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  مقدمه   -1-1

هاي گردد. قارچهاي بسیار دور برمیعنوان غذا و دارو به زمانهاي خوراکی بهتاریخ مصرف قارچ

-باشند. این قارچایعات کشاورزي میباشند که قادر به رشد روي ضمی Pleurotusصدفی متعلق به جنس 

ها در ردیف شش قارچ برتر تولید شده در دنیا قرار دارند. باید توجه داشت که دستیابی به یک سویه 

ها سه اصل مهم در ها، سوبستراي مناسب براي پرورش آنها و کنترل میکروارگانیسممناسب از قارچ

ها به دو دسته خوراکی و غیر طور کلی قارچ). به1996و همکاران،  1جیبریلباشد (پرورش قارچ می

ها از طرفداران زیادي در دنیا اي در بین تمامی قارچهاي صدفی و تکمهشوند. قارچخوراکی تقسیم می

- ویژه از قارچ). در حال حاضر، تولید پروتئین از منابع غیر حیوانی به2013پور، برخوردارند (نصر و مهدي

ویژه براي کشورهاي در حال توسعه دارد. همچنین تولید تجاري به اییوق العادههاي خوراکی، اهمیت ف

هاي خوراکی، توسعه و رونق یک صنعت چندین میلیارد دالري را در سطح جهانی به دنبال داشته قارچ

ها عالوه بر مصارف شوند، آنهاي خوراکی در سرتاسر دنیا یافت می). قارچ1388است (فارسی و گردان، 

دلیل طعم و بافت مطلوب و ها بهخوراکی از لحاظ اهداف دارویی نیز حائز اهمیت هستند. امروزه قارچ

دلیل دارا بودن چربی پایین، پروتئین باال، ها بهشوند. قارچها مصرف میخواص دارویی توسط انسان

، 2آیشاه و وان روسلی(شوند ها محسوب میها و مواد معدنی غذاهاي سالمی براي انسانکیتین، ویتامین

- هاي خوراکی یک صنعت گسترده با تولید بیش از دو میلیون تن در دنیا می). صنعت تولید قارچ2013

) و ضایعات کشاورزي خاك اره هاي چوب،تراشههاي خوراکی قادر به رشد روي بقایاي گیاهی (باشد. قارچ

هاي بارده را سلیوم دوانی روي این سوبستراها اندامباشند که بعد از میکاه غالت، باگاس چغندرقند) می(

                                                 
1. Gibriel  
2. Aishah and Wan rosli 
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هاي محیطی (نور، دماي ها در معرض محركزایی با قرار دادن میسلیوم آنکنند. تحریک اندامتولید می

صدفی نسبت هاي). کشت و پرورش قارچ2001و همکاران،  1گیرد (ساجییموتوپایین، رطوبت) صورت می

سیار ارزان و کم هزینه است. انتخاب و پرورش این قارچ در صنایع تولید هاي خوراکی، ببه سایر قارچ

هاي آن رشد تواند منبع درآمدي مناسب باشد. اغلب گونهغذایی، براي کشاورزانی با درآمدهاي محدود می

قبل  اي که قادرند این مواد راکنند به گونهراحتی مواد سلولزي را کلونیزه میمیسلیومی باالیی داشته و به

از تخمیر (کمپوست شدن) تجزیه نموده و مورد استفاده قرار دهند. لذا قدرت ساپروفیتی باالیی دارند. از 

هاي نظر تغذیه و رفع گرسنگی و نیز احیاي اقتصاد کشاورزي، در کشورهاي در حال توسعه پرورش گونه

تپه و محمدي گلخوردار است (هاي خوراکی از اهمیت و امتیاز باالیی برپلوروتوس نسبت به سایر قارچ

هاي خوراکی هاي قارچها براي انسان، توسعه و اصالح سویهدلیل اهمیت فراوان قارچ). به1384پورجم، 

 Pleurotusهاي ویژه براي گونهعنوان یک موضوع مهم در تحقیقات اصالحی مدنظر قرار گیرد، بهباید به

واسانتا باشند (کی پرورش یافته از لحاظ تجاري در دنیا میهاي خوراعنوان یکی از مهمترین قارچبه که

هاي ورزيهاي دستدشواري یکسو وهاي خوراکی از ). اهمیت تجاري قارچ2009، 2کامارا و ادیریمانا

 جذابیت باالیی برخوردار از هادر قارچتحقیقات اصالحی  که وجب شده استم ،از سوي دیگر ژنتیکی آن

 مقایسه با در هادر تحقیقات مربوط به اصالح و تولید قارچ هاپیشرفت اما .)1386 همکاران، وگردان ( باشد

 ژنتیک و هاي قبلی ازآگاهی و علت فقدان دانشبه بوده است که این شاید محدود بسیار محصوالت دیگر

بودن  ل دارادلیبه عمدتاً هااصالح کالسیک در قارچ این محصول بوده است. هاي اصالحی درسیستم

شده تنوع  کشت هايسویه بنابراین .باشداین محصول مشکل میثانویه در  زندگی هموتالیک يچرخه

ها یک بیماري مقاوم به بنابراین توسعه یک روش انتقال ژن موثر و دهند.نشان می محدودي را ژنتیکی

ژنی و هاي مربوط به سازماندهی شدان هایابی ژنومی قارچبا پیشرفت توالی انگیز است.بروظیفه چالش

هاي اصالحی کمک برنامهبه انتخاب هاي مربوط نشانگربهتر  بوده و به پیشرفت فعالیت آن قابل دستیابی

                                                 
1. Suguimoto 
2. Wasantha Kumara and Edirimanna 
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اصالحی در  هايهاي برتر همراه با کاربرد روشبه ایجاد سویه آینده منجر خواهد کرد که این امر در

  ).2011، 1(چاکراوارتیکندلکرد و کیفیت باال فراهم میبراي عمپرورش آنها شده که در نهایت زمینه را 

و  عملکرد جدید با یهایسویهو اصالح  قارچ وابسته به فرآیند بهبود کشتتولید سازي صنعت بهینه

ایجاد  هاي مختلف وسویههاي مطلوب ترکیب ویژگی ،هدف عمده از تولید هیبرید .باشدد باال میتولی

کردن  ارقام هیبرید براي ترکیب). 2006آغاجی و همکاران، نیکزاد قرهاست ( سم موجودپالتنوع در ژرم

لحاظ مورفولوژیکی یعنی اي از هیبریدها تنوع گسترده دو والد سودمند است. وراثت غالب از صفاتی با

طعم  هاي جدید،رنگ ضخیم، وبزرگتر هاي کالهک بیشتر آنها در دهند.شکل نشان می رنگ و اندازه،

بین  . انجام تالقیشودمی نسبت به والدین مشاهده يتراي طوالنیقفسه عمر و گوشت بهتر مطلوب،

 خواهد هاییهیبرید یکدیگر منجر به تولید بودن با صورت سازگار خوراکی در هايمختلف قارچ هايسویه

- نشان می ... و هابیماري به مقاومت و شکل) اندازه، (رنگ، که تنوع وسیعی را از لحاظ مورفولوژیکی شد

 .)2011و همکاران،  2(رامیرز کاریلو دهند

هاي صدفی در قارچتالقی  قابلیت زایی وطور کلی پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان اندامبه

  در گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. شرایط آزمایشگاهی

  

  هاي خوراکیتاریخچه کشت قارچ -1-2

ها جزو سلسله هاي کالهکدار هستند که تاکنون مانند سایر قارچهاي خوراکی گروهی از قارچقارچ

هاگ) دارند. این گروه تفاوت زیادي با گیاهان اند، زیرا دیواره سلولی و اسپور (بندي شده گیاهان طبقه

ذایی آماده و پرورده نیاز باشند، بنابراین براي تغذیه به مواد غدارند، از جمله این که فاقد کلروفیل می

هاي خوراکی از دهه ). رشد و پیشرفت سریع کشت تجاري قارچ1384تپه و پورجم، دارند (محمدي گل

- ها در دهه). میزان عالقمندي به کشت این قارچ2009آغاز شده است (واسانتا کامارا و ادیریمانا،  1960

                                                 
1. Chakravarty  
2. Ramirez Carrillo 
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هاي خوراکی صدفی از لحاظ میزان قارچ ).1996(جیبریل و همکاران،  هاي گذشته افزایش یافته است

- هاي مختلفی از قارچاي سفید و شیتاکه در رتبه سوم قرار دارند. امروزه سویههاي دکمهتولید بعد از قارچ

هاي صدفی در حال پرورش هستند اما کشورهاي اروپایی و ایاالت متحده آمریکا عالقه زیادي را به کشت 

    ).2007، 1دهند (گیروفی و هاچدوشاه صدف) نشان می( eryngii  Pleurotus سویه

صورت تجاري در دلیل داشتن بافت مطلوب و مناسب بهبه eryngii  Pleurotusهاي اخیردر سال

در سرتاسر دنیا قابل دسترس  هک .eryngii Pهاي ، ژاپن و تایوان کشت شده است. بسیاري از سویهچین

هاي مختلفی از لحاظ هاي مختلف قارچ شاه صدف واکنشسویه شوند.هستند درسطح وسیعی کشت می

هاي غذایی و عوامل محیطی هاي رشد، مکملمیسلیوم دوانی، متوسط عملکرد و کیفیت غذایی به محیط

شوندآسانی و با موفقیت روي کاه گندم، جو، برنج، ضایعات پنبه، خاك اره و ... کشت میدهند و بهمی

 .)2010 ،همکاران و 2مون مون(

 

  هاي خوراکیاهمیت قارچ -1-3

هاي قابل توجه و هاي خوراکی با کسب اهمیت بسزا در دنیا، از پیشرفتامروزه پرورش انواع قارچ

بودن طعم بسیار مطلوب، ارزش غذایی و دارویی  علت داراهاي خوراکی بهچشمگیري برخوردار است. قارچ

که قارچ از بقایاي مواد ). با این2009(واسانتا کامارا و ادیریمانا،  آیدباال یکی از غذاهاي لذیذ به شمار می

کند اما سرشار از پروتئین، کلسیم، فسفر، ویتامین و انواع زاید گیاهی و صنعتی (کمپوست) تغذیه می

توان ضمن تهیه غذاهاي لذیذ، مقوي و ارزان، کمبود اسیدهاي آمینه ضروري است. با پرورش قارچ می

و امالح معدنی از قبیل کلسیم، آهن و فسفر مورد نیاز بدن را تامین کرد.  K ،E ،Dهاي ویتامین پروتئین،

ي قارچ، باشند که به دنبال تکمیل چرخههاي صدفی محصوالت با ارزشی میاز نظر تولید محصول، قارچ

- شود. تودهفاده میعنوان غذا براي نشخوار کنندگان، پرورش طیور و ... استاز کمپوست مصرف شده آن به

شود بعد از برداشت محصول، عنوان یک منبع غذایی براي پرورش قارچ صدفی استفاده میي کاه که به

                                                 
1. Győrfi and Hajdú 
2. Moonmoon 
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باشد. هاي جدید میکمپوست مصرف شده آن ترکیب مناسبی براي تهیه کود برگ، کود بیولوژیک و خاك

توان به مقدار قابل لید کرد و میتوان محصوالت اقتصادي دیگري را نیز تواز کمپوست مصرف شده آن می

  ). 1384تپه و پورجم، محمدي گلهاي تجزیه کننده لیگنوسلولزي را استحصال کرد (توجهی آنزیم

هاي باشد که در طبیعت، در جنگلقارچ صدفی نوعی قارچ تجزیه کننده مواد لیگنوسلولزي می

تواند روي بقایاي کند و میدن رشد میهاي مرده و در حال پوسیمعتدله و گرمسیري عمدتاً روي کنده

کشاورزي مختلفی رشد کرده و مواد را به بسترهاي تجزیه شده و غنی از پروتئین براي خوراك دام تغییر 

  ).1391دهد (رئیسی و همکاران، 

هاي انسان از قبیل هپاتیت، فشارخون، سرطان ها داروهایی هستند که در درمان انواع بیماريقارچ

تغذیه  ءها براي جلوگیري از سو). امروزه مصرف قارچ2002و همکاران،  1باشند (کیمرگذار میمعده تاثی

 حاوي پلی ساکاریدهاي فعال از لحاظ بیولوژیکی هستند. قارچهاي قارچ در حال افزایش است. اکثر گونه

eryngii  Pleurotus )هاي ها در بین تمام گونهعنوان یکی از بهترین قارچشاه صدف) بهPleurotus به-

اي طوالنی آن نسبت به سایر مربوط به آشپزي و عمر قفسه علت استحکام بهتر ساقه و کالهک، کیفیت

دلیل پراکندگی گسترده در دنیا، سازگاري شود. این قارچ همچنین بههاي صدفی در نظر گرفته میقارچ

یک گونه ارزشمند از لحاظ اقتصادي عنوان غذایی، به رشدي زیاد تحت شرایط مختلف و البته کیفیت

ها و فالونوییدها بوده و شناسایی شده است. قارچ شاه صدف شامل ترکیبات مختلف از قبیل پلی فنول

هاي صدفی (جنس ). قارچ2010 و همکاران، 2حسنباشد (هاي آنتی اکسیدانی میداراي فعالیت

هاي باشند و امروزه گلوکانگلوکان می -Bویژه بههاي زیست فعال عنوان منبعی از گلوکانپلوروتوس) به

 .)2009و همکاران،  3(سینیتسیا شوداستخراج می  P. eryngii و s ostreatusPleurotuهاي  ویژه از پایه

عنوان مواد دارویی و نیروزا هاي قارچ خوراکی بهاي طوالنی از کاربرد بسیاري از گونهدر چین تاریخچه

  ). 1997، 4و چانگ وجود دارد (مایلز
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هاي تازه قارچ شاه صدف استخراج شده است. این ماده که یک پروتئاز جدید است از اندام 1پلوررین

  ).2001، 2باشد (وانگ و نگمی HIV-1داراي عمل بازدارندگی در برابر ترانس کریپتاز معکوس 

شود (واسر و رول خون میموجود در این قارچ باعث کاهش میزان کلست 3عالوه بر این، لوواستاتین 

ها نشان داده است که عصاره قارچ شاه صدف در متابولیسم استخوان ). همچنین بررسی1999، 4ویس

 ). 2006کند (کیم و همکاران، نقش دارد و از پیشرفت پوکی استخوان جلوگیري می

  

  هاي عالیژنتیک باردهی در بازدیومیست -1-4

، 5شود (کرونستاد و استابنها تنظیم میها بوسیله انواع ژنسازگاري و باززایی جنسی در تالقی

هاي مورفوژنتیک، هاي عالی وابسته به روابط متقابل ژنهاي بارده در اکثر بازدیومیست). تولید اندام1997

باشد. بعد از آمیزش دو هیف مونوکاریوتیک با یکدیگر، عوامل عوامل ناسازگاري و عوامل محیطی می

اي را هاي مورفوژنتیک مسئول براي مراحل مختلف شامل تبادل و مهاجرت هستهالیت ژنناسازگاري فع

هاي اتصال این ها تشکیل قوسشود. در اکثر گونهکند که منجر به تشکیل یک دیکاریون میتحریک می

لی اص ي مشتق شده از هر مونوکاریوندهد که هر سلول دیکاریون شامل یکی از دو هستهاطمینان را می

شوند واحدهاي فیزیولوژیکی هستند می نشان دادهB  و Aصورت فاکتورهاي است. عوامل ناسازگاري که به

هاي بسیار مختلفی هم بوده و هر کدام داراي آللکه هر کدام از این واحدها شامل دو ژن کامالً متصل به

معنی است که توالی  شود. این بدینباشند. کنترل سازگاري با سیستم هموژنیک انجام میمی

افتد که هر دو عامل از لحاظ ژنتیکی متفاوت مورفوژنتیکی عامل تشکیل دیکاریون تنها زمانی اتفاق می

 ها هتروآللیک باشد توالیزمانی که یکی از عامل. B  ≠ A≠طور خالصه شده یا به yByA × xBxAهستند: 

آللیک باشد ت، اما زمانی که هر دو عامل هومومورفوژنتیکی منجر شونده به تشکیل دیکاریون،  ناقص اس

هاي هاي بارده در یک دیکاریون وابسته به ژنشود. نمو اندامطور کامل بلوکه میتشکیل دیکاریون به
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این، نقش عوامل  بردر مخمر شناخته شده است. عالوه  طور محدودمورفوژنتیک دیگري است که به

ها اتفاق سزایی برخوردار است. کاریوگامی در بازیدیوما نیز از اهمیت بهمحیطی یعنی مواد غذایی، نور و دم

شود که به تولید اسپورهاي هاپلوئیدي می دهد. این امر منجرافتد و به دنبال آن تقسیم میوز رخ میمی

ایی هاي بارده به طور طبیعی با باززچه نمو اندامشود. اگرهاي مونوکاریوتیک میباعث ایجاد میسلیوم

هاي بارده هاي ناسازگار نیز قادر به تشکیل اندامهاي بسیاري از  گونهجنسی مرتبط است اما مونوکاریون

باشند. بنابراین قائل شدن تفاوت بین باردهی دیکاریوتیک و باردهی مونوکاریوتیک ضروري است. می

رسد پدیده نسبتاً ر میتشریح شده بود و به نظ Hygrocybeسال پیش در  75باردهی مونوکاریوتیک 

پارتنوژنیک یا باردهی هاپلوئید نیز استفاده  معمولی باشد. همچنین گاهی اوقات عبارت هموکاریوتیک،

 ).1976، 1شود (استاهل و ایسسرمی

  

  هاي خوراکیهاي اصالحی در قارچاهداف و روش -1-5

-ن روش اصالحی جهت بهرهتریترین و متداولهاي تجاري جهت تولید هیبرید سادهآمیزش سویه

- فریچ می U1/U3باشد. نخستین برنامه اصالحی معتبر در زمینه هیبریدها برنامه بردن از هتروزیس می

رشد از دو هتروکاریون تجاري با خصوصیات اسپورهاي کندباشد. اساس تکنیک وي بر پایه گزینش تک

ش طرفداران قارچ خوراکی و افزایش استفاده طور عمده با افزای). به1384(شیبانی و فارسی،  متفاوت بود

هاي قارچ براي تولیدات قارچ درسطح تجاري، تمایل زیادي از طرف اصالحگران جهت بهبود سویه

Pleurotus هاي کشت تک اسپوري، هاي خوراکی مبتنی بر روشهاي اصالح قارچایجاد شده است. روش

ي پرورشی خوراکی عمدتا از طریق گزینش و هاچند اسپوري و کشت بافت است. بهبود الین قارچ

هاي اصالحی یک راهنماي ). آگاهی از سیستم1391شود (رئیسی و همکاران، هیبریداسیون انجام می

باشد که ها میي زندگی آنباشد. تولید قارچ وابسته به چرخهگذاري اهداف اصالحی قارچ میموثر در پایه

باشد. دو هاي دیپلوئید) میهستههاي هاپلوئید) و دیکاریوتیک (تناوب بین مراحل مونوکاریوتیک (هسته
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شود که قادر هاي دیکاریون میهیف مونوکاریون سازگار قادر به ترکیب با یکدیگر بوده و باعث ایجاد هیف

افتد که ها تنها زمانی اتفاق میهاي بارده خواهد بود. حالت دیپلوئیدي موفق در بازیدیومبه تولید اندام

). افزایش عملکرد 2006آغاجی و همکاران، نیکزاد قرهقبل از تقسیم میتوز، حالت کاریوگامی اتفاق بیفتد (

ي ها اهداف اولیه براي اصالحگران و محققان در زمینهو کیفیت محصوالت، همچنین مقاومت به بیماري

باشد. براي این از کمپوست می هاي تولید و استفاده کارآمدباشد. اهداف دیگر شامل کاهش هزینهقارچ می

ریزي شده با هاي برنامهطبیعی و جهش هاي تصادفیاي بر اساس جهشهایی از گزینش تودهمنظور روش

گذاري شده است. همچنین هاي یونیزه کننده از قبیل اشعه گاما، اشعه ایکس و مواد شیمیایی پایهاشعه

اند. در منظور این اهداف بوجود آمدهي هستند که بههاي دیگراصالح از طریق تالقی و انتقال ژن روش

- اند و حداقل در چند دهه پیشرفتاین میان، تالقی و انتقال ژن موثرتر بوده و نتیجه بهتري را نشان داده

ي مستقیمی با مزایاي تجاري از ها رابطهي اصالح قارچي تحقیقات در زمینهاند. حوزههایی را حاصل کرده

ها شدن) و مقاومت به بیماري ايمرتبط با کشت، مشکالت مربوط به پیري القا شده (قهوه قبیل مشکالت

هاي مطلوب والدین در محصول اصالح شده از قبیل ها ترکیب ویژگیدارد. اهداف دیگر اصالحی در قارچ

ا در هوا ها اسپورهاي متحرك خود رباشد. قارچتر و جلوگیري از تشکیل اسپور میي رشدي کوتاهچرخه

شوند. کنند که باعث بروز مشکالتی در سالمتی افراد از قبیل ایجاد آلرژي در ریه و تب میآزاد می

- هزینه شدن تجهیزات مرتبط با تهویه شده و در نتیجه باعث افزایشاسپورها همچنین منجر به مسدود

ها، پربار بودن و کالهک قارچ شود. تولید هیبریدها، افزایش ضخامت و تراکم درهاي مرتبط با انرژي می

  ). 2011چاکراوارتی، افزایش پتانسیل و عملکرد محصول را با خود به همراه داشته است (

  

  مروري بر تحقیقات گذشته -1-6

هاي صدفی قادر به تشکیل کلونی روي انواع مواد لیگنوسلولزي هستند ولی عملکرد و کارایی قارچ

دوانی، درصد کلونیزاسیون و مواد وت است. این تغییر ناشی از سرعت پنجهها متغیر و متفابیولوژیکی قارچ

 شامل  Pleurotus eryngiiقارچ  از سویهبنگالدش سه  در غذایی اضافه شده به بستر است. در پژوهشی
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Pe-1 ،(بومی بنگالدش)  Pe-2 آوري شده ازپالسم جمع(ژرم (و چینPe-3  ژرم)ز آوري شده اپالسم جمع

 ارزیابی مورد آنها رشدي و عملکرد عوامل و ه و کاه برنج کشت شدندخاك ارّ بستر روي دوژاپن) 

 روي بستر هاي دیگرسویهبه را نسبت  )5/73%و کارایی بیولوژیکی ( باالترین عملکرد Pe-1 قرارگرفت.

به دو بت نس Pe-1 سویه هاي بارده دراندام تعدادن داد. همچنین میزان رشد میسلیوم و ه نشاخاك ارّ

رچ وجود نداشت. عملکرد و کارایی هاي قاسویه، تفاوتی میان سویه دیگر باالتر بود اما از لحاظ کیفیت

 تري تولیدهاي بزرگبرنج باالتر بود، ولی روي کاه برنج قارچه نسبت به کاه خاك ارّ  بیولوژیک روي بستر

  ).2010، همکاران (مون مون و شدند

عنوان بستر رشد قارچ شاه ان استفاده از برخی بقایاي لیگنوسلولزي بهاي در مصر امکدر مطالعه 

قرار گرفت. در این مطالعه رشد خطی میسلیوم، مقدار سبوس  مورد بررسی )Pleurotus eryngiiصدف (

-هاي بارده برآورد شد. مناسبسازي، عملکرد و ترکیبات شیمیایی اندامسازي شده، دوره انکوبهگندم غنی

بود که بیشترین  25سازي شده با خاك ارّه، سبوس سویا و سبوس برنج، %ار سبوس گندم غنیترین مقد

که میلیمتر در روز بود، در حالی 6/7و  4/8، 9/8ترتیب هاي رشد بهرشد خطی میسلیوم براي این بستر

روز میلیمتر در  7/6سبوس گندم،  30بیشترین رشد خطی میسلیوم روي باگاس چغندرقند همراه با %

روز متغیر بود که این دوره براي  41تا  30هاي مختلف مورد آزمایش ازسازي براي بستربود. دوره انکوبه

  ).2010خاك ارّه کمترین و براي باگاس چغندرقند بیشترین بود (حسن و همکاران، 

) گزارش کردند که گسترش میسلیوم نخستین مرحله از کشت یک قارچ 2008و همکاران ( 1ایمتیاج

عناصر معدنی و برخی فاکتورهاي  ،pHاست و رشد و نمو آن تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله دما، 

  ).1391گیرد (به نقل از رئیسی و همکاران، محیطی قرار می

گیرد. عوامل ها تحت تاثیر عوامل محیطی قرار میزایی آنها و اندامطور عمده، رشد رویشی قارچبه 

ي تبادل گازها، مواد غذایی، مواد معدنی، چرخه ،pHبیل دما، رطوبت، نور، غیرزیستی و زیستی از ق

  ها تاثیرگذار هستند. سوبستراي قارچ منبع ها روي رشد و توسعه قارچها و آنزیمجنسی و ژنتیک، هورمون
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Abstract: 

     This research was performed with aim of evaluation the matting possibility 

between Pleurotus eryngii and P. ulmarius strains. In first step, in order to fruit body 

production, the prepared spawns were inoculated on barley straw. Out of twenty wild P. 

eryngii strains, six strains were produced fruit body and three strains (M16, F09 and 

SE06) with suitable characteristics and one P. ulmarius strain were selected to matting 

with each other. Then, the spores of selected strains was cultured on MEA medium. After 

germination, ten monokaryons was isolated from each strain and were paired in all 

possible combinations on MEA. The monokaryons was confirmed by the absence of 

clamp connections on mycelium with optical mycelium. Out of 600 mattings, 92 

mattings were compatible (15 hybrids from F09 × M16, 38 hybrids from F09 × SE06 and 

39 hybrids from SE06 × M16). Then, mycelial growth rate of dikaryon hybrids was 

evaluated in three replicates. In general, 13 hybrids from SE06 × M16 showed 

highmycelial growth rate in compared to parents.                                                                 

                   

Keywords: Hybrid,  King oyster mushroom,   Matting,   Monokaryon,   Mycelial growth   
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