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شود. بنابراین غرب کشور کاشته می ال و شمالفندق یکی از گیاهان مهم آجیلی است که در مناطق شمده: چکی

گیري از آن در اصالح فندق بسیار مهم هاي مختلف فندق به منظور بهره مطالعه تنوع ژنتیکی موجود در جمعیت

آوري شده از جنگل فندقلو (اردبیل، استان هاي مختلف فندق جمع است. در این تحقیق تنوع ژنتیکی جمعیت

چند شکلی  DNAتان اردبیل) و طارم (استان زنجان) با استفاده از نشانگرهاي مولکولی اردبیل)، مشگین شهر (اس

) مورد بررسی قرار گرفت. عالوه بر این، ISSRهاي تکراري ساده () و بین توالیRAPD( تکثیر شده تصادفی

و ارتباط بین  گیري شده اندازه HPLCهاي مختلف با استفاده از دستگاه  برگی جمعیت  محتواي تاکسول نمونه

 آغازگر 11و RAPD  ر آغازگ 5گرفت. در تجزیه مولکولی، نشانگرهاي مولکولی و مقدار تاکسول مورد ارزیابی قرار 

ISSR  هاي مورد  در ژنوتیپ 68و  63چندشکلی  دچند شکل و تکرارپذیر با میانگین درص نوار 94و  35به ترتیب

مجزا سه گروه  به  ها راژنوتیپ، RAPD آغازگرهاي ها بر اساسي ژنوتیپاتجزیه خوشه .استفاده فندق تولید کردند

 این مسئله ممکن است به علت تعداد کم آغازگر .با توزیع جغرافیایی مطابقت ضعیفی نشان داد که تقسیم نمود

- روه مجزا تقسیمگ چهاربه  ها راژنوتیپ، ISSR هايآغازگرها بر اساس اي ژنوتیپتجزیه خوشهباشد.  مورد استفاده

و شاخص  (I)، شاخص اطالعات شانون (MI)شاخص نشانگر  ،(PIC) محتواي اطالعات چند شکلی د.نمو بندي

به طور کلی  بدست آمد. 46/0 و 65/0، 27/3، 45/0به ترتیب  به ازاي ترکیب دو آغازگر ،(He) نی تنوع ژنی

شان داد که این آغازگر در شناسایی نواحی چند شکلی و ن ISSRهاي فندق با استفاده از بررسی تنوع در ژنوتیپ

هاي مختلف اختالف قابل توجهی از نظر نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ تواند مفید باشد.تخمین فاصله ژنتیکی می

(مشگین  9در ژنوتیپ شماره  ppm 82/3محتوي تاکسول درون سلولی وجود دارد. به طوریکه مقدار تاکسول از 

آوري شده از سه هاي جمععالوه بر این مقایسه ژنوتیپ .(اردبیل) متغیر بود 14 در ژنوتیپ ppm 33/0 اشهر) ت

برابر هاي اردبیل و ژنوتیپ 17/2هاي مشکین شهر برابر منطقه مختلف نشان داد که میانگین تاکسول ژنوتیپ

از طریق تجزیه  مقدار تاکسولنگرهاي مولکولی و رابطه بین نشااست.  16/1هاي زنجان برابر و ژنوتیپ 36/1

-داري بین نشانگرهاي مولکولی و مقدار تاکسول ژنوتیپرابطه رگرسیونی معنیشد.  بررسیگام به گام رگرسیون 

داراي ارتباط منفی و  R5از  9و  6 هاينگرنشا و  I7از  7نشانگر  ، I1از 6 نگرهاي فندق وجود داشت. بطوریکه نشا

 نگرهايو نشا  R1از 2نگر نشا  و I8از  8نگر نشا ، I5از  3 و 1نگرهاي نشا ،  I3از 16 و 15، 12، 5رهاي شماره نگنشا

 بودند.دار با میزان تاکسول رابطه مثبت و معنی داراي  4R  از 17و  8
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 مقدمه 1- 1

بوده و داراي ارزش غذایی و  beluacea خانوادهمتعلق به  Corylus avellana میفندق با نام عل

داراي سه مرکز تنوع جدا از هم شامل فندق ). 1370زادگان، (رسول ارزشی استخواص دارویی با 

غرب هاي طبیعی شامل مناطق شمال و شمالمدیترانه، ایران و ترکیه است که در ایران این رویشگاه

فندق در آب و هواي متفاوت سازش  .باشندبسیاري از ارقام فندق نیز بومی ایران میباشد. میکشور 

کشت وسیع آن از نظر اقتصادي مستلزم انتخاب ارقام  ،با این حال .اما مطلوبی نشان داده است نسبی،

فندق  باشد.مناسب براي هر منطقه و رعایت دقیق تغییرات و کیفیت جوي به خصوص دما و بارندگی می

 یل قراراي گیالن و اردبهور است که عمده آن در مرز جنگلهاي طبیعی محدودي در کشداراي رویشگاه

 بنابراین حفاظت و استفاده درست از آنهاشوند. هاي ملی هر کشور محسوب میها سرمایهارد. جنگلد

جنگل ). 1389نژاد و همکاران، (نقی ندکبقاي محیط زیست را تضمین می ،ثروت آفرینی عالوه بر

این که جنگل فندقلو از کیلومتري شهر اردبیل قرار گرفته است. با توجه به  25 در شمال غرب و قلوفند

شناخت و بررسی  ،شودنظر ژنتیکی و تنوع گیاهی جزو مناطق منحصر به فرد کشور محسوب می

اطراف بذر فندق  هايها و پوستهرگ). ب1380مطعم، (عظیمی هاي طبیعی آن حائز اهمیت استرویشگاه

اي با حاوي ماده)، 2009هوفمن و شهیدي، ( وزن خشک میکروگرم در گرم 9/1 و 74/0 به ترتیب

شد (فرنس، باترپنوئیدي میمتعلق به گروه آلکالوئیدهاي دي با نام عمومی تاکسوئید زیادارزش دارویی 

امروزه به طور وسیعی در علوم  باشد و این مادهام عمومی تاکسول مین (paclitaxel)پاکلیتاکسل ).2007

 ،وو و همکاران؛ 1993؛ جونارد و همکاران 1971 ،وانی و همکارانشود (یپزشکی به کار برده م
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عنوان مهمترین ترکیب طبیعی ضد سرطان با مکانیسمی متفاوت از این ماده در حال حاضر به  ).1994

و سرطان  1992در سال  سایر داروهاي مشابه در این زمینه در سراسر دنیا براي درمان سرطان تخمدان

معده، ، ها نیز نظیر سرطان ریهو در مقابل سایر سرطان رفتمورد تایید قرار گ FDA از سوي 1994 سینه

همکاران،  و ؛ اسپنسر2001(جنوین و همکاران،  بخشی به دست آمده استروده و غیره نیز نتایج امید

بودن و پایین بودن غلظت تاکسول در  رشد کند). محدودیت تولید تاکسول از سرخدار به خاطر 1994

، کشت آن در شرایط بودهتر ازسرخدار رشد فندق سریع ،ما در مقابل آنباشد. اپوست آن می

تنوع ژنتیکی رکن  باشد.تري در دسترس میتر از سرخدار است و به طور گستردهآزمایشگاهی راحت

هاي اصالحی بوده و انجام گزینش منوط به وجود تنوع ژنتیکی مطلوب از نظر صفت اصلی بیشتر برنامه

هاي مولکولی از چندین طریق در بهبود، ). تکنیک2003، باشد ( محمدي و پراسانایمورد بررسی م

یکی محافظت و مدیریت منابع ژنتیکی گیاهان زراعی مفید هستند. نشانگرها به عنوان منبع اطالعات ژنت

-ه قرار میگرها مورد استفادهاي گزینش مبتنی بر نشانگران بوده و در برنامهدر گیاهان مورد توجه به نژاد

هاي بنابراین، این تحقیق به منظور بررسی میزان تاکسول و تنوع ژنتیکی اکوتیپ). 2004 گیرند (رائو،

  بومی فندق با استفاده از نشانگرهاي مولکولی انجام گرفت.  

  اهمیت و مشخصات گیاه فندق - 2- 1

 Hazelnut treeو  Filber tree و Cobnut treeو به انگلیسی  Corylus avellanaفندق با نام علمی 

    =2x=22ها از نظر تعداد کروموزوم گونه دارد و تمام گونه 25حدود  Corylusشود. جنس نامیده می

2n 1). دیکوگامی2001باشد (منیعی، ناسازگاري میرس و خودهمپایه، دو جنسی ناگیاهی تک باشند.می 

هاي ماده یکسان نیست. بسته به هاي نر و گلن گلزمان باز شدبه عبارت دیگر  وجود دارددر فندق 

                                                
1 Dichogamous 
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شود (شارما و همکاران، رقم، شرایط رشد و فصل، اشکال پروتاندي، پروتوچینی و هموگامی ظاهر می

در نواحی با شرایط مساعد  ولی متر این گیاه اکثراً به صورت درختچه بوده و به ارتفاع تقریباً دو. )1999

هاي درخت شود. درخت فندق بومی اروپا و آسیاي صغیر است. برگیده میتا ارتفاع شش متر نیز د

نوع گل نر و ماده است که نوع نر  2باشد. داراي ردیف دندانه به رنگ سبز می 2فندق پهن و نوك تیز با 

-هاي آویخته در پاییز ظاهر میبرابر پرچم است و مجموعه آن به صورت سنبله 8تا  3ها داراي این گل

منطقه عمده کشت فندق شامل ترکیه،  4از نظر جغرافیایی دامنه پراکنش فندق بسیار وسیع بوده و شود. 

تن  18000 تقریبا ). تولید فندق در ایران1370باشد (رسول زادگان، ایتالیا، اسپانیا و ایاالت متحده می

هزار تن درصدر  13شود. استان گیالن  با بیش از هزار هکتار برداشت می 20459در سال است که از 

تن قرار دارند (مه  500تن و اردبیل با  1320مازندران با  ،تن 1780و پس از آن قزوین با  گرفتهقرار 

اولین گام مهم در افزایش تولید فندق، دستیابی به ارقام با پتانسیل تولید و  ).2001لن باچر و همکاران، 

ناسایی ارقام بومی فندق و تعیین خصوصیات کمی و آوري و شباشد. در این راستا جمعسازگاري باال می

هاي اصالح سنتی براي به ). روش2010خزري، پیر آوا وها حائز اهمیت زیادي است (حسینکیفی آن

نژادي و تشخیص هویت ارقام درختان میوه، کاربرد کمی دارند. اغلب صفات مورفولوژیک درختان میوه، 

). فندق گیاهی است که داراي ارزش 2008پور، نژادي دارند (عرفتهاي به کارآیی کمتري براي گزینش

درصد پروتئین و  19غذایی و خواص دارویی زیادي است. ترکیبات مفید مختلفی در مغز فندق شامل 

و عناصر معدنی مانند فسفر وجود دارد که به   Bو Eهاي درصد روغن، درصد باالیی از ویتامین 60

همچنین به دلیل اهمیتی که این گیاه در صنایع غذایی و دارویی به خصوص در افزاید. اهمیت فندق می

به  نژادي آن ضروريانجام مطالعات وسیع در زمینه به ،)1998درمان سرطان دارد (هوفمن و همکاران، 

 ،Poloz، Mincane، Tombulآغاز و ارقام  1960نژادي فندق در ترکیه از سال برنامه به رسد.نظر می
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Kara FindikFosa ،CaKildaK  وSivrit مه لن باچر و  است انتخاب شده ي موجودهااز کلکسیون)

با هدف گزینش ارقام مقاوم به سرماي  1964نژادي فندق از سال ). در کانادا نیز برنامه به1991اسمیت، 

و  Myoka، Fairokaفصل رشد کوتاه و فندق درشت شروع شد. ابتدا سه رقم  گراد،سانتیدرجه –50

Monoka ارقام  1969 و در سالLaroka ،Morrisoka ،Faroka  وEastoka شدند (فریس،  برگزیده

1988.(     

  هاي مهم فندقمشخصات گونه - 1- 2- 1

  .داراي بیشترین ارزش تجاري است  avellana گونه است که گونه 25داراي  Corylusجنس 

  .)1999(شارما و همکاران،  رد زیر اشاره نمودتوان به موااز گونه هاي مهم، این جنس می

1 - C.avellana 

شود. در اثر دورگ این گونه به عنوان فندق اروپاي شناخته شده و به صورت تجاري کاشته می

 گونه هاي موجود در این جنس تنوع زیادي در ارقام فندق ایجاد شده است.گیري، این گونه با سایر گونه

avellana هايبه اسم ینتیزرقم 3داراي  C.avellanavar.contorta و  C.avellan.quercifoliaو           

. avellana var var.purpurea  C  باشد.می  

2 - C.maxima 

رسد. میوه آن لذیذ، کیفیت متر می 76 -3این گونه بومی اروپاي جنوبی است. ارتفاع این گونه به  

 C.maxima و C.avellanaعدم وجود یکنواختی ژنتیکی بین مغز آن مطلوب و ممتاز است. به علت 

  اي بین این دو ایجاد شده است.تعدادي دورگ بین گونه
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3 - C.cornuat  

اي است خیلی مقاوم به سرما و میوه این گونه در سواحل شرقی آمریکاي شمالی وجود دارد. گونه

شرایط نورکم و خاك لومی شنی با در  شود. به دماي پایین مقاوم است وآن به صورت پخته مصرف می

PH  کند.بهتر رشد می 6-5حدود  

4 - C.chinensis 

رسد. این گونه مناسب مناطق متر هم می 40ها تا این گونه در زچوان چین وجود دارد. ارتفاع آن

  کنند.هاي اسیدي غنی از مواد آلی بهتر رشد میگرمسیري است و در هواي گرم و مرطوب و خاك

5 - C.heterophyla 

متر رشد  3تا  2دارد. این گونه در طبیعت به صورت درختچه بوده و  پراکنش در ژاپن، چین و کره

  کند. کیفیت میوه آن به دلیل کدر بودن و سفتی پوست نامطلوب است.می

6 - C.jacuemonttii 

- نیز محسوب می C.colurnaاین گونه به فندق هیمالیایی معروف است و به عنوان رقمی از گونه  

  کند.هاي کوچکی با پوست کلفت تولید میشود. و میوه

7 - C.americana  

هاي آن متوسط بوده و اوکالهما، میسوري وجود دارد. اندازه میوه این گونه در ایالتهاي فلوریدا، 

طول میوه است. این گونه به خاطر مقاومت به سرما و پوشاند معموالً دو برابرطول پوستی که میوه را می

  اهمیت است.   ها در کارهاي به نژادي دارايريبیما

  اصالح فندق - 3- 1

هاي قدیم وجود داشته ولی اهمیت آن مثل سایر درختان میوه مطرح نشده گرچه فندق از زمان

را با   Corylus avellanaشناسان با توجه به بررسی صفات اختصاصی فندق، گونهاست. بسیاري از گیاه
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هاي فندق به سه صورت مورد استفاده قرار کنند. میوهبندي مییک گروه طبقههاي دیگر فندق در گونه

اهداف ي تولید، هزینه منظوره. با توجه به افزایشهاي چند گیرند: تجارت مغز، تجارت میوه و میوهمی

  فندق به شرح زیر است: هاي اصالحیبرنامه اصلی

 ،، خصوصیات باردهیات پوست میوه، خصوصیات میوه، خصوصیکیفیت مغز افزایش عملکرد،

  ). 1999مقاومت و عادت رشد (شارما و همکاران،  

افزایش تشکیل میوه، افزایش تعـداد میـوه در هـر     توان به براي این منظور می افزایش عملکرد: -1

                                                                                            اشاره کرد. تناسب باردهی عدم و رتهاي بزرگدرخت و در هر خوشه، میوه

ــرو         – 2 ــا ف ــدگی و ب ــدون چروکی ــم، ب ــوش طع ــاف، خ ــز و ص ــاي تمی ــز: مغزه ــت مغ   کیفی

  هاي کوچک.                                                                                                                  رفتگی

ات میـوه: گـرد، زودرس، زود شـروع شـدن دوره بـاردهی، رنـگ قهـوه اي پررنـگ.                             خصوصی -3

 میوه.  خصوصیات پوست میوه: طول کوتاه تا متوسط، زودرس، جدا شدن آسان از  -4      

پوك،  هايافشانی خوب، همزمان بودن گلدهی، کم بودن درصد میوهخصوصیات باردهی: گرده -5

           افشانی خوب.                                                                                     افشانی یا گردهگردهخود

                                    اي.                   مقاومت: پژمردگی باکتریایی فندق، کنه جوانه، لکه قهوه -6

زاویه بیشتر در انشعابات شاخه، عدم تولید پا جوش،  عادت رشد درخت: رشد عمودي، داشتن -7

  هاي فیبري عمیق.                                                                                                                        ریشه

  مطالعات انجام شده روي فندق در ایران  - 4- 1
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هاي بومی عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ تا کنون در ایران پژوهش در زمینه تعیین

تواند منجر به شناسایی ارقام برتر شده و فولوژیک میهاي موربررسی شاخص .فندق انجام نشده است

  ). 2007نام، بیگیرد (رصله در ثبت ارقام مورد بررسی قرااطالعات حا

  تاکسول  - 5- 1

این ماده  ).1995است (سرینواسان و همکاران، تاکسول یکی از موثرترین داروهاي ضد سرطان 

فرنس، تعلق دارد ( 2ها به  نام  تاکسانپنترديپنوئیدي است که به گروهی از تریک آلکالوئید دي

تاکسول را از پوست درخت سرخدار  1971اگر چه براي اولین بار وال و وانی در سال  ). 2007

)TaxusbrevinFolia(  استخراج و شناسایی) اخیراً تاکسول از پوست 1971نی و همکاران، وانمودند .(

اولین جداسازي تاکسول خالص در سال هاي درخت فندق نیز شناسایی شده است. درخت، برگها و میوه

هاي به علت محتواي بسیار پایین تاکسول در بافت). 2003انجام شد (ایتوکاوا و همکاران،  1966

ترین مسئله پیش روي یار کم این گیاه، تامین نیاز درمانی به این دارو مهمگیاهی سرخدار و نیز رشد بس

که غلظت تاکسول در پوست  درخت سرخدار بسیار ). با توجه به این2002دانشمندان است (زنگ، 

لذا منابع  ،)1988شود (دنیز و همکاران، پایین است و نیز استخراج تاکسول موجب از بین رفتن گیاه می

اي براي تهیه منابع دیگري از تاکسول تحقیقات گسترده این رو از نامحدود باشند توانندسول نمیتاک تهیه

هاي گیاهی (اتویاتی توان به جستجوي تاکسول در سایر گونهدر جریان است. از جمله این تحقیقات می

اکسول (استایرل و هاي تولید کننده ت)، یافتن میکروارگانیسم1994؛ لیو و همکاران، 1989و همکاران، 

سرخدار اشاره نمود (کریستین و  ايهاي درون شیشه)، و استخراج تاکسول از کشت1995همکاران، 

 ELISA با استفاده از تست). 1995؛ سرینواسان و همکاران،1993؛ فیت و همکاران، 1989همکاران، 

                                                
                                                                                                                                                       2 Taxan 
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 ,deacetheybacatinIII اوياطراف بذر فندق ح ايهها و پوستهمشخص گردید که برگ-HPLC MS و

bacatinIII, paclitaxelc, 7-paclitaxel, 10 رسیدن به سطح  ).2003(ایتوکاوا و همکاران،  هستند

تجاري تولید براي هر محصول ثانویه گیاهی ، به اقتصاد فرآیند تولید آن بستگی دارد و این به نوبه خود 

باال منوط به حصول باالترین قابلیت تولید بیوماس گیاهی، نیز  یدتولید وابسته است. قابلیت تول به قابلیت

یکی از مشکالت اساسی در تولید تاکسول کند رشد  ).1997دورنبورگ و کنور، متابولیت هدف است (

که غلظت  تاکسول در پوست آن پایین بوده و براي استخراج تاکسول بودن درخت  سرخدار است و این

تاکسول متابولیت ویژه  ).1999ه باید به سن صد سالگی برسد (بالیقلو و همکاران، ، گیابه میزان کافی

، گیاهان گزارش کردند که عالوه بر سرخدار 1996اولین بار لی و همکاران،  .درخت سرخدار است

هاي تاکسول و تاکسان کنند.نیز این ترکیب را تولید می )Taxodium  distichum( دیگر مانند سرو

( کردند شناسایی و گزارش ) corylus avellana( ، ساقه و برگ گیاه فندقبه آن را در شاخه مربوط

تاکسول به عنوان یک ترکیب پیچیده بیوشیمیایی و داراي خاصیت ضد ). 1995هافمن وهمکاران، 

- ات پایهگردد. افزایش کاربرد تاکسول براي تحقیقسرطان، همواره از گیاهان جنس سرخدار استخراج می

اي و شیمی درمانی سرطان، بهبود فرآیندهاي تولیدي موجود براي تولید این فرآورده گیاهی خیلی مهم 

از طرف دیگر براي تامین  ).2000، ؛ رینک و همکاران2000، کند (میاك و همکارانرا طلب می

مورد نیاز است  از پوست درخت سرخدار گرمتاکسول مورد نیاز براي هر بیمار سرطانی چندین کیلو

، هزینه ). به علت ارزش اقتصادي باالي تاکسول، کمبود درخت سرخدار2009(گانگادوي و موتاماري، 

، منابع طبیعی دیگر جهت تولید این ترکیب شد براي این داروباالي سنتز آن و به دلیل تقاضاي رو به ر

 ). 2009اند (ایکس پوزیتو و همکاران، مورد بررسی قرار گرفته

  استخراج تاکسول  - 1- 5- 1   
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Abstract:  Hazelnut is one of the important nut plants in north and northwest of Iran. The 
study of genetic diversity in different populations of hazelnut order to its utilization in 
improvement of this plant is very important. In this research, genetic diversity different 
populations collected from the Fandoglo forest (Ardabil, Ardabil province), Meshginshahr 
(Ardabil province) and Tarom (Zanjan province) were evaluated using random amplified 
polymorphic DNA (RAPD) and inter simple sequence repeat (ISSR) molecular markers. 
Additionally, the Taxol content of leaf samples from different populations were measured by 
HPLC and the relationship between molecular markers and amount of the Taxol were 
evaluated. In molecular analysis, 5 RAPD primers and 11 ISSR primers were produced 35 
and 94 polymorphic and reproducible bands with 63 and 68 average polymorphism 
percentage, respectively. Cluster analysis based on RAPD primers groped the genotypes into 
three distinct groups which show a poor relation with geographic distribution. Cluster 
analysis based on ISSR primers groped the genotypes into four distinct groups.  
polymorphism information content (PIC), Indication(MI), Shannon information index( I) and 
Nei gene diversity (he) for a combination of two primers, respectively 0/45, 3/27, 0/65, 0/46 
respectively. Overall, based on the results of this research, utilization of molecular markers 
especially ISSR could be helpful in determination of polymorphic regions and estimation of 
genetic distance between different genotypes of hazelnut. The results of taxol determination 
indicated that there are significant differences between genotypes in terms of taxol 
content.So, amount of taxol was varied from 3.82 ppm in the genotype 9 (Meshginshahr) to 
0.33 ppm in genotype 14 (Ardabil). In addition, mean of taxol content of Meshginshahr, 
Addabil and Zanjan were 2.17, 1.36 and 1.16, respectively. The realationship between 
molecular markers and taxol content were assessed using stepwise regression analysis and 
related markers were identified. Regression relationship between molecular markers and the 
amount of taxol genotypes were nuts. The results indicated that markers ISSR1 (6), ISSR7 
(7) and RAPD5 (6 and 9) significantly and negatively related to the taxol content while the 
relation between markers ISSR3 (5, 12, 15, 16), ISSR5 (1 and 3), ISSR8 (8) and RAPD1 (2), 
RAPD4 (8 and 17) and taxol content were positive. 
 

Keywords: Corylus avellana L., genetic variability, paclitaxol, RAPD & ISSR.  
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