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 روی  کاکتوس انگشتی Fusarium proliferatumاولین گزارش از بیماری پوسیدگی نرم ایجاد شده توسط 

(Echinopsis chamaecereus) در دنیا 
 

 ، مهدی ارزنلو، اسداهلل بابای اهری، حسین هاتف و  سعید قاسمی ابوالفضل نرمانی
 

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریزگروه گیاه
 Abolfazl.narmani2@gmail.com 

 
عنوان منبع آب و غذا براي حيوانات باشند و بهي دارا ميهاي بيابان( نقش مهمي را در اکوسيستمCactaceaeهاي خانواده کاکتوس )گونه

گيرند. به دليل بافت ها مورد استفاده قرار ميها و باغعنوان گياهان زينتي در خانههاي کاکتوس همچنين بهباشند. گونهبيابان مطرح مي
تعداد قابل توجهي از  Fusariumباشند. جنس ساس ميگوشتي و آبدار، گياهان اين خانواده در برابر طيف وسيعي از بيمارگرهاي قارچي ح

ها و حيوانات اهلي ايجاد توانند مستقيما در گياهان، انسانزاي گياهي را در خود جاي داده است. اعضاي اين جنس ميهاي بيماريقارچ
هاي گياهي، نمايند که در بيماريميهاي ثانويه را توليد طيف وسيعي از متابوليت Fusariumهاي بيماري کنند. عالوه بر اين گونه

 هايي از کاکتوسنمونه 1394باشند. در سال ها و حيوانات اهلي دخيل ميسرطان و ديگر اختالالت رشدي در انسان
آوري و به آزمايشگاه هاي اطراف تبريز جمع( که داراي عاليم پوسيدگي نرم بودند از گلخانهchamaecereus Echinopsisانگشتي)

و سه بار شست شو با اب هاي آلوده بعد از ضدعفوني سطحي در هيپوکلريت سديم نيم درصد به مدت يک دقيقه قل شدند. قطعات بافتمنت
سازي اسيدي کشت داده شدند. خالص-و آبگيري روي کاغذ صافي استريل، در محيط کشت سيب زميني دکستروز آگارمقطر استريل 

زايي با سه هاي به دست آمده، آزمون بيماريزايي جدايهاسپور صورت پذيرفت. جهت ارزيابي بيماريهاي به دست آمده به روش تک جدايه
تکرار انجام پذيرفت. بدين صورت که با استفاده از سوزن ظريف استريل توده کوچکي از ميسيليوم و اسپور قارچ از سطح کلني قارچ برداشته 

متر بودند با ايجاد زخم کوچک )در حد نوک سوزن( مايه زني شدند. به طول ده سانتيشد و بر روي ساقه گياهان کاکتوس دوساله که 
هاي ريخت هاي قارچي مايه زني شدند. براساس ويژگيهاي شاهد  با استفاده از محيط کشت استريل، مشابه روش تلقيح جدايهنمونه

 Fusarium proliferatumدهاي معتبر گونه مورد نظر و مقايسه آن با کلي  SNAهاي به دست آمده روي محيط کشتشناختي جدايه
هايي از گونه مورد نظر را تاييد کرد. اين گونه با ويژگي هويتبتاتوبولين يابي ژن شناسايي گرديد. همچنين بررسي نتايج حاصل از توالي

 3-5باريک، خميده تا نسبتا راست، معموال  کنيديهايي به رنگ بنفش در آگار، توليد ماکرووجود ميسليوم هوايي فراوان، توليد رنگدانه قبيل
هاي هاي چماقي شکل به صورت زنجيري و گاهي در سربندي با سلول پايه کمتر توسعه يافته و سلول انتهايي خميده و توليد ميکروکنيدي

روز به طور  10گياهان مايه زني شده در طول زايي نشان داد که شود. نتايج آزمون بيماريها شناخته ميها و پلي فياليدکاذب روي منوفياليد
هاي هاي شاهد هيچ گونه عاليم  بيماري مشاهده نشد. با کشت دادن مجدد کاکتوسکه در نمونهکامل دچار پوسيدگي نرم شدند، در حالي

ده در تحقيق حاضر در هاي به دست آمجدايههاي داراي عاليم بيماري جداسازي گرديد. داراي عاليم عامل بيماري مجددا از بافت
 .Fتحقيق حاضر اولين گزارش از ايجاد پوسيدگي نرم توسط  شوند.( نگهداري ميCCTUهاي زنده دانشگاه تبريز )کلکسيون کشت

proliferatum  روي گونهE. chamaecereus باشد.در دنيا مي 
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