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چکیده
پاتوژن هــای درون شیشــه ای یکــی از مهمرتیــن مشــکالت در مراحــل ریزازدیــادی گیاهــان می باشــند، بنابرایــن اولیــن مرحلــه گندزدایــی مــواد گیاهــی اســت. ایــن پژوهــش 

بــا هــدف بهینــه کــردن گندزدایــی ریزمنونه هــای توت فرنگــی بــا اســتفاده از اســانس های مختلــف )اوژنــول، کارواکــرول و تیمــول( در قالــب چهــار آزمایــش انجــام گرفــت: 

ــر، 5،  ــای صف ــانس ها در زمان ه ــد اس ــا 0/5 درص ــه ب ــی ریزمنون ــه 2- گندزدای ــر، 30، 60، 90 و 120 ثانی ــای صف ــانس ها در زمان ه ــد اس ــا 0/5 درص ــه ب ــی ریزمنون 1-گندزدای

10 و 20 دقیقــه 3- گندزدایــی ریزمنونــه بــا یــک درصــد اســانس ها در زمان هــای صفــر، 5، 10 و 20 دقیقــه 4- اســپری برگــی بــا 0/5 درصــد اســانس ها بــه منظــور کاهــش 

ــا کارواکــرول 0/5 درصــد  پاتوژن هــای گیاهــان مــادری. نتایــج نشــان داد تیمــول بیشــرتین و اوژنــول کمرتیــن بازدارندگــی رشــد میکروبــی را داشــت. گندزدایــی ریزمنونــه ب

بــه مــدت 10 دقیقــه، 83 درصــد بازدارندگــی آلودگــی باکرتیایــی را فراهــم کــرد. تیمــول 0/5 درصــد بــه مــدت 10دقیقــه در حــذف آلودگی هــای قارچــی در کشــت درون 

ــر باشــد. شیشــه ای توت فرنگــی موث

کلید واژہ ها: تیمول؛ کارواکرول؛ کشت بافت؛ باکرتی؛ قارچ؛

درمعــرض  درون شیشــه ای،  کشــت  مختلــف  مراحــل  طــی  گیاهــی  بافت هــای 

تنش هایــی قــرار می گیرندکــه در زیســتگاه طبیعی شــان هیچــگاه بــا آن مواجــه 

نشــوند. ایــن تنش هــا عکــس العمل هــای قابــل توجهــی بــر روی بیــان ژنــوم گیاهــی 

دارد کــه مــی توانــد باعــث ایجــاد پاســخ جدیــدی در تنش هــای کشــت بافتــی گــردد. 

بــه طورکلــی تنش هــا در کشــت بافــت نــا مطلــوب می باشــند، اگرچــه بعضــی 

ــا  ــن تنش ه ــند. از بارزتری ــته باش ــز داش ــدی نی ــرات مفی ــت اث ــن اس ــا ممک ازتنش ه

ــه  ــوان ب ــر می ت ــوارد زی ــه م ــه ای ب ــت های درون شیش ــر رس راه کش ــالالت ب و اخت

 .)Bairu & Kane, 2011( حضــور و گســرتش پاتوژن هــای درون شیشــه ای اشــاره کــرد

پاتوژن هــای درون شيشــه اي يــي از مشــكالت بســيار جــدي در فرآينــد ريــز ازديــادي 

اســت. بــه عبارتــی دیگــر بيشــرت ميكروارگانيســم هايي كــه بــرای كشــت بافت هــای 

درون شیشــه ای مشــكل آفريــن هســتند، در مزرعــه و در هــواي آزاد مشــكل جــدي 

ــراي  ــده و ب ــت ش ــه برداش ــي از مزرع ــاده گياه ــه م ــاين ك ــا زم ــد، ام ــاد مني کنن ايج

كشــت درون شيشــه اي اســتفاده مي شــود، علريغــم اســتفاده ازروش هــاي ضدعفــوين 

منجــر بــه آلودگــي شــده و فرآينــد كشــت بافــت را در هــامن مراحــل اوليــه متوقــف 

مي كننــد. دليــل ايــن موضــوع مهيــا بــودن يــك محيــط غذايــي غنــي درون شيشــه ای 

ــو  ــد و من ــت در آن رش ــه رسع ــا ب ــارچ ه ــا و ق ــود باكرتي ه ــث مي ش ــه باع ــت ك اس

ــي  ــردن آلودگ ــرف ك ــر ط ــت ب ــت باف ــدم در رشوع كش ــن ق ــه اول ــد. در نتيج مناين

اســت )Cassells 2000; Debergh and Vanderschaeghe 1991(. مــوادي كــه بــراي 

ضــد عفــوين و همچنــن محلول پــايش بــر عليــه ميكروارگانيســم هاي بــريوين اســتفاده 

ــراي بافــت گياهــي غريســمي  ــراي ميكروارگانيســم ها ســمي بــوده ويل ب مي شــوند، ب

ــواع قــارچ كش هــا، هيپوكلرييــت ســديم،  ــه ان ــوان ب ــه ايــن مــواد مي ت اســت. ازجمل

ــي بيوتيك هــا  ــوه، آنت ــد جي ــره، كلري ــرتات نق ــك، ني ــكل اتيلي ــت كلســيم، ال هيپوكلري

يــا قــارچ كش هــا و غیــره اشــاره كــرد )Perez – tornero et al., 1999(. كشــت 

مريســتم، ريــز پيونــدي، گرمــا درمــاين و شــيمي درمــاين ازجملــه روش هايــي هســتند 

ــداول  ــرويس در تعــدادي از گونه هــاي گیاهــی مت ــراي حــذف آلودگي هــاي وي ــه ب ك

اســت. امــا بعــي مواقــع آلودگي هــاي دروين، حتــي بــا روش هــاي فــوق الذكــر نيــز 

.) Perez – tornero et al., 1999; Chorbel et al., 1998( حــذف مني شــوند

امــروزه گزارش هــای متعــددی در زمینــه اثــرات اســانس ها بــه عنــوان ترکیبــات 

ــد  ــواص ض ــت. خ ــرتس اس ــاورزی در دس ــی و کش ــع غذای ــر در صنای ــی معط روغن

از برداشــت  پــس  افزایــش عمــر  بــرای  اســانس های گیاهــی بیشــرت  میکروبــی 

ــورد  ــده م ــاخه بری ــای ش ــبزی ها و گل ه ــا، س ــد میوه ه ــاورزی مانن ــوالت کش محص

ــت درون  ــانس ها در کش ــرد اس ــه کارب ــا در زمین ــرد. پژوهش ه ــرار می گی ــتفاده ق اس

 Taghzadeh( شیشــه ای گیاهــان بــه نــدرت در دســرتس می باشــد. تقــی زاده و ســلگی

Solgi, 2014&( گــزارش كردنــد كــه گندزدایــی بــا اســانس های تیمــول و کارواکــرول 

)200-100 میلی گــرم درلیــرت( بــه ترتيــب بــر روی آلودگي هــاي باکرتيايــی و قارچــي 

درون شیشــه ای ریزمنونه هــای گــره ای چمــن برموداگــرس موثــر مي باشــند و فعاليــت 
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ــه غلظــت و مــدت زمــان تيامرهــا دارد.  ضدقارچــي تیمــول و کارواکــرول بســتگي ب

گــوران و همــکاران )1392( از غلظت هــای 250 الــی 1000 پــی پــی ام اســانس 

ــه مــدت یــک  ــز منونه هــای برگــی انگــور ب ــه منظــور گندزدایــی ری اســطوخودوس ب

و چهــار ســاعت اســتفاده منودنــد و مشــاهده کردنــد کــه غلظــت 1000 پــی پــی ام 

از ایــن اســانس توانســت میــزان آلودگــی ریــز منونه هــا را بــه طورکامــل مهــار کنــد. 

دیــن و همــکاران )Deein et al. , 2013( تاثــري عصاره هــای برخــی گیاهــان دارویــی 

را بــر روي اســرتيل كــردن محيــط كشــت درون شيشــه اي داوودي مــورد بــرريس قــرار 

داد و گــزارش كردنــد كــه عصــاره فلفــل و ميخــك هنــدي در غلظــت 18 ميكروليــرت 

در 20 ميــي ليــرت محيــط كشــت، اســانس دارچــن در غلظــت 36 ميكروليــرت در 20 

ميــي ليــرت محيــط كشــت، اســانس اســطوخودوس در غلظــت 108 ميكروليــرت در 20 

ميــي ليــرت محيــط كشــت و اســانس هاي زردچوبــه، ليمــو و درخــت چــاي در غلظــت 

252 ميكروليــرت در 20 ميــي ليــرت محيــط كشــت، بــه صــورت 100 در صــد در اســرتيل 

كــردن محيــط كشــت موثــر بودنــد.

تــوت فرنگــیFragaria × ananassa )Duch(  گیاهــی متعلــق بــه خانــواده گل 

رسخیــان، یکــی از مهم تریــن میوه هــا در رستــارس دنیــا محســوب می شــود و در 

ــوه  ــن می ــرد. ای ــرار می گی ــه گرمســیری تحــت کشــت ق ــدل و نیم ــوای معت آب و ه

 Denath( ــه ای دارد ــه علــت داشــن عطــر، طعــم و ارزش تغذی ــادی ب محبوبیــت زی

and Teixeira da Silva, 2007(. اگرچــه اغلــب ازدیــاد تــوت فرنگــی از طریــق 

ــن  ــه ای ــی ب ــوت فرنگ ــام ت ــی ارق ــد برخ ــرد، تولی ــورت می گی ــده ص ــاقه های رون س

روش چنــدان مطلــوب نیســت و ازدیــاد تــوت فرنگــی بــه ایــن روش کشــت مســتعد 

پذیــرش بســیاری از بیامری هــای قارچــی می باشــد. بــه منظــور ازديــاد تــوت فرنگــي 

ــده و  ــاقه رون ــد س ــام فاق ــا در ارق ــه تنه ــرد ک ــتفاده ک ــذر اس ــت ب ــوان ازکش مي ت

ــوت  ــذر ت ــن، ب ــر اي ــالوه ب ــود. ع ــتفاده مي ش ــي از آن اس ــاي اصالح ــا در برنامه ه ي

ــاي  ــا تيامره ــي و ي ــه رسماده ــت هفت ــا هش ــش ت ــه ش ــه زين ب ــراي جوان ــي ب فرنگ

ــوت  ــی ت ــاد غیرجنس ــن روش ازدی ــازدارد ) Wilson et al., 1973(. همچنی ــاص ني خ

فرنگــی، در عمــل يــک گيــاه مــادري تنهــا تعــداد محــدودي گياهچــه بــا قابليــت رشــد 

مناســب توليــد مي کنــد و ايــن روش کامــال وابســته بــه فصــل بــوده و پتانســيل توليــد 

را مي کاهــد )بهنامیــان ومســیحا، 1384(. از ايــن رو، ايجــاد روش هــاي رسيــع و پــر 

بــازده ازديــاد ماننــد ازدیــاد درون شیشــه ای همــواره مــورد توجــه بــوده اســت. کشــت 

ــی بیشــرت  ــان اســت ول ــاد گیاه ــرای ازدی ــردی ب ــاوری بســیار کارب ــت گیاهــی فن باف

کشــاورزان امــکان تاســیس آزمایشــگاه کشــت بافــت گیاهــی را بــه طــور مســتقل بــه 

دلیــل هزینــه زیــاد تولیــد را ندارنــد. یکــی از مهــم تریــن مشــکالت تجهیــزات گــران 

قیمــت به ویــژه دســتگاه هایی بــرای عملیــات اتــوکالو و گندزدایــی اســت. بنابرایــن، 

توســعه روش هایــی بــا کاربــرد مــواد شــیمیایی یــا اســانس های گیاهــی بــرای از بیــن 

ــرای اســتقرار  ــوکالو کــردن ب ــن کــردن روش ات ــه منظــور جایگزی ــردن آلودگی هــا، ب ب

محیــط کشــت های عــاری از پاتــوژن می توانــد بهرتیــن پروتــکل بــرای کشــت درون 

ــودن  ــم ب ــادي و فراه ــه ارزش اقتص ــه ب ــا توج ــن ب ــد. بنابرای ــان باش ــه ای گیاه شیش

بســرت اقليمــي جهــت کشــت گســرتده تر ايــن محصــول در نقــاط مختلــف ايــران و بــه 

عنــوان پيــش زمينــه الزم جهــت انتقــال ژن بــا اهــداف کمــي و کيفــي، ايــن پژوهــش 

ــی  ــوت فرنگ ــای ت ــطحی ریزمنونه ه ــی س ــد زدای ــط گن ــازي رشای ــدف بهينه س ــا ه ب

ــا اســتفاده از مهم تریــن مــواد تشــکیل دهنــده  در رشایــط کشــت درون شیشــه ای ب

ــرول صــورت گرفــت. ــول، تیمــول و کارواک ــی اوژن عصاره هــای گیاهــی یعن

مواد و روش ها
درایــن طــرح از محيــط كشــت متداولــو تجــاریMS )رشکــت ســیگام( اســتفاده شــد. 

تنظيــم كننده هــاي رشــد كــه در ايــن تحقيــق اســتفاده شــد شــامل اینــدول بوتیریــک 

اســید )IBA( بــه میــزان 0/5 میلی گــرم در لیــرت و بنزيــل آدنیــن )BA( دو میلی گــرم 

در لیــرت بــود. اســانس های خالــص مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش شــامل اوژنــول، 

کارواکــرول و تیمــول )رشکــت ســیگام( بــود کــه در دمــای 70-60 درجــه ســانتی گراد 

بــر روی دســتگاه گــرم کــن اســتیرر در داخــل آب مقطــر براســاس غلظت هــای 

ــط  ــه محی ــپس ب ــل و س ــش ح ــر آزمای ــتفاده در ه ــورد اس ــای م ــف در تیامره مختل

ــرم  ــن 30 گ ــس از توزي ــت پ ــط کش ــه محی ــور تهی ــه منظ ــد. ب ــه گردی ــت اضاف کش

ســاكارز و حــل شــدن در آب مقطــر، از تنظیــم کننده هــای رشــد ذکــر شــده و منــک 

ــول  ــه شــد. حجــم محل ــط كشــت اضاف ــه محي ــاز ب ــدار مــورد نی ــودری MS در مق پ

فــوق بــه یــک ليــرت رســانيده و pH محيــط كشــت توســط KOH و یــا NaOH يــك 

ــراي جامــد کــردن محيط کشــت  نرمــال تنظيــم و در نهايــت نيــز هفــت گــرم آگار ب

ــانتی گراد و  ــه س ــاي 121 درج ــا دم ــوكالو ب ــت در ات ــای کش ــد. محیط ه ــه ش اضاف

فشــار 1/2 امتســفر بــه مــدت 20 دقيقــه اســرتيل شــدند. 

ــه در  ــم ›Fragaria x ananassa ‹Gaviota ک ــی رق ــوت فرنگ ــش از ت ــن پژوه در ای

رشایــط گلخانــه ای مناســب پــرورش یافتــه بودنــد اســتفاده شــد. ریزمنونه هــای 

ــه  ــر آب جــاری ب ــدا در زی ــود. برگ هــا ابت مــورد اســتفاده برگ هــای نســبتا جــوان ب

ــه داده  ــه شستشــوی اولی ــدت 20 دقیق ــه م ــع ظرفشــویی ب ــک قطــره مای ــراه ی هم

ــطح  ــد و از س ــه گردی ــع تهی ــرت مرب ــانتی م ــدود 1 در 1 س ــای در ح ــد. ریزمنونه ه ش

رویــی بــرگ  بــر روی محیــط کشــت قــرار داده شــد. در ریزمنونه هایــی کــه نیــاز بــه 

گندزدایــی بــا روش هــای متــداول داشــت )شــاهد(، عملیــات گندزدایــی بــا اســتفاده 

از ســفید کننــده تجــاری خانگــی )وایتکــس گلرنــگ( 50 درصــد )دارای 2/25 درصــد 

مــاده فعــال( بــه مــدت 5 دقیقــه صــورت گرفــت. ســپس ریزمنونه هــای كشــت شــده 

در داخــل اتاقــك رشــد کنــرتل شــده بــا دمــاي 0/1±23 درجــه ســانتيگراد در رشايــط 

16 ســاعت روشــنایی و هشــت ســاعت تاریکــی نگهــداري شــدند. 

این پژوهش نیز در قالب چهار آزمایش مجزا اجرا گردید.

آزمایــش اول: به منظــور کنــرتل پاتوژن هــای گیاهــی در ایــن آزمایــش از غلظــت پایــه 

ــر،  ــای صف ــول در زمان ه ــرول و تیم ــول، کارواک ــانس اوژن ــوع اس ــه ن ــد س 0/5 درص

ــن  ــد. ای ــتفاده ش ــی اس ــای برگ ــی ریزمنونه ه ــرای گندزدای ــه ب 30، 60، 90 و 120 ثانی

آزمایــش بــه صــورت فاکتوریــل بــا دو عامــل نــوع اســانس )بــا ســه ســطح( و زمــان 

گندزدایــی )بــا پنــج ســطح( در قالــب طــرح کامــال تصادفــی بــا ســه تکــرار اجــرا شــد. 

آزمایــش دوم: به منظــور کنــرتل پاتوژن هــای گیاهــی در ایــن آزمایــش از غلظــت پایــه 

0/5 درصــد ســه نــوع اســانس اوژنــول، کارواکــرول و تیمــول در زمان هــای صفــر، 5، 

ــن آزمایــش  ــی ریزمنونه هــای برگــی اســتفاده شــد. ای ــرای گندزدای 10 و 20 دقیقــه ب

بــه صــورت فاکتوریــل بــا دو عامــل نــوع اســانس )بــا ســه ســطح( و زمــان گندزدایــی 

) بــا چهــار ســطح( در قالــب طــرح کامــال تصادفــی بــا ســه تکــرار اجــرا شــد. 

ــت  ــش از غلظ ــن آزمای ــی در ای ــای گیاه ــرتل پاتوژن ه ــور کن ــوم: به منظ ــش س آزمای

ــای  ــول در زمان ه ــرول و تیم ــول، کارواک ــانس اوژن ــوع اس ــه ن ــد س ــک درص ــه ی پای

ــن  ــی ریزمنونه هــای برگــی اســتفاده شــد. ای ــرای گندزدای صفــر، 5، 10و 15 دقیقــه ب

آزمایــش بــه صــورت فاکتوریــل بــا دو عامــل نــوع اســانس )بــا ســه ســطح( و زمــان 

گندزدایــی ) بــا پنــج ســطح( در قالــب طــرح کامــال تصادفــی بــا ســه تکــرار اجــرا شــد.

آزمایــش چهــارم: در آزمایــش اول، ابتــدا پایه هــای مــادری تــوت فرنگــی در گلخانــه 

بــا ســه اســانس بــا غلظــت 0/5 درصــد اوژنــول، کارواکــرول و تیمــول ســطح رویــی و 

پشــتی برگ هــا کامــال محلــول پاشــی شــدند. ســپس از پایه هــای محلــول پاشــی شــده 

پــس از دو روز ریزمنونه هــای برگــی گرفتــه شــد و تحــت دو تیــامر بــدون هیــچ نــوع 

گندزدایــی )قــرار دادن ریزمنونه هــا 5 دقیقــه در آب مقطــر اســرتیل( و یــا گندزدایــی 

ــار شستشــو  ــی، ســه ب ــه گندزدای ــه مــدت 5 دقیق ــول ب ــا غلظــت 0/5 درصــد اوژن ب

بــا آب مقطــر اســرتیل و ســپس در محیــط کشــت اســرتیل کشــت شــدند. بــه دلیــل 

اینکــه در آزمایش هــای قبلــی اوژنــول کمرتیــن اثــر قهــوه ای شــدن را داشــت، بــرای 

گندزدایــی ســطحی فقــط از اســانس اوژنــول اســتفاده شــد. همچنیــن ریزمنونه هــای 

گرفتــه شــده از پایه هــا بــدون هیچگونــه اعــامل اســانس پاشــی بــرای مقایســه ســایر 

ــورت  ــه ص ــش ب ــن آزمای ــد. ای ــه ش ــر گرفت ــاهد در نظ ــوان ش ــه عن ــا آن ب ــا ب تیامره

فاکتوریــل بــا دو فاکتــور نــوع اســانس )ســه ســطح( و عملیــات گندزدایــی )دو ســطح( 

در قالــب طــرح کامــال تصادفــی اجــرا شــد.

ــوه ای شــدن ریزمنونه هــای  ــزان قه ــش براســاس می ــن آزمای ــج ای ــی نتای ــه طــور کل ب

ــزان  ــرگ، می ــیاه شــدن ســطح ب ــوه ای و س ــده قه ــم پدی کشــت شــده براســاس عالی

ــگ زرد،  ــه رن ــی ب ــای ژالتین ــود لکه ه ــاس وج ــا براس ــی ریزمنونه ه ــی باکرتیای آلودگ

ــی قارچــی براســاس کلونی هــای میســیلیوم  ــزان آلودگ ــی، می ســفید، شــیری و صورت
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ســفید و ســیاه و میــزان ســامل بــودن ریزمنونه هــای کشــت شــده و تولیــد کالــوس در 

محیــط کشــت های مختلــف از روز اول پــس از کشــت مــورد ارزیابــی و یادداشــت 

بــرداری قــرار گرفــت. داده هــا ابتــدا بــه درصــد تبدیــل شــدند و پــس از نرمــال کــردن 

ــتفاده از  ــا اس ــا ANOVA و ب ــم ب ــتفاده از روش لگاریت ــا اس ــال ب ــای غیرنرم داده ه

نــرم افــزار SAS تجزیــه شــدند. آزمــون چنددامنــه ای دانکــن)DMRT(  بــراي تعيــن 

معنــي دار بــودن تفــاوت آمــاري بیــن ميانگــن تيامرهــا انجــام شــود. 

نتایج 

نتایــج آزمایــش اول: نتایــج جــدول تجزیــه واریانــس نشــان دهنــده اثــر معنــی دار 
اثــرات ســاده و متقابــل نــوع اســانس و زمــان گندزدایــی بــر روی آلودگی هــای 

ــا  ــه میانگین ه ــود. مقایس ــه ب ــدن ریزمنون ــوه ای ش ــزان قه ــی و می ــی، باکرتیای قارچ

نشــان داد کــه گندزدایــی بــا اوژنــول نیــز هیچ گونــه اثــر مخربــی بــر مــرگ و 

قهــوه ای شــدن ریزمنونه هــا نداشــت. گندزدایــی بــا اســانس های کارواکــرول و تیمــول 

ــش  ــاهد افزای ــه ش ــبت ب ــه را نس ــدن ریزمنون ــوه ای ش ــزان قه ــا می ــه زمان ه در هم

ــا اســانس تیمــول در زمان هــای  ــی ب ــوه ای شــدن گندزدای ــزان قه داد و بیشــرتین می

ــزان قهــوه ای شــدن  ــر روی می ــود. بیــن زمان هــای مختلــف ب ــی 120 دقیقــه ب 60 ال

ریزمنونه هــا تفــاوت معنــی دار نبــود. اوژنــول در هیــچ کــدام از زمان هــای گندزدایــی 

ــای  ــی زمان ه ــرول در ط ــی کارواک ــد ول ــرتل کن ــی را کن ــی باکرتیای ــت آلودگ نتوانس

90 الــی 120 دقیقــه )33 درصــد( و تیمــول در زمان هــای 30 الــی 120 دقیقــه 

ــوت  ــای ت ــی ریزمنونه ه ــی باکرتیای ــرتل آلودگ ــث کن ــی باع ــد( گندزدای )59-52 درص

فرنگــی نســبت بــه شــاهد شــد. اوژنــول و کارواکــرول در کنــرتل آلودگی هــای قارچــی 

کشــت ها در همــه زمان هــای گندزدایــی کارآیــی نداشــت ولیتیمــول در مــدت زمــان 

ــه  ــه آلودگی هــای قارچــی )52-34 درصــد( را نســبت ب ــی 90 دقیق ــی 30 ال گندزدای

شــاهد کاهــش داد )جــدول 1(. 

نتایــج آزمایــش دوم: نتایــج جــدول تجزیــه واریانــس تاثیــر اســانس های مختلــف 
بــرای گندزدایــی ریزمنونه هــا نشــان داد کــه هــم اثــرات ســاده و هــم اثــرات متقابــل 

ــوت  ــر پاســخ درون شیشــه ای ت ــی )در ســطح 0/01 درصــد( ب ــوع و زمــان گندزدای ن

فرنگــی موثــر بــود. مقایســه میانگیــن اثــر متقابــل نــوع اســانس در زمــان گندزدایــی 

ریزمنونــه نشــان دهنــده ایــن بــود کــه بــا افزایــش زمــان گندزدایــی، میــزان قهــوه ای 

ــه از  ــای 5 و 10 دقیق ــت. زمان ه ــش یاف ــاهد افزای ــه ش ــبت ب ــه نس ــدن ریزمنون ش

ــی داری  ــاوت معن ــه یکدیگــر تف ــوه ای شــدن نســبت ب ــزان قه ــر روی می ــر ب نظــر اث

نداشــتند ولــی مــدت زمــان 20 دقیقــه گندزدایــی ریزمنونه هــای برگــی تــوت فرنگــی 

بــا اســانس ها بــه شــدت قهــوه ای شــدن را افزایــش داد، بــه گونــه ای کــه گندزدایــی 

بــا 20 دقیقــه کارواکــرول در حــدود 80 درصــد ریزمنونه هــا را از بیــن بــرد. گندزدایــی 

ریزمنونه هــا بــا اســانس اوژنــول بــر خــالف دو اســانس دیگــر در هیچ کــدام از 

زمان هــا نتوانســت آلودگــی باکرتیایــی را نســبت بــه شــاهد کنــرتل کنــد. گندزدایــی 

ریزمنونه هــای برگــی تــوت فرنگــی بــا اســانس های تیمــول و به ویــژه کارواکــرول بــه 

میــزان زیــادی توانســتند آلودگــی باکرتیایــی را نســبت بــه شــاهد کاهــش دهنــد. در 

هــر تیــامر بیــن زمان هــای مختلــف گندزدایــی )5، 10 و 20 دقیقه( تفــاوت معنی داری 

ــرتل آلودگی هــای قارچــی  ــود. در مــورد کن ــی نب ــرتل آلودگی هــای باکرتیای از نظــر کن

ــی  ــای باکرتیای ــرتل آلودگی ه ــابه کن ــانس ها مش ــر اس ــی اث ــوت فرنگ ــای ت ریزمنونه ه

ــرتل  ــری در کن ــا تاثی ــی ریزمنونه ه ــت گندزدای ــول جه ــرد اوژن ــان کارب ــود. همچن ب

ــی(.  ــی قارچ ــد آلودگ ــت )100 درص ــاهد نداش ــه ش ــبت ب ــی نس ــای قارچ آلودگی ه

ولــی کارواکــرول و تیمــول بــا افزایــش زمــان گندزدایــی، تــا حــد زیــادی پاتوژن هــای 

قارچــی را کنــرتل کردنــد کــه بــا شــاهد تفــاوت معنــی داری داشــتند. کمرتیــن میــزان 

آلودگــی قارچــی )8 درصــد( بــا گندزدایــی ریزمنونه هــای برگــی بــا 20 دقیقــه تیمــول 

به دســت آمــد. براســاس نتایــج ایــن آزمایــش می تــوان نتیجه گیــری کــرد کــه هرچنــد 

ــا بطــور 100 درصــد نتوانســت آلودگی هــای درون شیشــه ای  ــدام از تیامره ــچ ک هی

را کنــرتل کنــد ولــی تیــامر گندزدایــی ســطحی ریزمنونه هــای برگــی تــوت فرنگــی بــه 

ــای  ــادی آلودگی ه ــد زی ــا ح ــرول ت ــانس کارواک ــد اس ــا 0/5 درص ــه ب ــدت 10 دقیق م

ــه شــاهد کاهــش دهــد  ــی )83 درصــد( و قارچــی )60 درصــد( را نســبت ب باکرتیای

ضمــن اینکــه حداقــل پدیــده قهــوه ای شــدن ریزمنونه هــا )10 درصــد( در ایــن تیــامر 

مشــاهده شــد )جــدول 2(.
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ــش از  ــن آزمای ــش اول و دوم، در ای ــج آزمای ــش ســوم: براســاس نتای ــج آزمای نتای
غلظــت بیشــرت اســانس ها بــرای گندزدایــی ســطحی ریزمنونه هــای توت فرنگــی 

ــده  ــان دهن ــس نش ــه واریان ــدول تجزی ــج ج ــد. نتای ــتفاده ش ــد اس ــک درص ــی ی یعن

ــر صفــات  ــوع و غلظــت اســانس ب ــل ن ــرات ســاده و متقاب ــودن اکــر اث ــی دار ب معن

ــش  ــن آزمای ــی ای ــود. در ط ــی ب ــی و قارچ ــی باکرتیای ــزان آلودگ ــدن، می ــوه ای ش قه

ــزان  ــا زمــان گندزدایــی 5 و 10 دقیقــه و کارواکــرول 5 دقیقــه در می اســانس اوژنولب

قهــوه ای شــدن ریزمنونه هــا تاثیــری نداشــتند. ولــی زمان هــای 10 و 15 دقیقــه 

گندزدایــی بــا یــک درصــد کارواکــرول و تیمــول باعــث افزایــش میــزان ترشــح فنــل در 

ــدند.  ــی ش ــای برگ ریزمنونه ه

بــا کاربــرد ســه نــوع اســانس میــزان شــیوع پاتوژن هــای باکرتیایــی در هنــگام 

افزایــش زمــان گندزدایــی ریزمنونه هــا از 10 الــی 15 دقیقــه نســبت بــه شــاهد 

کاهــش یافــت، بطوریکــه گندزدایــی ریزمنونه هــا بــا 15 دقیقــه از هــر ســه اســانس 

بــه شــدت آلودگــی باکرتیایــی کاهــش یافــت. کمرتیــن میــزان آلودگــی باکرتیایــی در 

ــد.  ــه به دســت آم ــدت 15 دقیق ــه م ــک درصــد ب ــرول ی ــا کارواک ــی ب ــامر گندزدای تی

ــول  ــرت از اوژن ــول به ــرول و تیم ــانس های کارواک ــی اس ــای قارچ ــورد آلودگی ه در م

عمــل منودنــد و گندزدایــی ریزمنونــه بــا ایــن دو اســانس بــه مــدت 5 الــی 15 دقیقــه 

ــی 13 درصــد رســید )جــدول 3(.  ــز 5 ال ــزان ناچی ــه می ــی قارچــی کشــت ها ب آلودگ
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نتایــج آزمایــش چهــارم: نتایــج تجزیــه واریانــس اثــر اسانس پاشــی پایه هــای مــادری 

و گرفــن ریزمنونــه از آنهــا نشــان دهنــده اثــر معنــی داری بــر روی اکــر صفــات درون 

شیشــه ای توت فرنگــی بــود. اثــرات ســاده نــوع اســانس محلول پاشــی شــده بــر روی 

میــزان قهــوه ای شــدن ریزمنونه هــا و میــزان آلودگــی باکرتیایــی، اثــرات ســاده رشایــط 

ــوع اســانس محلول پاشــی شــده در  ــل ن ــرات متقاب ــه صفــات و اث ــر کلی ــی ب گندزدای

ــی  ــی همگ ــی قارچ ــدن و آلودگ ــوه ای ش ــزان قه ــات می ــر صف ــی ب ــط گندزدای رشای

ــا  ــه محلول پاشــی ب ــن نشــان داد ک ــود. مقایســه میانگی ــی دار ب در ســطح 0/01 معن

اســانس ها بــر روی گیــاه مــادری اثــرات نامطلوبــی نداشــت و حتــی در تیامرهایــی 

ــادابی  ــر ش ــری از نظ ــت ظاه ــول وضعی ــژه تیم ــود به وی ــده ب ــی ش ــه اسانس پاش ک

و رشــد گیاهــان نســبت بــه شــاهد بهــرت بــود. زمانی کــه ریزمنونه هــای گرفتــه 

شــده از پایه هــای مــادری اسانس پاشــی شــده بــا کارواکــرول و تیمــول، قبــل از 

ــزان  ــدند می ــی ش ــه گندزدای ــدت 5 دقیق ــه م ــد ب ــول 0/5 درص ــط اوژن ــت توس کش

ــرول، 100  ــه در کارواک ــه ای ک ــد بگون ــاد ش ــدت زی ــه ش ــه ب ــدن ریزمنون ــوه ای ش قه

درصــد و در تیمــول 40 درصــد کشــت ها از بیــن رفتنــد. اسانس پاشــی پایه هــای 

مــادری بــا اوژنولــو ســپس کشــت آنهــا )بــا گندزدایــی و بــدون گندزدایــی( هیچ گونــه 

عــوارض نامطلوبــی بــر روی ریزمنونه هــا نداشــت. محلول پاشــی گیاهــان بــا اوژنــول 

ــا  ــد و ب ــش ده ــادری کاه ــای م ــی را در پایه ه ــی باکرتیای ــزان آلودگ ــت می نتوانس

شــاهد تفــاوت معنــی داری نداشــت ولــی ریزمنونه هایــی کــه از ایــن پایه هــا گرفتــه 

شــده بودنــد و قبــل از کشــت بــا اوژنــول گندزدایــی شــدند، میــزان آلودگــی باکــرتی 

آنهــا 20 درصــد کاهــش یافــت. اسانس پاشــی بــا کارواکــرول و تیمــول میــزان شــیوع 

پاتوژن هــای باکرتیایــی را بــه میــزان زیــادی کاهــش داد. اسانس پاشــی بــا کارواکــرول 

ــی  ــه گندزدای ــودن هیچ گون ــه ب ــدند و چ ــی ش ــا گندزدای ــه ریزمنونه ه ــه زمانی ک چ

ــه  ــی 85 درصــد نســبت ب ســطحی کشــت شــدند، آلودگــی باکــرتی در حــدود 70 ال

شــاهد کاهــش داد. تیمــول بــه شــدت کمــرتی آلودگی هــای باکرتیایــی را نســبت بــه 

ــا  ــده ب ــی ش ــای اسانس پاش ــل از پایه ه ــای حاص ــود. ریزمنونه ه ــرتل من ــرول کن کارواک

ــه  ــبت ب ــد نس ــی 30 درص ــدم گندزدای ــد و ع ــی 40 درص ــورت گندزدای ــول درص تیم

شــاهد آلودگی هــای باکرتیایــی کاهــش یافــت. عــدم گندزدایــی ریزمنونه هــای گرفتــه 

شــده از ســه تیــامر محلــول پاشــی بــا اســانس های اوژنــول، کارواکــرول و تیمــول هیــچ 

اثــری در کنــرتل آلودگی هــای قارچــی نداشــت ولــی زمانی کــه همیــن ریزمنونه هــا بــا 

اوژنــول ابتــدا گندزدایــی ســطحی و ســپس کشــت شــدند، ریزمنونه هــای گرفتــه شــده 

ــارچ   ــه ترتیــب شــیوع ق ــول، کارواکــرول و تیمــول ب از پایه هــای محلول پاشــی بااوژن

84، 100 و 100 درصــد نســبت بــه شــاهد کاهــش یافتــه بــود )جــدول 4(.

بحث
پیشــگیری و کنــرتل آلودگی هــای میکروبــی در کشــت بافت هــای گیاهــی بــرای 

ــط  ــده توس ــاد ش ــی ایج ــود. آلودگ ــوب می ش ــی محس ــل حیات ــت کار از عوام موفقی

میکروارگانیســم ها از مهم تریــن عوامــل از بیــن رفــن گیاهــان کشــت شــده در 

ــان  ــا گیاه ــم ها ب ــن میکروارگانیس ــوند. ای ــوب می ش ــه ای محس ــط درون شیش رشای

کشــت شــده بــر رس تغذیــه رقابــت می کننــد و بــا افزایــش تراکــم و تولیــد ترکیبــات 

ســمی، ســبب افزایــش مــرگ و میــر، نوســان در رشــد، نکــروز بافــت، کاهــش 

ــی  ــد و حت ــازده تولی ــش ب ــبب کاه ــی س ــور کل ــه ط ــو ب ــه دهی ــاخه زایی و ریش ش

بازدارندگــی کامــل، از کشــت می گردنــد. ضدعفونــی ســطحی یکــی از مراحــل بســیار 

مهــم در جلوگیــری از شــیوع آلودگی هــای باکرتیایــی و قارچــی بــر روی ریزمنونه هــا، 

در طــی انجــام روش هــای کشــت بافــت اســت، بــه همیــن علــت بهبــود روش هــا و 

تحقیــق در مــورد مــواد جدیــد ضدعفونــی در کشــت های درون شیشــه ای از اهمیــت 

قابــل مالحظــه برخــوردار اســت. موفقیت هــای پروتکل هــای کشــت بافــت گیاهــی 

ــده  ــواد زن ــی، م ــام ضدعفون ــی انج ــت. در ط ــه اس ــی ریزمنون ــه ضدعفون ــته ب وابس

گیاهــی نبایــد فعالیــت زیســتی خــود را از دســت بدهنــد و تنهــا بایــد آلودگــی حــذف 

ــی  ــان ضدعفون ــده و مــدت زم ــی کنن ــواد ضدعفون ــد غلظــت م ــن بای ــردد، بنابرای گ

ــن  ــرای آن تعیی ــمیت ب ــدم س ــه و ع ــوع ریزمنون ــه ن ــه ب ــا توج ــادل ب ــور متع ــه ط ب

ــای  ــن پاتوژن ه ــا از مهمرتی ــا و قارچ ه ــكاران، 1392(. باکرتي ه ــوران و هم ــردد )گ گ

مشکل ســاز در کشــت های درون شيشــه اي هســتند. بطورکلــی یــک مــاده ضدعفــوين 

ــه  ــي برعلي ــواد طبيع ــه فرم هــای م ــن و ب ــای پاي ــد در غلظت ه ــده آل باي ــده اي کنن

دامنــه زيــادي از ميکروب هــا موثــر باشــد. عوامــل بســیاری بــر کارایــی ضدعفونــی 

کننده هــای شــیمیایی و گندزداهــا تاثیــر می گذارنــد. عواملــی کــه بایــد در نظرگرفتــه 

شــود شــامل انــواع میکروارگانیســم های موجــود، غلظــت و ماهیــت مــواد ضدعفونــی 

کننــده و مــدت زمــان تیــامر می باشــد. امــروزه مقاومــت باکرتي هــا و قارچ هــا 

بــه قارچ کش هــا و باکرتي کش هــاي معمــول عامــل محــدود کننــده در اســرتيل 

کــردن مــواد گياهــی و محيــط کشــت اســت. اغلــب مــواد شــيميايي ضــد ميکــرويب 

ســميت زیــادی بــرای موجــودات دارنــد و امــروزه عالقــه زيــادي بــه اســتفاده از مــواد 

.) Torres, 1989; Kumar, 2001( ــر باشــند، وجــود دارد ــه اميــن و موث ــدي ک جدي

ــواع آلودگی هــا را  ــه اســانس ها توانســتند رشــد ان ــن مطالعــه نشــان داد ک ــج ای نتای

ــانس های  ــه اس ــت ک ــان داده اس ــات نش ــد. مطالع ــار کنن ــا مه ــی از تیامره در برخ

اســتخراج شــده گياهــی نظیــر کارواکــرول، تيمــول، ائوجنــول، لیمونینوبورنئــول 

ممکــن اســت جايگزينــي مناســب بــراي از بیــن بــردن ميکروب هــاي مقــاوم 

باشــند. همچنــن اينهــا یــک رسی مــواد طبيعــي هســتند کــه عــالوه بــر اميــن بــراي 

ســالمتي بــر، ســازگار بــا طبيعــت نیــز می باشــند. فعالیــت ضدقارچــی فلفــل 
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 Fusariumو Rhizoctonia solani, Aspergillus flavus  ســیاه علیــه قارچ هــای

فعالیــت   .)Srichana et al., 2009( اســت  شــده  گــزارش  verticillioidesاز 

آنتی باکرتیایــی اســانس هایی ماننــد فلفــل ســیاه )Hoque et al., 2011(، زنجبیــل 

)Kamazeri et al., 2012(، میخــک هنــدی )Joshi et al., 2011(، اســطوخودوس 

 Allawi( ــه ــج )Kirbaslar et al., 2009(، و زردچوب ــو، ترن )Hui et al., 2010(، لیم

ــز از  ــه برخــی پاتوژن هــای غذایــی گــرام مثبــت و گــرام منفــی نی et al., 2009( علی

گــزارش شــده اســت. در برريس هــاي متعــددي گــزارش شــده كــه اوژنــول، تيمــول و 

ــرويب و  ــي ميك ــرات آنت ــن داراي اث ــانس هاي آويش ــرتين اس ــوان بيش ــرول بعن كارواك

آنتــي اكســيدانتي قــوي هســتند. تیمــول و کارواکــرول بــه دلیــل دارا بــودن ترکیبــات 

فنولــی و گــروه هیدروکســیل بــر روی دیــواره ســلول های میکروبــی و اجــزای ســازنده 

ــا  ــه آنه ــزی اســت ک ــد. ویژگــی مهــم کارواکــرول و تیمــول آبگری ــا عمــل می کنن آنه

ــرتی  ــلول های باک ــدری س ــواره و میتوکن ــاء دی ــای غش ــازد در چربی ه ــادر می س را ق

ــاکاریدها را آزاد  ــی س ــده، لیپوپل ــل ش ــاء متص ــای غش ــه پروتئین ه ــرده، ب ــوذ ک نف

کــرده، و در نهایــت باعــث اختــالل در ســاختامن و نفوذپذیــری آنهــا گــردد. در مرحله 

ــی  ــای حیات ــا و یون ه ــروج مولکول ه ــلول و خ ــات س ــن محتوی ــت رف ــر، از دس آخ

منجــر بــه مــرگ میکروبــی می شــود. نــوع اســانس، غلظــت و زمــان در معــرض قــرار 

گرفــن ریزمنونه هــا همگــی در میــزان ضــد میکروبــی آلودگی هــای باکرتیایــی و 

ــوچ و همــکاران )Knobloch et al., 1989(کــه تفــاوت در  ــود. نوبل ــر ب قارچــی موث

ــزان حاللیــت درآب  ــه می ــه نظــر می رســد بســتگی ب ــزان قارچ کشــی اســانس ها ب می

ــت  ــا غلظ ــانس ها ب ــی اس ــت قارچ کش ــت. فعالی ــا اس ــتی آنه ــواص چربی دوس و خ

ــادی دارد. کارواکــرول داراي ســاختار فنــي اســت کــه فعالیــت ضــد  آنهــا رابطــه زی

 Botelho et( ميکــرويب آن بــر روي باکرتي هــا، قارچ هــا و مخمــر ثابــت شــده اســت

al. 2007; Martinez-Romero et al., 2007; Yahyazadeh et al., 2008(. تيمــول 

ــر روي  ــری ب ــه بطــور موث ــت ک ــش اس ــارچ ک ــش و ق ــرتي ک ــواد باک ــي از م ــز يک نی

 Braga et al., 2008; Yahyazadeh et al., 2008;( بيــامري هــاي گياهــي کاربــرد دارد

.)Olasupo et al., 2007; Svircev et al., 2007

ــی  ــرای ضدعفون ــانس ها ب ــرد اس ــورد کارب ــی در م ــیار کم ــای بس ــون گزارش ه تاکن

ریزمنونه هــا در رشایــط درون شیشــه ای در دســرتس اســت. کاربردهــای مختلــف 

ــرت  ــت بیش ــط کش ــی محی ــا گندزدای ــه و ی ــی ریزمنون ــور گندزدای ــه منظ ــانس ها ب اس

در کنــرتل آلودگی هــای قارچــی موثــر بــود تــا آلودگی هــای باکرتیایــی. مشــابه نتایــج 

ایــن تحقیــق تقــی زاده و ســلگی )2015( نیــز زمانی کــه از تیمــول و کارواکــرول 

ــه  ــد ک ــد دریافتن ــتفاده کردن ــرس اس ــره ای برموداگ ــای گ ــی ریزمنونه ه ــرای گندزدای ب

آلودگی هــای قارچــی توســط ایــن اســانس ها کنــرتل شــد تــا آلودگی هــای باکرتیایــی. 

همچنیــن دیــن و همــکاران )2013( اثــرات اســانس ها را بــه عنــوان مــواد ضدعفونــی 

ــر  ــای داوودی ب ــد گره ه ــت MS و رش ــط کش ــرتیل محی ــط اس ــر روی رشای ــده ب کنن

روی محیط هــای تیــامر شــده گــزارش کردنــد. آنهــا تکنیــک جایگزینــی عصاره هایــی 

ماننــد دارچیــن، اســطوخودوس، لیمــو و غیــره را بــرای ضدعفونــی محیــط کشــت بــه 

ــا نتایــج مــا  منظــور جایگزینــی اتــوکالو کــردن محیــط کشــت معرفــی کردنــد کــه ب

مبنــی مهــار کامــل آلودگی هــای قارچــی و باکرتیایــی محیــط کشــت مشــابهت دارد.

یکــی از موانــع کاربــرد اســانس ها بــه منظــور گندزدایــی محیــط کشــت و ریزمنونه هــا، 

ــل و در نهایــت  ــر روی بافــت برگــی توت فرنگــی و آزاد شــدن فن صدمــات شــدید ب

مــرگ ریزمنونه هــا در طــی ایــن آزمایــش بــود کــه ایــن اتفــاق را می تــوان بــه 

ــای  ــایر جنس ه ــد س ــز مانن ــی نی ــبت داد. توت فرنگ ــانس نس ــی اس ــت روغن طبیع

ــده و  ــاي زن ــر تنش ه ــت و در اث ــادی اس ــي زی ــات فن ــه دارای ترکيب ــواده رزاس خان

غريزنــده مقــدار آنهــا افزايــش مي يابــد. در حــن جداســازي ريزمنونــه و پــس ازصدمــه 

ــا فعاليــت پــي فنــل اکســيدازها کــه در پالســت هاي  ديــدن بافــت، ايــن ترکيبــات ب

ــت  ــدن باف ــياه ش ــا س ــوه اي ي ــب قه ــده و موج ــيد ش ــد، اکس ــود دارن ــلول ها وج س

مزبــور مي گردنــد. محصــوالت ايــن اکسيداســيون فعاليــت آنزميــي را متوقــف منــوده 

و ســبب تــريه شــدن بافت هــا، عــدم تثبيــت ريزمنونــه درمحيــط کشــت و در نهايــت 

مــرگ ريزمنونــه مي شــود )Husain et al., 2007(. بطــور مشــابهی گــوران و همــکاران 

)1392( اثــرات ســوختگی ریزمنونه هــای انگــور را بــه دلیــل وجــود غلظت هــای زیــاد 

ــل  ــرتل عوام ــاالي اســانس ها درکن ــدرت ب ــر خــالف ق ــط کشــت ب اســانس ها در محی

ــی  ــاي گیاه ــتم ه ــدید سیس ــیت ش ــن حساس ــد. بنابرای ــزارش کردن ــده گ ــوده کنن آل

و بافت هــاي علفــی گیــاه، ممکــن اســت مانــع اســتفاده ازآنهــا درپروتکل هــاي 

ــامل  ــن احت ــانس ها ای ــی اس ــت روغن ــه رسش ــه ب ــا توج ــی ب ــد، ول ــی باش ضدعفون

مــی رود کــه بتــوان از آنهــا در غلظت هــاي پاییــن بــه عنــوان عامــل فعــال ســطحی 

بــراي کاهــش کشــش ســطحی بــه جــاي مــواد شــیمیایی چونتویــن اســتفاده منــود کــه 

بایــد مــورد بررســی قــرار بگیــرد.

نتیجه گیری
ــج ایــن آزمایــش نشــان دهنــده آن اســت کــه حضــور اســانس در  به طــور کلــی نتای

ــط  ــد در رشای ــل رش ــای قاب ــواع آلودگی ه ــرتل ان ــی الزم در کن ــت کارآی ــط کش محی

درون شیشــه ای را دارد. افزایــش کنــرتل رشــد پاتوژن هــای درون شیشــه ای بــا میــزان 

قهــوه ای شــدن ریزمنونه هــای برگــی تــوت فرنگــی رابطــه عکــس داشــت. در کل در 

ــای  ــرتل پاتوژن ه ــرتی در کن ــی بیش ــول کارآی ــتفاده تیم ــورد اس ــانس م ــه اس ــن س بی

درون شیشــه ای به ویــژه قارچ هــا بــا حداقــل صدمــه بــه بافت هــای گیاهــی را 

داشــت و اوژنــول کمرتیــن بازدارنــده رشــد و گســرتش میکروب هــا در رشایــط درون 

شیشــه ای بــود. گندزدایــی ســطحی ریزمنونه هــا بــا کارواکــرول 0/5 درصــد بــه مــدت 

10 دقیقــه توانســت تــا 83 درصــد بازدارنــده رشــد باکرتی هــا بــا حداقــل آســیب بــه 

بافت هــا را فراهــم کنــد. تیمــول 0/5 درصــد هــم بــه مــدت 10 دقیقــه می توانــد بــه 

عنــوان یــک مــاده گنــدزدای کارآمــد بــرای کنــرتل قارچ هــا )91 درصــد بازدارندگــی( 

ــه شــود.  در کشــت درون شیشــه ای توت فرنگــی توصی
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Abstract
 In vitro Pathogens are one of the serious problems in plant micropropagation process, therefor the first step is disinfection of plant material. This

 research with purpose of optimize disinfection explants of strawberry with usage of different essential oils )Eugenol, Thymol and Carvacrol( was

 performedin four experiments: 1- explants disinfecting by %0.5 essential oils at 0, 30, 60, 90 and 120 sec. 2- disinfecting explants by %0.5 essential

 oils at 0, 5, 10 and 20 min. 3-disinfecting explants by %1 three essential oils at 0, 5, 10 and 20 min. 4- foliar spray%0.5 essential oils to control stock

 plant of pathogens. The results showed that thymol had the highest and eugenol the lowest inhibition of microbial growth. The explant sterilized

 with %0.5 of carvacrol for 10 minutes could provide 83% inhibition bacteria contamination. The %0.5 Thymol for 10 minutes could be effective as

fungi elimination )91% inhibition( for strawberry in vitro culture
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