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و افژولش )16SrIX( جاروک نخود کبوتر يها  از گروهييتوپالسماهاي فيهمراه

  *رانيدر ا يگوجه فرنگ تورم جوانه يماريبا ب) 16SrVI(شبدر
  

ASSOCIATION OF MEMBERS OF CLOVER PROLIFERATION (16SrVI) 
AND PIGEON PEA WITCHES’BROOM (16SrIX) PHYTOPLASMA 

GROUPS WITH TOMATO BIG BUD DISEASE IN IRAN 
 

   **۲ ي و محمد صالح۱يد روحاني ،حم۱، بهروز جعفر پور۱يديالهام جمش

  

  )۳۱/۲/۱۳۹۳ :رشيخ پذي؛  تار۱۷/۲/۱۳۹۲: افتيخ دريتار(
  

  دهيچك
ـ  ا١٣٨٨-٨٩ يهـا   سـال يدهايدربازد. اشدبيا مير نقاط دن يران و سا  ي در ا  ي مهم گوجه فرنگ   يها يماري از ب  يکيتورم جوانه     در يرمـا ين بي

 ديـده ، کردسـتان، کرمانـشاه و فـارس    يجان غرب ي، آذربا يجان شرق ي، آذربا ي، خراسان شمال  ي خراسان رضو  يها استان يمزارع گوجه فرنگ  
ـ ها در قسمت ز    شدن رگبرگ  يها، ارغوان   برگ يدگيپر و رنگ  م شدن ي عبارت بودند از کوچک ماندن، ضخ      يماريعالئم بارز ب  . ديگرد ن يري

ل ياند و تبـد  دهي که در انتها به هم چسب     ييرات گل شامل بزرگ شدن کاسبرگ ها      ييم شدن ساقه، تغ   ي ساقه، ضخ  ي جانب يهابرگ، رشد جوانه  
 و ي به گوجه فرنگيوند از گوجه فرنگيق پي از طريماريعامل ب. وهيل مي و عدم تشکيلودي و فيسه مانند، گل سبزيک جسم کيکاسه گل به 

 عالئـم تـورم   ي داراي از پنج بوته گوجـه فرنگـ  .به پروانش انتقال داده شد ياز گوجه فرنگ (.Cuscuta campestris Yunck)له سس يبه وس
موترش به عنوان کنترل مثبت و ي جاروک ليماري شده، پروانش آلوده به عامل بيزن هي و پروانش مايفرنگ  گوجهيها جوانه در هر استان، بوته

 بـا  ييتوپالسـما ي في هر نمونه از نظر آلودگي ان اي کل استخراج و د   ي ان ا  ي د ينترل منف  و پروانش به عنوان ک     ياهان سالم گوجه فرنگ   يگ
 آر دو ي سيوآزمون پ P1/P7 م با استفاده از جفت آغازگريمستق  آري سيدر آزمون پ. ش شديآزما (PCR) روش واکنش زنجيره اي پليمراز

 ي داراي گوجـه فرنگـ  ي ان اي ديهـا  در نمونه )دور دوم ( Rl6F2n/Rl6R2و) دور اول (P1/P7 ي با استفاده از جفت آغازگرهايمرحله ا
ـ بـه ترت ( عالئم و کنترل مثبت قطعات مـورد انتظـار  ي شده و دارا   يزن هي و پروانش ما   ي گوجه فرنگ  يها عت، نمونه يعالئم در طب    و ۱۸۰۰ب ي

 ,AluI, RsaI يهـا  مي با اسـتفاده از آنـز  يحله ادو مر  آري سي محصول پيميهضم آنز. از دي ان اي ريبوزومي تکثير شد) جفت باز۱۲۰۰
HinfI, HaeIII, HpaII وTaqIمتعلـق بـه گـروه جـاروک نخـود      ي کردستان و خراسان شماليها  نشان داد که عامل تورم جوانه در استان 

جان ي، آذربايجان شرقي، آذرباي خراسان رضويهااستانو در ) 16SrIX يبوزومي ريگروه آر ان ا(ا )  pigeon pea witches’ broom(کبوتر
ـ  .  باشدي م16SrVIيبوزومي ريا گروه آر ان اي) clover proliferation( متعلق به گروه افژولش شبدر، کرمانشاه و فارسيغرب  يمحـصول پ
و  pTZ57R/T سميددر پال InsT/AcloneTM PCR Product Cloning Kit با استفاده از ها ن استاني تورم جوانه در ايها م نمونهيمستق   آريس

و  S ۱۶يبوزومي ري آار ان ايها  ژنيانيه مي ترادف ناحييآناليز تبارزا. ن ترادف شدييسازي و تع همسانه  Escherichia coli DH5α در سويه 
S  ۲۳16  گروهيتوپالسماهاي را با في کردستان و خراسان شماليها  در استانيز عامل تورم جوانه گوجه فرنگي نSrIX تورم جوانـه  و عامل 

.  کـرد  يبنـد   طبقـه  16SrVI گـروه  يتوپالسماهاي را باف  ، کرمانشاه و فارس   يجان غرب ي، آذربا يجان شرق ي، آذربا ي خراسان رضو  يها در استان 
RFLPيـبوزومي ري از ژن آر ان اي جفت باز۱۲۰۰ با استفاده از ترادف يوتري کامپ S۱۶ يزهايج آناليد نتاييأ عالوه بر تيم برشي انز۱۷ و  
RFLP 16 شده با گروه   يبند  طبقه يتوپالسماهاي نشان داد که ف    يي و تبارزا  يکيزي فSrIX    ـ  متعلق بـه ز  يتوپالسـماها ي و ف  16SrIX-Eر گـروه  ي
 تـورم جوانـه در   ييتوپالسـما ي فيمـار ين گزارش از وجود بين اوليا. هستند  16SrVI-Aر گروهي متعلق به ز16SrVI شده با گروهيبند طبقه
ق ين تحقي شده در ايابي رديتوپالسماهاي فيوگروه بند کرمانشاه و، کردستان  يجان شرقي، آذرباي، خراسان شمالي رضو خراسانيها استان
  .است

  
  
  
  

  ي، گوجه فرنگيلوژنين ترادف، درخت فيي، تعRFLPتوپالسما، تورم جوانه، يف : يدي كل يها واژه
  
  

  

  . مشهدي دانشگاه فردوسيه شده به دانشکده کشاورزيارا ارشد  نگارنده اول، ينامه کارشناساني از پايبخش :*
  salehi_abarkoohi@yahoo.com  يكي مسئول مكاتبات، پست الكترون:**
   مشهدي، دانشگاه فردوسي، دانشکده کشاورزياهي گيشناسيماري ارشد و استاد بي سابق کارشناسيب دانشجويبه ترت. ١
  ، زرقان فارسيعي و منابع طبيقات کشاورزيرکز تحق م،ياهي گيشناسيماري  بي پژوهشاريدانش. ۲
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