

 انتقال د توانی مTYLCVگر علل گسترش ید
 به يآلوده از منطقه ا یگوجه فرنگ ينشاها

 آلوده يوه هایق میگر و انتقال از طریمنطقه د
  .)Czosnek, 2007(باشد

  

  
لوله اي شدن شدید برگ ها )  TYLCV .A تنوع عالئم در گیاهان گوجه فرنگی آلوده به – 2شکل

راه با زردي کوچک شدن و فشردگی شدید برگ ها در انتهاي ساقه هم) Bهمراه با زردي جزئی، 
زردي ) D برگ و ایجاد لکه هاي زرد در پهنک هاي نسبتاً بزرگ،  جزئیپیچیدگی) C  جزئی،

  .یکنواخت بوته همراه با توقف رشد و پیچیدگی برگ
Figure 2- Symptoms variety observed on plants infected with TYLCV: A) severe leaf 
curl with slight yellowing, B) small leaflets and end compression with slight yellowing, 
C) slight leaf curl with yellow spots on leaflets, D) yellowing, stunting and leaf curl. 

  
 مثبت با توجه به نوع يه هاین جدایاز ب

 يه برای تعداد نه جداییایعالئم و منطقه جغراف
). 2جدول ( انتخاب شدندژنوم  ترادف سهیمقا
 ه هایجدا ترادف يف سازیهمردج حاصل از ینتا

-هی نشان داد که جداNCBI ژن ی جهاندر بانک
 از ی مختلفيه های با جدای مورد بررسيها

 رابطه ین اشغالی و فلسط، مصرران، عمانیا

مقایسه میان جدایه هاي ویروسی .  دارندیکینزد
، )آباده(  بودند شدهيجمع آورکه از یک منطقه 

ه مورد ی در ناحيادین داد که اختالف زنشا
ن منطقه وجود ی ايه هاین جدای در بیبررس
-هین جدایزان شباهت در بی که مي به طور،ندارد

بر اساس ). 3 جدول( بود% 99ش از ی آباده بيها
حداقل ن پژوهش یدر اج بدست آمده ینتا
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است که % 7/94ران ی ايه هاین جدایشباهت در ب
 D2ه ی و جداTYLCV-Ir2 با TYLCV-Irن یب
)GU585394 (ه مورد یو حداکثر شباهت در ناح

 TYLCV-Ir2ن ی باشد که بیم% 100ز ی نیبررس
 MZ يه هاین جداین بی و همچنD2ه یبا جدا

)GU585399( و ES) GU585396( مشاهده 
 مورد مطالعه يه های جداین بررسیدر ا. دیگرد

ک یگر تفکیکدی از ییایبر اساس مناطق جغراف
ران ی ايه های دهد جدایج نشان مین نتایا .شدند

گروه اول . رندی گی در دو گروه قرار محداقل
 هرمزگان، کرمان و ي استان هايه هایجدا

 با یکی شود که رابطه نزدیخوزستان را شامل م
-TYLCV( ه گزارش شده از کشور عمانیسو

Albitaneh (دهند و گروه دوم شامل ینشان م 
 بوشهر، فارس و مرکز ي ها استانيه هایجدا

 گزارش شده از يه هایران بوده که در کنار سویا
 ین اشغالیفلسطو ) TYLCV-Egypt(مصر

)TYLCV-Mid ( گرفتندقرار ) جدایه .)3شکل 
TYLCV-Ir  که در گذشته از جنوب ایران هم

 از تمام مجزاگزارش شده بود به تنهایی و کامالً 
قلی قرار جدایه هاي مورد بررسی در گروه مست

 .Bananej et al  هايپژوهشج ینتا .گرفت
 ین ژنیه بی از ناحی بخشترادفن ییبا تع )2008(

ه ها ین جدای از چند استان کشور، اییه هایجدا
 ترادفکه ی در حال،داد يرا در دو گروه جا

آنها  يگروه بند قادر بهه ها ین جدای اCP يانتها
سه یمقاز با استفاده از ینمطالعه دیگري . نبود
آنها  ،هی چند جداRepز ی و نCP ترادف از یبخش

 Fazeli et( جداگانه قرار داد يرا در گروه ها

al., 2009( . مطالعهدر Hong et al. (1995) زین 
 در سه گروه بر اساس ی مورد بررسيه هایجدا

که  نیبا توجه به ا.  قرار گرفتندییایمنطقه جغراف
د ن توانیف م در نقاط جغرافیایی مختل هاویروس

ک منطقه ی در یولپی متفاوت ونیمرخ هاي اپیت
 ,.Macintosh et al( دنداشته باشنیمرخ مشترکی 

 نوکلئوتیدي ژنوم و ترادفمقایسه ، )1992
و مطالعه  آمینو اسیدي پوشش پروتئینی ترادف

ه ها را یتنوع جغرافیایی جدا آنها یکیقرابت ژنت
  .)Padidam et al., 1995( نشان می دهد

ن از انش پژوهشن یج بدست آمده در اینتا
 ي به سمت عرض هاTYLCVگسترش 

 ییاستان هادر  ی باالتر دارد و حتییایجغراف
محدودي  گی که در گذشته آلودهمچون تهران 

، امروزه گسترش بودشده در آن ها گزارش 
 يدی جديدهند و شهرستانهای را نشان میآلودگ

ن یمشهر به اپاکدشت و اسالمانند ن استان یاز ا
 یج لزوم بررسین نتایا .اندروس آلوده شدهیو

 در TYLCVشتر در خصوص پراکنش ی بيها
 باالتر ییای جغرافي واقع در عرض هاياستان ها

 يه هاین جدایگر بیاز طرف د. کندیشنهاد میرا پ
ران تنوع قابل مالحظه یاشایع در مناطق مختلف 

شنهاد یپ. وجود دارد ژنوم ترادف در عالئم و يا
و گروه ن تنوع عالئم ین ای شود که ارتباط بیم

ز ی کامل ژنوم نترادف ه ها بر اساسی جدايبند
  .ردی قرارگیبررسمورد 
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 .و عالئم ک رقم، منطقهی به تفکترادفن یی جهت تعی انتخابيه های جدا- 2جدول 
Table 2- List of selected isolates for sequencing based on variety, region and symptoms 

 نام جدایه
Isolate 
name 

 رقم
Variety 

 منطقه
Region 

 عالئم
Symptoms 

 کد بانک ژن
Accession 
number  

A11  
  

 فالکاتو
Falcato  

  

 آباده
Abadeh  

  

کوچک شدن و فشردگی شدید برگ ها در انتهاي 
  همراه با زردي جزئی ساقه

End compression, small leaves with 
slight yellowing  

GU585384  
  

A16  
  

 فالکاتو
Falcato  

 آباده
Abadeh  

  لوله اي شدن شدید برگ ها همراه با زردي جزئی
Leaf rolling with slight yellowing  

GU585385 
 

A19  
  

 فالکاتو
Falcato  

  

 آباده
Abadeh  

  

پیچیدگی برگ و لکه هاي زرد در پهنک هاي نسبتاً 
  بزرگ

Leaf rolling with slight yellowing  

GU585386 
 

3R  
  

 پی اس
PS  

 رضوان
Rezvan  

  زردي، پیچیدگی برگ و توقف شدید رشد
Yellowing, leaf curl and severe 

stunting  

GU585381 
 

J1  
  

 پی اس
PS  

 جیرفت
Jiroft  

  زردي و پیچیدگی برگ همراه با توقف رشد
Yellowing, leaf curl and severe 

stunting  

GU585397 
 

D2  
  

 پی اس
PS  

 دزفول
Dezful  

  زردي و پیچیدگی برگ همراه با توقف رشد
Yellowing, leaf curl and severe 

stunting  

GU585394 
 

B12  
  

 رویال
Royal  

 دشتستان
Dashtestan  

  زردي شدید همراه با پیچیدگی جزئی برگ
Severe yellowing with slight leaf curl  

GU585393 
 

ES  
  

 بنمی
Banemi  

  

 اسالمشهر
Islamshahr  

  

زردي، پیچیدگی برگ، توقف رشد و فشردگی 
  انتهاي ساقه

Yellowing, leaf curl, stunting and end 
compression  

GU585396 
 

MZ  
  

 واي
Y  

 پاکدشت
Pakdasht  

  پیچیدگی برگ و ریز برگی و کوتولگی بوته
Leaf curl, stunting with small leaves  

GU585399  
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 ناحیه دي ان ا براساس مقایسه دو به دو ترادف  TYLCVه جدایه هاي ماتریس فاصل- 3جدول 
 .پروتئین پوششی و حرکتی آنها

Table 3- Distance matrix of TYLCV isolates based on two by two comparison of their 
coat protein and movement protein genes. 

  
 

  
ن یپروتئه یناح دي ان ا ترادفتشابه  براساس  TYLCV يه هایجدا یکیلوژنتی ف درخت-3شکل 
 .Mega 4با نرم افزار م شده یترس ، آنهایو حرکت یپوشش

Figure 3- Phylogenetic tree constructed based on similarity of CP and MP genes using 
MEGA 4.  
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Abstract 
Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) is considered as one of the most important tomato 

pathogens in Iran. During the years 2007 to 2009, a total number of 284 symptomatic 
samples were collected from tomato fields and greenhouses from eight provinces of the 
country. The PCR test showed that 153 tomato samples from six provinces were infected by 
TYLCV. This is the first report of TYLCV in Rezvan (Hormozgan), Dashtestan (Bushehr), 
Dezful (Khuzestan), Pakdasht and Islamshahr (Tehran) regions. Based on geographical 
region and symptoms, nine isolates from six provinces were selected for further studies. 
Comparison of an amplified DNA fragment of 670 bp, including a part of coat protein and 
movement protein genes of the virus, with those of previously reported isolates from Iran and 
closely related isolates available in GenBank, suggested that Iranian isolates examined in this 
study were grouped into two major groups. Isolates collected from Hormozgan, Khuzestan 
and Kerman provinces were grouped with other Iranian isolates including TYLCV-Ir2 and 
TYLCV-Kahnooj and an isolate from Oman. Whereas, isolates collected from Bushehr, Fars, 
and Tehran were placed close to the Iranian isolate of TYLCV-Abadeh and isolates from 
occupied Palestine and Egypt. Based on our study, TYLCV has a high genetic diversity in 
Iran. 
Keywords: Geminivirus, TYLCV, PCR, Solanum lycopersicom 
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