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 چکیده

تحقیقات  که نتیکی آناز سوي دیگر، موجب شده استهاي ژورزيهاي دستهاي خوراکی از یکسو ودشوارياهمیت تجاري قارچ     
ها در مقایسه با ها در تحقیقات مربوط به اصالح و تولید قارچپیشرفت با وجود این، .جذابیت باالیی برخوردار باشد هاازدر قارچاصالحی 

هاي اصالحی در این ی از ژنتیک و سیستمهاي قبلعلت فقدان دانشو آگاهیمحصوالت دیگر بسیار محدودبوده است که این شاید به
هاي تالقی و انتقال ژن تکنیک ،گذاري شده است اما در این بینها پایهمنظور اصالح در قارچروشهاي متفاوتی به.محصول بوده است

وحشی قارچ  جدایهدو از  آزمایشدر این .اندهایی را در چندین دهه حاصل کردهو پیشرفتموثرتر بوده و نتیجه بهتري را نشان داده
دو با بهاسپور جداسازي شد و با استفاده از تکنیک دو، ده تکمذکور هاياز هر کدام از جدایه. استفاده گردید)M16و  F09( صدفشاه

ریدهاي حاصل هیب. مورد سازگار و بقیه ناسازگار بودند 17 ،فوق هايتالقی انجام شده بین جدایه 100از بین . یکدیگر تالقی داده شدند
  . از لحاظ مورفولوژي کلونی و سرعت رشد میسلیوم حدواسط والدین خود بودند

  
  هیبریددو، کشت دوبه، گیريدورگ:هاي کلیديواژه

  
 مقدمه

هاي خوراکی قارچ  این، کشت تجاري گونهوجودبا. گرددعنوان غذا و دارو به زمانهاي بسیار دور برمیهاي خوراکی بهمصرف قارچ      
سرعت میزان تولیدآن به کوتاه، سطح کشت و ازحدودچهاردهه قبل آغاز شده است امادرطی این مدت.Pleurotusspp) (ی صدف

عنوان یک قارچ همچنینبه.باشدبیشتر مکانهامی درPleurotusزیست جنسدلیل امکان انگیز بهافزایش یافته است که این رشد شگفت
ي زندگی هموتالیکثانویه دلیل دارا بودن چرخهها عمدتاً بهاصالح کالسیک در قارچ). 1(ه استاز لحاظ اقتصادي شناسایی شد ارزشمند

توسعه یک روش انتقال  رواز این. دهندشده تنوع ژنتیکیمحدودي را نشان می هاي کشتبنابراین سویه .باشددر این محصول مشکل می
هاي مربوط به سازماندهی ژنی و دانش،هایابی ژنومی قارچبا پیشرفت توالی. ز استانگیبرلشها یک وظیفه چاژن موثر و مقاوم بهبیماري
هاي اصالحی کمک خواهد کرد که این امر در به انتخاب برنامهبهتر مارکرهاي مربوط  بوده و به پیشرفت فعالیت آن قابل دستیابی
در نهایت زمینه را براي عملکرد و کیفیت باال وحی در پرورش آنها شده هاي برتر همراه با کاربرد روشهایاصالآینده منجر به ایجاد سویه

استفاده  دوگیري دوبهاز تکنیک دورگPleurotusostreatusهاي قارچ منظور اصالح سویهدر پژوهشی در سریالنکا به.)4(کندفراهم می
عنوان شاهدي براي هاي اتصال بهتشکیل قوس).5( شد هیبرید با موفقیت تولید 23اسپور، هاي تکترکیب از کشت 25از بین . شد

زمانی که . شودها در نوك هیف در حال رشد تشکیل میهاي اتصال در طی تقسیم هستهقوس. باشدقطعی بودن سازگاري جنسی می
 ) قوس اتصال(شدن است یک انشعاب اي آماده براي تقسیم یک نوك هیف دو هسته

 
در  ).۶( باشدي حالت دیکاریونی میدهندهبنابراین وجود قوس اتصال نشان. دهدیک حلقه را تشکیل میبین دو هسته ایجاد شده و 

ها ، برداشت دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی انجام گردید با استفاده از تالقی هموکاریون ازاین پژوهش که در آزمایشگاه پس 
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داراي رشد لحاظ مورفولوژي کلونی نشان دادند و از لحاظ  سرعت رشد میسلیوم، در گروه  هیبرید تولید گردید که تنوع زیادي از 17
  .بندي شدندمتوسط طبقه

  
  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    
ها یک درصد کربنات کلسیم و یک درصد سولفات کلسیم به هم چسبیدن دانهو جلوگیري از به pHبه منظور تنظیم  ،یگرفتن آب اضاف

درجه سانتیگراد و  121ساعت در دماي  2مدت هاي مربا توزیع شده و بهسپس مخلوط حاصل در شیشه. مخلوط فوق اضافه گردید
ها درجه سانتیگراد تا زمانی که میسلیوم 24 ±1ي زنی شده در تاریکی در دماهاي مایهدر نهایت شیشه. اتمسفر اتوکالو شدند 2/1فشار 

. هاي مورد نظر از کلش جو استفاده گردیدزایی جدایهبراي اندام. طور یکنواخت در تمام محیط کشت توزیع شوند، نگهداري شدندبه
هاي گرم کلش در داخل کیسه 700و پس از گرفتن آب اضافی  ساعت در آب خیسانده شد 24مدت براي این منظور ابتدا کلش جو به

-پس از سرد شدن محیط. اتمسفر اتوکالو شدند 2/1درجه سانتیگراد و فشار 121دقیقه در دماي  90مدت پالستیکی قرار داده شد و به
صورت زنی شده بههاي مایهکیسه سپس. سترون انجام گردیدکامالً  هاي تهیه شده در شرایطزنی آنها با اسپانهاي کشت عمل مایه

پس از اتمام رشد رویشی قارچ  و سفید شدن سطح بستر، براي .درجه سانتیگراد نگهداري شدند 24 ±1دربسته در تاریکی و در دماي  
هفته دو  مدتلوکس روشن شده و دماي اتاق رشد به 500کردن نوري معادل هاي مهتابیبراي فراهمهاي اولیه زایشی، المپتشکیل گره

درجه سانتیگراد، رطوبت  18دماي  ها باز شده وکیسههاي بارده، سپس براي تشکیل اندام. تنظیم شد درجه سانتیگراد 10در دماي 
  .    گردیدروز فراهم ساعت در شبانه 8مدت لوکس به 500و نوري معادل  درصد 90نسبی

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

بعد از . شدند منتقل)MEA(اکسترکت آگار مالت روي محیط کشت) پخش کردن(از 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 مورد هاي جدایههایی از مونوکاریونبراي این منظور جفت. هفته بعد از جداسازي مورد استفاده قرار گرفتند 2ها حدود یونمونوکار
روز  14مدت ها بهسپس پتري. قرار داده شدند MEAسانتیمتر از یکدیگر در مرکز یک پتري دیش حاوي محیط کشت  2فاصله نظر به

در . نگهداري شدندها ناحیه تماس بزرگی را تشکیل دهند، که میسلیومو در شرایط تاریکی تا زمانی درجه سانتیگراد 24در دماي 
هاي اتصال یا عدم نهایت یک قطعه باریک از میسلیوم موجود در منطقه اتصال برش داده شده و با کمک میکروسکوپ حضور قوس

ها جدایهروزانه  رشد، میانگین  سرعت هاها و دیکاریونمونوکاریون سپس به منظور مقایسه تفاوت سرعت رشد. حضور آنها بررسی شد
  .انجام شد SNKبا استفاده از آزمون  هادادهمقایسه میانگین صورت گرفتو SPSSافزار تجزیه داده ها با نرم. گیري شداندازه

  
  نتایج و بحث

در بعضی از : ناسازگاري در موارد زیر تایید شد .ازگار بودندمورد سازگار و بقیه ناس 17ها تالقی انجام شده بین جدایه 100از بین        
ها یکی از ها دو هیف والدینی کمی به هم نزدیک شدند ولی واکنش قابل رویتی را در محل تالقی نشان ندادند و در برخی تالقیتالقی

ر موارد زیر تایید شد که هیف دو والد سازگاري د. )3(دو هیف والدي، هیف دیگر را دور زد و با آن مرز مشخص تماس تشکیل داد 
همچنین با استفاده از مشاهدات . درهم فرو رفته و در بیشتر موارد، واکنش میسیلیومی واضحی در محل تالقی نشان دادند

  .)1شکل() 6(هاي اتصال در ناحیه تالقی تایید شدمیکروسکوپی نیز حضور قوس
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  ي تالقی داده شدههاهاي سازگاري بین جدایهحالت -1شکل   

-تجزیه  1جدول . میلیمتر در روز 5بیشتر از : و سریع 5 - 3: ، متوسط3- 1:کند. هاي سرعت رشدي بدین طریق تعریف شدندگروه
  .دهدتصادفی نشان می کامالًها با استفاده از طرحواریانس مربوط به میانگین رشد را در کل جدایه

  
 

میلیمتر در  F09 – 5 :92/3و  F09 )F09 – 10:17/5شترین سرعت رشد در تک اسپورهاي جدایه ها، بیبر اساس مقایسه میانگین داده
 - M16و M16 – 1 :11/1،M16 – 3  :77/1 ،M16 – 4 : 96/1( M16همچنین سرعت رشد تک اسپورهاي جدایه . مشاهده شد) روز

F09 – 7(هاي و تالقی) میلیمتر در روز 01/2:  6 M16 - 4  :14/2 وF09 – 7 M16 - 5  :48/2 کمترین مقدار را ) میلیمتر در روز
F09 – 5(ها سایر تالقی. نشان داد M16 - 6  :70/2 ،F09 – 5 M16 - 5  :82/2 ،F09 – 8 M16 - 5  :82/2 ،F09 – 5 M16 - 

1  :90/2 ،F09 – 10 M16 - 4  :93/2 ،F09 – 2 M16 - 6  :02/3 ،F09 – 1 M16 - 6  :09/3 ،F09 – 10 M16 - 3  :15/3 ،
F09 – 7 M16 - 2  :16/3 ،F09 – 9 M16 - 1  :31/3 ،F09 – 5 M16 - 2  :38/3 ،F09 – 1 M16 - 2  :39/3 ،F09 – 

8 M16 - 2  :40/3 ،F09 – 9 M16 - 6  :54/3  وM16 - 4F09 – 9: 64/3 (همراه با تک اسپورهاي ) میلیمتر در روزM16 – 5 
نتایج این آزمایش نشان داد که ). 2شکل(داراي سرعت رشد متوسطی بودند  M16جدایه ) میلیمتر در روز M16 - 2  :75/2و 75/2: 

دراین نوع تالقی  داراي رشد سریعزیرا احتمال تشکیل هیبریدهاي  .هاي کند رشد استفاده شودبهتر است ازتک اسپوریهاي اصالحدر برنامه
حاصل تنوع زیادي را از لحاظ رنگ و مورفولوژي کلونی نشان دادند اما سرعت رشدي متوسطی اگر چه هیبریدهاي ). 2(ها بیشتر است 
 .را نشان دادند

 
هاي تک اسپورمیانگین سرعت رشد در هیبریدها و جدایه  - 2شکل  
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