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 Short Communication (Etiology: Phytoplasmas)  (فايتوبالزما: مسببات) مختصرة بحـوث
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 .76-71(: 1)37في سورية. مجلة وقاية النبات العربية،  الطماطم/البندورةعلى المسببة لمرض البرعم الكبير 
في المزروعة  (.Solanum lycopersicum L)الطماطم /على نباتات البندورة البرعم الكبيرشبيهة بأعراض مرض  أعراض مرضية لوحظت 2013منذ العام   

تشوه  ،حمراء وأات صفراء مع ظهور صبغتمثلت األعراض على النباتات المصابة بتجعد والتفاف األوراق  .الحقول المفتوحة في الريف الشرقي من محافظة حمص
في  .في لحاء الساق ظهور نكروزات ،، تخشب الساقظهور أصبغة أنثوسيانيةر و تورق األزهاعلى شكل )جرس(، والتحام السبالت البراعم الزهرية، تضخم كأس الزهرة 

كم  30والعاليات ) الديبة، النزهة قرى من بعض الحقول المفتوحة في  )شاهد(، مصابة واثنتان سليمتان 12، طماطم/عينة بندورة 14ُجمعت  2017 سبتمبر/شهر أيلول
 باستخدام خمسة أنزيمات قطع  RFLP الــ تحليل وأظهرت نتائج ،عينة 11في  المسببة لمرض البرعم الكبير وجود الفيتوبالزما تم إثبات شرق مدينة حمص(.

(AluI, HhaI, MseI (Tru1I), Sau3AI, and TaqI )16ة وتحت المجموع مجموعة توّرق البرسيم أنها تتبعSrVI-A والنوع Candidatus Phytoplasma trifolii . 
 .سورية ،16SrVI-A، RFLP ،توّرق البرسيمفيتوبالزما  ،البرعم الكبير بندورة، مفتاحية:كلمات 

 
 1المقدمة

من أهّم محاصيل  (.Solanum lycopersicum L)الطماطم /ُتعّد البندورة
من  ل المرتبة األولى في اإلنتاج العالميّ تحتّ حيث العائلة الباذنجانّية 

( إلى أن FAOة )تشير تقديرات منظمة األغذية والزراعة الدوليّ و الخضار 
، حيث ا  مليون طن 373 بلغ الطماطم/مجمل اإلنتاج العالمّي من البندورة

نتجة ول المُ طاليا أكثر الدّ يإتعد أمريكا والصين و دولة، و  44في  ُزرعت
 (.FAO, 2017للبندورة في العالم )

المصّنعة في دول حوض المتوّسط  الطماطم/البندورة تلعب منتجات
في الّتجارة  الرئيسوالواليات المّتحدة األمريكّية وأمريكا الوسطى الّدور 

في الّصناعات الّتحويلّية مما  هاإنتاجالعالمّية للبندورة، وُيستخدم ثلث 
من أكثر الخضار استخداما  هي و  ،يجعلها في مقّدمة الخضار الّتصنيعّية

ُتستهلك طازجة حيث ، ق استخدامهاائفي تغذّية اإلنسان بسبب تعّدد طر 
تتميز و  (،Cutler, 1998لطات وكماّدة ُمنّكهة في معظم األطباق )في السّ 

 (.2004 ،وسمرةجلول ثمارها بقيمتها الغذائية )
محاصيل  من أهم ةسوريفي  الطماطم/زراعة البندورة عدّ تُ 

تها العالية خل بسبب إنتاجيّ للدّ  ا  همم ا  مصدر  الّتي ُتشّكلو  الخضروات
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كلفة المنخفضة لإلنتاج نسبيا ، وتساعد درجات الحرارة المعتدلة والتّ 
 إضافة   ،المفتوحةلى نطاق واسع في الحقول المزارعين في إنتاج البندورة ع

ة زراعة المحميّ المّكن من يُ  يالذّ  ةاحليّ للمناخ المعتدل في المنطقة السّ 
 .اإلنتاجحكم بظروف دفئة للتّ دون استخدام أجهزة التّ 

لعام  ا  هكتار  9184 بلغت المساحة المزروعة بالبندورة في سوريةو 
ة البالستيكيّ ا عدد البيوت . أمّ ا  طن 415393 وصل إنتاجها إلىو , 2016

بلغ حيث  ا  هكتار  3007بيتا  بمساحة  75172كان فالمزروعة بالبندورة 
 (.2016 ،المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية) طنا   451032إنتاجها 
ب تسبّ ات المُ بمرض ستولبور الباذنجانيّ  الطماطم/صاب البندورةتُ 

 ,.Candidatus Phytoplasma solani (Sertkaya et al عن الممرض

يصيب البندورة حيث افئة ينتشر المرض في المناطق الدّ و  ،(2007
ادة ة كالمدّ ريّ وبعض األعشاب البّ  ،البطاطس/والباذنجان والفليفلة والبطاطا

 البندورة كما تصاب ،(2003خليل، اتورة وغيرها )والهندباء والحلبلوب والدّ 
 (Amaral-Mello et al., 2006) بأنواع أخرى من الفيتوبالزما أيضا  

حر ة على البّ طلّ ة المُ ول األوروبيّ في الدّ  هذه األمراض نتشرتا  وعالميّ 
في المغرب ومصر وفي قارة آسيا  افريقيأوفي شمال قارة  ،المتوسط

 ،لة، األردنحتّ والشرق األدنى مثل تركيا، أذربيجان، لبنان، فلسطين المُ 
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 ,.Torres et al) ووجد أيضا  في أوكرانيا وفي غرب روسيا ،وأرمينيا

 .(Zibadost et al., 2016) إيران فيمختلفة  وعلى محاصيل ،(2014
ستولبور في سورية على أشجار التفاح في ال فيتوبالزماُسّجل وجود و 

، (2012الجبر، )% 8.1محافظة السويداء حيث بلغت نسبة اإلصابة 
 .(Contaldo et al., 2011)وعلى العنب في الساحل السوري 

ووجود البراعم  االصفرارظهور أعراض الباحثين  بعضالحظ 
ورق على نبات البندورة في أربع مناطق في وسط إيطاليا التّ و المتضخمة 

ا في عام أمّ  ،%78حيث بلغت  1999إصابة عام نسبة وُسّجلت أعلى 
 ,.Del Serrone et al) %82إلى وصلت نسبة اإلصابة ف 2000

قزم وزيادة في نشاط وفي لبنان ظهرت أعراض االصفرار والتّ  .(2001
% من الحقول المزروعة 25ة على نبات البندورة في البراعم الجانبيّ 

، كما لوحظت هذه األعراض على الفليفلة في % 8 -2 إصابة وبنسبة
. (Choueiri et al., 2007)% 4-1% من الحقول المزروعة بنسبة 27

إلى وجود أعراض مشابهة ألعراض المرض في أخرى  دراسة توأشار 
% على البندورة المزروعة وقد وصلت في 2-1اليونان بنسبة إصابة 

 .(Vellios & Lioliopoulou, 2007) %80-70بعض الحاالت إلى 
بات الفروع الحديثة وقمم النّ  ن بتلوّ  ةموذجيّ ل أعراض المرض النّ تتمثّ 

قة تشبه هة ضيّ ، وتظهر أوراق جديدة مشوّ ون األحمر أو البنفسجيّ اللّ ب
ون ن باللّ تتلوّ فة فليّ أما األوراق الس   ،األعلى باّتجاهرخس ومنتصبة أوراق السّ 

وتكون هذه  ون البنفسجيّ ة باللّ فليّ ن عروقها من الجهة السّ األصفر وتتلوّ 
الحظ مار يُ ثّ على األزهار وال، و األوراق ذات ملمس خشن وسهلة الكسر

شكال  يشبه  وتأخذ ،ا  وازدياد حجمهاة للزهرة طوليّ التحام األوراق الكأسيّ 
ة قصيرة ومشوهة وتصبح البتالت األسدية وتكون المدقّ  الجرس، وتجفّ 

. ل ثمارا  شكّ تعقد وال تُ  األزهار الو ون األخضر ن باللّ صغيرة الحجم وتتلوّ 
مار المصابة عند مار تكون الثّ ل الثّ وفي حال حدوث اإلصابة أثناء تشكّ 

وتظهر في أسفلها شبكة من العروق  النضج ذات لون أصفر أو برتقاليّ 
مار نمو كبير الحظ في هذه الثّ ويُ  .مرةيمكن رؤيتها بسهولة عبر قشرة الثّ 

اقلة وتكون حجرات البذور صغيرة الحجم ة في األوعية النّ للخاليا الخشبيّ 
مرة الثّ  ا  وهذا ما يجعل لبّ ي بذورا  نهائيّ تحو  ضامرة أو ال ا  وتحوي بذور 

مار المصابة غير قابلة الطعم وغالبا  ما تكون الثّ  ءبّا وسيتخشّ مُ 
صنيع. وتصل نسبة الفقد في اإلنتاج بسبب الطازج أو التّ  لالستهالك

 (.2003خليل، ) % 40-30اإلصابة بهذا المرض إلى 
 ،(Salehi et al., 2014) طعيمبالتّ الفيتوبالزما ض امر أ نتقلت

نطاطات العديد من و  (Choueiri et al., 2007)طة الحامول ابوسو 
، Macrosteles quadripunctulatusاألوراق مثل: 

Anaceratagallia ribauti (Trivellone et al., 2005). 
برعم مرض الوجود أو عدم وجود دراسة حول  نظرا  لعدم وجود أيّ 

في الريف  زدياد شكاوي مزارعي البندورةوال البندورة في سورية،على  الكبير

الشرقي لمحافظة حمص من أعراض شبيهة بهذا المرض، وبسبب 
عن  كشفالهدف هذا البحث إلى  بها للمزارعين،سبّ ي يُ خسائر الكبيرة التّ ال

في بعض  على البندورة البرعم الكبيربة لمرض سبّ وجود الفيتوبالزما المُ 
الحمض النووي الريبي منزوع يل بتحل مناطق زراعتها في سورية

 .(RFLP تعدد أشكال قطع القطع المحدد ) بطريقة (DNAاألوكسيجين )
 

 مواد البحث وطرائقه
 

 جمع العينات
نات من خمسة حقول مزروعة بمحصول البندورة صنف العيّ  تّم جمع

منطقة الريف  )النزهة، الديبة، العاليات( في قرى ثالث عة في موزّ  ،شروق 
 ،كم 30تبعد عن مركز المحافظة حوالي و  الشرقي من محافظة حمص،

عينة من 12حيث ُجمعت ، 2017لعام  سبتمبر/أيلولفي شهر وذلك 
األوراق  اصفرارمثل ة موذجيّ عليها أعراض المرض النّ نباتات ظهرت 

 نباتان سليمان كشاهد لم تظهرو  ،(1شكل ) وّرق وظاهرة البرعم الكبيروالتّ 
بة مثقّ  افةشفّ  في أكياس نايلون  ناتضعت العيّ وُ و  ،أعراض المرض ماعليه

العّينة ن عليها رقم نات مدوّ ة مع العيّ ضعت قصاصة ورقيّ نها ووُ لمنع تعفّ 
ليمة( إلى معهد أمراض المصابة والسّ ) ناتالعيّ  إرسال تمّ  .الجمعومكان 

من أجل الكشف  ريعموسكو بالبريد السّ ، ةبات لعموم روسيا االتحاديّ النّ 
 ةباتيّ تجذير األجزاء النّ  هناك حيث تم PCR ةعن وجود الفيتوبالزما بتقنيّ 

 يت الزجاجيّ في أصص ضمن البّ  من جديد زراعتهامن ثم و  المرسلة
 راسات عليها فترة طويلة.لتصبح صالحة إلجراء الدّ 

 

 
 

في أحد الحقول في  على البندورة لبرعم الكبيرأعراض مرض ا .1شكل 

 سورية
Figure 1. Tomato big bud disease symptoms in a tomato 

field in Syria  
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 ناتالعي  من  DNAاستخالص الـ 
نات المدروسة وفق البروتوكول الُمّتبع من العيّ  DNAاستخالص الـ  تمّ 

عديالت تبعا  مع بعض التّ  (Doyle & Doyle, 1987)في المعهد 
 : اآلتيةللخطوات 
باتي )من العروق الوسطى لألوراق( سيج النّ من النّ  غ 0.3طحن  تم

-CTAB (cetyl trimethyl ammoniumمل من المحلول الواقي  3في 

bromide).   1.5ميكروليتر من المستخلص إلى أنبوب سعة  700قل ن 
غ/مل( م 100) A الريبونيوكلياز نزيمإميكروليتر  7 أضيف إليهامل و 

مع  ،دقيقة 30مدة سلزيوس درجة  65ن المزيج عند حرارة +ّض ح  و 
ابق للمزيج السّ  أضيف، بعد ذلك لمحتويات األنبوب حريك الدوريّ التّ 

فل ث. جيدا   همزجم ( وت1:24( بنسبة )1:1الكلوروفورم وكحول إيزوأميل )
ن خذ الجزء الطافي مأ، ثم ددورة/ 5000بسرعة ائق دق 10المزيج لمدة 

من ميكروليتر  400بـ  لطخ  جديد و إلى أنبوب  (ميكروليتر 600) الرشاحة
درجة  20دقائق عند حرارة  5مدة ّضن الخليط ح  ، و اإليزوبروبانول

تم التخلص  .الدقيقة/دورة 12000دقائق بسرعة  10مدة ل ث فلثّم  سلزيوس
، %80مل من اإليتانول تركيز  0.3ـ ب الراسب بذوّ  من الرشاحة الناتجة و 

 خلص تم التّ  ، ومن ثمدورة/د 5000بسرعة  ائقدق 10لمدة فل ثُ ثّم 
 ، %70مل من اإليتانول تركيز  0.3ـ الراسب ب بيذأ  . من الرشاحة

 تم من بعدها  .قيقةدورة/د 5000بسرعة  ائقدق 10لمدة  ثم ث فل
مل من اإليتانول تركيز  0.3الراسب بـ أذيب خلص من الرشاحة و التّ 

 ،دقيقةدورة/ 5000بسرعة  ائقدق 10لمدة  مرة أخرى المحلول  ث فل %.70
 ّل فيح  ا  و ّفف الراسب هوائيّ ج  ائل و خلص من السّ تم التّ ذلك  وبعد
 Tris- ethylene diamine) المحلول المنظم ميكروليتر من 200

tetraacetic) TE acid.  
 

 Polymerase Chain( PCRالمتسلسل ) زار البوليم تفاعل اختبار

Reaction 
 PCRإجراء هذا االختبار على مرحلتين : المرحلة األولى اختبار  تم

SR -16S/1P ( ,Hodgetts&  Dickinson المباشر باستخدام البادئ

وكذلك  16S المورثة لامك بمضاعفة البادئ هذا يقوم حيث( 2013
حجم ) 23Sوجزء بسيط من المورثة  23Sو  16Sالقطعة بين المورثتين 
 مراحلكانت ( . كيلو قاعدي 1.8 االختبار حوالي نواتج هذه المرحلة من

 94دورة ) 38 ،دقائق 5مدة  س° 94: على الشكل التالي االختبار هذا
، والمرحلة (دقائق 3لمدة  س° 72، نيدقيقتل  س° 55، دقيقة واحدة س°

دقائق. بعدها تم تقدير كمية ونوعية نواتج الـ  8 لمدة س° 72 النهائية
PCR  بطريقة الرحالن الكهربائي في هالم األجاروز. المرحلة الثانية

 المرحلة نواتج على( Nested PCRالمتداخل ) PCRإجراء اختبار الـ 
 R16F2n/ R16R2 البادئين باستخدام 20/1 بنسبة تمديدها بعد األولى

 ,.Lee et al) كيلو قاعدي( 1.2 حجم نواتج هذه المرحلة من االختبار)

بطريقة الرحالن  PCRكمية ونوعية نواتج الـ  تقدير أيضا  كما تم  ،(1998
. استخدم كشاهد إيجابي في هذا االختبار الكهربائي في هالم األجاروز

DNA  16فيتوبالزمي يتبع المجموعةSrX  معزول من أشجار تفاح
  صنف ايمروس مصابة يالفيتوبالزما.

 

 Restrictionقطع القطع المحدد  أشكال تعدد تحليل طريقة

Fragment Length Polymorphism (RFLP )المجموعة لتحديد 
 للفيتوبالزما المجموعة وتحت

 هالمذات األحجام التي شوهدت بوضوح على  PCR الـ نواتج عوملت
 -Alu1- Hha1- Mse1- Taq1خمس أنزيمات قطع وهي: ب األجاروز

Sau3A1 البادئات استخدام مع P1/ 16S- SR وR16F2n/ R16R2 
(Lee et al., 1998 )المنتجة الشركة توصيات بحسب (Fermentas- 

Lithuania ) ّواحدة )ساعة الكهربائي الرحالن جهاز في تمريرها وتم، 
 (. فولت 150

 Ox 174 DNA/ Br4R1)الماركر(  الجزيئي المعلمسلم واستخدم 

(Hae III)- (Fermentas- Lithuania الذي يحوي تدرجات ،) متزايدة
 -271 -234 -194 -118 -27 الحجم على النحو اآلتي: في

  زوج قاعدي. 1353 -1078 -872 -603 -310 -281
 

 النتائج والمناقشة 
 

ظهرت على النباتات المدروسة أعراض التفاف وتجعد األوراق مع تلون 
والتحام سبالته على  ،باإلضافة إلى تضخم كأس الزهرة ،أصفر أو أحمر

وتعد  ،وعقم األزهار وتورقها وظهور أصبغة أنثوسيانية عليها ،شكل جرس
 هذه األعراض نموذجية تميز مرض البرعم الكبير على البندورة.

 Nestedالمتسلسل المتداخل )ز ار يالبوليمبعد إجراء اختبار تفاعل 

PCR)  تم الحصول  11-1على الحمض النووي المعزول من العينات
بينما لم  (2A)شكل  كيلو قاعدي 1.2ي على ناتج كامل ذي وزن جزيئ

التي كانت تبدي أعراض  12يتم الكشف عن وجود الفيتوبالزما في العينة 
إصابة واضحة وربما يعود السبب في هذه النتيجة غير المتوقعة إلى قلة 
تركيز الفيتوبالزما في الجزء المستخدم في عملية التجذير أو أن الحمض 

ن نقيا  بالقدر الكافي واحتوى على مثبطات النووي المعزول منها لم يك
. كما لم يتم إيجاد الحمض النووي للفيتوبالزما في  PCRأعاقت اختبار 

اللتان لم يظهر عليهما أية أعراض للمرض )شكل  14و 13العينتين 
2A). 

 11-1للعينات  PCRأن نواتج الـ  RFLPنتائج تحليل  أظهرت
( متشابهة ُعصاباتبعد تعريضها لخمسة أنزيمات قطع أعطت حزما  )
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 مع المراجع المتخصصة في تصنيف الفيتوبالزماتماما ، وبعد مقارنتها 
(Lee et al., 1998 ؛Wei et al., 2007).  نستطيع الجزم وبدرجة كبيرة

 تتبع المدروسة من الموثوقية أن الفيتوبالزما المكتشفة في عينات البندورة
على اعتبار أن نتائج  Candidatus phytoplasma trifoliiالنوع 

وتحت المجموعة  16SrVIمجموعة تورق البرسيم مع  االختبار تتطابق
16SrVI-A ( 2شكل B-E) .يعزى عدم ظهور فيتوبالزما تتبع  قد

اصفرار مجموعة و  16SrXII الستولبورمجموعة مجموعات أخرى مثل 
إلى ضيق ومحدودية  في العينات المدروسة وغيرها 16SrI األستر

المنطقة الجغرافية التي أخذت منها العينات حيث كان الهدف فقط إثبات 

. وحسب معلوماتنا فإن هذا هو التسجيل األول للمرض وجود الممرض
  .(Khalil et al., 2019في سورية )

 ظهر أول منشور عن فيتوبالزما معزولة من 2011في عام 
، ففي دراسة على العنب في الساحل السوري تبين وجود إصابة سورية

 16SrXIIبمرض اصفرار العنب ناتج عن إصابة مختلطة بـمجموعة 
 ,.16SrVI (Contaldo et alوالثانية تابعة لمجموعة تورق البرسيم 

وهي المجموعة التي أظهرت نتائج هذا البحث أن الفيتوبالزما  (2011
 2007ومنذ العام  على البندورة تنتمي إليها، وفي تركياالمسببة لإلصابة 

على السمسم  16SrVI-Aتم اكتشاف فيتوبالزما تتبع تحت المجموعة 
 أخرى تتبع مجموعة و 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعينات  14و 13 مسارانال لعينات البندورة التي أبدت أعراض إصابة بالفيتوبالزما، 12-1 مسارات. الPCRبطريقة  DNAنتائج تضخيم  =A .2شكل 

زوج قاعدي  10000إلى  250يشمل قطع أحجامها من لمعلم سلم ا ا =Mشاهد سالب.  =C–شاهد موجب.  =C+البندورة بدون أعراض إصابة )شاهد(. 

، MseI(D) إنزيم القطع، HhaI (C) إنزيم القطع ،AluI (B) بعد تعريضها إلنزيم القطع 11-1للعينات  RFLPنتائج تحليل  (.من األسفل إلى األعلى)

زوج  1353إلى  72يشمل قطع أحجامها من B, C, D, E, F األشكال تحت سلم المعلم الجزيئي في، Sau3AI(F)إنزيم القطع ، TaqIُ(E)إنزيم القطع 

 .(قاعدي )من األسفل إلى أعلى
Figure 2. A= PCR amplification of the DNA from solbur-infected and healthy samples using primersR16F2n/R16R2 and 

P1/16S-SR. Tracks 1-12 are samples of tomato plants with big bud symptoms, tracks 13 and 14 are samples from healthy plants. 

C+= positive control, –C-= Negative control, M= Molecular markers ladder of segments 250-10000 bp (from bottom to top). 

Results of RFLP analysis of samples 1-11 treated with restriction enzyme AluI (B), HhaI (C), MseI (D), TaqI(E), and Sau3AI 

(F). The molecular markers ladder used in the sub-figures B, C, D, E, F include sizes of 72-1353 bp (from bottom to top). 
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على البندورة في محافظة أنطاكية على الحدود  16SrXIIالستولبور
وباإلضافة إلى  .(Sertkaya et al., 2007الحالية بين سورية وتركيا )

على  16SrVI السمسم فقد تم اكتشاف الفيتوبالزما التابعة للمجموعة
، (Solanum melongena) ( والباذنجانCapsicum annuumالفليفلة )

( وكذلك في الحشرة الناقلة Catharanthus roseusونبات الفينكا )
(Orosius orientalis( )Sertkaya et al., 2007).  تم  2017وفي عام

على  16SrX11وأخرى تتبع 16SrVIاكتشاف فيتوبالزما تتبع المجموعة 
جل  ، (Usta et al., 2017) الخيار في والية فان جنوب شرق تركيا كما س 

على  16SrVI-Aوتحت مجموعة  16SrX11-Aوجود تحت مجموعة 
 الفيتوبالزماوفي إيران تم الكشف عن  .(Usta et al., 2018) البندورة

16SrVI-A على الذرة الصفراء والخيار والبندورة والفصة (Zibadost et 

al., 2016).   16جل وجود وفي لبنان سSrVI  على البندورة(Choueiri 

et al., 2007)  جلت مجموعة تورق البرسيم سُ  ، وفي األردن أيضا
16SrVI  على البندورة(Anfoka et al., 2003). 

ورة ارتبط دإلى أن مرض البرعم الكبير على البننشير في الختام 
إال أنه  16SrIفي البداية بالفيتوبالزما التابعة لمجموعة اصفرار األستر 

وبعد ظهور التصنيف للفيتوبالزما فقد ذكرت عدة دراسات أن هذا المرض 
 16SrII (Saqib et قد تسببه أيضا  فيتوبالزما تتبع المجموعات

al.,2006) 16SrIII- (Amaral-Mello et al., 2006) 16SrVI 

(Choueiri et al., 2007) 16 وSrX11 (Sertkaya et al., 2007.) 
 

 

Abstract 
H.A. Khalil, R.N. Yousef, N.V. Girsova, D.Z. Bogoutdinov, T.B. Kastalyeva and S.A. Aldenkawe. 2019. Detection of 

phytoplasma causing tomato big bud disease in Syria. Arab Journal of Plant Protection, 37(1): 71-76. 
Since 2013, symptoms similar to those produced by the phytoplasma disease "Big bud" were observed on tomatoes (Solanum 

lycopersicum L.) grown in the field in east of Homs city, Syria. Diseased plants were characterized by twisting, corrugated, yellowing or 

reddening of leaves. The sepals of the flowers acquired hypertrophied form, were fused together and created a bell-shaped sterile bud (phyllody) 

of green or anthocyanin color. The stems of the plants were lignified, and phloem necrosis was observed on the stem. In mid-September 2017, 

samples of 12 diseased and 2 healthy (control) tomato plants were collected from the Syrian province of Homs in the villages: Al-Nozha, Al-

Diba, and Al-Aliyat (30Km east of the city of Homs). Phytoplasmas were dectected in 11 diseased samples. RFLP analysis with restriction 

enzymes AluI, HhaI, MseI (Tru1I), Sau3AI, and TaqI showed that they all correspond to phytoplasmas of the Clover proliferation subgroup 

16SrVI-A, or ‘Candidatus phytoplasma trifolii’ species.  

Keywords: Tomato, big bud, phytoplasma, 16SrVI-A, RFLP, Syria. 
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