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 چکیده
. باشدال میهایی جدید با عملکرد و تولید باهاي خوراکی وابسته به فرآیند بهبود کشت و اصالح سویهسازي صنعت تولید قارچبهینه

-ها اهداف اولیه براي اصالحگران و محققان در زمینه قارچ میافزایش عملکرد و کیفیت محصوالت، همچنین مقاومت به بیماري
-هدف عمده از تولید هیبرید ترکیب ویژگی.باشدهاي تولید و استفاده کارآمد از کمپوست میاهداف دیگر شامل کاهش هزینه. باشد

کردن صفاتی با وراثت غالب از دو  ارقام هیبرید براي ترکیب.پالسم موجود استمختلف و ایجاد تنوع در ژرم هايهاي مطلوب سویه
در این آزمایش از دو .دهنداي از لحاظ مورفولوژیکی یعنی اندازه، رنگ و شکل نشان میهیبریدها تنوع گسترده. والد سودمند است

اسپور جداسازي شد و با استفاده ده تک مذکور،هاي از هر کدام از جدایه.ستفاده گردیدا)F09وSE06( صدفوحشی قارچ شاه جدایه
مورد سازگار و بقیه ناسازگار  44 ،فوق هايتالقی انجام شده بین جدایه 100از بین . دو با یکدیگر تالقی داده شدندبهاز تکنیک دو

بیشتر و از والد دیگر کمتر بود و در بعضی موارد نیز سرعت  ،کی از والدیندر اکثر موارد، سرعت رشد هیبریدهاي حاصل از ی. بودند
 . رشدي برابر با یکی از والدین را نشان داد

  
 قارچ شاه صدف، هیبریداصالح، تالقی، :هاي کلیديواژه
 

 مقدمه
ها در ردیف این قارچ. اشندبکه قادر به رشد روي ضایعات کشاورزي نیز می باشندمیPleurotusهاي صدفی متعلق به جنسقارچ

رهاي حال پرورش هستند اما کشوهاي صدفی درهاي مختلفی از قارچامروزه سویه. )4(شده در دنیا قرار دارند شش قارچ برتر تولید
هاي میزش سویهآ). 5(دهندنشان می) شاه صدف( Pleurotuseryngiiگونهاروپایی و ایاالت متحده آمریکا عالقه زیادي را به کشت 

نخستین برنامه اصالحی . باشدبردن از هتروزیس میترین روش اصالحی جهت بهرهترین و متداولتجاري جهت تولید هیبرید ساده
رشد از دو هتروکاریون اسپورهاي کنداساس تکنیک وي بر پایه گزینش تک. باشدفریچ می U1/U3معتبر در زمینه هیبریدها برنامه 

-شناسی میسلیوم بهاي و تاثیر آن بر عملکرد و ریختگونهگیري دروندر پژوهشی دورگ.)1(ت بود تجاري با خصوصیات متفاو
اي از منابع شش سویه هتروکاریون و چهارسویه هموکاریون قارچ دکمه. صورت تفضیلی و با کاربري صنعتی مورد بررسی قرارگرفت

هاي هموکاریون در تالقی 29ه هموکاریون جداسازي و در مجموع جدای 250هاي هتروکاریون از بین سویه. مختلف دریافت شدند
براي تولید  دیگر در پژوهشی).2(مورد ناسازگار بود 261مورد سازگار و  145تالقی  406طرفه شرکت کردند که از آلل یکداي

هاي زیادي از ها از ویژگیدیکاریونها از براي تعیین تفاوت مونوکاریون. استفاده گردید Pleurotusostreatusهیبرید از پنج سویه 
. )6(هاي دیکاریوتیک استفاده شد قبیل تغییر در سرعت رشد میسلیوم، تغییر در مورفولوژي کلونی و حضور قوس اتصال بین سلول
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ت رشد اکثر هیبریدهاي حاصل داراي سرع. مورد سازگار و بقیه ناسازگار بودند 44تالقی انجام شده،  100از بین  در این پژوهش
 .متوسطی بودند

 
  هامواد و روش
 تهیه اسپان

پس از . پز پخته شدندساعت در آب خیسانده شده و پس از آبکشی تا حد نیم 24مدت هاي گندم بهبراي تهیه اسپان ابتدا دانه
د سولفات ها یک درصد کربنات کلسیم و یک درصهم چسبیدن دانهو جلوگیري از به pHگرفتن آب اضافی، به منظور تنظیم 
درجه  121ساعت در دماي  2مدت هاي مربا توزیع شده و بهسپس مخلوط حاصل در شیشه. کلسیم به مخلوط فوق اضافه گردید

درجه سانتیگراد تا زمانی  24 ±1ي زنی شده در تاریکی در دماهاي مایهسپس شیشه. اتمسفر اتوکالو شدند 2/1سانتیگراد و فشار 
هاي مورد نظر از کلش جو زایی جدایهبراي اندام. واخت در تمام محیط کشت توزیع شوند، نگهداري شدندطور یکنها بهکه میسلیوم

گرم کلش  700ساعت در آب خیسانده شد و  پس از گرفتن آب اضافی  24مدت براي این منظور ابتدا کلش جو به. استفاده گردید
. اتمسفر اتوکالو شدند 2/1درجه سانتیگراد و فشار 121قیقه در دماي د 90مدت هاي پالستیکی قرار داده شد و بهدر داخل کیسه

-سپس کیسه. سترون انجام گردیدکامالً  هاي تهیه شده در شرایطزنی آنها با اسپانهاي کشت عمل مایهپس از سرد شدن محیط
پس از اتمام رشد رویشی قارچ  .شدنددرجه سانتیگراد نگهداري  24 ±1صورت دربسته در تاریکی و در دماي  زنی شده بههاي مایه

لوکس روشن  500کردن نوري معادل هاي مهتابیبراي فراهمهاي اولیه زایشی، المپو سفید شدن سطح بستر، براي تشکیل گره
 ها بازکیسههاي بارده، سپس براي تشکیل اندام. راد تنظیم شددرجه سانتیگ 10هفته در دماي دو مدت شده و دماي اتاق رشد به

.                                     گردیدروز فراهم ساعت در شبانه 8مدت لوکس به 500و نوري معادل  درصد 90درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 18دماي  شده و
 تهیه اسپور

-شده و از سمتی که تیغه قطع ،براي این منظور پایه کالهک. هاي سالم وگوشتی تازه باز شده استفاده شدبراي تهیه اسپور، از قارچ
سپس سوسپانسیونیاز . دیش استریل قرار داده شدندساعت روي یک صفحه کاغذ استریل، درون یک پتري 6مدت ها قرار داشتند به

بعد از . شدند منتقل)MEA(اکسترکت آگار مالت روي محیط کشت) پخش کردن(اسپورهاي حاصل تهیه شده و با استفاده از روش 
  .عدد مونوکاریون جداسازي شد 10هاي حاصل زنی اسپورها از هر کدام از جدایهجوانه

  نحوه انجام تالقی
هاي هاي جدایههایی از مونوکاریونبراي این منظور جفت. هفته بعد از جداسازي مورد استفاده قرار گرفتند 2ها حدود مونوکاریون

-ها بهسپس پتري. قرار داده شدند MEAپتري دیش حاوي محیط کشت  سانتیمتر از یکدیگر در مرکز یک 2فاصله مورد نظر به
 ها ناحیه تماس بزرگی را تشکیل دهند،که میسلیومدرجه سانتیگراد و در شرایط تاریکی تا زمانی 24روز در دماي  14مدت 

کمک میکروسکوپ حضور  در نهایت یک قطعه باریک از میسلیوم موجود در منطقه اتصال برش داده شده و با. نگهداري شدند
ها، میانگین ها و دیکاریونسپس به منظور مقایسه تفاوت سرعت رشد مونوکاریون. هاي اتصال یا عدم حضور آنها بررسی شدقوس

ها با استفاده از صورت گرفت و مقایسه میانگین داده SPSSافزار تجزیه داده ها با نرم. گیري شدها اندازهسرعت رشد روزانه جدایه
  .انجام شد SNKزمون آ
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  نتایج و بحث

در بعضی از : ناسازگاري در موارد زیر تایید شد .مورد سازگار و بقیه ناسازگار بودند 44 ،هاتالقی انجام شده بین جدایه 100از بین 
ها یکی در برخی تالقیها دو هیف والدینی کمی به هم نزدیک شدند ولی واکنش قابل رویتی را در محل تالقی نشان ندادند و تالقی

  . )1شکل()2(از دو هیف والدي، هیف دیگر را دور زد و با آن مرز مشخص تماس تشکیل داد 

  
  شده هاي تالقی دادههاي ناسازگاري بین جدایهحالت -1شکل 

 
ی در محل تالقی هیف دو والد درهم فرو رفته و در بیشتر موارد، واکنش میسیلیومی واضح که سازگاري در موارد زیر تایید شد

هاي گروه ).6(هاي اتصال در ناحیه تالقی تایید شد همچنین با استفاده از مشاهدات میکروسکوپی نیز حضور قوس. نشان دادند
تجزیه واریانس  1جدول . میلیمتر در روز 5بیشتر از : و سریع 5 - 3: ، متوسط3-1:کند .سرعت رشدي بدین طریق تعریف شدند

  .دهدکامالً تصادفی نشان می ها با استفاده از طرحد را در کل جدایهمربوط به میانگین رش

  
 

SE06 – 5(هیبرید  9نتایج مقایسه نشان داد که F09 – 9 :48/2،SE06 – 6 F09 - 4 :64/2،SE06 – 5 F09 – 7 :77/2 ،
SE06 – 5 F09 - 1 :83/2،F09 – 3SE06 – 5 :87/2،SE06 – 7 F09 - 1 :89/2،SE06 – 3 F09 - 1 :94/2،SE06 – 

3 F09 - 5 :95/2،SE06 – 1 F09 –  9 :95/2(همراه با تک اسپورهاي) میلیمتر در روزSE06 – 4 :40/1 ،SE06 – 6 :
82/1،SE06 – 1 :92/1،SE06 - 2  :03/2،SE06 – 5 :28/2،SE06 – 7 :72/2  وSE06 – 3 :86/2 جدایه ) میلیمتردر روز

SE06 تک اسپورهاي . داراي سرعت رشد کند بودند)F09 – 10 :71/6،F09 – 3 :34/6،F09 – 2 :08/6وF09 – 1 :04/6 
هاي تک اسپور داراي سرعت رشد هیبریدها و جدایه سایر.بندي شدنددر گروه داراي رشد سریع طبقه F09جدایه ) میلیمتر در روز

ز والد اول و والد دوم به ترتیب داراي سرعت رشد هاي جداسازي شده ادر این آزمایش اکثر مونوکاریون). 2شکل (متوسطی بودند 
در اکثر موارد سرعت رشد . به همین دلیل اکثر هیبریدهاي حاصل داراي سرعت رشدي متوسط بودند. کند و سریع بودند

ز والدین را هیبریدهاي حاصل از یکی از والدین بیشتر و از والد دیگر کمتر بود و در بعضی موارد نیز سرعت رشدي برابر با یکی ا
نتایج این آزمایش نشان داد . در اکثر موارد نیز هیبریدهاي حاصل از لحاظ مورفولوژي کلونی حدواسط والدین خود بودند. نشان داد
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هاي کند رشد براي هر دو والد استفاده گردد زیرا احتمال هاي اصالحی جهت تولید هیبرید، بهتر است از مونوکاریونکه در برنامه
  .)2( ها بیشتر استبریدهاي داراي رشد سریع در این نوع تالقیتولید هی

 
هاي تک اسپور  میانگین سرعت رشد در هیبریدها و جدایه -2شکل   
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