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د ويروس پيچيدگي يه جدي يک سويزاخصوصيات مولکولي و ساخت همسانه عفونت

  *رانيبرگ زرد گوجه فرنگي در جنوب ا

  

MOLECULAR CHARACTERIZATION AND CONSTRUCTION OF AN 
INFECTIOUS CLONE OF A NEW STRAIN OF TOMATO YELLOW 

LEAF CURL VIRUS IN SOUTHERN IRAN  
 

 ۱ و کرامت اله ايزدپناه۱ي، مريم شهباز۲، سارا خوارزمي**۱نيادعلي اکبر بهجت، سي۱علي پاک نيت
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  دهيچك

) TYLCV-[Ab](زاي جدايه آباده ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي ترادف نوکلئوتيدي ژنوم کامل يک همسانه عفونت    

 از اسرائيل نـشان  TYLCVرا با يک جدايه %) ۹۵( نوکلئوتيد بيشترين ميزان شباهت      ۲۷۸۲ اين ويروس با     ژنوم کامل . تعيين شد 

اين ويروس عالوه بر آبـاده، در       . گردد در ايران محسوب مي    TYLCV جديد از    نياستر يک   TYLCV-[Ab]بدين ترتيب   . داد

هاي فـارس،  فيروز آباد، بوشهر و ياسوج به ترتيب از استان يهامزارع گوجه فرنگي آلوده به بيماري پيچيدگي برگ در شهرستان    

 بيمـاري پيچيـدگي     ي يکي از عوامل اصل    TYLCV-[Ab]رسد که   ينظر م ه  ب. شدبوشهر و کهگيلويه و بوير احمد نيز شناسايي         

کامل ويـروس در     ژنوم   ک سوم ي زيرژنومي به اندازه تقريباً      . اي . ان .چنين يک دي   هم.  در جنوب کشور باشد    يبرگ گوجه فرنگ  

از اين ويروس )  مر ۵/۱ . اي . ان .دي(يک همسانه دو پار ناقص      . اي گوجه فرنگي در آباده رديابي گرديد      هاي کشت گلخانه  نمونه

تـه  ي و توتـون وار Grosse Lisse به گياهان گوجه فرنگـي واريتـه   وميباکتراگرو ا استفاده ازدر يک ناقل دوتايي ساخته شد و ب

Turkish ـ  ما يهـا  و توتون  يد گوجه فرنگ  ي جد يهاروس در برگ  يو. يا. ان. ي د يابيرغم رد  يعل. شدزني   مايه ـ هي   شـده،  يزن

ايـن   .اهان توتون فاقد هر گونه عالئـم بودنـد        ي گ ولي  زردي و پيچيدگي برگ را نشان دادند       شاخصهان گوجه فرنگي عالئم     ايگ

 و عالئـم    ي مطالعـات مولکـول    . است ي در گياه کاف   ييزاينت و بيمار   ايجاد عفو  ي برا . اي . ان .آزمايش نشان داد که تنها يک دي      

   . بودندTYLCVن از ين استريد بودن ايد شديؤ هر دو ميشناس

  

  ترادف نوکلئوتيديتوتون،  ،يرژنوميز. يا. ان. ي، دگوجه فرنگي ويروس پيچيدگي برگروس، ي وينيجم : يدي كل يها واژه
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