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زیست فناوری گیاهان داروئی

جلد ،4شامره  ،3سال 2015

بررســی اثــرات ضدمیکروبــی اســانسهای طبیعــی جهــت گندزدایــی
ســطحی ریزنمونههــای تــوت فرنگــی

مینا تقی زاده* ، 1موسی سلگی ،1ایامن شهرجردی
-1استادیاران گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀکشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اراک ،اراک
-2کارشناس ارشد گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀکشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اراک ،اراک
2

چکیده

پاتوژنهــای درون شیش ـهای یکــی از مهمرتیــن مشــکالت در مراحــل ریزازدیــادی گیاهــان میباشــند ،بنابرایــن اولیــن مرحلــه گندزدایــی مــواد گیاهــی اســت .ایــن پژوهــش
بــا هــدف بهینــه کــردن گندزدایــی ریزمنونههــای توتفرنگــی بــا اســتفاده از اســانسهای مختلــف (اوژنــول ،کارواکــرول و تیمــول) در قالــب چهــار آزمایــش انجــام گرفــت:
-1گندزدایــی ریزمنونــه بــا  0/5درصــد اســانسها در زمانهــای صفــر 90 ،60 ،30 ،و  120ثانیــه  -2گندزدایــی ریزمنونــه بــا  0/5درصــد اســانسها در زمانهــای صفــر،5 ،
 10و  20دقیقــه  -3گندزدایــی ریزمنونــه بــا یــک درصــد اســانسها در زمانهــای صفــر 10 ،5 ،و  20دقیقــه  -4اســپری برگــی بــا  0/5درصــد اســانسها بــه منظــور کاهــش
پاتوژنهــای گیاهــان مــادری .نتایــج نشــان داد تیمــول بیشــرین و اوژنــول کمرتیــن بازدارندگــی رشــد میکروبــی را داشــت .گندزدایــی ریزمنونــه بــا کارواکــرول  0/5درصــد
بــه مــدت  10دقیقــه 83 ،درصــد بازدارندگــی آلودگــی باکرتیایــی را فراهــم کــرد .تیمــول  0/5درصــد بــه مــدت 10دقیقــه در حــذف آلودگیهــای قارچــی در کشــت درون
شیش ـهای توتفرنگــی موثــر باشــد.
کلید واژہها :تیمول؛ کارواکرول؛ کشت بافت؛ باکرتی؛ قارچ؛

مقدمه
ميشــوند ،ب ـراي ميكروارگانيس ـمها ســمي بــوده ويل ب ـراي بافــت گياهــي غريســمي
بافتهــای گیاهــی طــی مراحــل مختلــف کشــت درون شیشــهای ،درمعــرض اســت .ازجملــه ايــن مــواد ميتــوان بــه انــواع قــارچ كشهــا ،هيپوكلرييــت ســديم،
تنشهایــی قــرار میگیرندکــه در زیســتگاه طبیعیشــان هیچــگاه بــا آن مواجــه هيپوكلريــت كلســيم ،الــكل اتيليــك ،ني ـرات نقــره ،كلريــد جيــوه ،آنتــي بيوتيكهــا
نشــوند .ایــن تنشهــا عکــس العملهــای قابــل توجهــی بــر روی بیــان ژنــوم گیاهــی يــا قــارچ كشهــا و غیــره اشــاره كــرد ( .)Perez – tornero et al., 1999كشــت
دارد کــه مــی توانــد باعــث ایجــاد پاســخ جدیــدی در تنشهــای کشــت بافتــی گــردد .مريســتم ،ريــز پيونــدي ،گرمــا درمــاين و شــيمي درمــاين ازجملــه روشهايــي هســتند
بــه طورکلــی تنشهــا در کشــت بافــت نــا مطلــوب میباشــند ،اگرچــه بعضــی كــه ب ـراي حــذف آلودگيهــاي ويــرويس در تعــدادي از گونههــاي گیاهــی متــداول
ازتنشهــا ممکــن اســت اثــرات مفیــدی نیــز داشــته باشــند .از بارزتریــن تنشهــا اســت .امــا بعــي مواقــع آلودگيهــاي دروين ،حتــي بــا روشهــاي فــوق الذكــر نيــز
و اختــاالت بــر رس راه کشــتهای درون شیشــهای بــه مــوارد زیــر میتــوان بــه حــذف منيشــوند (.) Perez – tornero et al., 1999; Chorbel et al., 1998
حضــور و گســرش پاتوژنهــای درون شیشـهای اشــاره کــرد ( .)Bairu & Kane, 2011امــروزه گزارشهــای متعــددی در زمینــه اثــرات اســانسها بــه عنــوان ترکیبــات
پاتوژنهــای درون شيشـهاي يــي از مشــكالت بســيار جــدي در فرآينــد ريــز ازديــادي روغنــی معطــر در صنایــع غذایــی و کشــاورزی در دســرس اســت .خــواص ضــد
اســت .بــه عبارتــی دیگــر بيشــر ميكروارگانيس ـمهايي كــه ب ـرای كشــت بافتهــای میکروبــی اســانسهای گیاهــی بیشــر بــرای افزایــش عمــر پــس از برداشــت
درون شیش ـهای مشــكل آفريــن هســتند ،در مزرعــه و در هــواي آزاد مشــكل جــدي محصــوالت کشــاورزی ماننــد میوههــا ،ســبزیها و گلهــای شــاخه بریــده مــورد
ايجــاد منيکننــد ،امــا زمــاين كــه مــاده گياهــي از مزرعــه برداشــت شــده و بــراي اســتفاده ق ـرار میگیــرد .پژوهشهــا در زمینــه کاربــرد اســانسها در کشــت درون
كشــت درون شيش ـهاي اســتفاده ميشــود ،علريغــم اســتفاده ازروشهــاي ضدعفــوين شیشـهای گیاهــان بــه نــدرت در دســرس میباشــد .تقـیزاده و ســلگی (Taghzadeh
منجــر بــه آلودگــي شــده و فرآينــد كشــت بافــت را در هــان مراحــل اوليــه متوقــف  )&Solgi, 2014گ ـزارش كردنــد كــه گندزدایــی بــا اســانسهای تیمــول و کارواکــرول
ميكننــد .دليــل ايــن موضــوع مهيــا بــودن يــك محيــط غذايــي غنــي درون شيشـهای ( 100-200میلیگــرم درلیــر) بــه ترتيــب بــر روی آلودگيهــاي باکرتيايــی و قارچــي
اســت كــه باعــث ميشــود باكرتيهــا و قــارچ هــا بــه رسعــت در آن رشــد و منــو درون شیشـهای ریزمنونههــای گــرهای چمــن برموداگــرس موثــر ميباشــند و فعاليــت
مناينــد .در نتيجــه اولــن قــدم در رشوع كشــت بافــت بــر طــرف كــردن آلودگــي
اســت ( .)Cassells 2000; Debergh and Vanderschaeghe 1991مــوادي كــه بـراي
*نویسنده مسئولm-taghizadeh@araku.ac.ir :
ضــد عفــوين و همچنــن محلولپــايش بــر عليــه ميكروارگانيسـمهاي بــروين اســتفاده
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ضدقارچــي تیمــول و کارواکــرول بســتگي بــه غلظــت و مــدت زمــان تيامرهــا دارد.
گــوران و همــکاران ( )1392از غلظتهــای  250الــی  1000پــی پــی ام اســانس
اســطوخودوس بــه منظــور گندزدایــی ریــز منونههــای برگــی انگــور بــه مــدت یــک
و چهــار ســاعت اســتفاده منودنــد و مشــاهده کردنــد کــه غلظــت  1000پــی پــی ام
از ایــن اســانس توانســت می ـزان آلودگــی ریــز منونههــا را بــه طورکامــل مهــار کنــد.
دیــن و همــکاران ( )Deein et al. , 2013تاثــر عصارههــای برخــی گیاهــان دارویــی
را بــر روي اســريل كــردن محيــط كشــت درون شيشـهاي داوودي مــورد بــرريس قـرار
داد و گ ـزارش كردنــد كــه عصــاره فلفــل و ميخــك هنــدي در غلظــت  18ميكروليــر
در  20ميــي ليــر محيــط كشــت ،اســانس دارچــن در غلظــت  36ميكروليــر در 20
ميــي ليــر محيــط كشــت ،اســانس اســطوخودوس در غلظــت  108ميكروليــر در 20
ميــي ليــر محيــط كشــت و اســانسهاي زردچوبــه ،ليمــو و درخــت چــاي در غلظــت
 252ميكروليــر در  20ميــي ليــر محيــط كشــت ،بــه صــورت  100در صــد در اســريل
كــردن محيــط كشــت موثــر بودنــد.
تــوت فرنگــی )Fragaria × ananassa (Duchگیاهــی متعلــق بــه خانــواده گل
رسخیــان ،یکــی از مهمتریــن میوههــا در رستــارس دنیــا محســوب میشــود و در
آب و هــوای معتــدل و نیمــه گرمســیری تحــت کشــت ق ـرار میگیــرد .ایــن میــوه
محبوبیــت زیــادی بــه علــت داشــن عطــر ،طعــم و ارزش تغذی ـهای دارد (Denath
 .)and Teixeira da Silva, 2007اگرچــه اغلــب ازدیــاد تــوت فرنگــی از طریــق
ســاقههای رونــده صــورت میگیــرد ،تولیــد برخــی ارقــام تــوت فرنگــی بــه ایــن
روش چنــدان مطلــوب نیســت و ازدیــاد تــوت فرنگــی بــه ایــن روش کشــت مســتعد
پذیــرش بســیاری از بیامریهــای قارچــی میباشــد .بــه منظــور ازديــاد تــوت فرنگــي
ميتــوان ازکشــت بــذر اســتفاده کــرد کــه تنهــا در ارقــام فاقــد ســاقه رونــده و
يــا در برنامههــاي اصالحــي از آن اســتفاده ميشــود .عــاوه بــر ايــن ،بــذر تــوت
فرنگــي بــراي جوانــه زين بــه شــش تــا هشــت هفتــه رسمادهــي و يــا تيامرهــاي
خــاص نيــازدارد (  .)Wilson et al., 1973همچنیــن روش ازدیــاد غیرجنســی تــوت
فرنگــی ،در عمــل يــک گيــاه مــادري تنهــا تعــداد محــدودي گياهچــه بــا قابليــت رشــد
مناســب توليــد ميکنــد و ايــن روش کامــا وابســته بــه فصــل بــوده و پتانســيل توليــد
را ميکاهــد (بهنامیــان ومســیحا .)1384 ،از ايــن رو ،ايجــاد روش هــاي رسيــع و پــر
بــازده ازديــاد ماننــد ازدیــاد درون شیشـهای همــواره مــورد توجــه بــوده اســت .کشــت
بافــت گیاهــی فنــاوری بســیار کاربــردی ب ـرای ازدیــاد گیاهــان اســت ولــی بیشــر
کشــاورزان امــکان تاســیس آزمایشــگاه کشــت بافــت گیاهــی را بــه طــور مســتقل بــه
دلیــل هزینــه زیــاد تولیــد را ندارنــد .یکــی از مهــم تریــن مشــکالت تجهیـزات گـران
قیمــت بهویــژه دســتگاههایی بـرای عملیــات اتــوکالو و گندزدایــی اســت .بنابرایــن،
توســعه روشهایــی بــا کاربــرد مــواد شــیمیایی یــا اســانسهای گیاهــی بـرای از بیــن
بــردن آلودگیهــا ،بــه منظــور جایگزیــن کــردن روش اتــوکالو کــردن ب ـرای اســتقرار
محیــط کش ـتهای عــاری از پاتــوژن میتوانــد بهرتیــن پروتــکل ب ـرای کشــت درون
شیشــهای گیاهــان باشــد .بنابرایــن بــا توجــه بــه ارزش اقتصــادي و فراهــم بــودن
بســر اقليمــي جهــت کشــت گســردهتر ايــن محصــول در نقــاط مختلــف ايـران و بــه
عنــوان پيــش زمينــه الزم جهــت انتقــال ژن بــا اهــداف کمــي و کيفــي ،ايــن پژوهــش
بــا هــدف بهينهســازي رشایــط گنــد زدایــی ســطحی ریزمنونههــای تــوت فرنگــی
در رشایــط کشــت درون شیش ـهای بــا اســتفاده از مهمتریــن مــواد تشــکیل دهنــده
عصارههــای گیاهــی یعنــی اوژنــول ،تیمــول و کارواکــرول صــورت گرفــت.

مواد و روشها

درایــن طــرح از محيــط كشــت متداولــو تجــاری( MSرشکــت ســیگام) اســتفاده شــد.
تنظيــم كنندههــاي رشــد كــه در ايــن تحقيــق اســتفاده شــد شــامل اینــدول بوتیریــک
اســید ( )IBAبــه می ـزان  0/5میلیگــرم در لیــر و بنزيــل آدنیــن ( )BAدو میلیگــرم
در لیــر بــود .اســانسهای خالــص مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش شــامل اوژنــول،
کارواکــرول و تیمــول (رشکــت ســیگام) بــود کــه در دمــای  60-70درجــه ســانتیگراد
بــر روی دســتگاه گــرم کــن اســتیرر در داخــل آب مقطــر براســاس غلظتهــای
مختلــف در تیامرهــای مــورد اســتفاده در هــر آزمایــش حــل و ســپس بــه محیــط

کشــت اضافــه گردیــد .بــه منظــور تهیــه محیــط کشــت پــس از توزيــن  30گــرم
ســاكارز و حــل شــدن در آب مقطــر ،از تنظیــم کنندههــای رشــد ذکــر شــده و منــک
پــودری  MSدر مقــدار مــورد نیــاز بــه محيــط كشــت اضافــه شــد .حجــم محلــول
فــوق بــه یــک ليــر رســانيده و  pHمحيــط كشــت توســط  KOHو یــا  NaOHيــك
نرمــال تنظيــم و در نهايــت نيــز هفــت گــرم آگار ب ـراي جامــد کــردن محيطکشــت
اضافــه شــد .محیطهــای کشــت در اتــوكالو بــا دمــاي  121درجــه ســانتیگراد و
فشــار  1/2امتســفر بــه مــدت  20دقيقــه اســريل شــدند.
در ایــن پژوهــش از تــوت فرنگــی رقــم ‹ Fragaria x ananassa ‹Gaviotaکــه در
رشایــط گلخانــهای مناســب پــرورش یافتــه بودنــد اســتفاده شــد .ریزمنونههــای
مــورد اســتفاده برگهــای نســبتا جــوان بــود .برگهــا ابتــدا در زیــر آب جــاری بــه
هم ـراه یــک قطــره مایــع ظرفشــویی بــه مــدت  20دقیقــه شستشــوی اولیــه داده
شــد .ریزمنونههــای در حــدود  1در  1ســانتی مــر مربــع تهیــه گردیــد و از ســطح
رویــی بــرگ بــر روی محیــط کشــت قـرار داده شــد .در ریزمنونههایــی کــه نیــاز بــه
گندزدایــی بــا روشهــای متــداول داشــت (شــاهد) ،عملیــات گندزدایــی بــا اســتفاده
از ســفید کننــده تجــاری خانگــی (وایتکــس گلرنــگ)  50درصــد (دارای  2/25درصــد
مــاده فعــال) بــه مــدت  5دقیقــه صــورت گرفــت .ســپس ریزمنونههــای كشــت شــده
در داخــل اتاقــك رشــد کنــرل شــده بــا دمــاي  23±0/1درجــه ســانتيگراد در رشايــط
 16ســاعت روشــنایی و هشــت ســاعت تاریکــی نگهــداري شــدند.
این پژوهش نیز در قالب چهار آزمایش مجزا اجرا گردید.
آزمایــش اول :بهمنظــور کنــرل پاتوژنهــای گیاهــی در ایــن آزمایــش از غلظــت پایــه
 0/5درصــد ســه نــوع اســانس اوژنــول ،کارواکــرول و تیمــول در زمانهــای صفــر،
 90 ،60 ،30و  120ثانیــه ب ـرای گندزدایــی ریزمنونههــای برگــی اســتفاده شــد .ایــن
آزمایــش بــه صــورت فاکتوریــل بــا دو عامــل نــوع اســانس (بــا ســه ســطح) و زمــان
گندزدایــی (بــا پنــج ســطح) در قالــب طــرح کامــا تصادفــی بــا ســه تکـرار اجـرا شــد.
آزمایــش دوم :بهمنظــور کنــرل پاتوژنهــای گیاهــی در ایــن آزمایــش از غلظــت پایــه
 0/5درصــد ســه نــوع اســانس اوژنــول ،کارواکــرول و تیمــول در زمانهــای صفــر،5 ،
 10و  20دقیقــه ب ـرای گندزدایــی ریزمنونههــای برگــی اســتفاده شــد .ایــن آزمایــش
بــه صــورت فاکتوریــل بــا دو عامــل نــوع اســانس (بــا ســه ســطح) و زمــان گندزدایــی
( بــا چهــار ســطح) در قالــب طــرح کامــا تصادفــی بــا ســه تکـرار اجـرا شــد.
آزمایــش ســوم :بهمنظــور کنــرل پاتوژنهــای گیاهــی در ایــن آزمایــش از غلظــت
پایــه یــک درصــد ســه نــوع اســانس اوژنــول ،کارواکــرول و تیمــول در زمانهــای
صفــر10 ،5 ،و  15دقیقــه ب ـرای گندزدایــی ریزمنونههــای برگــی اســتفاده شــد .ایــن
آزمایــش بــه صــورت فاکتوریــل بــا دو عامــل نــوع اســانس (بــا ســه ســطح) و زمــان
گندزدایــی ( بــا پنــج ســطح) در قالــب طــرح کامــا تصادفــی بــا ســه تکـرار اجـرا شــد.
آزمایــش چهــارم :در آزمایــش اول ،ابتــدا پایههــای مــادری تــوت فرنگــی در گلخانــه
بــا ســه اســانس بــا غلظــت  0/5درصــد اوژنــول ،کارواکــرول و تیمــول ســطح رویــی و
پشــتی برگهــا کامــا محلــول پاشــی شــدند .ســپس از پایههــای محلــول پاشــی شــده
پــس از دو روز ریزمنونههــای برگــی گرفتــه شــد و تحــت دو تیــار بــدون هیــچ نــوع
گندزدایــی (قـرار دادن ریزمنونههــا  5دقیقــه در آب مقطــر اســریل) و یــا گندزدایــی
بــا غلظــت  0/5درصــد اوژنــول بــه مــدت  5دقیقــه گندزدایــی ،ســه بــار شستشــو
بــا آب مقطــر اســریل و ســپس در محیــط کشــت اســریل کشــت شــدند .بــه دلیــل
اینکــه در آزمایشهــای قبلــی اوژنــول کمرتیــن اثــر قهــوهای شــدن را داشــت ،ب ـرای
گندزدایــی ســطحی فقــط از اســانس اوژنــول اســتفاده شــد .همچنیــن ریزمنونههــای
گرفتــه شــده از پایههــا بــدون هیچگونــه اعــال اســانس پاشــی بـرای مقایســه ســایر
تیامرهــا بــا آن بــه عنــوان شــاهد در نظــر گرفتــه شــد .ایــن آزمایــش بــه صــورت
فاکتوریــل بــا دو فاکتــور نــوع اســانس (ســه ســطح) و عملیــات گندزدایــی (دو ســطح)
در قالــب طــرح کامــا تصادفــی اجـرا شــد.
بــه طــور کلــی نتایــج ایــن آزمایــش براســاس می ـزان قهــوهای شــدن ریزمنونههــای
کشــت شــده براســاس عالیــم پدیــده قهــوهای و ســیاه شــدن ســطح بــرگ ،می ـزان
آلودگــی باکرتیایــی ریزمنونههــا براســاس وجــود لکههــای ژالتینــی بــه رنــگ زرد،
ســفید ،شــیری و صورتــی ،می ـزان آلودگــی قارچــی براســاس کلونیهــای میســیلیوم
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ســفید و ســیاه و میـزان ســامل بــودن ریزمنونههــای کشــت شــده و تولیــد کالــوس در
محیــط کش ـتهای مختلــف از روز اول پــس از کشــت مــورد ارزیابــی و یادداشــت
بــرداری قـرار گرفــت .دادههــا ابتــدا بــه درصــد تبدیــل شــدند و پــس از نرمــال کــردن
دادههــای غیرنرمــال بــا اســتفاده از روش لگاریتــم بــا  ANOVAو بــا اســتفاده از
نــرم افـزار  SASتجزیــه شــدند .آزمــون چنددامنـهای دانکــن( )DMRTبـراي تعيــن
معن ـيدار بــودن تفــاوت آمــاري بیــن ميانگــن تيامرهــا انجــام شــود.

نتایج
نتایــج آزمایــش اول :نتایــج جــدول تجزیــه واریانــس نشــان دهنــده اثــر معنـیدار

اثــرات ســاده و متقابــل نــوع اســانس و زمــان گندزدایــی بــر روی آلودگیهــای
قارچــی ،باکرتیایــی و میــزان قهــوهای شــدن ریزمنونــه بــود .مقایســه میانگینهــا
نشــان داد کــه گندزدایــی بــا اوژنــول نیــز هیچگونــه اثــر مخربــی بــر مــرگ و
قهــوهای شــدن ریزمنونههــا نداشــت .گندزدایــی بــا اســانسهای کارواکــرول و تیمــول

نتایــج آزمایــش دوم :نتایــج جــدول تجزیــه واریانــس تاثیــر اســانسهای مختلــف
بـرای گندزدایــی ریزمنونههــا نشــان داد کــه هــم اثـرات ســاده و هــم اثـرات متقابــل
نــوع و زمــان گندزدایــی (در ســطح  0/01درصــد) بــر پاســخ درون شیش ـهای تــوت
فرنگــی موثــر بــود .مقایســه میانگیــن اثــر متقابــل نــوع اســانس در زمــان گندزدایــی
ریزمنونــه نشــان دهنــده ایــن بــود کــه بــا افزایــش زمــان گندزدایــی ،میـزان قهــوهای
شــدن ریزمنونــه نســبت بــه شــاهد افزایــش یافــت .زمانهــای  5و  10دقیقــه از
نظــر اثــر بــر روی می ـزان قهــوهای شــدن نســبت بــه یکدیگــر تفــاوت معن ـیداری
نداشــتند ولــی مــدت زمــان  20دقیقــه گندزدایــی ریزمنونههــای برگــی تــوت فرنگــی
بــا اســانسها بــه شــدت قهــوهای شــدن را افزایــش داد ،بــه گون ـهای کــه گندزدایــی
بــا  20دقیقــه کارواکــرول در حــدود  80درصــد ریزمنونههــا را از بیــن بــرد .گندزدایــی
ریزمنونههــا بــا اســانس اوژنــول بــر خــاف دو اســانس دیگــر در هیچکــدام از
زمانهــا نتوانســت آلودگــی باکرتیایــی را نســبت بــه شــاهد کنــرل کنــد .گندزدایــی
ریزمنونههــای برگــی تــوت فرنگــی بــا اســانسهای تیمــول و بهویــژه کارواکــرول بــه
میـزان زیــادی توانســتند آلودگــی باکرتیایــی را نســبت بــه شــاهد کاهــش دهنــد .در
هــر تیــار بیــن زمانهــای مختلــف گندزدایــی ( 10 ،5و  20دقیقه) تفــاوت معنیداری

در همــه زمانهــا میــزان قهــوهای شــدن ریزمنونــه را نســبت بــه شــاهد افزایــش
داد و بیشــرین می ـزان قهــوهای شــدن گندزدایــی بــا اســانس تیمــول در زمانهــای
 60الــی  120دقیقــه بــود .بیــن زمانهــای مختلــف بــر روی می ـزان قهــوهای شــدن
ریزمنونههــا تفــاوت معنـیدار نبــود .اوژنــول در هیــچ کــدام از زمانهــای گندزدایــی
نتوانســت آلودگــی باکرتیایــی را کنــرل کنــد ولــی کارواکــرول در طــی زمانهــای
 90الــی  120دقیقــه ( 33درصــد) و تیمــول در زمانهــای  30الــی  120دقیقــه
( 52-59درصــد) گندزدایــی باعــث کنــرل آلودگــی باکرتیایــی ریزمنونههــای تــوت
فرنگــی نســبت بــه شــاهد شــد .اوژنــول و کارواکــرول در کنــرل آلودگیهــای قارچــی
کشـتها در همــه زمانهــای گندزدایــی کارآیــی نداشــت ولیتیمــول در مــدت زمــان
گندزدایــی  30الــی  90دقیقــه آلودگیهــای قارچــی ( 34-52درصــد) را نســبت بــه
شــاهد کاهــش داد (جــدول .)1

از نظــر کنــرل آلودگیهــای باکرتیایــی نبــود .در مــورد کنــرل آلودگیهــای قارچــی
ریزمنونههــای تــوت فرنگــی اثــر اســانسها مشــابه کنــرل آلودگیهــای باکرتیایــی
بــود .همچنــان کاربــرد اوژنــول جهــت گندزدایــی ریزمنونههــا تاثیــری در کنــرل
آلودگیهــای قارچــی نســبت بــه شــاهد نداشــت ( 100درصــد آلودگــی قارچــی).
ولــی کارواکــرول و تیمــول بــا افزایــش زمــان گندزدایــی ،تــا حــد زیــادی پاتوژنهــای
قارچــی را کنــرل کردنــد کــه بــا شــاهد تفــاوت معنـیداری داشــتند .کمرتیــن میـزان
آلودگــی قارچــی ( 8درصــد) بــا گندزدایــی ریزمنونههــای برگــی بــا  20دقیقــه تیمــول
بهدســت آمــد .براســاس نتایــج ایــن آزمایــش میتــوان نتیجهگیــری کــرد کــه هرچنــد
هیــچ کــدام از تیامرهــا بطــور  100درصــد نتوانســت آلودگیهــای درون شیش ـهای
را کنــرل کنــد ولــی تیــار گندزدایــی ســطحی ریزمنونههــای برگــی تــوت فرنگــی بــه
مــدت  10دقیقــه بــا  0/5درصــد اســانس کارواکــرول تــا حــد زیــادی آلودگیهــای
باکرتیایــی ( 83درصــد) و قارچــی ( 60درصــد) را نســبت بــه شــاهد کاهــش دهــد
ضمــن اینکــه حداقــل پدیــده قهــوهای شــدن ریزمنونههــا ( 10درصــد) در ایــن تیــار
مشــاهده شــد (جــدول .)2
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نتایــج آزمایــش ســوم :براســاس نتایــج آزمایــش اول و دوم ،در ایــن آزمایــش از
غلظــت بیشــر اســانسها بــرای گندزدایــی ســطحی ریزمنونههــای توتفرنگــی
یعنــی یــک درصــد اســتفاده شــد .نتایــج جــدول تجزیــه واریانــس نشــان دهنــده
معن ـیدار بــودن اکــر اث ـرات ســاده و متقابــل نــوع و غلظــت اســانس بــر صفــات
قهــوهای شــدن ،میــزان آلودگــی باکرتیایــی و قارچــی بــود .در طــی ایــن آزمایــش
اســانس اوژنولبــا زمــان گندزدایــی  5و  10دقیقــه و کارواکــرول  5دقیقــه در می ـزان
قهــوهای شــدن ریزمنونههــا تاثیــری نداشــتند .ولــی زمانهــای  10و  15دقیقــه
گندزدایــی بــا یــک درصــد کارواکــرول و تیمــول باعــث افزایــش میـزان ترشــح فنــل در
ریزمنونههــای برگــی شــدند.

بــا کاربــرد ســه نــوع اســانس میــزان شــیوع پاتوژنهــای باکرتیایــی در هنــگام
افزایــش زمــان گندزدایــی ریزمنونههــا از  10الــی  15دقیقــه نســبت بــه شــاهد
کاهــش یافــت ،بطوریکــه گندزدایــی ریزمنونههــا بــا  15دقیقــه از هــر ســه اســانس
بــه شــدت آلودگــی باکرتیایــی کاهــش یافــت .کمرتیــن میـزان آلودگــی باکرتیایــی در
تیــار گندزدایــی بــا کارواکــرول یــک درصــد بــه مــدت  15دقیقــه بهدســت آمــد.
در مــورد آلودگیهــای قارچــی اســانسهای کارواکــرول و تیمــول بهــر از اوژنــول
عمــل منودنــد و گندزدایــی ریزمنونــه بــا ایــن دو اســانس بــه مــدت  5الــی  15دقیقــه
آلودگــی قارچــی کش ـتها بــه می ـزان ناچیــز  5الــی  13درصــد رســید (جــدول .)3
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نتایــج آزمایــش چهــارم :نتایــج تجزیــه واریانــس اثــر اسانسپاشــی پایههــای مــادری
و گرفــن ریزمنونــه از آنهــا نشــان دهنــده اثــر معنــی داری بــر روی اکــر صفــات درون
شیش ـهای توتفرنگــی بــود .اث ـرات ســاده نــوع اســانس محلولپاشــی شــده بــر روی
میـزان قهــوهای شــدن ریزمنونههــا و میـزان آلودگــی باکرتیایــی ،اثـرات ســاده رشایــط
گندزدایــی بــر کلیــه صفــات و اث ـرات متقابــل نــوع اســانس محلولپاشــی شــده در
رشایــط گندزدایــی بــر صفــات میــزان قهــوهای شــدن و آلودگــی قارچــی همگــی
در ســطح  0/01معن ـیدار بــود .مقایســه میانگیــن نشــان داد کــه محلولپاشــی بــا
اســانسها بــر روی گیــاه مــادری اث ـرات نامطلوبــی نداشــت و حتــی در تیامرهایــی
کــه اسانسپاشــی شــده بــود بهویــژه تیمــول وضعیــت ظاهــری از نظــر شــادابی
و رشــد گیاهــان نســبت بــه شــاهد بهــر بــود .زمانیکــه ریزمنونههــای گرفتــه
شــده از پایههــای مــادری اسانسپاشــی شــده بــا کارواکــرول و تیمــول ،قبــل از
کشــت توســط اوژنــول  0/5درصــد بــه مــدت  5دقیقــه گندزدایــی شــدند میــزان
قهــوهای شــدن ریزمنونــه بــه شــدت زیــاد شــد بگونــهای کــه در کارواکــرول100 ،
درصــد و در تیمــول  40درصــد کشــتها از بیــن رفتنــد .اسانسپاشــی پایههــای
مــادری بــا اوژنولــو ســپس کشــت آنهــا (بــا گندزدایــی و بــدون گندزدایــی) هیچگونــه
عــوارض نامطلوبــی بــر روی ریزمنونههــا نداشــت .محلولپاشــی گیاهــان بــا اوژنــول

نتوانســت میــزان آلودگــی باکرتیایــی را در پایههــای مــادری کاهــش دهــد و بــا
شــاهد تفــاوت معن ـیداری نداشــت ولــی ریزمنونههایــی کــه از ایــن پایههــا گرفتــه
شــده بودنــد و قبــل از کشــت بــا اوژنــول گندزدایــی شــدند ،میـزان آلودگــی باکــری
آنهــا  20درصــد کاهــش یافــت .اسانسپاشــی بــا کارواکــرول و تیمــول می ـزان شــیوع
پاتوژنهــای باکرتیایــی را بــه میـزان زیــادی کاهــش داد .اسانسپاشــی بــا کارواکــرول
چــه زمانیکــه ریزمنونههــا گندزدایــی شــدند و چــه بــودن هیچگونــه گندزدایــی
ســطحی کشــت شــدند ،آلودگــی باکــری در حــدود  70الــی  85درصــد نســبت بــه
شــاهد کاهــش داد .تیمــول بــه شــدت کمــری آلودگیهــای باکرتیایــی را نســبت بــه
کارواکــرول کنــرل منــود .ریزمنونههــای حاصــل از پایههــای اسانسپاشــی شــده بــا
تیمــول درصــورت گندزدایــی  40درصــد و عــدم گندزدایــی  30درصــد نســبت بــه
شــاهد آلودگیهــای باکرتیایــی کاهــش یافــت .عــدم گندزدایــی ریزمنونههــای گرفتــه
شــده از ســه تیــار محلــول پاشــی بــا اســانسهای اوژنــول ،کارواکــرول و تیمــول هیــچ
اثــری در کنــرل آلودگیهــای قارچــی نداشــت ولــی زمانیکــه همیــن ریزمنونههــا بــا
اوژنــول ابتــدا گندزدایــی ســطحی و ســپس کشــت شــدند ،ریزمنونههــای گرفتــه شــده
از پایههــای محلولپاشــی بااوژنــول ،کارواکــرول و تیمــول بــه ترتیــب شــیوع قــارچ
 100 ،84و  100درصــد نســبت بــه شــاهد کاهــش یافتــه بــود (جــدول .)4

پیشــگیری و کنــرل آلودگیهــای میکروبــی در کشــت بافتهــای گیاهــی بــرای
موفقیــت کار از عوامــل حیاتــی محســوب میشــود .آلودگــی ایجــاد شــده توســط
میکروارگانیســمها از مهمتریــن عوامــل از بیــن رفــن گیاهــان کشــت شــده در
رشایــط درون شیشــهای محســوب میشــوند .ایــن میکروارگانیســمها بــا گیاهــان
کشــت شــده بــر رس تغذیــه رقابــت میکننــد و بــا افزایــش تراکــم و تولیــد ترکیبــات
ســمی ،ســبب افزایــش مــرگ و میــر ،نوســان در رشــد ،نکــروز بافــت ،کاهــش
شــاخهزایی و ریشــه دهیــو بــه طــور کلــی ســبب کاهــش بــازده تولیــد و حتــی
بازدارندگــی کامــل ،از کشــت میگردنــد .ضدعفونــی ســطحی یکــی از مراحــل بســیار
مهــم در جلوگیــری از شــیوع آلودگیهــای باکرتیایــی و قارچــی بــر روی ریزمنونههــا،
در طــی انجــام روشهــای کشــت بافــت اســت ،بــه همیــن علــت بهبــود روشهــا و
تحقیــق در مــورد مــواد جدیــد ضدعفونــی در کشـتهای درونشیشـهای از اهمیــت
قابــل مالحظــه برخــوردار اســت .موفقیتهــای پروتکلهــای کشــت بافــت گیاهــی
وابســته بــه ضدعفونــی ریزمنونــه اســت .در طــی انجــام ضدعفونــی ،مــواد زنــده
گیاهــی نبایــد فعالیــت زیســتی خــود را از دســت بدهنــد و تنهــا بایــد آلودگــی حــذف
گــردد ،بنابرایــن بایــد غلظــت مــواد ضدعفونــی کننــده و مــدت زمــان ضدعفونــی
بــه طــور متعــادل بــا توجــه بــه نــوع ریزمنونــه و عــدم ســمیت بــرای آن تعییــن

گــردد (گــوران و همــكاران .)1392 ،باکرتيهــا و قارچهــا از مهمرتیــن پاتوژنهــای
مشکلســاز در کشـتهای درون شيشـهاي هســتند .بطورکلــی یــک مــاده ضدعفــوين
کننــده ايــده آل بايــد در غلظتهــای پايــن و بــه فرمهــای مــواد طبيعــي برعليــه
دامنــه زيــادي از ميکروبهــا موثــر باشــد .عوامــل بســیاری بــر کارایــی ضدعفونــی
کنندههــای شــیمیایی و گندزداهــا تاثیــر میگذارنــد .عواملــی کــه بایــد در نظرگرفتــه
شــود شــامل انــواع میکروارگانیسـمهای موجــود ،غلظــت و ماهیــت مــواد ضدعفونــی
کننــده و مــدت زمــان تیــار میباشــد .امــروزه مقاومــت باکرتيهــا و قارچهــا
بــه قارچکشهــا و باکرتيکشهــاي معمــول عامــل محــدود کننــده در اســريل
کــردن مــواد گياهــی و محيــط کشــت اســت .اغلــب مــواد شــيميايي ضــد ميکــرويب
ســميت زیــادی بـرای موجــودات دارنــد و امــروزه عالقــه زيــادي بــه اســتفاده از مــواد
جديــدي کــه اميــن و موثــر باشــند ،وجــود دارد (.) Torres, 1989; Kumar, 2001
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه اســانسها توانســتند رشــد انــواع آلودگیهــا را
در برخــی از تیامرهــا مهــار کننــد .مطالعــات نشــان داده اســت کــه اســانسهای
اســتخراج شــده گياهــی نظیــر کارواکــرول ،تيمــول ،ائوجنــول ،لیمونینوبورنئــول
ممکــن اســت جايگزينــي مناســب بــراي از بیــن بــردن ميکروبهــاي مقــاوم
باشــند .همچنــن اينهــا یــک رسی مــواد طبيعــي هســتند کــه عــاوه بــر اميــن ب ـراي
ســامتي بــر ،ســازگار بــا طبيعــت نیــز میباشــند .فعالیــت ضدقارچــی فلفــل
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ســیاه علیــه قارچهــای  Rhizoctonia solani, Aspergillus flavusوFusarium
verticillioidesاز گــزارش شــده اســت ( .)Srichana et al., 2009فعالیــت
آنتیباکرتیایــی اســانسهایی ماننــد فلفــل ســیاه ( ،)Hoque et al., 2011زنجبیــل
( ،)Kamazeri et al., 2012میخــک هنــدی ( ،)Joshi et al., 2011اســطوخودوس
( ،)Hui et al., 2010لیمــو ،ترنــج ( ،)Kirbaslar et al., 2009و زردچوبــه (Allawi
 )et al., 2009علیــه برخــی پاتوژنهــای غذایــی گ ـرام مثبــت و گ ـرام منفــی نیــز از
گ ـزارش شــده اســت .در برريسهــاي متعــددي گ ـزارش شــده كــه اوژنــول ،تيمــول و
كارواكــرول بعنــوان بيشــرين اســانسهاي آويشــن داراي اثــرات آنتــي ميكــرويب و
آنتــي اكســيدانتي قــوي هســتند .تیمــول و کارواکــرول بــه دلیــل دارا بــودن ترکیبــات
فنولــی و گــروه هیدروکســیل بــر روی دیــواره ســلولهای میکروبــی و اجـزای ســازنده
آنهــا عمــل میکننــد .ویژگــی مهــم کارواکــرول و تیمــول آبگریــزی اســت کــه آنهــا
را قــادر میســازد در چربیهــای غشــاء دیــواره و میتوکنــدری ســلولهای باکــری
نفــوذ کــرده ،بــه پروتئینهــای غشــاء متصــل شــده ،لیپوپلــی ســاکاریدها را آزاد
کــرده ،و در نهایــت باعــث اختــال در ســاختامن و نفوذپذیــری آنهــا گــردد .در مرحله
آخــر ،از دســت رفــن محتویــات ســلول و خــروج مولکولهــا و یونهــای حیاتــی
منجــر بــه مــرگ میکروبــی میشــود .نــوع اســانس ،غلظــت و زمــان در معــرض قـرار
گرفــن ریزمنونههــا همگــی در میــزان ضــد میکروبــی آلودگیهــای باکرتیایــی و
قارچــی موثــر بــود .نوبلــوچ و همــکاران ()Knobloch et al., 1989کــه تفــاوت در
می ـزان قارچکشــی اســانسها بــه نظــر میرســد بســتگی بــه می ـزان حاللیــت درآب
و خــواص چربیدوســتی آنهــا اســت .فعالیــت قارچکشــی اســانسها بــا غلظــت
آنهــا رابطــه زیــادی دارد .کارواکــرول داراي ســاختار فنــي اســت کــه فعالیــت ضــد
ميکــرويب آن بــر روي باکرتيهــا ،قارچهــا و مخمــر ثابــت شــده اســت (Botelho et
 .)al. 2007; Martinez-Romero et al., 2007; Yahyazadeh et al., 2008تيمــول
نیــز يکــي از مــواد باکــري کــش و قــارچ کــش اســت کــه بطــور موثــری بــر روي
بيــاري هــاي گياهــي کاربــرد دارد (;Braga et al., 2008; Yahyazadeh et al., 2008
.)Olasupo et al., 2007; Svircev et al., 2007
تاکنــون گزارشهــای بســیار کمــی در مــورد کاربــرد اســانسها بــرای ضدعفونــی
ریزمنونههــا در رشایــط درون شیشــهای در دســرس اســت .کاربردهــای مختلــف
اســانسها بــه منظــور گندزدایــی ریزمنونــه و یــا گندزدایــی محیــط کشــت بیشــر
در کنــرل آلودگیهــای قارچــی موثــر بــود تــا آلودگیهــای باکرتیایــی .مشــابه نتایــج
ایــن تحقیــق تقــیزاده و ســلگی ( )2015نیــز زمانیکــه از تیمــول و کارواکــرول
ب ـرای گندزدایــی ریزمنونههــای گــرهای برموداگــرس اســتفاده کردنــد دریافتنــد کــه
آلودگیهــای قارچــی توســط ایــن اســانسها کنــرل شــد تــا آلودگیهــای باکرتیایــی.
همچنیــن دیــن و همــکاران ( )2013اثـرات اســانسها را بــه عنــوان مــواد ضدعفونــی
کننــده بــر روی رشایــط اســریل محیــط کشــت  MSو رشــد گرههــای داوودی بــر
روی محیطهــای تیــار شــده گ ـزارش کردنــد .آنهــا تکنیــک جایگزینــی عصارههایــی

ماننــد دارچیــن ،اســطوخودوس ،لیمــو و غیــره را بـرای ضدعفونــی محیــط کشــت بــه
منظــور جایگزینــی اتــوکالو کــردن محیــط کشــت معرفــی کردنــد کــه بــا نتایــج مــا
مبنــی مهــار کامــل آلودگیهــای قارچــی و باکرتیایــی محیــط کشــت مشــابهت دارد.
یکــی از موانــع کاربــرد اســانسها بــه منظــور گندزدایــی محیــط کشــت و ریزمنونههــا،
صدمــات شــدید بــر روی بافــت برگــی توتفرنگــی و آزاد شــدن فنــل و در نهایــت
مــرگ ریزمنونههــا در طــی ایــن آزمایــش بــود کــه ایــن اتفــاق را میتــوان بــه
طبیعــت روغنــی اســانس نســبت داد .توتفرنگــی نیــز ماننــد ســایر جنسهــای
خانــواده رزاســه دارای ترکيبــات فنــي زیــادی اســت و در اثــر تنشهــاي زنــده و
غريزنــده مقــدار آنهــا افزايــش مييابــد .در حــن جداســازي ريزمنونــه و پــس ازصدمــه
ديــدن بافــت ،ايــن ترکيبــات بــا فعاليــت پــي فنــل اکســيدازها کــه در پالس ـتهاي
ســلولها وجــود دارنــد ،اکســيد شــده و موجــب قهــوهاي يــا ســياه شــدن بافــت
مزبــور ميگردنــد .محصــوالت ايــن اکسيداســيون فعاليــت آنزميــي را متوقــف منــوده
و ســبب تــره شــدن بافتهــا ،عــدم تثبيــت ريزمنونــه درمحيــط کشــت و در نهايــت
مــرگ ريزمنونــه ميشــود ( .)Husain et al., 2007بطــور مشــابهی گــوران و همــکاران
( )1392اثـرات ســوختگی ریزمنونههــای انگــور را بــه دلیــل وجــود غلظتهــای زیــاد
اســانسها در محیــط کشــت بــر خــاف قــدرت بــاالي اســانسها درکنــرل عوامــل
آلــوده کننــده گــزارش کردنــد .بنابرایــن حساســیت شــدید سیســتم هــاي گیاهــی
و بافتهــاي علفــی گیــاه ،ممکــن اســت مانــع اســتفاده ازآنهــا درپروتکلهــاي
ضدعفونــی باشــد ،ولــی بــا توجــه بــه رسشــت روغنــی اســانسها ایــن احتــال
م ـیرود کــه بتــوان از آنهــا در غلظتهــاي پاییــن بــه عنــوان عامــل فعــال ســطحی
بـراي کاهــش کشــش ســطحی بــه جــاي مــواد شــیمیایی چونتویــن اســتفاده منــود کــه
بایــد مــورد بررســی ق ـرار بگیــرد.
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Abstract

زیست فناوری گیاهان داروئی

2015  سال،3  شامره،4جلد

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

Keywords: bacteria; carvacrol; fungi; thymol; tissue culture;

