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دراسة حساسية أصناف مختمفة من الطماطة باستعمال تقنية الـ PCR
3

عبد الكريم قاسم المولى ،1كاظم جاسم حمادي 2ومثنى عكيدي عبد
 1مديرية زراعة ميسان ،و ازرة الزراعة
 2مركز ابحاث النخيل ،جامعة البصرة
 3الييأة العامة لمبحوث الزراعية التطبيقية ،و ازرة الزراعة

الخالصة .استخدمت تقنية  PCRألول مرة في الكشف عن الفايروس  TYLCVفي أصناف مختمفة من الطماطة في بعض مناطق زراعة
الطماطة في العراق ،شممت محافظة البصرة وميسان وكربالء وبغداد لمتأكد من وجود الفايروس اظير خالليا االختبار تفاوت األصناف المختمفة

في إصابتيا بالفايروس  TYLCVإذ لوحظ ظيور الحزم المتوقعة ) (~ 400زوج قاعدي في األصناف المصابة بالفايروس باستخدام بادئات
خاصة و سجل الفايروس ألول مرة في محافظة ميسان عمى أصناف من الطماطة.

الكممات المفتاحية.TYLCV ،PCR :

ثنائية متعددة األوجو Twinned lcosahedral

المقدمة

particle

يعد مرض تجعد واصفرار أوراق الطماطة المتسبب عن

تتكون

الفايروسات

التوأمية

 Geminivirusesمن قطعة واحدة من DNA

فايروس Tomato yellow leaf curl Virus

( )Monopartiteأو من قطعتين )Stanley

والفايروسات القريبة الصمة ىو المرض األكثر تدمي ار

 Bipartiteوآخرون .)2005 ،يعد التشخيص المبكر

لمطماطة ،تظير األعراض بعد عدة أسابيع من

لألمراض الفايروسية ضروري جدا لتجنب الخسائر

اإلصابة وتشمل تقزما شديدا واختزال واضح في حجم

الكبيرة في اإلنتاج.

الورقة وتجعد واصفرار حافاتيا وتبرقشيا ،سقوط
اإلزىار وانخفاض ممحوظ في اإلنتاج ( Cohen

أن الطرق المتعارف عمييا في كشف اإلصابات

و .)1994 ،Antignusعزل الفايروس  TYLCVعام

الفايروسية وضعت عمى أساس اإلعراض التي تظير

 1988ووصف وشخص كأحد الفايروسات من

عمى النباتات الكاشفة  Indicator plantsو

عائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمة  ،Geminiviridaeجنس )Czosnek

االختبا ارت السيرولوجية ،أال انو يحصل في بعض

 Begomovirusوآخرون .)1988 ،وفي بداية عام

الحاالت ،وخاصة بالنسبة لمفايروسات التوأمية المنقولة
بوساطة الذباب األبيض ،أن ىذه االختبارات غير فعالة

 1990حدد تسمسل جينومة ( Navotوآخرون،

بشكل كاف نتيجة لمصعوبات الكبيرة في الحصول عمى

 ،)1991ومن ذلك الحين ،شخصت سالالت عديدة

كميات كافية من االنتجين الفايروسي Viral antigen

لمفايروس .تتكون المادة الوراثية لمفايروس و لكل أفراد

إلنتاج المصل المضاد  Antiserumإضافة إلى

عائمة  Geminiviridaeمن شريط حمقي مفرد من
الحامض النووي الرايبوزي منقوص األوكسجين DNA

التقدير غير الدقيق لألعراض لتشابييا مع األعراض

وبطول  2700زوج قاعدي تقريبا ومغمفة بجزيئات

المتكونة نتيجة لظروف النمو والتربة والمناخ مما جعل
032

عبد الكرين قاسن الوولى وآخروى ،هجلت البصرة للعلوم الزراعيت ،الوجلد 0213 ،020-032 :)1( 02

مستمر نتيجة لمطمب المتزايد عمييا وتقدر بحوالي

التقنيات الجزيئية  Molecular techniquesىي

الطرق الميمة لمكشف الدقيق عن الفايروسات النباتية.

 287629دونم لمموسم الزراعي  2012-2011و من

أن تفاعل البوليمريز المتسمسل Polymerase chain

الطبيعي أن يرافق ىذه الزيادة ظيور العديد من اآلفات

 reactionأصبح التقنية األكثر استخداما في الكشف

الزراعية التي تصيب محصول الطماطة ومن بينيا

لسرعتيا،

الفايروسات النباتية و بصورة خاصة فايروس تجعد

(Henson

واصفرار أوراق الطماطة  TYLCVالذي أصبح عامال

و )1993 ،Frenchكما أنو باستخدام  PCRأمكن

محددا في أنتاج الطماطة ،فقد تقدر الخسائر باإلنتاج

التغمب عمى الكثير من المصاعب المتعمقة باستخدام

في العراق ( % 100جرجيس 1977 ،ولطيف،

الطرق السيرولوجية (  Herreraو آخرون)1999 ،

 .)1983وفي البصرة عمى وجو الخصوص تقدر

ولذا أصبح ىذا االختبار منذ اكتشافو من قبل Mullis

الخسائر ( % 80عمي وآخرون.)1989 ،

عن

الفايروسات

وحساسيتيا

النباتية

وتخصصيا

وتشخيصيا
وموثوقيتيا

وآخرون (.)1986

وبالنظر ألىمية ىذا المرض فقد جاءت ىذه

من أىم االختبارات التشخيصية لألمراض النباتية

الدراسة بيدف تشخيص ىذا الفايروس  TYLCVو

الفايروسية ،إذ انو يسمح بتكثيف أنتاج الحامض النووي

الختبار حساسية أصناف مختمفة من الطماطة مزروعة

المستيدف ولو كان بتركيز منخفض جدا .في العراق،

في مناطق زراعة مختمفة في العراق بوساطة

فان المساحات المزروعة لمحصول الطماطة في ازدياد

تقنية .PCR
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عبد الكرين قاسن الوولى وآخروى ،هجلت البصرة للعلوم الزراعيت ،الوجلد 0213 ،020-032 :)1( 02

جدول ( )1يمثل أصناف الطماطة المختبرة في اختبار الـ .PCR
ث

انبصرة

انعمارة

كربالء

بغداد

1

سىبر ماريمىود

وجدان

شهيرة

11

0

هتىف

هتىف

ساودا

3

ياسميه

اونكا

عال

2

دوا

ارنيتا

SG

5

باريكا

دالل

غير معروف

2

سبيدي

7

هايمر

8

سيمىوا

9

246

12

انمجد

11

سمارا

10

شيدي نيدي

13

سهطاوت

12

عال

15

باريتا

12

أمهي

17

أسيم

وكذلك بعض المناطق المزروعة بالطماطة في محافظة

المواد وطرائق العمل

كربالء أما بغداد فقد تمت زيارة البيوت البالستكية في

جمع عينات النباتات المصابة

كمية الزراعة – جامعة بغداد جمبت إلى مختبر الوراثة
الجزيئية في كمية الزراعة  /جامعة البصرة وحفظت

جمبت عينات من أوراق الطماطة المشتبو بإصابتيا

النماذج بدرجة  - 20°Cلحين أجراء اختبار PCR

بفايروس تجعد واصفرار أوراق الطماطة في محافظة

(جدول.)1 -

البصرة (البرجسية وصفوان) ومناطق زراعة الطماطة
في محافظة ميسان شممت كميت وعمي الشرقي وعمي
الغربي ومركز المحافظة و المجر الكبير و الكحالء
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أجريت ىذه االختبارات في مختبر الوراثة الجزيئية في

 Master mixو حجم مناسب من الماء المقطر

كمية الزراعة ومختبر وحدة أبحاث الخمية و التقنية

المعقم إلكمال الحجم إلى  20مايكروليتر تم تحضير

الحيوية في كمية العموم و مختبر الـ  PCRفي كمية

ىذه المواد في مكان معقم و نظيف في كابينة

التربية  /جامعة البصرة .تم أجراء التشخيص الجزيئي

خاصة  PCR Cabinateالتي تحتوي أشعة فوق

لكل العينات التي جمبت من محافظات البصرة و

بنفسجية  UVلتعقيم األدوات المستعممة في العمل.

ميسان وكربالء و بغداد .وقبل البدء بأجراء اختبار

استخدم البرنامج التالي في أجراء عممية التضخيم تغيير

Cetyl trimethyl

ح اررة ˚95م لمدة  4دقيقة ،متبوعا" بـ  35دورة من

 (CTAB) ammonium bromideفي استخالص

 Denaturationبدرجة ح اررة ˚95م لمدة  30ثانية

 DNAمن النماذج المجموعة ( Doyleو ،Doyle

والتصاق  Annealingالبادئات مع سالسل الحامض

.)1987

النووي المستيدفة بدرجة ح اررة ˚ 60م لمدة  30ثانية

 PCRاستخمص  DNAالفايروسي من النباتات
المصابة باستخدام طريقة

طبيعة الحامض النووي  Initial denaturationبدرجة

ثم تمدد كل بادئ عبر المنطقة المستيدفة بدرجة ح اررة

الكشف عن  DNAالفايروسي باستخدام تقنية PCR

˚72م

لمدة

30

ثانية

بعدىا

التمدد

النيائي

استخدمت تقنية  PCRلمتأكد من وجود DNA

 Extensionلكل بادئ بدرجة ح اررة ˚72م لمدة 10

لمفايروس  TYLCVفي النباتات المصابة ،باستخدام

ثانية وأنجزت تقنية  PCRفي جياز Thermocycler

بادئ

Primer

مخصص

لمكشف

موديل  GTCو في قسم من عينات محافظة ميسان تم

عن

التضخيم في مختبر وحدة أبحاث الخمية والتقنية

الفايروس TYLCVوالذي تم الحصول عميو من شركة
 Bioneerالكورية:

الحيوية في كمية العموم – جامعة البصرة و قد

F : 5-ATA CTT GGA

استخدمت ثالث برامج في أن واحد في جياز

 CAC CTA ATG G-3و R : 5-AGT CAC

 (Applied Biosystem-Viriti) Thermocyclerو

 .GGG CCC TTA CAA-3أجريت تقنية PCR

باستخدام البادئ  Primer V61لبرنامج األول كما في

المثالية بحجم  20مايكروليتر محتويًا  1مايكروليتر من

(جدول.)2-

البادئ ( Reverseو  )Forwardو  5مايكروليتر من

الحامض النووي النباتي المستخمص و  5مايكروليتر
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جدول ( .)2برنامج التضخيم األول لمحامض النووي الفايروسي.
CYCLE

TIME

)TEMP (◦C

STAGE

1 cycle

4 min

95

Initial denaturtion

1

35 cycle

30 sec

95

Denaturtion

2

30 sec

60

Annealing

30 sec

72

Extension

7 min

72

Final extension

1 cycle

3

جدول ( .)3برنامج التضخيم الثالث لمحامض النووي الفايروسي.

CYCLE

TIME

)TEMP (◦C

STAGE

1 cycle

3 min

95

Initial denaturtion

1 min

95

Denaturtion

1 min

72

Extension

5 min

72

Final extension

30 cycle

1 cycle

1 min

Annealing

53

1
2

3

البرنامج الثالث كما في (جدول )4-

لألصناف الحساسة من الطماطة وقد اختبرت 17

أجريت عممية الترحيل الكيربائي لنواتج PCR

عمى ىالم االكاروز وتم استخدام صبغة بروميد

صنف من نباتات الطماطة المتداول زراعتيا في

االثيديوم وتعريضو لألشعة فوق البنفسجية لمكشف عن

محافظة البصرة من حيث حساسيتيا لإلصابة
بالفايروس  .TYLCVأنتجت

حزم  DNAالمتكونة.

ستة اختبارات الحزمة

المتوقعة وبحدود  ~ 400وىي صنف سوبر ماريموند

النتائج والمناقشة

( شكل  )1-واألصناف المجد و سما ار و شيدي ليدي
وسمطانة وعال (شكل .)2-

أظيرت النتائج ظيور الحزم  Bandsالمتوقعة وبحجم

~ 400زوج قاعدي عمى ىالم االكاروز بالنسبة
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شكل ( .)1حزم ال  DNAلفايروس TYLCVلمستخمص من أصناف طماطة مختمفة باستعمال تقنية .PCR

M : Marker 100bp . , Lane 1: Super marimond variety
Lane 2,3,4,5,6,7 : other cultivars

4: Samara , Lane 5: Shedy Lady , Lane

شكل ( )2حزم  DNAلفايروس  TYLCVلمستخمص

6: Sultana , Lane 7: Aula

من أصناف طماطة مختمفة باستعمال تقنية PCR

M: Marker 100bp , Lane 1 : Semona ,

Lane 2 : 942 , Lane 3 , Al-Majid Lane
وىذا يدل عمى وجود فايروس  TYLCVفي

حجم الثمار أن وجدت ويتفق ىذا مع ما ذكره Glick

أصناف عديدة من الطماطة المزروعة في محافظة

وآخرون ) (2009من حيث أعراض اإلصابة عمى

البصرة وان اإلصابة بيذا الفايروس شديدة حيث ظير

النبات.

من خالل المشاىدات الميدانية تقزم النبات الشديد

أعطت بقية األصناف نتائج سالبة لم تظير أي حزمة

وصغر حجم األوراق وتبرقشيا وانحناء حافاتيا وصغر

عمى ىالم االكاروز و ىذا يدل عمى أن ىذه األصناف
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ربما مصابة بفايروسات أخرى حيث أن األعراض

في محافظة ميسان بدأ مؤخ اًر حيث إن تكرار زراعة

وبشكل قاطع وجود الفايروس أو عدمو ويعد الفايروس

 TYLCVعمى مزارع الطماطة الن الصنف المقاوم أو

 TYLCVعامل محدد لزراعة الطماطة في محافظة

المتحمل ربما يصاب عند تكرار الزراعة الن المسبب

البصرة وخاصة األصناف الحساسة التي يعاد زراعتيا

المرضي في النباتات يتغير باستمرار لقابميتو عمى

سنويا وكما ىو معروف أن األصناف المقاومة ىي من

تكوين سالالت جديدة تدمر جينات المقاومة المستخدمة

أفضل وسائل المكافحة بالنسبة لمفايروسات لذا أن

في نباتات المحاصيل بوساطة مربي النبات وان

استبدال ىذه األصناف بأصناف مقاومة ىي من وسائل

النباتات ال تمتمك القابمية عمى إنتاج أجسام مضادة

خمسة أصناف

( )2001 ،Sadikتنتشر الذبابة البيضاء في محافظة

طماطة مزروعة في محافظة ميسان ىي (وجدان و

ميسان عمى الخيار و الباذنجان و الطماطة إضافة إلى

ووجدان وىتوف نتائج موجبة حيث كونت حزم بحجم

عنيب الذيب .و ربما تكون ىذه النباتات مصد ار

 400زوج قاعدي عمى ىالم االكاروز كما في (شكل -

النتشار الذبابة البيضاء إلى حقول الطماطة المجاورة

في حين لم يظير الصنفان ارليتا

وبالتالي نقل الفايروس وادامة اإلصابة  .وىذا يتفق مع

واولكا أي نوع من الحزم وىذا يؤكد عدم إصابة ىذان

ما ذكره  Bedfordوآخرون ( )1998و Sawalha

الصنفان بالفايروس  TYLCVوربما تكون مصابة

(. )2009كما أن الحقول القديمة لمخض اروات

بفايروسات أخرى  ،تؤكد ىذه النتائج وجود الفايروس

والمحاصيل الحقمية األخرى المجاورة لحقول الطماطة

 TYLCVفي محافظة ميسان عمى نباتات الطماطة

المزروعة تمعب دو ار ميما في إيواء الذباب األبيض

المزروعة في البيوت البالستيكية وىي أول دراسة ليذا

الذي سيصيب الطماطة الحقا الن الطماطة كما نعمم

تتشابو لعدد من الفايروسات أال أن تقنية  PCRتثبت

مقاومة المرض .واختبرت أيضاً

الطماطة سنوياً ربما من أسباب انتشار الفايروس

ىتوف و دالل و ارليتا و اولكا) أعطت األصناف دالل

 )3و(شكل )4-

نباتات أدغال عديدة منتشرة في المنطقة مثل الداتورة ،

الفايروس في المنطقة تثبت وجوده في المحافظة ومن

من العوائل المفضمة لمذباب األبيض Mazyad

خالل المشاىدات الميدانية المتكررة ألغمب مناطق

وآخرون (.(1994

زراعتيا في محافظة ميسان تبين أن اإلصابات
الفايروسية اقل شدة من اإلصابات المالحظة في
محافظة البصرة كون إن التوسع في زراعة الطماطة
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شكل  : 3 -الكشف عن DNA TYLCVفي صنف الطماطة دالل باستعمال تقنية PCR
M: Marker 100bp, Lane 5:Dalal variety , Lane 1,2,3,4: Olga, Arleta variety , Lane 6: Olga

: Olga, Arleta variety , Lane 6: Olga
شكل رقم ( : )4الكشف عن ) (TYLCVفي أصناف مختمفة لمطماطة باستعمال تقنية PCR

M: Marker 100bp , Lane 1,2 : Olga , Lane 3 : Arleta , Lane 4, 5 : Hitoof , Lane 6 :
Wighdan
كما أظيرت الدراسة وجود الفايروس TYLCVفي جميع

الطماطة في ا لبيوت البالستيكية وقد اختبرت العينات

عينات الطماطة المأخوذة من حقول كمية الزراعة –

المصابة بتقنية  PCRوأظيرت الحزمة الحزمة

جامعة بغداد فقد لوحظت إصابات شديدة عمى نباتات

.)5

المتوقعة
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زوج

قاعدي
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شكل  : 5 -الكشف عن  TYLCV DNAفي صنف الطماطة  11باستعمال تقنية PCR

M : Marker 100bp , Lane 1,2,3 : Baghdad (17) variety , Lane 4,5 : Arleta variety , Lane
6,7 : Olga variety.
وىذا يدل عمى انتشار الفايروس  TYLCVفي

الطماطة المختبرة و ربما تكون مصابة بفايروسات

البيوت البالستيكية في حقول كمية الزراعة وىذا غير

أخرى أو أن األعراض الشبيية بالمرض الفايروسي

مستبعد وال جديد حيث إن ىناك دراسات سابقة وعديدة

ليس بسبب اإلصابة الفايروسية و لكن قد تكون

جرجيس

استجابة لألحوال البيئية غير المالئمة مثل أحوال

( )1977وشفيق ( )1983وحمد ( ،)2000لكن في

الطقس والمحتوى غير المتوازن لمعادن التربة أو

ىذه الدراسة استخدمنا تقنية  PCRكطريقة حساسة

الضرر

اليواء

و )1993 ،Frenchكما أن ىذه المنطقة تنتشر فييا

األصناف المستخدمة في الزراعة وىي ( شييرة ،ساند ار

الحقول الزراعية وحقول التجارب الزراعية وتكرر فييا

 ،عال  ، SG ،غير معروف (محمي) متحممة ال تسمح

زراعة الطماطة وبقية الخضروات إضافة إلى انتشار

بتضاعف الفايروس  Multiplicationمما يتفق مع ما

الذبابة البيضاء الناقل الوحيد ليذا الفايروس  .كذلك

ذكره  Lapidotو  )2002) Friedamأن النبات

انتشار أدغال عديدة ممكن أن تكون مصادر

العائل يكون مقاوم إذا استطاع منع تضاعف الفايروس

لمفايروس .وقد اختبرت خمسة أصناف طماطة تظير

 .كما أن عدم وجود الذباب األبيض

أكدت وجود الفايروس  TYLCVمنيا

وموثوقة و متخصصة في التشخيص )Henson

بوساطة

الحشرات

أو

تموث

( )1980 ،Matthewsوربما يرجع إلى كون

Bemisia

 tabaciوىو الناقل الوحيد لمفايروس  TYLCVربما

عمييا أعراض اإلصابة بالفايروس  TYLCVومن
مناطق مختمفة من محافظة كربالء و كانت النتائج

يكون من أسباب عدم إصابة ىذه األصناف .يمخص

عمى عدم وجود الفايروس  TYLCVعمى نباتات

لإلصابة بالفايروس .TYLCV

(جدول )5 -استجابة أصناف الطماطة المختمفة

سالبة لم تظير أي حزمة عمى ىالم االكاروز مما يدل
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جدول  .5استجابة أصناف الطماطة المختمفة لإلصابة بالفايروس  TYLCVباستخدام تقنية .PCR
الصنف

الصنف

نتيجة اختبار الـ PCR

نتيجة اختبار الـ PCR

سوبر ماريموند

+

باريتا

-

هتوف

-

أممي

-

ياسمين

-

أسيل

-

دنا

-

وجدان

+

باريكا

-

هتوف

+

سبيدي

-

اولكا

-

هايمر

-

ارليتا

-

سيمونا

-

دالل

+

242

-

شهيرة

-

المجد

+

ساندا

-

سما ار

+

عال

-

شيدي ليدي

+

SG

-

سمطانة

+

غير معروف

-

عال

+

11

+

أن ىذه النتائج تتفق مع ما ذكره العديد من الباحثين

الباند ىو) .(300bp , 560bpأما  Lissetوآخرون

Anfoka

( )1999فقد ذكر أن الحزمة المتوقعة ىي )(800bp

وآخرون ( )2008حيث ذكر أن حجم الناتج ىو ~(

 .أن ىذا االختالف في حجم الناتج Product size

) ،433bpكذلك  Navotوآخرون ( )1991بين أن

ىو أمر طبيعي الن مرض تجعد واصفرار أوراق

 Aziziوآخرون

الطماطة  TYLCDيتسبب بوساطة سالالت فايروسية

( )2008الذي أوضح أن الحجم ىو ) (~ 406bpو

عديدة تعود إلى الجنس  ،Begomovirusesعائمة

أخي ًار  Atzomonوآخرون ( )1998أوضح أن حجم

 Geminiviridaeالتي تنقل بوساطة الذبابة البيضاء

( (2011أن الحزمة

يتفق مع العديد من الباحثين منيم )2003)Delatte

بان حجم الناتج ىو) (~ 400bpوىم

حجم الناتج ىو ) (~ 400bpو

 B. tabaciيطمق عمييا جميعا اسم  TYLCVوىذا

الحزمة ىي ) ) ~410 bpوقد تختمف ىذه النتائج مع
ما ذكره  Asmaaوآخرون

المتوقعة ىي ) ،(~ 500bpو تختمف معAbou-

و  Köklüوآخرون ( )2006و  Skaljacو )(2010

 Jawdahوآخرون (  )1999الذي ذكروا أن حجم

Ghanimو  Abdallatوآخرون  2011و Czosnek
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) وجميعيم يؤكدون بان االسم1997) Latterrot و
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Sensitivity Study of Different Varieties of Tomato by Using
PCR Technique
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Abstract. Polymerase chain reaction has been used to diagnose the tomato yellow leaf curl virus for the first
time in different varieties of tomato in some tomato-growing areas in Iraq including Basrah, Maysan, Karbala,
Baghdad Provinces to confirm the presence of the virus. It has been shown that there are dissimilarities
among varieties of tomato for infection by TYLCV. Besides,
infected varieties Result also shown that this virus has recorded in some varieties of tomato for the first time
in maysan Province.
Key word: PCR, TYLCV
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