
www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ایران باغبانیعلوم 

 (486-436)ص  4936 زمستان، 6 ة، شمار64 ةدور

 E-mail: jamalaliolfati@gmail.com     13443994166* تلفن: 

 با نژاد تجاری (.Pleurotus spp)کردن و مقایسۀ عملکرد نژاد بومی قارچ صدفی  شناسایی، اهلی
 

 5سید اکبر خداپرستو  *4علی الفتی جمال، 3پور اصیل معظم حسن، 2علی پیوست غالم، 1فاطمه رئیسی

 دانشگاه گیالنان و استادیار گروه علوم باغبانی، استاد، کارشناس ارشد .4و  3، 2، 1

 دانشگاه گیالنپزشکی،  گروه گیاه دانشیار .5

 (4/6/1333تاریخ تصویب:  - 14/5/1332)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

دادند از  در این پژوهش ابتدا دو نژاد قارچ صدفی که از نظر صفات ظاهری تفاوت نشان می

کاشته شدند. پس از تکمیل رشد  MEAآوری و سپس در محیط کشت  های گیالن جمع جنگل

نهایت  و کشت قارچ در بستر کاه برنج انجام شد. در لیوم در ظروف کشت، اسپان قارچ تهیه میسی

های میکرو  و روش PCRهای وحشی با استفاده از روش  پس از برداشت محصول، شناسایی گونه

 Pleurotus ostreatusشده شامل  های شناسایی و ماکروسکوپی صورت گرفت. بر این اساس گونه

هد  ترین زمان تشکیل پین بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که کوتاه Pleurotus pulmonariusو 

درصد( و نیتروژن  24/26روز( و بیشترین میزان پروتئین )8/14مربوط به نژاد تجاری فلوریدا )

داری  گیری شده تفاوت معنا درصد( مربوط به نژاد استراتوس بود. در سایر صفات اندازه 77/3)

 ی مختلف وجود نداشت. بین نژادها

 

 . PCR ،Pleurotus ostreatus ،Pleurotus pulmonarius، کشت بافت،  قارچ صدفی :های کلیدیواژه
 

 مقدمه

دلیل ارزش دارویی بلکه  تنها به ها نه امروزه فراگیری قارچ

منزلۀ منبع پروتئینی است که  دلیل پتانسیل زیاد آنها به به

 Singhغذایی بشر شود )شدن رژیم  تواند سبب غنی می

& Singh, 2005 قارچ صدفی به زمان کوتاهی (. از طرفی

 Bonatti) برای رشد و تولید اندام باردهی خود نیاز دارد

et al., 2004). درخورقارچ صدفی مهم و  بارةآنچه در 

شده  توجه است راندمان بیولوژیکی )درصد قارچ تر تولید

رفته( باالی آن است  رکا هخشک بستر ب ةازای میزان ماد به

درصد است که از نظر تولید قارچ  411که اغلب بیش از 

از نظر  د.شو میزان تولید محسوب می بیشتریندر دنیا 

تاکسونومیکی قارچ صدفی متعلق به جنس پلوروتوس، 

کالز و ردة  کاسه، راسته آگاری خانوادة آگاری

 ی شامل های متعدد گونه و  ها است بازیدیومیست

P. ostreatus ،P. sajor-caju ،P. fabellatus، 

P. florida ،P. erynjii، P. cystidiosus ،P. djamor، 

P. euosmus ،P. polmonarius، P. citrinopileatus ،

(. این قارچ نوعی قارچ Olfati et al., 2008دارد )

کنندة مواد لیگنوسلولزی است و در طبیعت، در  تجزیه

طورعمده روی  ری بههای معتدله و گرمسی جنگل

کند و  های مرده و در حال پوسیدن رشد می کنده

تواند روی بقایای کشاورزی مختلفی رشد کند و  می

شده و غنی از پروتئین برای  مواد را به بسترهای تجزیه

(. Singh & Singh, 2005خوراک دام تغییر دهد )

ها طی فصول بارانی از مناطق  طور معمول این قارچ به

 ,.Gbolagade et al) شوند آوری می معجنگلی ج

طور طبیعی از طبیعت  هایی که به خالف قارچ به. (2006

های پرورشی این  شوند، دربارة قارچ آوری می جمع

اطمینان خاطر وجود دارد که سمّی نیستند. اکنون 

طعم و  منزلۀ غذایی مفید، خوش  ها در تمام دنیا به قارچ

زیادی پروتئین، مقدار  اند که مقدار کامل شناخته شده

نیاسین، ، B1 ،B2های  درصد(، ویتامین 6کمی چربی )
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( و P, Na, K, Caبیوتین و غیره، عناصر معدنی )

 Asghar etباالیی فیبر و کربوهیدرات دارند ) مقادیر

al., 2007) بخش رویشی قارچ، میسیلیوم نامیده .

شود که بخش مهمی در تولید قارچ محسوب  می

لعات نشان داده است که محل اتصال مطاشود.  می

کالهک و پایه در زمان کوتاه، میسیلیوم قوی تولید 

توان به  . بنابراین، می(Asghar et al., 2007)کند  می

های قارچ  های خالص از نمونه کمک کشت بافت، کشت

هدف از این  .(Singh & Singh, 2005)تهیه کرد 

های  های خالص از قارچ پژوهش ابتدا تهیۀ کشت

های  شده و سپس پرورش آنها و آنالیز اندام مطالعه

 منظور مقایسۀ ترکیبات غذایی مهم  باردهی به

 است.

 

 ها مواد و روش

این پژوهش در گروه علوم باغبانی دانشکدة علوم 

کشاورزی دانشگاه گیالن انجام شد. ابتدا دو نژاد قارچ 

دادند  صدفی که از نظر صفات ظاهری تفاوت نشان می

سط افراد بومی، از مناطق جنگلی الکان و سراوان در تو

آوری  جمع 4931ـ 4983استان گیالن در زمستان 

نامند.  موش می ها را به زبان محلی راش شدند. این قارچ

از خصوصیات  Pleurotusهای  برای شناسایی گونه

میکروسکوپی و ماکروسکوپی استفاده شد. از 

دازه و شکل خصوصیات میکرومورفولوژیکی رنگ، ان

های ماکروسکوپی  ویژگی .ها بررسی شد اسپور

شده شامل رنگ کارپوفور، شکل کالهک و پایه،  مطالعه

های  رنگ گوشت، عطر و رویشگاه طبیعی بود. نمونه

شده، کامل و دارای اجزای )کالهک، تیغه و  بررسی

ریبوزومی  DNAپایه( بودند. عالوه بر این بخشی از 

یابی شد. برای  توالی ITS2و  ITS1، 5.8Sشامل ناحیۀ 

شده  قارچ استخراج شد و ناحیۀ ذکر DNAاین منظور 

یابی به  تکثیر شد و برای توالی PCRبا کمک روش 

شرکت ماکروژن )کشور کرة جنوبی( ارسال شد. توالی 

های موجود  با توالی NCBIآمده در بانک ژن  دست به

 مقایسه شد. 

دهندة  شکیلمواد تبرای تهیۀ کشت خالص ابتدا 

 4گرم عصارة مالت،  61که شامل  MEAمحیط کشت 

یک آمونیوم است در  گرم کلرید 4و  K2HPO4گرم 

متر دیجیتالی pHسپس توسط لیتر آب مقطر حل شد. 

محلول روی  pHنرمال،  HCl 4یا  NaOHو افزودن 

گرم آگار به  41نهایت مقدار  تنظیم شد و در 6/9

جوشانده شد. بعد  دقیقه 9مدت  محلول اضافه و به

گرم در لیتر استرپتومایسین برای  میلی 411مقدار 

ها به محلول اضافه شد و  جلوگیری از رشد باکتری

شدن در اتوکالو در  نهایت محیط کشت برای استریل در

اتمسفر  6/4گراد و فشار  درجۀ سانتی 464دمای 

شدن  دقیقه قرار داده شد. بعد از اتوکالو 61مدت  به

گراد، در  درجۀ سانتی 91و کاهش دما تا  محیط کشت

های آزمایش در زیر هود استریل توزیع شد  لوله

(Jonathan & Fasidi, 2003 سپس با روش کشت .)

بافت یک قطعۀ کوچک از بافت در محل اتصال پایه و 

 کالهک در این محیط کشت شد.

های قوی و  برای تهیۀ مایۀ قارچ از میسیلیوم

ری برای تلقیح نهایی ظروف مایه برگرفته از مایۀ ماد

منظور تهیۀ مایه ابتدا بذر گندم  استفاده شد. به

ساعت خیسانده  66مدت  وشو داده و به خوبی شست به

لیتر آب در  6گرم گندم  کیلو 4ازای هر  شد. سپس به

ها  دقیقه گندم 49ـ  41مدت  ظرفی ریخته و به

ج کردن خار جوشانده شدند. سپس آب اضافی، با آبکش

درصد کربنات کلسیم برای  8ـ  4گاه به آن  شد. آن

اضافه شد. همچنین برای جلوگیری از  pHتنظیم 

ـ  46های گندم به یکدیگر  شدن و چسبیدن دانه لزج

درصد پودر سنگ گچ )سولفات کلسیم دو آبه( به  61

های  ها درون کیسه آن اضافه شد. سپس گندم

پنبه بسته  اتیلن ریخته و درب آن با پالستیکی پلی

 6ـ  9شد، طوری که منفذ خروجی پالستیک را به قطر 

ها درون  متر اشغال کند. سپس این کیسه سانتی

درجۀ  464اتمسفر و دمای  6/4اتوکالو با فشار 

ساعت استریل شدند. بعد از  6ـ 9/4مدت  گراد به سانتی

شدن آنها، در  ها از درون اتوکالو و سرد آوردن کیسه در

ر شرایط کامالً استریل میسیلیوم قارچ به زیر هود و د

سرعت در آنها بسته و درون انکوباتور  آن اضافه شد و به

روز  46ـ 41مدت  گراد به درجۀ سانتی 69در دمای 

های  نگهداری شدند، تا میسیلیوم قارچ اطراف تمام دانه

گندم و کل کیسه را بپوشاند و آماده برای کشت بر 

 (.Peyvast et al., 2009روی بستر شوند )
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سازی بستر کشت و تلقیح، ابتدا کاه  برای آماده

روش دستی و با استفاده از قیچی باغبانی به  برنج به

متر خرد شد. برای تعیین میزان  سانتی 6ـ  9های  اندازه

گرم از کاه برنج از طریق ترازوی  9رطوبت کاه مقدار 

درجۀ  416حساس وزن شد و در آون با  دیجیتالی نیمه

 Obodai et) ساعت خشک شد 66مدت  گراد به سانتی

al., 2002 .) سپس وزن کاه خشک محاسبه و از این

طریق میزان رطوبت موجود در کاه تعیین شد. بعد از 

هزار گرم مادة خشک و  9این مرحله بسترهایی با وزن 

ها سپس  اساس وزن خشک کاه تهیه شد. این بستر بر

 66مدت  سرد به درون آب  شدن ور از طریق غوطه

تا از طریق  (Zhang et al., 2001)ساعت خیسانده شد 

درصد( در آن  61جذب آب رطوبت مناسب بستر )

منظور ضد  . به(Obodai et al., 2002) فراهم شود

عفونی بستر از روش جوشاندن استفاده شد. برای این 

درون آب   ساعت 6ـ 4مدت  شده به منظور کاه خیس

زا، انگل،  تا کلیۀ عوامل بیماریجوش قرار داده شد 

 & Singhالرو و غیره بر اثر دمای باال از بین برود )

Singh, 2005های پالستیکی کشت  (. ضد عفونی کیسه

ـ  49نیز از طریق بخار مستقیم داخل اتوکالو در دمای 

اتمسفر برای مدت یک  4گراد و فشار  درجۀ سانتی 61

(. بعد از ضد Yildiz et al., 2002ساعت صورت گرفت )

عفونی، بستر داخل یک صافی ریخته شد تا آب اضافی 

گراد  درجۀ سانتی 69تا   خارج شود و دمای آن  آن

روش  (. کشت بهAdamovic et al., 1997) کاهش یابد

 61×61های پالستیکی به ابعاد ) ای و داخل کیسه الیه

(. Singh & Singh, 2005) متر( صورت گرفت سانتی

 44اساس  شده برای هر کیسه بر ن استفادهمیزان اسپا

 (.Zhang et al., 2001درصد وزن خشک بستر بود )

هدهای قارچ بر روی بستر  بعد از تشکیل اولین پین

 91شده توسط میسیلیوم قارچ، تعداد  کامالً کلونیزه

ها توسط  متر بر روی کیسه سانتی 6سوراخ به اندازة 

منظور  ین کار بهیک تیغ کامالً استریل ایجاد شد. ا

ها و رشد  ها از این سوراخ انجام تهویه و خروج قارچ

هدها از  نرمال آنها صورت گرفت. با شروع خروج پین

گراد و  درجۀ سانتی 66شده، دما به  های ایجاد شکاف

درصد رسانده شد و این  39ـ 31رطوبت نسبی به 

 & Dusشرایط تا پایان دورة برداشت حفظ شد )

Mukherjee, 2007 .)6  روز پس از ظهور اولین 9ـ 

ها به اندازة کافی رشد کردند  هدها، زمانی که قارچ پین

 به طرف باال برگشتند، با استفاده از  های آنها  و لبه

شده عمل برداشت صورت  یک چاقوی تیز استریل

 گرفت.

زنی  اساس مدت زمان از مرحلۀ مایه تشکیل پین بر

، محاسبه شد تا زمان تشکیل پین بر روی بستر

(Baysal et al., 2003.)  راندمان بیولوژیکی براساس

ازای وزن خشک  شده به های تازه برداشت وزن قارچ

صورت درصد در  شده به دست آمد که به استفاده بستر 

پایان دورة برداشت قارچ برای هر تیمار و هر تکرار 

  عملکرد قارچ (.Royse et al., 2004)محاسبه شد 

ازای وزن  شده به های تازه برداشت قارچ براساس وزن

صورت  شده به دست آمد که به مرطوب بستر استفاده

درصد در پایان دورة برداشت قارچ برای هر تیمار و هر 

برای  (.Baysal et al., 2003)تکرار محاسبه شد 

های تازه  گیری میزان مادة خشک، قارچ اندازه

آون با دمای  شده از هر تکرار پس از توزین در برداشت

ساعت خشک شدند  68مدت  گراد به درجۀ سانتی 81

(Gbolagade et al., 2006.)  مقدار یک گرم قارچ

 4مدت  شده را داخل بوتۀ چینی ریخته و به خشک

گراد  درجۀ سانتی 411ـ  611ساعت در کوره با دمای 

خوبی به خاکستر تبدیل شود، سپس  گذاشته شد تا به

 Olfatiصورت درصد بیان شد ) میزان خاکستر قارچ به

et al., 2009گیری نیتروژن از دستگاه  (. برای اندازه

(. برای Norouzi et al., 2008کجلدال استفاده شد )

ها ابتدا میزان نیتروژن  گیری پروتئین نمونه اندازه

و   گیری ها با استفاده از روش کجلدال اندازه نمونه

ضرب  69/4سپس درصد نیتروژن هر نمونه در ضریب 

ها در عصارة  (. میزان پتاسیم نمونهHan, 1999شد )

شده، با استفاده از دستگاه فالیم فتومتر  تهیه

 گیری شد. اندازه

این آزمایش در قالب یک طرح کامالاً تصادفی با 

پنج تکرار اجرا شد و تیمارها شامل سه نژاد 

افزار  شده بودند. تجزیه و تحلیل آماری با نرم بررسی

SAS ها به کمک آزمون توکی  مقایسۀ میانگین داده و

 EXCELافزار  انجام شد. برای رسم نمودار از نرم

 استفاده شد.
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 نتایج وبحث 
 Pleurotus های شناسایی گونه

 Pleurotusخصوصیات میکروسکوپی و ماکروسکوپی 

ostreatus  
( مربوط rDNAآی ریبوزومی ) ان یابی دی نتایج توالی

موش  زبان محلی به آن راش گونه که به این به

آمده از این قارچ  دست گویند، نشان داد که توالی به می

به شمارة  Pleurotus ostreatusبا توالی گونۀ 

در  NCBIموجود در بانک ژن  HM561973دسترسی 

درصد شباهت داشت.  411شده  ناحیۀ بررسی

های میکروسکوپی و  همچنین نتایج حاصل از بررسی

  گونه از قارچ صدفی نشان داد که اینماکروسکوپی 

بریده یا  شکل با حاشیۀ بریده کالهک این قارچ بادبزن

رنگ  مانند بوده و رنگ آن سفید تا خاکستری کم موج

متر  سانتی 44ـ  9متر عرض و  سانتی 69ـ  9بود که 

ها در حاشیه و سفید مایل به  طول داشت. تیغه

شکل  ای ستوانهخاکستری، بدون پایه، اسپورها صاف و ا

میکرون و شفاف  9/6-9/9و عرض  3ـ  9/6به طول 

(. این قارچ در فصل زمستان به شکل 4بودند )شکل 

چوب مثل  ای و معموالً روی درختان سخت خوشه

 Lechnerکند. این مشاهدات با نتایج  صنوبر رشد می

et al. (2004) .مطابقت داشت 

 

 
  Pleurotus ostreatus. بازیدیوسپور قارچ 4شکل 

  میکرومتر 41با مقیاس 

 

 Pleurotusخصوصیات میکروسکوپی و ماکروسکوپی 

pulmonarius  
دربارة  (rDNA)آی ریبوزومی  ان یابی دی نتایج توالی

آمده از این  دست گونه نیز نشان داد که توالی به این

)با نام  Pleurotus pulmonariusقارچ با توالی گونۀ 

( NCBIدر بانک ژن  Pleurotus floridanusشده  ثبت

شده  در ناحیۀ بررسی AY540323به شمارة دسترسی 

درصد شباهت داشت. این قارچ نیز به زبان محلی  411

شود. همچنین نتایج حاصل از  موش گفته می راش

های میکروسکوپی و ماکروسکوپی نشان داد که  بررسی

هایی با سطح صاف و  گونه از قارچ صدفی کالهک این

حاشیۀ صاف و به رنگ سفید با عطری مالیم و  صیقلی،

 49ـ 6متر و عرض  سانتی 44ـ 9مطبوع به طول 

تایی یا بیشتر  61ـ 9های  متر داشت که در گروه سانتی

صورت  روی هم قرار داشتند. پایۀ آن بسیار کوتاه و به

شکل، شفاف،  گریز از مرکز بود. اسپورها صاف و بیضی

میکرون بودند  3-9/6 × 9/9-9/6با طول و عرض 

(. این قارچ از اوایل پاییز تا اواسط زمستان در 6)شکل 

روید.  چوب مثل بید می و روی درختان سخت  جنگل

 Lechner et al. (2004) این مشاهدات با نتایج

  مطابقت داشت.
 

 
  Pleurotus pulmonarius. بازیدیوسپور 6شکل 

  میکرومتر 41با مقیاس 

 

 شده  بررسی ش نژادهای نتایج مربوط به پرور

در این پژوهش هر یک از سه نژاد قارچ صدفی 

شده، در پنج تکرار روی بستر کاه برنج کشت  آزمایش 

شدند. اما در پایان دورة سفیدشدگی بستر، دربارة نژاد 

Ostreatus طور کامل سفید شد  فقط یکی از تکرارها به

ه گونه رشد میسیلیومی مشاهد و در بقیۀ تکرارها هیچ

نشد. به این ترتیب مقایسۀ میانگین برخی صفات 

و  floridaشده فقط برای نژادهای  مطالعه

pulmonarius که این دو نژاد هم  آنجا صورت گرفت. از

از نظر ژنتیکی و هم از نظر مورفولوژیکی بسیار شبیه 

یکدیگر هستند، از نظر بسیاری از صفات تفاوت 
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قابل توجه دیگر (. نکتۀ 4داری نداشتند )جدول  معنا

 ostreatusشدة نژاد  این است که از تنها بستر سفید

فقط یک دست قارچ تولید شد، که احتماالً برای تولید 

نتایج محصول بیشتر نیاز به شوک دمایی داشته است. 

 نشان داد که (4)جدول  ها میانگین داده ۀمقایس

هد مربوط به  ترین زمان الزم برای تشکیل پین کوتاه

که این  حالی روز بود در 8/46با میانگین  floridaنژاد 

روز بود. از نظر عملکرد  ostreatus 91زمان برای نژاد 

 نژادهای مختلف تفاوتبین کل و راندمان بیولوژیکی 

مشاهده شد. همچنین از نظر مادة خشک،  داری امعن

 های مختلف تفاوت نژادبین ها  خاکستر و پتاسیم نمونه

 نشد.  مشاهده داری امعن

 
 شده مطالعه ها بر صفات  . مقایسۀ میانگین اثر ژنوتیپ4جدول 

 ژنوتیپ
 روز تا ظهور

 هد پین

 عملکرد

 )گرم(

 راندمان بیولوژیکی

)%( 

 مادة خشک

)%( 

 خاکستر

)%( 

 نیتروژن

)%( 

 پروتئین

)%( 

 پتاسیم

(mg/100g) 

P. florida b8/46 a999 a61 a49/3 a6/4 b96/8 b94/64 a6991 

P. pulmonarius b43 a941 a99 a69/8 a6/4 b34/6 b96/61 a6691 

P. ostreatus a91 c411 c61 a4/8 a4/9 a69/41 a66/64 a6611 
 دار ندارند. مشترک اختالف آماری معنا های دارای حروف در هر ستون میانگین

Cدلیل تولیدنشدن قارچ، این مقایسه فقط دربارة دو ژنوتیپ دیگر انجام شد. : به 

 

نشان  توکیها به روش  میانگین داده ۀنتایج مقایس

 66/64با میانگین  ostreatusمیزان پروتئین  داد که

و  floridaدرصد، بیشتر از میزان پروتئین 

Pulmonarius 96/61و  94/64ترتیب با میانگین  به 

داری نداشتند  درصد بود که با هم تفاوت معنا

روژن نیز (. همین روند دربارة میزان نیت4)جدول

مشاهده شد. برخی پژوهشگران معتقدند که انواع 

مختلف قارچ صدفی گرچه متعلق به یک جنس 

 کند هستند، اما ارزش غذایی آنها با هم فرق می

(Khan et al., 2008به .) هایی مثل  طور معمول فاکتور

نوع بستر، نوع قارچ، مرحلۀ نمو و بخشی از قارچ که 

ات غذایی قارچ را شود، میزان ترکیب تجزیه می

(. Gbolagade et al., 2006دهند ) تأثیر قرار می تحت

طور مثال میزان پروتئین، لیپید و خاکستر در  به

که پایه  حالی ها بیشتر از پایه است. در کالهک و تیغه

 Alam et) مقادیر باالتری از فیبر و کربوهیدرات دارد 

al., 2008)بیشتری پروتئین  های جوان  . همچنین اندام

 ,.Gbolagade et alهای بالغ دارند ) نسبت به اندام

روز  6های جوان ) . در این آزمایش از کالهک(2006

پس از تشکیل پریموردیای اندام باردهی(، برای 

گیری میزان پروتئین سه نژاد مختلف استفاده  اندازه

ها، سبب تفاوت  شد. بنابراین، احتماالً تفاوت بین گونه

های  تئین آنها شده است. بنابراین، جنگلدر میزان پرو

ای برای اصالح قارچ  استان گیالن منبع ژنتیکی غنی

صدفی و معرفی نژادهای تجاری در آینده است که 

 نژادی آینده استفاده کرد. های به توان از آنها در برنامه می
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ABSTRACT 
In present study two species of Pleurotus with different morphological characteristics were collected from 

Guilan forest and then cultured on MEA medium. Spawn was prepared on wheat grains and finally all 

strains were cultivated on rice straw. Identification of species was performed by PCR, microscopic and 

macroscopic characters. Results revealed that our local strains are known as Pleurotus ostreatus and 

Pleurotus pulmonarius. Minimum days required for pinhead formation were observed in P. florida (14.8 

days). The highest protein and nitrogen content was found in P. florida (26.24 and 9.77%). In other 

characteristics, there were no any significant differences between strains. 

 

Keywords: oyster mushroom, PCR, Pleurotus ostreatus, Pleurotus pulmonarius, tissue culture. 
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