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 خالصه

ود. با رگیاهی به شمار میسلول، بافت و اندام رفع آلودگی به عنوان یک چالش اساسی در تکنیک کشت 

 عاملتوسعه روش های ضدعفونی مختص هر گونه یک های مختلفی برای این منظور وجود دارد اما روشاینکه 

رود. گیاه زعفران به عنوان ارزشمندترین چاشنی غذایی سیستم کشت بافت به شمار می و موفقیت مهم در استقرار

با  این تحقیقآید. های ثانویه دارویی از جمله مهمترین صادرات غیرنفتی ایران به حساب میو دارای متابولیت

 در کشتقارچی و باکتریایی  هایآلودگیکنترل جهت های زعفران بنه ضدعفونیهای مختلف هدف بررسی روش

های زعفران تحت تاثیر مواد ضدعفونی کننده مختلف قرار گرفته و انجام شد. بدین منظور بنهی اشیشهدرون

اد که نشان د تجزیه واریانسکارایی هر روش با شمارش تعداد آلودگی های قارچی و باکتریایی تعیین شد. نتایج 

ها نیز نشان داد داده میانگینمقایسه  ی از نظر درصد آلودگی وجود دارد.داراختالف معنی مختلفتیمارهای بین 

و کشت  %0/2 میسد تیپوکلری( و ه%0) دروژنیه دی(، پراکسWP %00) لیبنوم %4/0محلول  ضدعفونی با که

جهت کنترل  روشموثرترین ( به مدت دو هفته تریگرم در ل یلیم 50) لیقارچ کش بنومها در محیط کشت بنه

مقایسه میانگین گروهی نشان داد که روش ضدعفونی  عالوه براین های قارچی داخلی بنه ها است.و غلبه بر آلودگی

د کالوس زایی را در بنه های زعفران گی های قارچی، اما درصد کارایی فوق العاده در کنترل آلودبا وجو ذکر شده

 به طور معنی داری کاهش می دهد.
 

 ای، بنه زعفران، ضدعفونی، کشت درون شیشهمیکروبی آلودگی کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه .1

 است رانیو صادرات ا ییدارو اهانیگ نیاز مهمتر یکی Iridaceae خانوادهو   Crocusاز جنس  .C. sativus L، زعفران

خراسان، فارس و کرمان در  یاستان ها یاصلمحصول گیاه،  نی. ا[4] دارد آن کنندگاندیدر درآمد و اشتغال تول ینقش مهم که

. [0]شود  یکشت م ایتالیو ا ایاسپان ونان،یمراکش، هند،  ران،یا ژهیاز کشورها به و یاریحاضر در بس حالاست. زعفران در  رانیا

 دشو یاستفاده مرنگ و طعم آن به دلیل  میقد یاز زمان ها یاست که به طور گسترده ا ییغذاچاشنی  نیگران تر این گیاه

ی آیند به حساب م مانند زعفران یاهانیگ تکثیربهبود و  یبرا چشم اندازی مفید ،گیاهیکشت سلول و بافت  یاه کیتکن [.52]

کشت سوسپانسیون سلولی به منظور تولید متاوبولیت های ثانویه ارزشمند و دیگر مواد استفاده از  [. در سال های اخیر7و  3]

 [.50وتئین های هترولوگ در سطح وسیع رایج است ]دارویی از جمله پر
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انواع مختلف  مشکل اصلی در این روش ها به ویژه در موردریزنمونه های زیرزمینی مسئله آلودگی این ریزنمونه هاست 

 کشتا در ه ندهیها به عنوان آالئیدرویها و و روسیو نیها( و همچن یمخمر ها، باکتر ،یرشته ا یها )قارچ ها سمیکروارگانیم

کشت ام هنگ دیاست که با یاز عوامل مهم یکی گریو مواد د ریزنمونه هاکردن  یضدعفون ن،یبنابراشناخته شده اند  یاهیبافت گ

و لزوم  یاهیکشت سلول گ یها کیتکن تی. با توجه به اهم[9] ردیمورد استفاده قرار گ شیشه ایدرون  ی در حالتاهیگبافت 

 کی جادیا مطالعه عبارت از نیا یاصل برای کاهش آلودگی و افزایش تعداد کشت های سالم، هدفایجاد پروتکل های جدید 

های درون شیشه ای و مطالعه تاثیرات منفی  کشت ییکارا شیزعفران به منظور افزا بنه های یضد عفون یپروتکل کارآمد برا

 بنومیل بر روی درصد کالوس زایی بنه های زعفران است.

 

 

 هامواد و روش  .2

دقیقه شمالی و  43درجه و  33از شهرستان قائن )عرض جغرافیایی  5393در اردیبهشت سال  .C. sativus Lبنه های 

سانتی متر به عنوان ریزنمونه مورد استفاده  5-2دقیقه شرقی( تهیه شدند. بنه ها با ابعاد تقریبی  55درجه و  09طول جغرافیایی

یکروارگانیسم ها به فراوانی در آن ها قرار دارند حذف شدند. بنه ها به صورت کامل در زیر قرار گرفتند. غالف خارجی بنه ها که م

 بنه ها به طریقه ذیل انجام گرفت: ضدعفونیدقیقه شسته شدند و سپس ادامه  30آب به مدت 

قرار گرفته و به مدت استریل مورد شستشو مقطر قرار گرفتند، سپس یک بار با آب  %70ثانیه در اتانول  90بنه ها به مدت  (5

 قرار گرفتند. 20( دارای یک قطره توئین%0میلی لیتر محلول هیپوکلریت سدیم ) 500دقیقه در  50

دقیقه قرار گرفته و سپس سه بار  30حجمی( )شرکت شیمی کشاورز( به مدت  %00بنومیل ) %4/0بنه ها ابتدا در محلول  (2

درصد وزنی/حجمی( برای 0استریل شستشو شدند. در مرحله بعد، به ترتیب با محلول های پراکسید هیدروژن ) مقطر با آب

به ازای  20وزنی/حجمی( حاوی یک قطره توئین  %0/2ثانیه و هیپوکلریت سدیم تجاری ) 90برای ( %70دقیقه، اتانول ) 0

میلی گرم در لیتر قارچ کش بنومیل برای دو هفته  50محیط حاوی  درو سپس تیمار دقیقه  30به مدت  میلی لیتر 500

 کشت شدند.

حاوی  %0/2ثانیه و هیپوکلریت سدیم  90به مدت  %70دقیقه، اتانول  0( برای %0بنه ها به ترتیب با پراکسید هیدروژن ) (3

استریل، روی مقطر ب بار شستشو با آ 3-4دقیقه تیمار و پس از  30میلی لیتر به مدت  500به ازای هر  20یک قطره توئین 

 میلی گرم در لیتر قارچ کش بنومیل برای دو هفته کشت شدند. 50محیط حاوی 

 یاحتمال یبه منظور مطالعه اثرات منف .آلودگی های قارچی و باکتریایی مورد شمارش قرار گرفتدرصد  پس از دو هفته

 NAA  +0/0میلی گرم در لیتر 0/0 حاوی MSریزنمونه ها به محیط کشت  ،کشت طیمح باتیدر ترک لیاز کاربرد بنوم یناش

 یکطرفه ANOVAداده ها به روش  منتقل شده و بعد از دو ماه درصد کالوس زایی در آن ها تعیین شد.  Kin میلی گرم در لیتر

توسط نرم  هانمودار حلیل قرار گرفت.مورد تجزیه و ت 51ویرایش  SPSSار با نرم افز دانکنو مقایسه میانگین ها به روش  آنالیز

خطای استاندارد با درجه معنی داری در  ±ترسیم شد. داده های ارائه شده در مطالعه حاضر میانگین سه تکرار 2050افزار اکسل 

 هستند. %0سطح احتمال 

 نتایج .3

 ضدعفونینتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اختالف معنی داری )در سطح یک درصد( بین روش های مختلف 

(. کمترین 5از نظر تعداد آلودگی قارچی وجود دارد. اما آلودگی باکتریایی تحت تاثیر نوع تیمار ضدعفونی قرار نگرفت )شکل 

 کننده ای شامل محلول  ضدعفونیبدست آمد که در آن ها از مواد  3در روش درصد آلودگی )بیشترین تعداد بنه های استریل( 
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استفاده شده و بنه ها در محیط حاوی  %0/2و هیپوکلریت سدیم  %70(، اتانول %0(، پراکسید هیدروژن )WP %00بنومیل ) 4/0%

روش معمول و متداول ضدعفونی که در در مقابل، میلی گرم در لیتر( به مدت دو هفته کشت شده بودند.  50قارچ کش بنومیل )

)وزنی/حجمی( استفاده می شود،  %0و هیپوکلریت سدیم  %70ارد و در آن از فقط از اتانول بیشتر پروتکل های ضدعفونی وجود د

بین  %0در مورد صفت درصد کالوس زایی اختالف معنی دار در سطح  نتوانست به طور موثری آلودگی های قارچی را کنترل کند.

و هیپوکلریت  %70)استفاده از اتانول  5 ضدعفونی. مقایسات میانگین گروهی نشان داد که روش وجود داشت ضدعفونیه روش س

 )استفاده از پراکسید هیدروژن 3 و  2 ضدعفونی ( در یک گروه و روش های%70با بیشترین مقدار درصد کالوس زایی )( %0سدیم 

در  %20/2و  0/27با  به ترتیب، و بنومیل به صورت پیش تیمار یا داخل محیط کشت( %0/2، هیپوکلریت سدیم %70، اتانول 0%

 گروه دیگر قرار دارند. 

 

از آن جایی که اولین مرحله کشت سلول و بافت گیاهی شامل انتقال ماده گیاهی از محیط خارج آزمایشگاه به شرایط 

[. 54نی و استقرار کشت ها یه مرحله مهم از پروتکل های ریزازدیادی و کشت بافت را شامل می شود ]آزمایشگاهی است، ضدعفو

آلودگی همیشه در مراحل استقرار بروز نمی کند بلکه برخی از آالینده های داخلی هستند که بعد از مرحله کشت ظاهر شده و 

ت. اگرچه روش های ضدعفونی مختلفی که توسط محققین مورد از بین بردن این نوع آالینده ها با روش های معمول مشکل اس

ل هیپوکلریت سدیم یا کلسیم به تنهایی یا همراه با اتانواستفاده قرار می گیرد به گونه و نوع ریزنمونه بستگی دارد، با این حال، 

ای قبلی نشان داده اند که اکثر از جمله موادی هستند که به صورت بسیار متداولی مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهش ه 70%

[ 1و همکاران ] Karaoglu .ا، پنی سیلیوم و آلترناریا استپاتوژن های قارچی در زعفران شامل رایزوکتونیا، تریکودرما، فیتوفتر

 ربنه های زعفران را در گلخانه به مدت یک سال کشت کردند تا شانس آلودگی داخلی کاهش یابد، پس از یک سال قرنطینه، اکث

[ دریافتند که اضافه کردن آنتی بیوتیک به محیط 53و همکاران ] Taylor[ و 8و همکاران ] Ozelبنه ها مجددا آلودگی داشتند. 

هفته ای باکتری ها می شود اما پس از این مدت مجددا آلودگی  3-0منجر به کنترل  (Piper methysticum)کشت کاوا 

وزنی/حجمی(  %4/0باکتریایی ظاهر می شود. با این حال، نتایج ما به وضوح نشان دادند که استفاده از قارچ کش بنومیل )محلول 

حجمی/حجمی(  %0(، پراکسید هیدروژن )WP %50میلی گرم در لیتر از  50هم به عنوان پیش تیمار و هم درون محیط کشت )

آلودگی  %57/5دقیقه، یک پروتکل و روش ضدعفونی موثر )فقط  30)وزنی/حجمی(برای  %0/2دقیقه، هیپوکلریت سدیم  0برای 

(. به طوری که آلودگی قارچی 5قارچی و باکتریایی ( به منظور به دست آوردن بنه های زعفران استریل و سالم است )شکل 

)فقط  5برابر کمتر از ریزنمونه هایی بود که با روش  73و  20شده بودند به ترتیب  ضدعفونی 3و  2زنمونه هایی که با روش ری

که آلودگی قارچی چالش اصلی در  شده بودند. با توجه به  این حقیقت ضدعفونی( %0و هیپوکلریت سدیم  %70استفاده از اتانول 

می توانند به عنوان یک پروتکل ضدعفونی موثر  2و حتی  3، بنابراین روش ضدعفونی کشت درون شیشه ای بنه زعفران است

 برای کشت درون شیشه ای بافت و اندام های زعفران و حتی سایر گونه های گیاهی مورد استفاده قرار گیرد.
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 %07ار اتانول : تیم1ران )روش زنمونه های بنه زعف. کارایی سه روش ضدعفونی بر روی آالینده های درون شیشه ای ری1شکل 

 بنومیل هم به صورت پیش WP %50وزنی/حجمی محلول  %4/7تیمار : 2وزنی/حجمی؛ روش  %5حجمی/حجمی و هیپوکلریت سدیم 

 %5/2حجمی/حجمی و هیپوکلریت سدیم  %07حجمی/حجمی، اتانول  %5به عالوه پراکسید هیدروژن  MSتیمار و هم درون محیط کشت 

وزنی/حجمی به  %5/2حجمی/حجمی و هیپوکلریت سدیم  %07حجمی/حجمی، اتانول  %5تیمار پراکسید هیدروژن : 3؛ روش وزنی/حجمی

 (میلی گرم در لیتر قارچکش بنومیل در محیط کشت 15عالوه 

 

 
 . مقایسه تاثیر روش های ضدعفونی بنه زعفران بر روی درصد کالوس زایی ریزنمونه ها2شکل 

 

 

 نتیجه گیری  .4

 %4/0ضدعفونی بر روی بنه های زعفران، تیمار ضدعفونی که در آن از محلول بنومیل با توجه به نتایج تیمارهای مختلف 

اتانول  ،(ی/حجمیحجم) %0 دروژنیه دیبه عالوه پراکس MSکشت  طیو هم درون مح ماریت شیهم به صورت پ (ی/حجمیوزن)

کنترل پاتوژن قارچی ( استفاده شده بود به عنوان پروتکل موثر در ی/حجمیوزن) %0/2 میسد تیپوکلریو ه (ی/حجمیحجم) 70%

همچنین نتایج مقایسه گروهی نشان داد که روش ضدعفونی فوق با اینکه کارایی فوق العاده ای در کنترل آلودگی  توصیه می شود.

را به خود اختصاص ( %20/25)کمترین میزان های قارچی دارد اما تاثیر منفی بر روی درصد کالوس زایی داشته و از نظر این صفت 

 داده است.
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ABSTRACT 
Elimination of contamination is considered as a major challenge in plant tissue culture techniques. Although there 

are several methods for this purpose, the development of disinfection methods for species is one of the most 

important factors in the establishment and succession of a tissue culture system. Saffron as a most valuable food 

additive and pharmaceutical plant, is one of the most important non-oil exports of Iran. Therefore, the present study 

was conducted with the aim of investigating various disinfection methods of saffron corms to control fungal and 

bacterial infections in vitro culture. For this purpose, saffron corms were exposed to different disinfectants and the 

efficiency of each method was determined by counting the number of fungal and bacterial contaminations. The 

results of the ANOVA showed a significant difference between treatments in terms of contamination percentage.. 

The mean comparison test showed that sterilization of corms with 0.4% benomyl (50% WP), H2O2 (5%), ethanol 

70% and sodium hypochlorite (2.5%) as surface disinfectants and then culture on MS medium supplemented with 

benomyl fungicide (15 mg/L) for two weeks is the most effective protocol to control and overcome the internal 

fungal contamination of the saffron corms. Furthermore, contrast analysis indicated that despite of the excellent 

effect on fungal contamination, the mentioned sterilization procedure lead to significant declaration in callogenesis 

(%).   
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