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به   Kaktosکلمه کاکتوس از کلمه يوناني .که اغلب خاردار و گوشتي هستند )Cactaceae (گياهي است از تيره کاکتوسيان کاکتوس
تاريخ تکامل کاکتوس ها نشان مي دهد که اين  .معني گياه خاردار گرفته شده است و يونانيان باستان به نوعي کنگر، کاکتوس مي گفتند

هايي بيش نيستند، داراي ها در مراحل اوليه رشد و در دوراني که جوانهن در ابتدا برگ دار بوده اند و هنوز هم همه کاکتوسگونه از گياها
ها موثر باشند. اما تحقيقات علمي ثابت کرده ها برخالف ظاهري که دارند مي توانند در درمان برخي از بيماريکاکتوس .برگ مي باشند
لف کاکتوس نه تنها خواص دارويي ندارند، بلکه به شدت آلرژي زا بوده و باعث به وجود آمدن مشکالت حاد در بدن هاي مختاست که گونه

هاي مختلف کاکتوس که در امريکاي التين رشد مي کنند، قابليت مصرف ها مي شوند. اين تحقيقات نشان داده است که تنها گونهانسان
هاي کمال شهر، نظر آباد، هشتگرد، شهريار و محمد شهر در استان هاي البرز و شهر  رورش کاکتوسهاي پدارند. نمونه برداري از گلخانه

 Mammillaria elongata)، Gymnocalyciumهاي کاکتوس ، از گونه1395تهران، در طي فصل بهار سال 

mihanovichii، Harrisia jusbertii وCereus peruvianus ) عاليم پوسيدگي نرم و لهيدگي  هاي دارايصورت گرفت. نمونه
پايه و داراي پوسيدگي خشک روي گل آذين و نواحي نکروزه روي ساقه انتخاب شدند و براي بررسي بيشتر به آزمايشگاه بخش بيماري 

جريان آب دقيقه زير  10هاي گياهي به مدت شناسي گياهي، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران منتقل گرديدند. ابتدا نمونه
درصد و سپس به مدت دو دقيقه در هيپوکلريت  70شير شستشو داده شدند و سپس به قطعاتي بريده شده و به مدت دو دقيقه در اتانول 

آگار  -درصد ضد عفوني سطحي شدند و در نهايت با آب مقطر استريل شستشو گرديدند. قطعات گياهي روي محيط کشت آب 5/0سديم 
هاي نوک ها به روشدرجه سلسيوس و شرايط تاريکي مداوم قرار داده شدند. خالص سازي جدايه 25تور با دماي دو درصد درون انکوبا

هاي اختصاصي و تحت شرايط استاندارد منتقل شدند. هيف و تک اسپور صورت گرفت، در ادامه جدايه هاي مربوطه به محيط کشت 
ت ريخت شناختي و با استفاده از منابع معتبر قارچ شناسي انجام گرفت. در نهايت هاي قارچي حاصل نيز بر اساس خصوصياشناسايي جدايه

 ( از گونه کاکتوس Alternaria alternataو  Coniothyrium aleuritis ،Phoma sppقارچي شامل ) هايجدايه
Mammillaria elongata، هاي قارچي )جدايهFusarium oxysporum ،Bipolaris spicifera وAlternaria tenuissima 

 Cladosporium و Alternaria alternataهاي قارچي )جدايه، mihanovichii Gymnocalycium( از گونه کاکتوس 

cladosporioides از گونه کاکتوس )Harrisia jusbertii هاي قارچي )و در نهايت جدايهStemphylium vesicarium و 
Alternaria tenuissima از گونه کاکتوس )Cereus peruvianus  جداسازي و شناسايي شده اند. انجام تست بيماري زايي روي

 هاي گياهي در دست اقدام است. ميزبان
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