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چکیده
موفقیت در تکنیک کشت بافت ،به خصوص در رابطه با گیاهان سوخدار ،به میزان کنترل آلودگی میکروبی در طیی دور کشیت وابهیته مییباشی.
اعمال تیمارهای مختلف نظیر تیمار گرمایی و کاربرد قارچکشهای مختلف میتوان .به کنترل آلودگی میکروبی و به دنبال آن ،افزایش درص .زن .میانی
ریزنمونه ها کمک نمای .لذا پژوهش حاضر با ه.ف بررسی اثر تیمار گرمایی و کاربرد قارچکش بنومیل بر کاهش آلیودگی کشیت درون شیشیهای گییا
نرگس ،به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با  2عامل شامل غلظت قارچکش بنومیل در محیط کشت (یک و دو در هزار) ،اعمال و
یا ع.م اعمال تیمار گرمایی ( 2سطح) با  10تکرار انجام ش .به منظور اعمال تیمار گرمایی از آب گرم  54درجه سانتیگراد به م.ت یک ساعت اسیتااد
گردی .از محیط کشت پایه  MSتکمیل ش .با تنظیمکنن .های رش 1( BA .میلیگرم در لیتر) و  0/2( NAAمیلیگرم در لیتر) برای کشت ریزنمونیه
های فلس جاتی استااد ش .نتایج پژوهش حاضر نشان داد با وجود آنکه کمتری ن درص .آلودگی در شرایط اعمال تیمار گرمایی و کاربرد دو گرم در لیتر
بنومیل حاصل ش ،.ولی با این حال بیشترین درص .قهو ای ش.ن ریزنمونهها نیز در این تیمار مشاه .ش .که منجر به کاهش پتانهیل باززایی ریزنمونیه
ها ش .لذا با در نظر گرفتن درص .قهو ای ش.ن ،درص .باززایی و درص .آلودگی ریزنمونهها ،ع.م اعمال تیمار گرمایی و کاربرد محیط کشت حاوی ییک
گرم در لیتر قارچکش بنومیل جهت کشت ریزنمونههای فلس جاتی گیا نرگس توصیه میگردد
واژههای کلیدی :بنومیل ،درص .زن .مانی ،درص .قهو ای ش.ن ،کشت بافت

مقدمه

1

پیشگیری و کنترل آلودگیهای میکروبی در کشت بافیت گییاهی
برای موفقیت کار از عوامل حیاتی محهوب میشیود آلیودگی ایجیاد
ش .توسط میکروارگانیهمها از مهمترین عوامل از بین رفتن گیاهیان
کشت ش .در شرایط درون شیشهای محهوب میشون .از جمله ایین
میکروارگانیهمها باکتریها ،قارچها و جلبیکهیا مییباشین )4( .ایین
میکروارگانیهم ها با گیاهان کشت ش .بر سر تغذیه رقابت میکننی .و
با افزایش تراکم و تولی .ترکیبات سمی سیبب افیزایش میر و مییر،
نوسان در رش ،.نکروز بافت ،کاهش شاخهزایی و ریشهدهی و به طیور
کلی سیبب کیاهش بیازد تولیی .و حتیی بازدارنی.گی کامیل از رشی.
 1و  -3استادیاران ،گرو بیوتکنولیو ی گیاهیان زینتیی ،جهیاد دانشیگاهی خراسیان
رضوی
 -2استاد ،گرو علوم باغبانی و مهن.سی فضای سبز ،دانشک .کشیاورزی ،دانشیگا
فردوسی مشه.
)Email: tehranifar2009@yahoo.com
(* -نویهن .مهئول:
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میگردن 9 ،8( .و  )22ض.عاونی ریزنمونه یکی از مراحل بهیار مهیم
در جلییوگیری از شیییوو آلییودگیهییای باکتریییایی و قییارری بییر روی
ریزنمونهها طی مراحل کشت بافت میباش .بیه همیین علیت بهبیود
روش ها و تحقیی در رابطیه بیا شیرایط ضی.عاونی در کشیت درون
شیشهای از اهمیت قابل مالحظهای برخوردار است در واقع ،موفقییت
پروتوکل های کشت بافت گیاهی وابهته به ض.عاونی ریزنمونه اسیت
( )22طی انجام ض.عاونی ،مواد زن .گیاهی نبای .فعالیت زیهتی خود
را از دست دهن .و تنها بای .آلودگی حذف گردد بنابراین بایی .غلظیت
مواد مورد استااد و م.ت زمان اعمال تیمارهای میورد نظیر بیه طیور
متعادل با توجه به نوو ریزنمونه تعییین گیردد ( )9انی.امهیایی نظییر
ریزوم ،استولون و سوخ که زیر خاک تشکیل میگردن ،.عالئیم شی.ی.
آلودگی را طی مراحل کشت بافت از خود نشان میدهن ،)14( .کیه بیا
اعمال تیمارهایی نظیر غلظتهای باالی مواد ضی.عاونیکننی .و ییا
افزایش م.ت زمان اعمال تیمار ض.عاونی ،میتوان عالئم آلیودگی را
تا ح.ودی کاهش داد با این حال با اعمال رنیین تیمارهیایی ،گیاهی
اوقات آلودگی در سطح باالیی مشاه .میگردد که نشان میده .کیه
قارچهای عامل آلودگی ب.ون بروز هیچگونه عالئم ظاهری ،در داخیل
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بافتهای گیاهی قرار دارن .که پس از کشت ،این عالئیم ظیاهر میی
شون .بنابراین ضروری به نظر میرسی .کیه روشهیای دیگیر نظییر
اعمال تیمار حرارتی جهت کنترل آلودگی داخلیی بافیتهیا نییز میورد
بررسی قرار گیرد ()13
جهت کشت درونشیشهای نرگس از قهیمتهیای مختلیف ایین
گیا به عنوان ریزنمونه استااد ش .است ( )11اما بهترین ریزنمونیه
قطعات فلس جاتی یا قطعات کورک برش خورد سوخ مییباشی .بیا
این حال ،آلودگی میکروبی بافتها یا ارگانهایی که زیر زمین تشکیل
میشون( .مانن .سوخها) یک مشکل ج.ی برای کشت درونشیشیهای
آنها میباش )20( .با استااد از تیمارهای ش.ی .ض.عاونی سطحی بیا
کمک اتانول یا هیپوکلریت س.یم و یا محیط کشت حاوی قارچکیش،
میتوان آلودگی را تا ح.ودی حذف کیرد ( )6از آنجیایی کیه آلیودگی
طی شرایط کشت درونشیشهای نرگس ،یکی از موانع تکثیر این گیا
زینتی میباش .و باعث از بین رفتن تع.ادی و یا گاهی تمامی کشتها
می گیردد ،لیذا ایین تحقیی بیا هی.ف حیذف و ییا کیاهش آلیودگی
ریزنمونههای گیا نرگس به منظور بهینهسیازی شیرایط کشیت درون
شیشهای این گیا زینتی انجام ش.

 3مرتبه در باز های زمیانی  10 ،5و  15دقیقیه بیا آبمقطیر اسیتریل
آبکشی گردی.ن .پس از شهتشو ،سوخها در داخل پتیری دییش روی
کاغذ صافی استریل ،قرار داد ش.ن .فلسهای خارجی سوخها کیه در
مواجه با ماد گن.زدا آسیب دی .بودن ،.ج.ا و سیوخهیا بیا اسیتااد از
اسکالپل به صورت شعاعی به هشت قطعه مهاوی بیرش داد شی.ن،.
به طوری که هر قطعه دارای بخشی از صاحه پایگیاهی بیود سیپس
قطعات برش خورد به فلسهای جاتی تقهیم شی.ن( .شیکل  ،)1بیه
طوریکه از هر سوخ  32ع.د ریزنمونه فلس جاتی ب.ست آم .پیس از
این مرحله ،ریزنمونهها با استااد از یک پنس استریل در روی محییط
کشت انتقال داد ش.ن .و با آرایش افقی روی محییط کشیت اسیتقرار
یافتن .پس از استقرار ریزنمونهها در محیط کشت ،درب ظروف کشت
توسط فویل آلومینومی بهته ش)14( .

مواد و روشها
این پژوهش در آزمایشگا گرو بیوتکنولو ی گیاهان زینتی جهیاد
دانشیگاهی مشیه .انجیام شی .سیوخ نیرگس شیهال(Narcissus ،
) tazetta L.بع .از خشک ش.ن قهمتهای هوایی گیا  ،از گلخانهای
در شهرستان کاشمر جمعآوری گردی .پس از انتقال به آزمایشگا  ،بیه
منظور ض.عاونی مواد گیاهی ،ابت.ا فلیسهیای آسییب دیی .و آلیود
حذف گردی.ن .و سپس سوخها به م.ت  30دقیقه زیر آب جاری و رن.
قطر مایعشوین .رایج شهتشو داد ش.ن .تا گیرد و غبیار و همچنیین
مواد زائ .دیگر از سطح آن برطیرف گیردد بیه منظیور اعمیال تیمیار
حرارتی ،پس از این مرحله سوخها به دو گرو تقهیم ش.ن .در گیرو
اول ،تیمار حرارتی اعمال نگردیی .و در گیرو دوم تیمیار حرارتیی 54
درجه سانتیگراد به م.ت یک ساعت با استااد از دسیتگا بینمیاری
اعمال گردی .پس از این مرحله ،از اتانول  70درصی .بیه می.ت ییک
دقیقه برای از بین بردن آلودگیهای باکتریایی استااد گردی .و پس از
انتقال بشر حاوی سوخها به زیر هود المینیار و آبکشیی بیا آب مقطیر
استریل ،برای از بین بردن آلودگیهای قارری از محلیول  1/5درصی.
هیپوکلریت س.یم به م.ت  30دقیقه استااد ش .بیه منظیور کیاهش
کِشش سطحی و افزایش سطح تماس سوخ و ماد ضی.عاونیکننی، .
بهییته بییه حجییم محلییول 2 ،تییا  3قطییر تییوئین  20بییه محلییول
ض.عاونیکنن .اضافه ش .طی م.ت ض.عاونی و بیه منظیور بهبیود
تماس گیا با ماد گن.زدا ،محلول با دست تکیان داد شی .در پاییان
م.ت ض.عاونی ،ریزنمونهها تحت شرایط استریل در زیر هود المینیار

شکل  -1ریزنمونههای فلس جفتی نرگس
Figure 1- Narcissus twin scale explants

از محیط کشت پایه  )17( MSتکمیل ش .با تنظییمکننی .هیای
رش 1( BA .میلییگیرم در لیتیر) و  0/2( NAAمیلییگیرم در لیتیر)
استااد ش .جهت بررسی اثر غلظت قارچکیش در محییط کشیت بیر
کنترل آلودگی شرایط کشت ،از قارچکش بنومییل بیا غلظیت ییک در
هزار و دو در هزار استااد گردی .ب.ین منظور قارچکش مورد نظیر بیا
غلظت مشخص تهیه گردی .و ج.اگانه به می.ت  15دقیقیه در دمیای
 121درجه سانتیگراد اتوکالو گردی.ن .و در زیر هود المینار به محیط
کشت افزود ش.ن .همچنین در محیط کشت یاد ش 30 .گرم در لیتر
ساکارز به عنوان منبع کربوهی.رات و هشت گیرم در لیتیر آگیار بیرای
جام .کردن محیط کشت به کار برد ش .قبیل از افیزودن آگیارpH ،
محیط کشت در  5/7تنظیم ش .و سپس محیط کشتها به می.ت 15
دقیقه در دمای  121درجه سانتیگراد اتوکالو ش.ن .و پس از افیزودن
قارچکش ،در ویالهایی به میزان  15میلیلیتر توزیع گردی.ن .پیس از
کشت ،ریزنمونهها به شرایط نوری  16ساعت روشنایی (2500-3000
لوکس) در دمای  25±1درجه سانتیگراد منتقل ش.ن .پس از گذشت
 30روز عکسالعمل ریزنمونهها (تعی.اد سیوخکهیای تشیکیل شی، .
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درص .باززایی ریزنمونه ها ،درص .آلیودگی باکترییایی ،درصی .آلیودگی
قارری ،درص .ریزنمونههای قهو ای ش ) .مورد ارزییابی قیرار گرفیت
این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل
( )2×2با  2عامل ،شامل غلظت قارچکش بنومیل در محیط کشیت (2
سطح) ،اعمال و یا ع.م اعمال تیمار گرمایی ( 2سیطح) ،بیا  10تکیرار
انجام ش .آماد سیازی داد هیا در برنامیه  Excelو تجزییه و تحلییل
داد ها با استااد از نیرمافیزار  JMP-8انجیام شی .مقایهیه مییانگین
تیمارها با آزمون  LSDانجام شی .و در نهاییت بیا اسیتااد از برنامیه
 Excelنمودارهای مربوط به آنها رسم گردی.
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نتایج حاصل از تجزیه واریانس داد ها نشان داد کیه اثیر غلظیت
بنومیل و تیمار گرمایی و اثرات متقابل آنها بر درص .باززایی ریزنمونیه
ها معنیدار بود (ج.ول  )1افزایش غلظت بنومیل در محییط کشیت و
همچنین اعمال تیمار گرمایی تاثیر منای بر باززایی ریزنمونهها داشت،
به طوری که بیشترین میانگین این صیات ( 93درصی ).در ریزنمونیه
های کشت ش .در محیط کشت حاوی یک گیرم در لیتیر بنومییل و
شرایط ع.م اعمال تیمار گرمایی حاصل ش .در حالی که کاربرد تیمیار
گرمایی و استااد از محیط کشت حاوی دو گرم در لیتر بنومیل منجیر
به کمترین درص .باززایی ( 32درص ).در ریزنمونهها گردی( .شکل )2

نتایج و بحث
جدول  -1تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر غلظت قارچکش و تیمار گرمایی بر کنترل آلودگی کشت درون شیشهای
فلس جفتی نرگس
Table 1- ANOVA (Mean Square) of fungicide concentration and heat treatment on contamination control of Narcissus tazetta
twin scale explants in vitro

قهوه اي شدن

قطر پیازچه

تعداد پیازچه

درجه

Regeneration
)(%

)Contamination (%

Browning
)(%

Bulblet
diameter

Bulblet
number

آزادي
df

** 5487.31

** 1775.55

** 5487.31

ns

0.001

1.22 ns

1

** 14231.76

** 381.30

** 14231.76

0.009 ns

** 4.90

1

تیمار گرمائی

** 752.56

** 2333.25

** 752.56

0.001 ns

0.62 ns

1

)Heat treatment (B
A×B

15.34

13.35

15.34

0.009

0.698
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باززایي

آلودگي

منبع تغییرات
S.O.V

غلظت قارچکش
Benomyl concentration
)(A

خطا

Error

** * ،و  nsبه ترتیب معنیدار در سطح احتمال یک درصد ،پنج درصد و عدم معنی دار.
**, * and ns: significant at 1%, 5% and non-significant, respectively.

از سوی دیگر محاسبه درص .قهو ای ش.ن ریزنمونهها نشان داد
که تاثیر تیمارها بر این صات نیز معنیدار بود اعمال تیمار گرمیایی و
کاربرد بنومیل با غلظت دو گرم در لیتیر ،تیاثیر شی.ی.ی بیر افیزایش
درص .قهو ای ش.ن ریزنمونهها داشیت و بیشیترین مییانگین در ایین
تیمار حاصل ش ،.در صورتی که ع.م کاربرد تیمیار گرمیایی و کیاهش
غلظت بنومیل در محیط کشت بیه مییزان ییک گیرم در لیتیر باعیث
کاهش میزان قهو ای ش.ن ریزنمونهها گردی( .شکل )3
بر اساس نتایج به دست آم .اثر تیمار گرمایی بر تعی.اد سیوخک
باززایی ش .معنیدار بود ،به طوری که کیاربرد تیمیار گرمیایی تیأثیر
منای بر تع.اد سوخک باززایی ش .داشت و باعث کاهش  25درص.ی
این صات در مقایهه با شرایط ع.م اعمال تیمار گرمایی ش .در واقیع
با اعمال تیمار گرمایی پتانهیل باززایی ریزنمونهها کاهش مییاب .کیه
در نتیجه منجر به کاهش  27درص.ی تع.اد سوخک باززایی ش .میی
گردد (شکل  )4ان.از گیری قطر سوخکهای باززایی شی .نشیان داد
که تیمار گرمایی تأثیر معنیداری بر این صات ن.اشت ولی با این حال

در شرایط ع.م اعمال تیمار گرمایی ،سوخکهای به نهبت قطیورتری
(با قطر  0/72میلیمتر) تشکیل گردی( .شکل  5و شکل -6ب)
میییزان مقاومییت گیییا بییه تیمییار گرمییایی ،بهییتگی بییه شییرایط
فیزیولو یکی گیا نظیر ان.از و محتوای رطوبیت گییا  ،قی.رت رشی،.
وضعیت الیههای خارجی ،میزان درجه حرارت در هنگام رشی ،.سیطح
رکود و خواب ،سن و ساختار نتیکی گیا دارد در پژوهش انجام ش.
روی گیا لیلیوم مشخص گردی .که اعمیال تیمیار گرمیایی  45درجیه
سانتی گراد به م.ت ییک سیاعت ،باعیث قهیو ای شی.ن و تیأخیر در
باززایی ریزنمونه ها گردی .همچنین اعمال این تیمار تیأثیر منایی بیر
تع.اد سوخک باززایی ش .داشت و درص .باززایی ریزنمونهها نییز بیه
میزان  25درص .کاهش یافت ،درحالیکه اعمال تیمارهای گرمایی 40
تا  44درجه سانتیگراد تأثیر منای بر میزان باززایی ریزنمونهها ن.اشت
( )15لذا انتخاب دمای مناسب با توجیه بیه مییزان حهاسییت بافیت
گیاهی جهت انتخاب صحیح تیمار گرمایی اهمیت ویژ ای دارد
درص .آلودگی که شامل آلیودگی باکترییایی و قیارری مییباشی،.
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پارامتر مهمی در این پژوهش محهوب میگردد نتایج من.رج در شکل
 7نشان میده .که در ریزنمونههای فلس جاتی کشت ش .در محیط
کشت حاوی  1گرم در لیتر بنومیل و اعمال تیمار گرمیایی ،بیشیترین
درص .آلودگی مشاه .ش .که شامل  21درص .آلیودگی قیارری و 14
درص .آلودگی باکتریایی بیود و تایاوت معنییداری بیا سیایر تیمارهیا

داشت از سوی دیگر ،کمترین درصی .آلیودگی ( 7درصی ).در شیرایط
اعمال تیمار گرمایی و محیط کشیت حیاوی  2گیرم در لیتیر بنومییل
حاصل ش .همچنین بین غلظتهای یک و دو گرم در لیتر بنومیل در
شرایط ع.م اعمال تیمار گرمایی اختالف معنیداری مشاه .نگردی.

شکل  -2اثر متقابل تیمار گرمایی × غلظت قارچکش در محیط کشت بر درصد باززایی ریزنمونههای فلس جفتی نرگس
Figure 2- Interaction effects of heat treatment ×fungicide concentration on regeneration (%) of Narcissus twin scale explants.
)(LSD, p≤0.05

شکل  -3اثر متقابل تیمار گرمایی×غلظت قارچکش در محیط کشت بر درصد قهوهای شدن ریزنمونههای فلس جفتی نرگس
Figure 3- Interaction effect of heat treatment ×fungicide concentration on browning (%) of Narcissus twin scale explants.
)(LSD, p≤0.05
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 اثر تیمار گرمایی بر تعداد سوخک باززایی شده ریزنمونههای فلس جفتی نرگس-4 شکل
Figure 4- Effect of heat treatment on regenerated bulblet number of Narcissus twin scale explants. (LSD, p≤0.05)

 اثر تیمار گرمایی بر قطر سوخک باززایی شده ریزنمونههای فلس جفتی نرگس-5 شکل
Figure 5- Effect of heat treatment on regenerated bulblet diameter of Narcissus twin scale explants. (LSD, p≤0.05)

ب

الف

 سوخکهای تشکیل شده از ریزنمونه فلس جفتی در شرایط: ب، مراحل اولیه تشکیل سوخک از ریزنمونههای فلس جفتی نرگس: الف-6 شکل
عدم اعمال تیمار گرمایی
Figure 6- A: Early stages of bulblet formation from Narcissus twin scale explants. B: Bulblet formation from Narcissus twin
scale explants, in the absence of heat treatments. (LSD, p≤0.05)
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شکل  -7اثر متقابل تیمار گرمایی × غلظت قارچکش در محیط کشت بر درصد آلودگی ریزنمونههای فلس جفتی نرگس
Figure 7- Interaction effect of heat treatment ×fungicide concentration on contamination (%) of Narcissus twin scale
)explants. (LSD, p≤0.05

پژوهشها نشان میدهن .که کاربرد قیارچکیشهیا مییتوانی .بیه
کنترل آلودگی در شرایط کشیت بافیت کمیک نمایی 7( .و  ،)18و بیر
اساس تحقیقات انجام ش ، .مؤثرترین تیمار در مقابل آلودگی قیارری،
قارچکش بنومیل میباشی )1( .از آنجیاییکیه ایین قیارچکیش ،جیزو
قارچکشهای سیهتمیک محهوب میگردد ،لذا جهت حذف قارچهای
داخلی مای .مییباشی )16( .اسیمیت ( )21گیزارش نمیود اسیتااد از
تیمارهای قارچکش (نظیر بنومیل با غلظت  0/5درص ).قبل از کشیت
نمونهها ،می توان .به کیاهش آلیودگی قیارری کمیک نمایی .آلتیان و
همکاران ( )3از تیمارهای شییمیایی مختلایی بیرای کنتیرل آلیودگی
میکروبی در کشت درون شیشه ای لیلییوم اسیتااد کردنی .و بهتیرین
پاسخ را پس از اعمال ترکیب  100میلیگرم در لیتر بنومیل به همیرا
 100میلی گرم در لیتر نیهتاتین به م.ت  30دقیقیه مشیاه .نمودنی.
نتایج مشابهی نیز توسط بارنت و مکگیلواری ( )5و آلین و همکیاران
( )2گزارش ش .است هال.من و همکاران ( )10نشیان دادنی .کیاربرد
محیط کشت  MSحاوی یک گرم در لیتر بنومیل باعث حیذف کامیل
آلودگی از ریزنمونه های گیا کاملیا گردی .در محلول آبی ،بنومیل بیه
دو ترکیب متیل -2بنزیمی.ازول کاربامات و بوتیل ایزوسیانات شکهته
می شود که هر دو در مقابل قارچ موثر میباشن )19( .مکیانیزم عمیل
بنومیل از طری جلوگیری ش.ی .از سنتز  DNAو یا فراین.های مرتبط
با تقهیم سلولی قارچها میباش 19( .و )23
مطالعات نشان میده .که کاربرد تیمار گرمایی نییز مییتوانی .در
کنترل آلودگی میکروبی در شرایط کشت درون شیشیهای میوثر باشی.
( 13و  )15در پژوهش انجام ش .روی گیا لیلییوم مشیخص گردیی.
که در شرایط ع.م اعمال تیمار گرمایی ،میزان آلودگی ریزنمونیههیای

فلهی ح.ود  50درص .بود و اعمال تیمار گرمایی  42درجه سانتیگراد
به م.ت یک ساعت ،تاثیر بهیار مطلوبی بر کاهش مییزان آلیودگی در
شرایط کشت بافت داشت ( )15در رابطه با ریزنمونههای گیا نیرگس
نیز ،اعمال تیمار گرمایی  54درجه سانتیگراد باعیث کیاهش آلیودگی
داخلی بافتها از  40تا  60درصی .بیه  5درصی .گردیی )13( .گیاهی
اوقات بع .از اعمال تیمار گرمایی ،میزان آلودگی افزایش میییابی .در
رابطه با گیا لیلیوم ،با اعمال ییک سیاعت تیمیار گرمیایی  44درجیه
سانتی گراد ،میزان آلودگی نهبت به تیمار گرمایی  42درجه سانتیگراد
افزایش یافت در واقع بع .از اعمال تیمار دمایی باال ،به علیت آسییب
بافتها ،پاتو نهای باقی مان .ممکن اسیت بیه آسیانی از بافیت آزاد
گردن .همچنین دمای باال ،اسپور پاتو نهای موجود در بافت را فعیال
کرد و در نتیجه باعث افزایش آلودگی مییگیردد ( )15بیا توجیه بیه
اینکه مطالعات انجام ش .در رابطه بیا تیأثیر تیمیار گرمیایی بیر روی
کاهش آلودگی میکروبی ریزنمونهها ،مح.ود بیه سیالهیای  1914تیا
 1997میباش .و پس از آن متوقف ش .است ( 12و  ،)15لذا رنین به
نظر می رس .که اعمال ایین تیمیار جهیت کنتیرل آلیودگی میکروبیی
کارایی الزم را ن.ارد در پژوهش حاضر نیز اعمال تیمار گرمایی باعیث
آسیب به بافتهای فلس گردی .و درص .باززایی ریزنمونیههیا کیاهش
یافت

نتیجهگیری
کنترل آلودگی قارری و باکتریایی ،به خصوص در رابطه با گیاهان
سوخدار که در تماس مهتقیم با بهتر کشت میباشن ،.یکی از مراحیل
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 ولی بیا ایین،.تیمار گرمایی و کاربرد دو گرم در لیتر بنومیل حاصل ش
ن ریزنمونیههیا نییز در ایین تیمیار. قهیو ای شی.حال بیشترین درص
 لذا با. که منجر به کاهش پتانهیل باززایی ریزنمونهها ش. ش.مشاه
 آلیودگی. بیاززایی و درصی. درص،ن. قهو ای ش.در نظر گرفتن درص
م اعمال تیمار گرمایی و کاربرد محییط کشیت حیاوی. ع،ریزنمونهها
یک گرم در لیتر قارچکش بنومیل جهت کشت ریزنمونیههیای فلیس
جاتی گیا نرگس توصیه میگردد

 اعمیال تیمارهیای.اساسی در شرایط کشت درون شیشهای مییباشی
مختلف از جمله تیمار گرمایی و کاربرد قارچکشهیا نظییر بنومییل در
 به کنترل آلودگی میکروبی سوخ نیرگس شیهال.محیط کشت میتوان
 تأثیر منایی. با این حال اعمال رنین تیمارهایی میتوان.کمک نماین
 لذا انتخاب تیمار مناسب به،.بر پتانهیل باززایی ریزنمونهها داشته باش
نحوی که باعیث کنتیرل آلیودگی میکروبیی و از سیوی دیگیر حای
 نتایج پژوهش. حائز اهمیت میباش،پتانهیل باززایی ریزنمونهها گردد
 آلودگی در شرایط اعمیال.حاضر نشان داد با وجود آنکه کمترین درص

منابع
1- Ahmadi E., Nasr S.M.H., Jalilvand H., and Savadkoohi S.K. 2012. Contamination control of microbe Ziziphus
spina christti seed in vitro culture. Trees 26(4): 1299-1304.
2- Allen T.W., Enebak S.A., and Carey W.A. 2004. Evaluation of fungicides for control of species of Fusarium on
longleaf pine seed. Crop Protection 23(10): 979-982.
3- Altan F., Burun B., and Sahin N. 2010. Fungal contaminants observed during micropropagation of Lilium
candidum L. and the effect of chemotherapeutic substances applied after sterilization. African Journal of
Biotechnology 9(7): 991-995.
4- Bairu M.W., and Kane M.E. 2011. Physiological and developmental problems encountered by in vitro cultured
plants. Plant Growth Regulation 63(2): 101-103.
5- Barnett J.P., and McGilvray J.M. 2002. Reducing seed and seedlings pathogens improves longleaf pine seedlings
production. In: Gen. Tech. Rep. SRS-56. Asheville, NC: US Department of Agriculture, Forest Service, Southern
Research Station. 19-20.
6- Cohen D., and Whitehead H.C.M. 1987. Micropropagation of high health Narcissus and Iris. Comm. Rep. 14.
Plant Physiol. Div. DSIR. Plamerston North. New Zealand.
7- Eed A.M., Reddy S.A., Reddy K.M., da Silva J.A.T., Reddy P.V., Beghum H., and Venkatsubbaiah P.Y. 2010.
Effect of antibiotics and fungicides on the in vitro Production of Citrus limonia Osbeck Nodal Segment and Shoot
Tip Explants. Asian and Australasian Journal of Plant Science and Biotechnology 4(1): 66-70.
8- Ghazi Motlagh Z., Tehranifar A., Arouei H., and Jahanbakhsh V. 2012. Investigation the effect of several essential
oils and parabens on reducing the infection of media culture and growth, development of Malus domestica and
Chrysanthemum marifolium in vitro condition. MSc Thesis. Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian)
9- Goran A., Mozaffari A.A., and Ghaderi N. 2013. Investigation the effect of different antimicrobial compounds on
surface sterilization of grape (Vitis vinifera L.) explants during in vitro. The sixth congress of Agricultural research
findings. Kurdistan University. (In Persian)
10- Haldeman J.H., Thomas R.L., and McKamy D.L. 1987. Use of benomyl and rifampicin for in vitro shoot tip
culture of Camellia sinensis and C. japonica. HortScience 22(2): 306-307.
11- Hanks G.R. (Ed.). 2003. Narcissus and daffodil: the genus Narcissus. CRC press.
12- Hewitt T.R. 1914. Eelworms in narcissus bulbs. Journal of the Department of Agriculture and Technical
Instruction for Ireland 14: 345-353.
13- Hol G.M.G.M., and van der Linde P.C.G. 1992. Reduction of contamination in bulb-explant cultures of Narcissus
by a hot-water treatment of parent bulbs. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 31: 75-79.
14- Kharrazi M., Tehranifar A., Nemati H., and Bagheri A. 2016. Investigation of different methods of Amaryllis
(Hippeastrum× johnsonii) culturing and propagation for increasing the proliferation rate during in vitro and
greenhouse conditions. Ph.D. Dissertation. Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian)
15- Langens-Gerrits M., Albers M., and De Klerk G.J. 1997. Hot-water treatment before tissue culture reduces initial
contamination in Lilium and Acer. In Pathogen and Microbial Contamination Management in Micropropagation.
Springer Netherlands. 219-224.
16- Mng'omba S.A., du Toit E.S., Akinnifesi F.K., and Sileshi G. 2012. Efficacy and utilization of fungicides and
other antibiotics for aseptic plant cultures. Intech open Access Publisher.
17- Murashige T., and Skoog F. 1962. A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures.
Physiologia Plantarum 15(3): 473-497.
18- Niedz R.P., and Bausher M.G. 2002. Control of in vitro contamination of explants from greenhouse-and fieldgrown trees. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant 38(5): 468-471.
19- Pence V.C. 2005. In vitro collecting (IVC). I. The effect of collecting method and antimicrobial agents on

1398  پاییز،3  شماره،33  جلد،)نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي

20212223-

384

contamination in temperate and tropical collections. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant 41(3): 324332.
Sharifi A., Moshtaghi N., and Bagheri A.R. 2010. Applied Plant Tissue Culture. First Edition, Jahad-e-daneshgahi
publication, Mashhad. (In Persian)
Smith R.H. 2013. Plant tissue culture: techniques and experiments. Academic Press.
Taghi Zadeh M., Selgi M., and Shahrjerdi I. 2015. Antimicrobial effects of natural essential oils for surface
sterilization of strawberries. Journal of Medicinal Plants 4(3): 311-318. (In Persian)
Vyas S.C. 1993. Handbook of systemic fungicides: compounds. Tata McGraw-Hill.

Journal of Horticultural Science
385
...بررسي اثر تیمار گرمائي و قارچكش بر كنترل آلودگي كشت درون شیشهاي سوخ نرگس
Vol. 33, No.3, Fall 2019, P. 377-386

ISSN: 2008 - 4730

)نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي

377-386 . ص،1398  پاییز،3  شماره،33 جلد
2008 - 4730 :شاپا

The Effect of Heat Treatment and Fungicide on Controlling the Infestation of
Narcissus tazetta L. In Vitro Culture
M. Kharrazi1- A. Tehranifar2*- A. Sharifi3
Received: 20-08-2017
Accepted: 21-01-2019

Introduction: Success in tissue culture technique, especially in bulbous plants, depends on the microbial
contamination control during in vitro culture. Applying different treatments, such as heat treatment and usage of
fungicides, can control the microbial contamination and consequently increase the percentage of explant survival.
Materials and Methods: This study aimed to investigate the effect of heat treatment and fungicide on reducing the
contamination during in vitro culture of narcissus. So, an experiment was done as a factorial experiment in a completely
randomized design with two factors, including benomyl concentration in the medium (1 and 2 g/l) and heat treatments
(two levels, with and without heat treatment), with 10 replications. In order to sterilizing the plant materials, damaged
and infected scales were removed firstly and then bulbs were washed for 30 minutes with running tab water and a few
drops of dishwashing liquid. For applying heat treatment, bulbs were divided into two groups. In the first group, heat
treatment was not applied and in the second group heat treatment 54 °C was applied for one hour using water bath.
After this step, bulbs surface were sterilized by dipping in 70% ethanol for one minute and rinsed with sterile distilled
water, followed by immersing in 1.5% sodium hypochlorite solution for 30 min. After sterilization with sodium
hypochlorite solution, bulbs were washed three times with sterile distilled water under laminar air flow hood. After
sterilization step, bulbs were cut into 32 twin scales explants and cultured in MS medium supplemented with 1 mg/l BA
and 0.2 mg/l NAA + benomyl (1 or 2 g/l). After 30 days, the response of explants (number of produced bulbs,
percentage of explant survival, percentage of bacterial contamination, percentage of fungal contamination, percentage
of browning) was evaluated. Data preparation was done in the Excel program and data analysis was done using JMP-8
software. Mean comparison of the treatments was done by LSD test and finally the charts were drawn using the Excel
program.
Results and Discussion: The results showed that increasing the concentration of benomyl in the medium and
applying heat treatment had negative effect on regeneration potential of explants, so that the maximum regeneration
mean were observed when heat treatment was not applied for explants and medium contains 1 g/l benomyl. Using the
heat treatment and application of 2 g/l benomyl in the medium leads to the lowest regeneration amount. On the other
hand, evaluating the browning percentage of explants showed that the effect of treatments was significant in this trait.
Applying the heat treatment and using 2 g/l benomyl in the medium had severe effect on the increasing of explant
browning and the maximum mean was observed in this treatment. But reducing the benomyl concentration in the
medium and none application of heat treatment caused the lowest amount of explant browning. Contamination
percentage that includes bacterial and fungal contamination is an important parameter in this study. Explants that
cultured in the medium containing 1 g/l benomyl and applying heat treatment showed the highest contamination
percentage, which contains 21% fungal and 14% bacterial contamination. The lowest percentage of contamination was
observed when heat treatment applied and medium contains 2 g/l benomyl. However, this treatment caused the highest
percentage of explant browning that lead to reduction of explants regeneration potential. Researches showed that the use
of fungicides can help to control tissue culture contamination and according to previous studies, benomyl is the most
effective treatment against fungal infection. As benomyl is considered as a systemic fungicide, so it is useful to
eliminate the internal fungus. On the other hand, there are some reports about the positive effect of heat treatment on the
control of tissue culture contamination. As regards this investigations were done in 1914 to 1997 and then stopped, so it
seems that application of this treatment had no sufficient efficiency for contamination control during in vitro condition.

1 and 3- Assistant Professors, Department of Ornamental Plant Biotechnology, Iranian Academic Center for Education,
Culture and Research, Branch of Mashhad, Iran
2- Professor, Department of Horticultural Science and Landscape, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of
Mashhad, Iran
(*- Corresponding Author Email: tehranifar2009@yahoo.com)

1398  پاییز،3  شماره،33  جلد،)نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي

386

Conclusion: Therefore, by considering the browning, regeneration and contamination percentage, non-application
of heat treatment and usage of 1g/l benomyl fungicide in the medium for in vitro culture of Narcissus twin scales
explants is recommended.
Keywords: Benomyl, Percentage of survival, Percentage of browning, Tissue culture

