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 ای سفيد ای در قارچ خوراکی تکمه  به منظور تاييد هيبريدهای درون گونهRAPDاستفاده از نشانگرهای 
  **محمد فارسي  ،* نعيمه شيبائي

 shibaei@gmail.com - مربی دانشگاه آزاد اسالمی شبستر-آارشناس ارشد بيوتكنولوژي  *
  دوسي مشهد دانشكده آشاورزي فر-عضو هيئت علمي هسته بيوتكنولوژي  * *

  چکيده
ه     .ترين و متداولترين روش اصالحي جهت بهره بردن از هتروزيس مي باشد آميش نژادهای تجاری جهت تشکيل هيبريد، ساده ر پاي اساس اين تکنيک ب

و       . گزينش تک اسپورهای کند رشد از دو هتروکاريون تجاری و تالقي آنهاست     ه در آزمون مي د رشد ک ه کن ايش ده ايزول ز عملکرد     هدر اين آزم دهی ني
د                     ديگر تالقي داده ش ا هم رده، ب اريون تلقي ک رين            . صفر يا اندکي نشان دادند بعنوان هموک ر بهت ار براب دازه چه ه ان دها، رشدی ب رين هيبري يکي از بهت

ه .  توانست هيبريدها را از هموکاريونها تفکيک نمايدPCR-RAPDاستفاده از نشانگر ملکولي  . والدينش داشت  دهای مشترک هر     های  ايزول د بان  هيبري
 . دو والد را نشان دادند

  PCR-RAPD،Agaicus bisporus هيبريد، : يدهاي آلي هژوا
  

  مقدمه  
ه  قارچ خوراآي فيد  تكم وان يك سبزي           Agaricus bisporus  اي س اس تجاري وسيع بعن ه در مقي ارچي است آ رين ق مهمت

 645  ميليون تن بوده و در اياالت متحده عملكرد آل آن، 4/1، 1989توليد جهاني اين قارچ در سال . شود زراعي آشت مي
ي   17آشت اين قارچ نخستين بار در قرن ). chang et al. 1991( ميليون دالر ارزش داشته است  در فرانسه شروع شد ول

ه    سبت ب اآنون ن ده است          ت ري در مورد اصالح آن بدست آم ای آمت  آميش  ).khush et al 1992(گياهان زراعي موفقيته
روزيس مي                ردن از هت ره ب داولترين روش اصالحي جهت به رين و مت د، ساده ت شکيل هيبري . باشد  نژادهای تجاری جهت ت

ه     دها، برنام ه هيبري ر در زمين ه اصالحي معتب ستين برنام ي U1/U3نخ ريچ م د  ف زينش   . باش ه گ ک وی برپاي اس تکني اس
ود رشد از دو هتروکاريون تجاری با خصوص     اسپورهای کند   تک د  . يات متفاوت ب ه فرض مي     دو مجموعه از کن شد   رشدها ک

االخره در سال   . هموکاريون باشند، با هم تالقي داده شده و توليد هيبريد طي مراحل آزمايشی فشرده صورت گرفت               1981ب
ه،   ، بعنوان هA.bisporusبا اين حال ). khush et al 1995(نخستين قارچ بازار پسند در انگلستان توليد گرديد ال ثانوي موت

ود       ی ش ی و اصالحی م ات ژنتيک شرفت تحقيق ه پي وانعي در زمين اد م ث ايج ه باع امعمولی داردک ی ن صوصيات ژنتيک : خ
ا               اسپوره باعث می    نخست، غالبيت نسبی بازيدياهای دو     ند و هموکاريونه ارور باش اريون و خودب شود اغلب اسپورها، هتروک

اوت      . دهند صد اندکي را به خود اختصاص       که تنها وسيله اصالح اين قارچ هستند، در        ديگر آنکه از لحاظ شکل ظاهری، تف
دارد   از سوی ديگر انجام آزمون     ). Ramirez et al 2001(قابل تشخيصی بين هيفهای هموکاريون و هتروکاريون وجود ن

ن        . فرسايی است   دهی زمانبر بوده و امر طاقت       ميوه ده است      تمام اين خصوصيات موجب مشکالتی در اصالح اي ارچ ش ه  .  ق ب
  . منظور غلبه بر اين موانع طبيعی، تالشهای زيادی انجام شده است

ات     اي از پروتئين دست ورزي شده       رويز و مي يك نشانگر ملكولي دقيق و ساده         1982در سال    زوزايم را در تحقيق ام اي اي بن
A. bisporus   د ه ت ) May and Roys 1982وRamirez et al 2001 ( معرفي آردن  1987 در سال  RFLPوسط  آ

)Castle et al 1987(  وRAPD  1992 در سال) Kerrigan et al.1993 (  ال شد ين تكنيك    . دنب ن ب اده  RAPDدر اي  س
شة ژنتيكي       بوده و آاربردهاي گسترده ة نق د، تهي شكيل هيبري و ) Kerrigan 1991(اي همچون شناخت هموآاريونها، تأييد ت

ام تجاري     گروه دي ارق د      . دارد)  Loftus et al 1995وRamirez et al 2001 (بن خوش و همکاران نخستين کساني بودن
شخيص هسته    RAPDکه نشانگر د         را جهت ت اريوني معرفي کردن دهای هتروک د هيبري د و تايي  khush et al(های هاپلوئي

وع درون       ). 1995 ه   سونگ و همکاران از تن ين     گون ه   ای و ب دهايي           گون رای بدست آوردن هيبري وب      ای ب ا خصوصيات مطل ب
شانگر                     استفاده کرده و به منظور گسترش تحقيقات پايه        ارچ، از ن ن ق سريع در انجام اصالح اي  RAPDای ژنتيکي و جهت ت

 Song(اسپوری دارند اسپوری و چند های تک آنها نشان دادند که هيبريدها خصوصيات بهتری نسبت به جدايه. استفاده کردند
et al 2000 .(تفاده از تالقی       در اين تحقيق ا اس د ب  نيز که در آزمايشگاه بيوتکنولوژی دانشکده کشاورزی مشهد انجام گردي

 .  استفاده گرديدRAPDهموکاريونها ، نژادهای هيبريد تند رشد، توليد و جهت تاييد تشکيل هيبريد، از نشانگر 
  مواد و روشها

ژاد    ار ن ژاد ايراني   (A15 ,130با استفاده از چه فيد     (MC 370 , MC 392و ) ن رم رنگ و س د آ از طريق روش  ) هيبري
ه روش       دهي جدايه گزينش تك اسپورهای کند رشد و آزمون ميوه دو ب اريون انتخاب شده و بصورت دوب ا    هاي هموآ کستل ب

م تالقي داده شد    ه قطر      ). Castle et al 1988(ه ه ب ز نمون دا دو روي ي 5ابت شتهاي تك اسپور         ميل ه آ يه پرگن ر از حاش مت
ازه   هم ري حاوي محيط آشت ت ه يك ظرف پت ده و ب ته ش اريوني برداش ل PDAوآ انتي  منتق د و در فاصله يك س ر از  ش مت

ه  . شد  همديگر قرار داده     پس از اينكه هيفها رشد آرده و به هم رسيدند، از محل تالفي و از ناحيه خارج از تالقي مکعبهايي ب



 
 
 
 
 

 

های گرفته شده از ناحيه مجاور      های گرفته شده از ناحيه تالقي با پرکنه         پرکنهمورفولوژی  .  ميليمتر مربع برداشته شد    1ابعاد  
ه شاهد    ای که قدرت رشدی برتر يا حالت رشته يک زير کشت از قطعه    . آن در نسلهای يکسان مقايسه شد      ای بيشتری نسبت ب

ه شد    ده و        . تالقي نيافته داشت، گرفت ته ش ه برداش صادفي از پرگن ه بصورت ت ر کشت از هر تالقي      سپس يک نمون  يک زي
ه روش     DNAاستخراج   .  ذخيره شد  DNAجهت انجام استخراج     اران از آشت           CTAB ب ا و همك  اصالح شده توسط آدوپ

 RAPDواآنش  ). Udupa et al 1998( صورت گرفت CYMميسليومهاي هموآاريون و هيبريد درون محيط آشت مايع 
اران      امز و همك ار ويلي ق ک تفاده از   ) Williams et al 1990(طب ا اس -OPJ01-OPJ10-OPJ15-OPJ18  پرايمر  7ب
OPM02-OPL08-OPL16     در دستگاه چرخه حرارتيBiometra   انتيگراد و  94 دقيقه در 3، با برنامه حرارتي  درجه س

انتيگراد و مرح 72 درجه سانتيگراد، دو دقيقه در 36 درجه سانتيگراد، يك دقيقه در  92 ثانيه در    45 سيكل با    34 ه   درجه س ل
ا  ايي ب ر نه ه در 5تكثي د 72 دقيق ام ش انتيگراد انج ه س دهاي حاصل از .  درج رمRAPDبان ك ن ه آم زار   ب  و Labworkاف

Excell تبديل به آدهاي صفر و يك شده و تجزيه آالستر با استفاده از برنامه آماري JMPصورت گرفت .  
  نتايج و بحث

ا،                  ميوهاسپورهای کند رشد و آزمون        با استفاده ازگزينش تک    اريون شناسايي شده و از طريق تالقی آنه ه هموک دهي ده جداي
تند        جدايه هيبريد بدست آمد که سرعت رشدی برتر و حالت رشته           12 اريون خود داش دين هموک ه وال سبت ب يکی  . ای بيشتر ن

شانگر   گروهب. از بهترين هيبريدها، رشدی به ميان چهار برابر والدين خود از لحاظ قطر پرگنه  نشان داد                تفاده از ن ندی با اس
RAPD        د  .  توانست هموکاريونها و هيبريدها را با کارايي بااليي از هم جدا کند هيبريدها باندهای هر دو والد را  نشان ميدادن

د خود يعني شماره های           OPL08 با استفاده از پرايمر      6بطور مثال هيبريد شماره      ه   19 و 13 باندهای هر دو وال اهم ب  را ب
ايج خوش و همکاران در سال                   .ه است ارث برد  ا نت شابه ب ايج م ود  1992 اين نت ا دارای       .  ب ه هتروکاريونه د ک شان دادن ا ن آنه

  ).Khush et al. 1992(اسپورهای هموکاريون خود هستند مجموعه باندهای تک
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 شکلها

        
به ترتيب از راست به چپ نشانگرتغيير مرفولوژی پرگنه، افزايش ميان رشدپرگنه هيبريد واثر متقابل ميسليومی  1شکل

  است
 ). هتروکاريونها در وسط و هموکاريونها در طرفين هستند(

  
MW   B    22    21    20   19   18   17   16    15   14    13   12   11    10     9     8      7      6      5     

4      3     2      1    MW 

 
 به ترتيب مربوط به ايزوله 22-13 و12-1چاهکهای .  OPL08 با استفاده از پرايمر RAPD چند شکلي حاصل از 2شکل

  . می باشندkbp   1 شاهد منفی وچاهکهای طرفين نشانگرهای وزنی Bهای هيبريد و هموکاريون والدينی و چاهک 
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