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خاطر داشتن میزان باالي ترین محصوالت آجیلی در جهان است و بهاز مهم یکی )Corylus avellanaفندق ( :چکیده

اي این شیشهها و مواد معدنی، مطالعات بیوتکنولوژي و کشت دروناکسیدانها، آنتیاسیدهاي چرب ضروري، استرول

استخراج متابولیت ثانویه کند. بر روغن، متابولیت ثانویه باارزش تاکسول را نیز تولید میعالوه فندقباشد. هم میگیاه م

در این تحقیق،  هاي ثانویه است.اي یک راهکار مناسبی براي تهیه متابولیتشیشهکالوس یا کشت سلولی دروناز 

 ها برمادهها و پیش سلولی و تاثیر ترکیب محرك  و رشد کشتهاي رشد گیاهی بر القاي کالوس  کننده تنظیم تاثیر

هاي بذر، کالوس، ریزنمونه القايمنظور . بهمورد بررسی قرار گرفت در کشت سوسپانسیون سلولی فندق تاکسول دیتول

و  D ،NAA ،BAP-2,4هاي رشد گیاهی (کنندهحاوي سطوح مختلف تنظیم MSبرگ و ساقه در محیط کشت پایه 

Kin(  زایی و گراد در تاریکی نگهداري شدند. درصد کالوسدرجه سانتی24±2کشت شده و در اتاقک رشد با دماي

ها به استقرار کشت سوسپانسیون سلولی، کالوس جهتگیري شد. وزن تر کالوس دو تا سه هفته پس از کشت اندازه

گرم در لیتر میلی 15و  BAPر لیتر گرم دمیلی D ،5/0-2,4گرم در لیتر مایع حاوي یک میلی MSمحیط کشت 

گراد نگهداري درجه سانتی 24±2دور در دقیقه و دماي  120اسید منتقل و روي شیکر اوربیتال با دور آسکوربیک

ها در کشت سوسپانسیون، اثر سطوح مختلف دست آوردن ترکیب مناسب براي تکثیر سریع سلولمنظور بهشدند. به

مورد بررسی قرار گرفت. براي سلولی  ) روي تکثیرKinیا  BAPو  D ،NAA-2,4( هاي رشد گیاهیکنندهتنظیم

-اي، تیمارهاي متیلشیشهها بر تکثیر سلولی و تولید تاکسول در شرایط درونمادهبررسی اثر مواد محرك و پیش

هاي سلولی اعمال شده آالنین بر کشتاسید و فنیلبنزوئیکجاسمونات، کیتوسان و امواج فراصوت در ترکیب با آمینو

مورد  HPLCمانی سلولی و مقدار تاکسول چهار روز پس از اعمال تیمار با استفاده از تکنیک رشد و زنده سپسو 

دار وجود دارد. زایی و وزن تر کالوس اختالف معنیگیري قرار گرفت. نتایج نشان داد که از نظر درصد کالوساندازه

گرم در میلی 5/0و  D-2,4گرم در لیتر حاوي دو میلی MS تر کالوس در محیطزایی و وزن بیشترین درصد کالوس

طور به در کشت سوسپانسیون رافندق  هايکننده رشدي، رشد سلولمشاهده گردید. تیمارهاي تنظیم BAPلیتر 

گرم در یلیم 5/0و  D-2,4گرم در لیتر حاوي یک میلی MSها در محیط کشت  داد. رشد سلولداري تحت تاثیر  معنی

داري بیشتر از سایر تیمارها بود. بین تیمارهاي  طور معنی گرم در لیتر آسکوربیک اسید بهمیلی 150و  BAPلیتر 

داري وجود داشت. محیط کشت و تولید تاکسول اختالف معنی pHو  ECمانی سلولی،  محرك نیز از نظر رشد و زنده

ولی  ر شاهد (بدون محرك)، موجب کاهش تکثیر و رشد سلولی شدهطور کلی، تیمارهاي محرك در مقایسه با تیمابه

گرم در لیتر) در تیمار دو  میلی 7/152داري افزایش داد. بیشترین مقدار تاکسول ( طور معنیمیزان تاکسول را به

دار برابر بیشتر از مق 78/132دست آمد که به بنزوئیک اسیدگرم در لیتر آمینومیلی 20دقیقه امواج فراصوت و 

  تاکسول در تیمار شاهد بود.

  سلولی، متابولیت ثانویه، محرك سوسپانسیون پیش ماده، کشت: هاواژه کلید



     
 

  فهرست مطالب

  صفحه                                                                 شماره و عنوان مطالب

  

........................ ....................................................................................................مقدمه .............................................. - 1- 1

2 

............ .......................................فندق ........................................................................................................................ - 2- 1

3 

.. .........................................................................................................................شناسی فندق .............................گیاه - 3- 1

4 

........ .........................................................................................................................پراکنش فندق در ایران .............. - 4- 1

4 

......................... ..................................جنگل فندقلو ....................................................................................... - 1- 4- 1

5  

.......................... ................................هاي فندق در ایران ...................................................................................گونه - 5- 1

7 

1 -5 -1 - Corylus avellana ................................................................................................................... ..............

7  

............... .........................................................اهمیت فندق ....................................................................................... - 6- 1

7  

.................. .....................................هاي طبیعی گیاه ....................................................................................متابولیت - 7- 1

9 

تاکسول  - 8- 1

............................................................................................................................................................ ........10 

کشت بافت  - 9- 1

..................................................................................................................................................... ..........12 

.....  ...........................................................................انواع کشت بافت ................................................................. - 1- 9- 1   

13  

.......  .........................................................................................................ریزازدیادي ................................ - 1- 1- 9- 1

13  

......... .......................................................کشت کالوس ............................................................................. - 2- 1- 9- 1

13  



 ب 

 

....... ...................................................کشت سوسپانسیون سلولی .............................................................. - 3- 1- 9- 1

14  

.... ..............................................................انواع کشت سوسپانسیون سلولی .................................... - 1- 3- 1- 9- 1   

15  

........ ................................................گیري رشد در کشت سوسپانسیون سلولی ..................................................اندازه - 10- 1

16  

..... ..........................................هاي ثانویه در کشت سلول گیاهی ........................متابولیتهاي افزایش تولید راهبرد - 11- 1

17  

........ ......................................هاي سلولی با تولید باال ..........................................گزینش و انتخاب الین - 1- 11- 1  

18 

......... ...................................دستکاري عناصر غذایی براي بهبود عملکرد ................................................ - 2- 11- 1  

18  

..... .............................................هاي رشد ......................................................................کنندهتنظیم - 1- 2- 11- 1     

19  

.......... .........................................ماده .........................................................................................پیش - 2- 2- 11- 1    

19  

.......... .........................................................................................................سازي شرایط کشت ..........بهینه - 3- 11- 1

20  

............. .......................................................ها ..................................................................................محرك - 4- 11- 1

21  

.......... ............................................................جاسمونات ............................................................متیل - 1- 4- 11- 1    

23  

........... ...........................................................................................کیتوسان ....................................... - 2- 4- 11- 1    

24  

......... ...........................................................امواج فراصوت ................................................................ - 3- 4- 11- 1    

24  

....................................................................................... ..استراتژي ترکیبی .................................................. - 5- 11- 1      

26  

.................................................................. ...............................اهمیت و منابع تولید تاکسول ..................................... - 12- 1

26  

.......... .............................................................ضرورت و اهداف پژوهش .................................................................... - 13- 1

29  

  

  فصل دوم: مواد و روش تحقیق 



 ج 

 

....................................................................................................... ..مواد گیاهی ........................................................... - 1- 2

33  

..................................................................................................... .........................................تهیه محیط کشت ........... - 2- 2

33  

.............................................................. ..........................................استریل کردن وسایل ............................................. - 3- 2

33  

.................................................................................................. .هاي گیاهی ......................................ضدعفونی نمونه - 4- 2

33  

.................................................................................................. ..............................................................القاء کالوس ... - 5- 2

35  

............................................................................................. ........باززائی ....................................................................... - 6- 2

35  

هاي تک گره فندق ...................................................................................................... اي ریزنمونهتکثیر درون شیشه - 7- 2

35  

................................................................................................ .کشت سوسپانسیون ...................................................... - 8- 2

36  

........................................................................................ .....تیمارهاي محرك ............................................................. - 9- 2

37  

......... ..................................) ..............PCVشده (بنديو حجم سلول بسته )SCVگیري حجم سلول ساکن (اندازه - 10- 2

39  

............................................................. ...............................................................................شمارش سلول ................. - 11- 2

39  

................................................................. ............مانی سلول ...............................................................................زنده - 12- 2

39  

................. محیط کشت .................................................................................................................... pHگیري اندازه - 13- 2

40  

................. محیط کشت .................................................................................................................... ECگیري اندازه - 14- 2

40  

....................................... ............................................................. HPLCگیري آن توسط استخراج تاکسول و اندازه - 15- 2

40  

........................... طرح آزمایشی و تجزیه و تحلیل آماري ........................................................................................... - 16- 2

40  

  



 د 

 

  فصل سوم: نتایج و بحث 

...................................................................... .ها ....................................عفونی ریزنمونهترین روش ضدتعیین مناسب - 1- 3

43  

..................................................... .........................زایی ......................................................................................کالوس - 2- 3

45  

باززایی  - 3- 3

............................................................................................................................................................................52  

........................................................................................................................... .اي ..........................شیشهدرونتکثیر  - 4- 3

53  

.................................................................................. ..............کشت سوسپانسیون ....................................................... - 5- 3

56  

............ .هاي فندق در کشت سوسپانسیون ........................هاي رشد گیاهی بر رشد سلولکنندهتاثیر تنظیم - 1- 5- 3

56  

د سلول و تولید تاکسول در کشت سوسپانسیون فندق تاکسول بر رش مادهتاثیر تیمارهاي محرك و پیش - 2- 5- 3

..................................................................................................................................................................... ..............................

61  

......................................................... ....کشت سوسپانسیون سلولی حاصل از ریزنمونه بذر ................. - 1- 2- 5- 3    

61  

.......................................................... ...کشت سوسپانسیون سلولی حاصل از ریزنمونه برگ .............. - 2- 2- 5- 3    

65  

................................................................ ...گیري تاکسول ............................................................اندازه - 3- 2- 5- 3   

68  

..................................................................................... گیري کلی .......................................................................نتیجه - 6- 3

71  

............. .....................................پیشنهادات ................................................................................................................... - 7- 3

72  

.............................................................................. ....منابع ........................................................................................................

75  

  

  

  

  



 ه 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها فهرست جدول

  صفحه                                                                 وان جدولشماره و عن

  

................... ...........................) ...........1962(موراشیک و اسکوگ،  MSترکیبات تشکیل دهنده محیط کشت  - 1- 2جدول

34  

................ ...هاي قلمه تک گره فندق ........اي ریزنمونهشیشه ترکیبات هورمونی استفاده شده در تکثیر درون - 2- 2جدول 

36  

...............................................................  ترکیبات هورمونی استفاده شده در کشت سوسپانسیون سلولی فندق - 3- 2جدول 

37  

.......... ................... در کشت سوسپانسیون سلولی فندق براي تحریک تاکسول تیمارهاي محرك استفاده شده - 4- 2جدول

38  

.................................................................................................................  تجزیه واریانس تیمارهاي ضدعفونی - 1- 3جدول 

43  



 و 

 

اي شده، و داراي آلودگی قارچی در تیمارهاي ضدعفونی زنده و غیرآلوده، قهوه هايمیانگین درصد ریزنمونه - 2- 3جدول 

.... ...........................................................مختلف .......................................................................................................................

44  

................. . زایی و وزن تر کالوس فندق تحت تاثیر ترکیبات هورمونی مختلفتجزیه واریانس درصد کالوس - 3- 3جدول 

46  

ها و ترکیبات هورمونی مختلف ............................... زایی و وزن تر کالوس در ریزنمونهمیانگین درصد کالوس - 4- 3جدول 

47  

دهی ریزنمونه بذري در ترکیبات هورمونی مختلف دهی و ریشهجزیه واریانس ساقهت - 5- 3جدول 

.......................................50  

هاي مختلف فندق پس از انتقال به محیط فاقد اکسین تجزیه واریانس وزن تر کالوس ریزنمونه - 6- 3جدول  

....................53  

هاي حاوي هاي تک گره فندق در محیطگیري شده ریزنمونههاي رشدي اندازهشاخصمیانگین مربعات  - 7- 3جدول 

........................... ............................................................................................................................. ترکیبات هورمونی مختلف

55  

- تحت تاثیر سطوح مختلف تنظیم Corylus avellanaتجزیه واریانس حجم سلول در کشت سوسپانسیون  - 8- 3جدول 

........... ................................................................................................................................................... هاي رشد گیاهیکننده

57  

ها در کشت سوسپانسیون ریزنمونه بذري فندق تحت مانی سلولهاي رشدي و زندهتجزیه واریانس شاخص - 9- 3جدول 

تاثیر تیمار محرك 

............................................................................................................................. ................................................61  

در ترکیبات تیماري مختلف در کشت سوسپانسیون بذر فندق  PCVمحیط کشت و  pHو  ECمیانگین  - 10- 3جدول 

............................................................................................................... ....................................................................................

64 

ها در کشت سوسپانسیون ریزنمونه برگ فندق تحت مانی سلولهاي رشدي و زندهتجزیه واریانس شاخص - 11- 3جدول 

................................................................................................................. تاثیر تیمار محرك ....................................................

65  

هاي تیمار شده حاصل از کشت سوسپانسیونی ریزنمونه سلولمحیط کشت در  pHو  PCV ،SCVمیانگین  - 12- 3جدول 

................ ................................................................................................................................................................ برگ فندق

66  

.................... ........ها و ترکیبات هورمونی مختلف ........................تجزیه واریانس مقدار تاکسول در ریزنمونه - 13- 3جدول 

69  



 ز 

 

.................................. ....ها و ترکیبات هورمونی مختلف .............دست آمده در ریزنمونهمیانگین تاکسول به - 14- 3جدول 

69



 ح 

 

  هافهرست شکل

  صفحه                                                                 شماره و عنوان شکل

  

) ......................................................................... Corylus avellanaمشخصات برگ، میوه، جوانه و ... فندق ( - 1- 1شکل 

5  
.............................................. ............................................................................. موقعیت جغرافیایی منطقه فندقلو - 2- 1شکل 

6  

.................... ساختار تاکسول و تاکسوئیدهاي وابسته .......................................................................................... - 3- 1شکل 

11  

............................................................................................................. مسیر بیوسنتز تاکسول در گیاهان .......... - 4- 1شکل 

11  

.............. اي فندق .........................................................................................................زایی درون شیشهکالوس - 1-3شکل 

45 
................ هاي بوجود آمده از ریزنمونه برگ ..............................................................................................ریشه - 2- 3شکل 

50  

......................................................... ...اي ریزنمونه بذري فندق ..................شیشهدهی دروندهی و ساقهریشه - 3- 3شکل 

51  

دهی ریزنمونه بذر در ترکیبات هورمونی مختلف ........................................... دهی و ریشهمیانگین درصد ساقه - 4-3شکل 

52  

.......................... ..براي باززایی .... BAPلیتر گرم در میلی 5/0حاوي  MSهاي قرار گرفته در محیط ریزنمونه - 5- 3شکل 

53  

........................... .هاي فاقد اکسین .........هاي مختلف پس از انتقال به محیطرشد کالوس حاصل از ریزنمونه - 6- 3شکل 

53  
.................................... ..................................هاي تک گره فندق ........................اي ریزنمونهرشد درون شیشه - 7- 3شکل 

54  

..................... ..فندق در ترکیبات هورمونی مختلف ............... هاي تک گرهزایی ریزنمونهمیانگین درصد ریشه - 8- 3شکل 

55  

.............. ..مختلف ..... هورمونی ترکیبات در فندق گرهتکهاي تعداد برگ تازه رشد کرده از ریزنمونه میانگین - 9- 3 شکل

56  

....................................... ....کشت سوسپانسیون فندق ...................................................................................... - 10- 3شکل 

58  

.................................... .سوسپانسیون فندق مشاهده شده در زیر میکروسکوپ .... هاي حاصل از کشتسلول - 11- 3شکل 

58   



 ط 

 

هاي کنندهتحت تاثیر سطوح مختلف تنظیم Corylus avellanaمیانگین حجم سلول در کشت سوسپانسیون  - 12- 3شکل 

................................ ............................................................................................................................................... رشد گیاهی

59   

................. .................................منحنی رشد کشت سوسپانسیون فندق ........................................................... - 13- 3شکل 

60   

. . میانگین وزن سلول فریزدراي شده حاصل از تیمارهاي محرك در کشت سوسپانسیون ریزنمونه بذر فندق - 14- 3شکل 

62  

هاي حاصل از تیمارهاي محرك در کشت سوسپانسیون ریزنمونه بذر فندق مانی سلولمیانگین درصد زنده - 15- 3شکل 

.................................................................................................................................................... ...............................................

62  

........... ..ق ....هاي حاصل از تیمارهاي محرك در کشت سوسپانسیون ریزنمونه بذر فندمیانگین حجم سلول - 16- 3شکل 

63   

هاي حاصل از کشت سوسپانسیونی هاي سلولمانی کشتمیانگین وزن سلول فریزدراي شده و درصد زنده - 17- 3شکل 

....................................... ها ...........................................................................................................برگ پس از تیمار با محرك

66  

 Corylusنانومتر براي تاکسول در کشت سوسپانسیون  227در طول موج  HPLCمنحنی حاصل از  - 18- 3شکل 

avellana ......................................................................................................................................................................... .......

70  

......................................................................................... ...میانگین تاکسول تولید شده .................................. - 19- 3شکل 

70  

  



1 
 

  

 

                

ل اول                             
��

:  

   �قد�                                                                          

                                                                                                 

    و               



2 
 

                                                                                                  

����قات �ذ��ه                                          
  �وری � 

                                                                                                                        

  

  

  

  

 



3 
 



2 
 

 مقدمه - 1- 1

بستگی  گیاهی، به اقتصاد فرآیند تولید آن يثانویه تابولیترسیدن به سطح تجاري تولید براي هر م

باالترین منوط به حصول است. قابلیت تولید باال  خود به قابلیت تولید وابسته ينوبهبه هم این که دارد

، رشد هدفگام براي رسیدن به این  هی و نیز متابولیت هدف است. اولینتولید بیوماس گیا قابلیت

مناسب است که ضمن تأمین شرایط رشد مطلوب، باالترین سطح تولید را نیز داشته  در محیطی هاسلول

 و یکشت سلول قیاز طر اهانیو نادر در گ هیثانو هايتیمتابول دیتول ).1995بورگ و نور، د (درننباش

 نیا دارا بودن ارزش اقتصادي باالي لیدلبه ریاخ هاياست که در سال ییهانهیاز زم یکی ونیسوسپانس

(ورپورت  گسترده مورد استفاده قرار گرفته است صورتهب باتیوري ترکآرباالي ف ينهیهز ایو  باتیترک

منبع سترسی به بر دعالوه ،سلولی گیاه با استفاده از کشت .)2001ساتو و همکاران،  ؛1991، و همکاران

 تولید ترکیبات نسبت به گیاه و تولید شده و مستقل از محیط، افزایشدارو در شرایط کنترل ياولیه

هاي ثانویه با استفاده تولید متابولیت .)2002بورگاد و همکاران، ( گرددپذیر میامکانترکیبات جدید نیز 

توان به موارد زیر ها میکه از جمله آن هاي مبتنی بر کشت بافت داراي مزایاي متعددي استاز روش

هاي تولید متابولیت ثانویه تحت تأثیر عوامل محیطی مختلف نظیر اقلیم، آفات، بیماري )1اشاره کرد: 

صورت خودکار هتوان بها را میرشد سلول) 2گیرد؛ هاي فصلی و جغرافیایی قرار نمیمیکروبی، تنش

شده توان تحت شرایط کنترلهاي مفید را میفرآورده) 3یم نمود؛ کنترل و فرآیندهاي متابولیکی را تنظ

تواند راهکار کشت سلولی می) 4د؛ کرتر به بازار عرضه تر و مطمئنو محصوالت خالص نمودهتولید 

هاي برخی از متابولیت رشدي طوالنی و غیراقتصادي دارند. يمناسبی براي گیاهانی باشد که طول دوره

پیچیده در  ادهاین م از ارزش اقتصادي باالیی برخوردارند. تولید انبوه و سریع 1تاکسولجمله  ثانویه از

 هايباشد و از سویی محدودیتمشکل و یا غیرممکن می عمدتاً هاي شیمیاییروش مقیاس زیاد از طریق

تکارهاي فناوري زیستی از جمله کشراه مانع تامین این مواد از طبیعت است. استفاده از یمختلف

                                                
1   Taxol 
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(رائو و  باشدمتابولیت ثانویه میاین  انبوه براي تولید سریع و حلی مناسبراه سوسپانسیون سلولی،

ي مختلف گیاه فندق گزارش شده هاتولید این متابولیت در مقادیر کم در بخش .)2002راویشانکار، 

و  يصفر ؛2011و همکاران،  ییرضا؛ 2006بستوسو و همکاران،  ؛1998هافمن و همکاران، (است 

هاي گیاه فندق رشد سلول بر موثرعوامل  ریتاث یابیارزمنظور ). بنابراین این تحقیق به؛2012همکاران، 

اي انجام شیشهشرایط درونتاکسول در  دیتول ماده بردر کشت سوسپانسیون و تاثیر مواد محرك و پیش

  گرفته است.

  

 فندق  - 2- 1

-طور وحشی و خودرو میهاز ژاپن تا چین و ترکیه ب ي شمالیکرهفندق از سالیان دور در بیشتر نیم

 هشـت هزار تا  پنجشود به هاي قدیمی چینی استنتاج مینوشتهدست ازکه تاریخچه کشت آن چنان. دروی

ولـی منشـاء دقیـق آن     هاي گیاهی غالب بودهدر اروپا فندق از پوشش گردد.میل از میالد برسال قب هزار

 گرفتـه شـده اسـت    بـوده و نـام آولنـا از آن    که منشاء اولیه آن شهر آولینورود احتمال می ،روشن نیست

سپس در اسکاندیناوي،  و فندق توسط انسان در اسپانیا شروع شد پرورش .)1384آوا، (جوادي و حسین

با درختان فنـدق   قرون قبل از میالد بدون شک درختان فندق وحشی .آلمان و انگلستان هم توسعه یافت

که بـیش از   دست آمدهاي از فندق بتازه هايگونه 1830تا  1822هاي در سال اند.وت بودهامروزي متفا

تـرین کشـورهاي   در حـال حاضـر کشـور ترکیـه یکـی از مهـم       .پیش این درخت را مورد توجه قرار داد

ي بـا آب  هادر مناطقی که داراي زمستان این گیاه در اروپا و آسیاي میانه، ترجیحاً تولیدکننده فندق است.

بیشـترین   کنـد. همچنـین  صورت بومی رشد مـی ههاي خنک هستند برطوب و تابستانو هواي معتدل و م

 ).2005شود (سانتوس، مریکا تولید میآارتفاع متوسط در  میزان فندق در کنار آبگیرهاي سطحی و یا در

قسـمت   ،، جزایر آرکنیتـا رلندیار وسیع بوده و از سواحل پرتقال، ایاز نظر جغرافیایی دامنه پراکنش آن بس

باشد ولی عمده منـاطق کشـت فنـدق در    هاي اورال و گسترش شمالی آن از نروژ تا روسیه میغربی کوه

امروزه  باشند قرار دارد.هاي خنک میهاي مالیم و تابستانهاي بزرگ آبی که داراي زمستاننزدیکی حوزه

تحت (کشورهاي ایتالیا و اسپانیا  )أثیر دریاي سیاهتحت ت( ترکیه از منطقه عمده کشت فندق عبارت چهار

  .)1991(ملنباچر و تامپسون،  د) هستنتحت تأثیر اقیانوس آرام(ریکا و آم )تأثیر دریاي مدیترانه
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 شناسی فندقگیاه - 3- 1

باشد می 3و از زیرخانواده کوریلوئیده 2، از خانواده غان1اي متعلق به راسته فاگالیسفندق درختچه

- اي خزاندرختچه x2=n2=22فندق با سطح پلوئیدي ). 2000؛ اردوگان و ملنباچر، 1965(درومک، 

دو متر است که  به ارتفاع تقریباً ايدرختچه. خودناسازگار استکننده، تک پایه، دوجنسی ناهمرس و 

اي ه. برگآوردوجود میهو به سهولت جنگلی انبوه ب رسدمتر نیز می ششارتفاع آن در نواحی مساعد تا 

باشد. متر میطول تقریبا یک سانتیها دمبرگی ببتیز با دو ردیف دندانه، به رنگ سبز و آن پهن و نوك

پرچم است و مجموعه آن  هشتتا  سهها داراي ق داراي دو نوع گل نر و ماده است. نوع نر این گلفند

رنگ بوده که ي پوششی سبز دارامیوه آن در حالت تازه شود. صورت سنبله آویخته در پاییز ظاهر میهب

سال پس از  چهارتا  سهگلدهی فندق  .)1-1(شکل  گردداز آن جدا می پس از خشک شدن به تدریج

 10مدت باردهی  .شودشروع می ششیا  پنجباردهی از سال  طور معمولگیرد ولی بهکاشت صورت می

یشترین ظرفیت باردهی را دارند. ب متر استسانتی 25تا  16ها هایی که طول آنسال است. شاخه 20تا 

ماه طول  سهگیرد. دوره گلدهی فندق در شرایط طبیعی حدود ها توسط باد صورت میافشانی آنگرده

-افشانی ارقام زودرس شروع شده و با مرحله اوج گلدهی در ارقام دیررس تمام میکشد که با گردهمی

  .)2000نیا، (درویش شود

  

 پراکنش فندق در ایران - 4- 1

عنوان یک هه که فندق بتواند بایط اکولوژیک حاکم بر برخی از نقاط کشورمان سبب گردیدشر 

احتمال زیاد فندق وسیعی از مناطق جنگلی را زیر پوشش قرار دهد، به نسبتي جنگلی، سطح بهگونه

صورت یک هاي ما گسترش یافته باشد. فندق بههاي جنوبی قفقاز به داخل جنگلبایستی از قسمت

مناطق عمده شود. خت باغی امروزه در بسیاري از مناطق شمالی، غربی و حتی مرکزي ایران دیده میدر

 هاي گیالن، اردبیل، مازندران و قزوین قرار دارد و بیشتر ارقام فندق موردکاري ایران در استانفندق

  که شاید ایران مناطق مختلفدر ). 2010آوا و پیرخزري، ژنتیکی بومی هستند (حسین کشت از منابع

                                                
1 Fagales 
2 Betulaceae 
3 Coryluideae 
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  )Corylus avellanaمشخصات برگ، میوه، جوانه و ... فندق ( - 1- 1شکل 

   

هاي شمال که هاي جنگلالراسعمده در خط طورو به بسیاري از محققین ناشناخته است هنوز هم براي

فندق  تو در اکثر اوقات سال از وجود مه دائم بهرمند اس قرار دارداقلیم خزري برخوردار از رطوبت 

آستارا در گیالن، هاي جنگلی فندقلوي اردبیل، آق اولرو ماسوله و توده توان بهمی از جمله کند.رشد می

هاي جنگلی ارتفاعات خلخال، طارم و زنجان، و لو در بخش هوراند (اهر)، یا تودهتوده جنگلی تنباکو

ب و تا حدي برخورداري از دلیل تابش کمتر نور آفتاههاي شمالی و شرقی که بهمچنین روي شیب

قلوي پاشا بیگلو، (فندشهر هاي جنگلی ارسباران (کلیبر) و مشکینجریانات ناشی از اقلیم خزري توده

  .)1380(مراقبی،  اشاره کردتر از مناطق دیگر است قینرجه و ...)، مرطوب

  

  جنگل فندقلو -1- 4- 1

کیلومتري شهرستان اردبیل و  25در فاصله  نام آرپاتپهاي بهروي تپه رویشگاه جنگلی فندقلو مستقر

طقه براساس سیستم دومارتن اقلیم من. )2-1(شکل  کیلومتري جنوب شهر نمین قرار گرفته است 10

 ماه فصل خشک 3هاي باران دمایی داراي اساس منحنیباشد. منطقه برمرطوب میته خیلییافگسترش

   هاي جانوري مختلفی از جمله گرگ، سیار زیبا، گونهبر پوشش گیاهی ب). عالوه1380باشد (مراقبی، می
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Abstract: Hazelnut (Corylus avellana) is one of the most important nut crops in the world 

and because of its high content of essential fatty acids, sterols, antioxidants and minerals, 

biotechnological studies and in vitro culture of this plant is important. In addition to oil, 

Hazelnut produce valuable Taxol secondary metabolite. Extraction of secondary metabolite 

from callus or in vitro cell cultures is a suitable approach to provide secondary metabolites. 

In this research, the effect plant growth regulators on callus induction and cell culture 

growth, and effect of elicitors and precursors combination on Taxol production in Hazelnut 

cell suspension culture were investigated. In order to callus induction, seed, leaf and shoot 

explants were cultured on MS basal medium containing different levels of plant growth 

regulators (2,4-D, NAA, BAP and Kin) and maintained in a growth chamber in dark at 

24±2oC. Percentage of callus induction and fresh weight of callus were measured after 2 to 

3 weeks of cultures. For establishment of cell suspension culturs, the calli were transferred 

to liquid MS medium supplemented with 1 mg/l 2,4-D, 0.5 mg/l BAP and 15 mg/l ascorbic 

acid and maintained on an orbital shaker at 120 rpm and 24±2oC. In order to obtain the 

suitable composition for rapid proliferation of cells in suspension culture, the effect of 

different levels of plant growth regulators (2,4-D, NAA, and BAP or Kinetin) on cell 

proliferation was investigated. For investigation of the effect of elicitors and precursors on 

cell proliferation and taxol production in in vitro conditions, Methyl jasmonate, Chitosan, 

Ultrasonund treatment in combination with aminobenzoic acid and phenylalanine were 

applied on cell culture, and then, cell growth and viability and content of taxol were 

measured using HPLC techniques on 4 days after treatment. The results showed that the 

percentage of callus induction and fresh weight of callus were significantly affected. The 

highest percentage of callus induction and fresh weight of callus was observed in MS 

medium supplemented with 2 mg/l 2,4-D and 0.5 mg/l BAP. Hazelnut cells growth in 

suspension cultures was significantly influenced by growth regulators treatments. Cells 

growth in MS medium containing 1 mg/l 2,4-D, 0.5 mg/l BAP and 150 mg/l ascorbic acid 

was significantly higher than other treatments. The cell growth and viability, EC and pH of 

medium and taxol production were significantly different between elicitor treatments. 

Overall, elicitor treatments were inhibited cell proliferation but significantly increased the 

taxol production compared to the control (without elicitor). The highest Taxol content 

(15.27 mg/l) was obtained in 2 min US and 20 mg/l aminobenzoic acid treatment which 

was about 132.78- fold of control. 

 Keywords: cell suspension culture, elicitor, precursor, secondary metabolite 
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