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 دهيچك

آوري شده از شهرستانهاي اروميه، بافت،  جمعبذر ارقام مربوطه  نمونه Linum usitatissimum L.( 6(  كتانعمكرد ارقامابي ي ارزبه منظور
در  بـراي مطالعـات   ها بـذر .استان آذربايجان غربي تهيه شدو منابع طبيعي رمان، از مركز تحقيقات كشاورزي ن شهر، خلخال و ك ، مشكي ماشيز

ـ  و دارو دانه روغنيياهگياه به عنوان گيش صفات مهم پس از اتمام فصل روي  . دندكشت ش   با سه تكرار   ن مركز مزرعه تحقيقاتي اي    شـامل  يي
 بـراي اسـتخراج و    . ري شـدند  يـ گ انـدازه   بـار تكـرار    سهبا   ... دانه و    چربيزان  يمعملكرد دانه،    دانه،   هزاروزن  عداد كپسول،   ت ابات،عتعداد انش 

 تعيـين   GC نوع اسيدهاي چرب و ميزان هريك در روغن استخراجي بـا اسـتفاده از                .دش استفاده   Leiboritz روش  از چربيزان  يمگيري   اندازه
ارزيـابي و  .  نوع اسيد چرب عمده پالميتيك، استئاريك، اولئيك، لينولئيك و لينولنيـك اسـيد را مـشخص كـرد       5  آناليز اسيدهاي چرب   .شدند

 و SPSS افزارهاي آمـاري   ين منظور از نرم   د ب .ميانگينها و تجزيه همبستگي انجام گرفت      بندي گروه ها با استفاده از تجزيه واريانس،      تحليل داده 
Excelداري  زان چربي اختالف معنييو م كپسولتعداد جمله ن برخي صفات مورد مطالعه از يانس بيه وارياصل از تجزج حينتا.  گرديد استفاده

 هزار دانـه  زان چربي و وزن     ين م ي درصد ب  1داري در سطح احتمال      همبستگي مثبت و معني   چنين  هم .نشان داد ك درصد   يدر سطح احتمال    را  
و در  زان روغـن    يـ ن عملكـرد و م    ين شهر بـاالتر   يهاي مطالعه شده نمونه مشك     ن نمونه يداد از ب  ن بررسي نشان    يج حاصل از ا   ينتا. مشاهده شد 

 .اشتغرب كشور د را براي كشت در مناطق شمال 3نتيجه باالترين ميزان اسيد چرب امگا 
 

 .GC ،، عملكرد دانه، روغن).Linum usitatissimum L (كتان: دييهاي كل واژه
 
 دمهقم

دليل خواص ه هاي آنها ب وردهافرهاي روغني و  دانه
ي و مواد سرشار از انرژي موجود در آنها بسيار يغذا

اي هستند كه  روغنهاي گياهي داراي مزاياي ويژه. سودمندند
توان به قابليت تجديد و تجزيه بيولوژيكي  از جمله آنها مي

اين روغنها همچنين . اشاره نمود) سازگاري با محيط(آنها 
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 ،احمدي(ي كمتري دارند يزا  و آلرژيييزا خواص بيماري
ت، بهبود سطح تغذيه و يش جمعياز طرفي افزا). 1378

 مايع به جاي روغنهاي ويژه بهشدن روغنهاي نباتي   جايگزين
 ،حيواني جامد همراه با افزايش مصرف پروتئينهاي گياهي

تكاپو براي دستيابي به منابع جديد انرژي را افزايش داده 
ن داراي مقدار يچنهاي روغني هم دانه). 1365اهدايي، (است 

ن و مواد معدني يتاميدرات كربن، وين، هيقابل توجهي پروتئ
ن يه و تأميكنجاله آنها نقش مهمي در رفع سوء تغذ. باشند مي

ب و يترك. هاي انساني و دامها دارد از تودهيكالري مورد ن
ف هاي آنها به عوامل مختل هاي روغني و فرآورده ت دانهيفيك

ات يپ، فصل و مكان كاشت، بلوغ دانه، نوع عمليمانند ژنوت
هاي  كشور ما براي رفع نياز. بستگي دارد... كشاورزي و 

داخلي ساالنه نزديك به يك ميليارد دالر صرف واردات 
نمايد و   روغني ميهاي دانههاي  روغنهاي گياهي و كنجاله

. شود مين ميأ درصد نياز با توليدات داخلي ت10كمتر از 
 روغني مستلزم هاي دانهكاهش واردات روغنهاي گياهي و 

ريزي همه جانبه در زمينه حمايت از توسعه كشت  برنامه
 ).1378احمدي، ( روغني است هاي دانه

سـاله،   كيـ اهيست ي، گ).Linum usitatissimum L(كتان 
 100 گـاهي تـا      50 تـا    20علفي، ساقه برافراشته بـه ارتفـاع        

اي و زرد  ها در دو رنگ قهوه كپسول كه دانه داراي ،متر يسانت
ران در بخشهاي شمال و شـمال غـرب،         يدر ا . هستندي  يطال

 ،نيـا و اسـدي     شـريف  (جنوب و جنوب شرقي پراكنش دارد     
بـه رشـد بـه      جي و رو    ي كتان روغني با حركت تـدر      ).1379
ي جهـان   يحال ورود به چرخه غذا    ي در   ذك ماده مغ  يعنوان  
اه يــن گيــروغــن دانــه ا). www. flaxcouncil.com( اســت

 3ر اشـباع امگـا      يـ دهاي چـرب غ   ين منبـع اسـ    يتر داراي غني 

در (ش از دو برابر موجود در روغن ماهي         ياست كه ب  ) % 57(
 بـه  ).www. go-symmetry.com(باشـد   مـي ) حجم مساوي

 را در   3د چرب امگا    ي اس ثيرأت دانشمندان   تحقيقاتطور كلي   
 :تموارد زير به اثبات رسانده اس

 ,.Lid Yee et al(كـاهش تـشكيل كلونهـاي سـرطاني     

 Yan؛ Denis et al., 1999؛ Lorgeril et al., 1998؛ 1999

et al., 1998(،  جلوگيري از سـرطان سـينه ) Thompson et 

al., 1996(   تنظيم فـشار خـون ،)Berry & Hirsch, 1986( ،
، بهبـود ديابـت   )Cunnane et al., 1993(كـاهش كلـسترول   

)Cunnane et al., 1995 ( و .... 
معرفي رقـم مناسـب كتـان از نظـر          به منظور   ق  ين تحق يا

د يزان اسـ  يـ جـه م  ي و در نت   زان روغـن بـاال    يـ معملكرد دانه و    
  .شد باال انجام 3چرب امگا 

 
 مواد و روشها

  كتـان روغنـي    ارقام مربوط به  بذر   نمونه   6ق  ين تحق يدر ا 
)Linum usitatissimum L.(ــع ــده از ، جمــ  آوري شــ

 و  ، خلخـال  ن شـهر  يز، مشك يه، بافت، ماش  يشهرستانهاي اروم 
 و   كـشاورزي  قـات يمركـز تحق   ز ا  به صورت محدود   كرمان،

 هان بـذر  يـ ا. ه شـدند  يهتجان غربي   ي استان آذربا  منابع طبيعي 
 1384-1385  سـال زراعـي    بهشت ماه ي ارد براي مطالعات در  

 37ي ي جغرافيـا ن مركز بـا مشخـصات    يقاتي ا ي مزرعه تحق  در
 دقيقـه شـرقي و      10 درجـه و     45 دقيقه شمالي و     52 و درجه
ي به طول دو    يفهايردا، در   ي متر از سطح آزاد در     1332ع  ارتفا

 پـس   . كشت شدند   با سه تكرار   متر ي سانت 30متر و به فاصله     
 پـس از    ها از خاك خارج شده و      نمونه شياز اتمام فصل رو   

 .شگاه منتقـل شـدند    يها به آزما   شهي اطراف ر  كردن خاك  جدا
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 شامل  روغني و دارويي  عنوان گياهي دانه  گياه به   صفات مهم   
هاي فرعي، تعداد كپسول، تعداد      طول ساقه اصلي، طول ساقه    

 طول ريشه، قطـر     ،هزار دانه  كپسول، وزن    100انشعاب، وزن   
هاي فرعي، عملكـرد دانـه    وزن ساقه اصلي، وزن ساقه  ريشه،  

شاخص ك،  يولوژي دانه در هكتار، عملكرد ب     در بوته، عملكرد  
ن يـي تع هر يك با سه تكرار       زان روغن يمن  ي همچن و برداشت
بـا توجـه بـه      هاي وزني    گيري  اندازهدر   .ري شدند يگ و اندازه 

 گـرم  0001/0 و 1/0ت يري از ترازو با حـساس   يگ مورد اندازه 
از بـراي  يـ هـاي خـشك مـورد ن    براي تهيه نمونه. استفاده شد 

عفـوني شـده و      ها با الكـل ضـد      ديش ي پتري يايميش ش يآزما
له هاون دستي   يوسه  شدن ب  هاي مورد مطالعه پس از له      نمونه

 سـاعت در  48به مدت   ها ديش پتري. داخل آنها ريخته شدند   
 سـاعت در    24گراد و بار ديگر به مدت        ي درجه سانت  80آون  

هـاي   نمونـه  .گـراد قـرار داده شـدند       ي درجه سانت  100دماي  
خته شده و براي    ي ر مذكور در ظرفهاي ويژه فيلمهاي عكاسي     

 .ي نگهداري شدنديايميش شيآزما
 Leiboritz روشاز گيري چربي  اندازهبراي استخراج و 

)et al., 1987 (Leiboritz  ن صورت يبد بار تكرار سهبا
داخل لوله شده  هاي خشك له نهك گرم از نموي :استفاده شد

 هاليتر اتر به آن  ميلي10 و  شدهدار ريخته آزمايش در پيچ
  شدههاي آزمايش به طور كامل بسته  لولهربد. ديگردضافه ا

پس . ه شدند قرار دادC˚40 ساعت داخل آون 12و به مدت 
ي كه شامل اتر و چربي محلول در ياز اين مدت محلول رو

ليتري كه قبالً با   ميلي20 آزمايش هاي آن بود، در لوله
. ته شدند، ريخودندبشده ترازوي ديجيتالي به دقت وزن 

ه و به شدليتر اتر اضافه   ميلي10مجدداً  ي قبليها روي نمونه
. ه شدند آون قرار دادC˚40 ساعت ديگر در دماي 12مدت 

هاي  لوله. شدند قبلي اضافه هايي به محلولي روهاي محلول
 ساعت به صورت در 4-5آزمايش حاوي محلولها به مدت 

در طي اين مدت حالل . گذاشته شدند C˚40باز در آون 
. ماند شده و چربي در لوله آزمايش باقي تبخير) اتر(

هاي آزمايش حاوي چربي بار ديگر با ترازوي ديجيتالي  لوله
از فرمول زير درصد چربي در . شدندبه دقت وزن 

 :بدست آمدهاي مورد مطالعه  نمونه
 

 درصد چربي نمونه= 
 )اتر وزن لوله آزمايش بعد از تبخير -وزن لوله آزمايش (× 100

 

 اسيدهاي چرب به دليل محدوديت در انجام زبراي آنالي
بدين . انتخاب شدند و بافت  اروميه، رقم كرمانسهآزمايش 

 ,Gordon( استفاده شد) GC( گازياز كروماتوگرافي منظور 

بايست اسيدهاي  هاي چرب ابتدا مي براي آناليز اسيد. )1990
و  ااسيل گليسروله چرب موجود در ساختمان ملكولي تري

 بدين منظور بر روي .ساير مولكولها، جدا شده و متيله شوند
ري قرار دا چربيهاي استخراج شده كه در ظروف درب

ليتر هپتان و   گرم چربي يك ميلي1/0 به ازاء هر ،داشتند
 نرمال 2وكسيد پتاسيم رليتر محلول متانولي هيد  ميلي05/0

حلول  براي تهيه م.اضافه گرديده و به شدت بهم زده شدند
 گرم هيدروكسيد 6/5 نرمال، 2متانولي هيدروكسيد پتاسيم 

 ،بدين ترتيب. ليتر متانول حل شد  ميلي50ا بپتاسيم 
نمايد و  گليسرول از اسيدهاي چرب جدا شده و رسوب مي

ظروف نمونه براي مدتي . شوند اسيدهاي چرب متيله مي
 هيال. ثابت نگه داشته شد تا گليسرول آزاد شده رسوب نمايد

باشد حاوي متيل استر اسيدهاي چرب  بااليي كه شفاف مي
اين قسمت توسط سرنگ به . باشد محلول در هپتان مي
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ويالهاي كوچك ديگري منتقل گرديد و تا زمان تزريق به 
.  نگهداري شد-oC25دستگاه گازكروماتوگرافي در دماي 

دستگاه كروماتوگرافي گازي مورد استفاده در اين تحقيق 
آشكارساز . بود) GC-1000 )Dany Company, Italy مدل

اي بود كه شعله آن از  اين دستگاه از نوع يونيزاسيون شعله
شد و از گاز  مين ميأسوختن گاز هيدروژن با اكسيژن ت

ستون . گرديد نيتروژن نيز به عنوان گاز حامل استفاده مي
 بود كه فاز 100/80با مش  W دستگاه از نوع كروموزورب

 .اتيلن گليكول سوكسينات تشكيل شده بود ز ديمايع آن ا
ــيله     ــده بوس ــام ش ــات انج ــل از مطالع ــات حاص اطالع

مورد تجزيه و تحليل     EXCEL و SPSSافزارهاي آماري    نرم
 .قرار گرفتند

 

 نتايج
داري را در    نتايج حاصل از تجزيه واريانس اختالف معني      

جدول ( سطح احتمال يك درصد بين برخي صفات نشان داد 
مقايسه ميانگين صفات مطالعه شده برتري ارقام مختلف         ).1

  .)2جدول ( را در صفات مختلف معين كرد
 

  عملكرد دانه در هكتار
بيشترين عملكرد دانه مربوط به نمونـه مـشكين شـهر بـا         

 كيلوگرم بر هكتار و كمترين آن مربوط به نمونه اروميـه      807
 هكرد دانه نمونبيشتر بودن عمل.  كيلوگرم بر هكتار بود   437با  

هاي اصلي و    توان با زياد بودن طول ساقه      شهر را مي   مشكين
. ويـژه تعـداد زيـاد كپـسول آن مربـوط دانـست            ه  فرعي و ب  

اي دانكــن نمونــه  مقايــسه ميانگينهــا بــا آزمــون چنــد دامنــه

 قرار B و نمونه اروميه را در گروه Aشهر را در گروه   مشكين
 .گرفتند قرار ABبقيه ارقام در گروه . داد

 

  عملكرد دانه در بوته
بيشترين مقدار اين صفت مربوط به نمونه مشكين شـهر بـا            

 گرم  09/1 گرم و كمترين مقدار مربوط به نمونه اروميه با           01/2
توان تعداد كپسول بيشتر نمونـه مـشكين         بود كه علت آن را مي     

بر اساس اين صفت و با استفاده از آزمون دانكـن           . شهر دانست 
 قرار  B و نمونه اروميه در گروه       Aكين شهر در گروه     نمونه مش 
 . قرار گرفتندABها در گروه  نمونهبقيه . گرفت
 

  تعداد كپسول
بيشترين صفت تعداد كپسول گياه متعلق به نمونه مشكين   

 عدد و كمترين آن متعلق به نمونـه اروميـه بـا             4/101شهر با   
 اروميه را    عدد بود كه پايين بودن عملكرد دانه در بوته         4/49

توسـط  . توان با پايين بودن تعداد كپسول آن توجيـه كـرد           مي
آزمون دانكن و با توجه به اين صفت مـورد بررسـي نمونـه              

 و  B و نمونـه خلخـال در گـروه          Aمشكين شـهر در گـروه       
 و سـرانجام    Cهاي ماشـيز، بافـت و كرمـان در گـروه             نمونه

 . قرار گرفتندDنمونه اروميه در گروه 
 

  پسول ك100وزن 
 6/2 كپسول را نمونه اروميـه بـا   100بيشترين مقدار وزن   

 گـرم دارا    66/1گرم و كمترين مقدار آن را نمونه كرمـان بـا            
 در نمونـه    هـزار دانـه   بودند كه اين مورد با بـاال بـودن وزن           

 اروميه و پايين بودن آن در نمونه كرمان كامالً قابـل توضـيح             
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 100ن صـفت وزن     نتايج حاصل از آزمـون دانكـ      . باشد مي
، نمونـه خلخـال را در       Aكپسول نمونه اروميه را در گروه       

هـاي مـشكين    ، نمونهB، نمونه بافت را در گروه ABگروه  
 D  و نمونه كرمان را در گـروه       Cشهر و ماشيز را در گروه       

 .قرار داد
 

  هزار دانهوزن 
 گرم و 540/5باالترين مقدار مربوط به نمونه اروميه با 

بر .  گرم بود90/3ر مربوط به نمونه كرمان با كمترين مقدا
اساس نتايج حاصل از آزمون دانكن نمونه اروميه در گروه 

Aهاي خلخال، مشكين شهر، بافت و ماشيز در   و نمونه
 قرار C و نمونه كرمان با كمترين مقدار در گروه Bگروه 
 .گرفتند

Diederichsen  در بررسي تنوع ) 2002(و همكاران
جود در و نمونه از ارقام مختلف كتان م2400ژنتيكي 

 هزار دانه بانك ژن گياهي ساسكاتون كانادا ميانگين وزن
و  Kuskuner چنينهم.  گرم بدست آوردند87/5را 

Karababa) 2007 (گيري ويژگيهاي فيزيكي  با اندازه
كتان نظير ضخامت، رطوبت، چگالي، تخلخل و  هايبذر
 .  گرم بدست آوردند79/4-32/5 آن را هزار دانهوزن ... 

 
   اصليهطول ساق

 3/37بيشترين مقدار مربوط به نمونه مشكين شـهر بـا           
 7/26متر و كمترين مقدار مربوط به نمونه اروميه بـا      يسانت
طول زياد ساقه نمونه مشكين شهر با       . متر بوده است   يسانت

باال بودن تعداد دانه گياه آن و طـول كـم سـاقه اصـلي بـا                 
عداد دانه گياه در نمونه اروميه كـامالً توجيـه          پايين بودن ت  

هـاي   ، نمونـه  Aنمونه مشكين شهر در گروه      . باشد پذير مي 

 C و نمونـه ماشـيز در گـروه          Bخلخال و كرمان در گروه      
 .قرار گرفتند

 
  هاي فرعي طول ساقه

متر بيشترين و نمونـه      ي سانت 11/58نمونه مشكين شهر با     
ين ميزان را به خود اختصاص      متر كمتر  ي سانت 3/13اروميه با   

، نمونه كرمان در گروه     Aنمونه مشكين شهر در گروه      . دادند
B       و نمونه خلخال در گروه C  علت تعداد زياد   .  جاي گرفتند

هـاي   توان طول زياد سـاقه     هاي نمونه مشكين شهر را مي      دانه
توان طول كـم     هاي نمونه اروميه را مي     فرعي و تعداد كم دانه    

 .  آن دانستهاي فرعي ساقه
 

  طول ريشه
 و  47/13بيشترين مقدار طول ريشه را نمونه ماشيز بـا          

 76/11كمتــرين مقــدار ايــن صــفت را نمونــه اروميــه بــا  
هاي ماشيز و مـشكين شـهر در         نمونه. متر دارا بودند   يسانت

 جـاي   Bهاي خلخال و كرمـان در گـروه           و نمونه  Aگروه  
 ديگـر تعـداد     هـاي  نمونه اروميه نسبت بـه نمونـه      . گرفتند

هـاي   كپسول، تعداد دانه، طول سـاقه اصـلي، طـول سـاقه           
اي  كمتري داشت كه با توجـه بـه نقـش تغذيـه    ... فرعي و   

ريشه در گياه و طول كـم آن در ايـن نمونـه قابـل توجيـه        
 .خواهد بود

 
  ميزان چربي دانه

 درصد  37/42بيشترين درصد چربي را نمونه اروميه با        
 درصـد دارا    58/34مونه بافـت بـا      و كمترين ميزان آن را ن     

به طور كلي ارقام مربوط به مناطق سردسـير ميـزان            .بودند
بررسي ميـانگين درصـد چربـي بـا         . چربي بيشتري داشتند  
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هـا را در دو گـروه قـرار داد كـه             آزمون دانكـن نمونـه    
 و  Aهاي خلخال، مشكين شـهر و اروميـه در گـروه             نمونه
  . قرار گرفتندB گروه هاي بافت، ماشيز و كرمان در نمونه

بررسي ضرايب احتمـال صـفات در ارقـام مطالعـه شـده        
دار در سطوح مختلف احتمـال و همبـستگي          همبستگي معني 

  مـشخص كـرد     مـورد بررسـي    داري را بين صفات    معني غير
 ).3جدول (

) GC( وسيله دستگاه كروماتوگرافي گازيه  آزمايش بدر
هاي ارقام  ه نوع اسيد چرب مهم و عمده در روغن دان5

مورد مطالعه مشخص شده و ميزان هر يك از آنها تعيين 
: ي شده عبارت بودند ازياسيدهاي چرب شناسا. گرديد

، اولئيك )0:18C(، استئاريك اسيد )0:16C(پالميتيك اسيد 
و لينولنيك اسيد ) 2:18C(، لينولئيك اسيد )1:18C(اسيد 

)3:18C.( 
 

 ).Linum usitatissimum L(در ارقام كتان شده گيري   ميانگين مربعات تجزيه واريانس ساده صفات اندازه-1جدول 

 طول ساقه اصلي d.f منابع تغييرات
(cm) 

 طول ساقه فرعي
(cm) 

 طول ريشه
(cm) 

 قطر ريشه
(mm) 

 يوزن ساقه اصل
(gr) 

وزن ساقه 
 فرعي
(gr) 

 تعداد كپسول

 n.s6/33  **135/0  **42/918  43/0**  25/1** 95/699**  60/45**  5 رقم

001/0 005/0 007/0 004/0 12 خطا  1/34 001/0 50/14 
C.V  10 7 4 16 21 16 16 

 دار غير معني  درصد و5 درصد، 1دار در سطح  ترتيب معني  بهn.sو *، **
 

 ).Linum usitatissimum L( در ارقام كتان  شده ميانگين مربعات تجزيه واريانس ساده صفات اندازه گيري-1دول ادامه ج
منابع 

 انشعابات d.f تغييرات
 100 وزن
 (gr) كپسول

 هزار دانهوزن 
(gr) 

عملكرد 
 بيولوژيك
(gr/m2) 

عملكرد 
 (gr) دانه

 عملكرد دانه
(Kg/ha) 

شاخص 
 برداشت

ميزان 
 (%) چربي

/861** 5 قمر
4 

 **314/0  **83/0  n.s633/0  n.s425/0  n.s 
77/67817 

n.s 838/48  **85/36 

 73/1 268/25 70/34027 213/0 921/0 005/0 003/0 28/0 12 خطا
C.V  13 3 1 11 19 14 17 17 2 

 دار غير معنی  درصد و۵ درصد، ۱دار در سطح  ترتيب معنی  بهn.sو *، **
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 .L. usitatissimum L)(گيري شده در ارقام كتان  ه ميانگين صفات اندازه مقايس-2جدول 

 
طول ساقه 

 (cm) اصلي
هاي  ساقه
 (cm) فرعي

 طول ريشه
(cm) 

 قطر ريشه
(mm) 

 قطر ساقه
(mm) 

وزن ساقه 
 (gr) اصلي

هاي  وزن ساقه
 (gr) فرعي

 انشعابات

 B48/36 C 31/47 B 10/13 E 74/1 D 27/1 AB 233/0 B 630/0 A 13/11 خلخال
 A37/39 A 11/58 A 43/13 B 54/2 C 45/1 AB 260/0 A 916/0 BC 41/9 مشكين شهر

 D 25/34 E 67/43 C 71/12 D 14/2 E 11/1 AB 250/0 B 590/0 C 18/9 بافت
 C 78/34 D 33/46 A 47/13 C 37/2 A 82/1 AB 330/0 B 643/0 C 60/8 ماشيز
 B 43/36 B 10/48 B 10/13 A 62/2 B 57/1 A 357/0 B 640/0 AB 23/10 كرمان
 E 75/26 F 30/13 D 73/11 E 77/1 C 42/1 B 200/0 B 583/0 D 44/7 اروميه

 .باشد مي% 1دار در سطح  وجود حروف مشترك در ميانگينهاي هر ستون به معناي عدم وجود اختالف معني
 

 .L. usitatissimum L)( كتان گيري شده در ارقام  مقايسه ميانگين صفات اندازه-2ادامه جدول 

 كپسول 100وزن  تعداد كپسول 
(gr) 

 هزار دانهوزن 
(gr) 

 عملكرد بيولوژيك
(Kg/ha) 

 عملكرد دانه
(gr) 

 عملكرد دانه
Kg/ha)( 

 ميزان چربي
(%) 

 B23/81 AB 28/2 B 60/4 AB 50/16 AB 97/1  AB02/788 A 33/41  خلخال
مشكين 

 شهر
 A33/101 C 03/2 B 54/4 AB 66/18 A 01/2  A 48/807  A25/40 

 C00/66 B 33/2 B 51/4 AB 50/17 AB 91/1  AB53/767 B 58/34  بافت
 C 50/68 C 00/2 B 59/4 A 37/21 AB 58/1  AB63/635  B 83/35 ماشيز
 C 46/67  D66/1 C 9/3 A 66/19 AB 35/1  AB00/544 B 83/34 كرمان
 D40/49 A 60/2 A 54/5 B 33/14 B 09/1  B 86/437 A 64/41  اروميه

 .باشد مي% 1دار در سطح  وجود حروف مشترك در ميانگينهاي هر ستون به معناي عدم وجود اختالف معني
 

 )L. Linum usitatissimum( انواع و ميزان اسيدهاي چرب عمده موجود در روغن دانه ارقام كتان -4جدول

   (%)انواع اسيدهاي چرب 
 لينولنيك اسيد لينولئيك اسيد اولئيك اسيد استئاريك اسيد لميتيك اسيدپا

 ارقام كتان

 رقم كرمان 36/45 69/13 60/24 15/6 36/3
 رقم اروميه 13/65 39/28 83/43 63/10 23/13
 رقم بافت  48/40 72/15 05/25 61/6 44/8
 ميانگين 32/50 26/19 12/31 79/7 34/8
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 بحث
از  صفات مورد مطالعه     خيبرن  ي ب صفاتانس  يه وار يتجز

 تعـداد   ، فرعـي  هـاي  سـاقه  جمله طـول سـاقه اصـلي، طـول        
 زان چربـي  يـ  و م  هـزار دانـه    ، تعـداد كپـسول، وزن     اتانشعاب

. نـشان داد    درصـد  1در سطح احتمال    را  داري   اختالف معني 
شـاخص   بيولوژيـك و  عملكرد  ر  يگر نظ يبرخي صفات د  بين  

  .مشاهده نشدداري   اختالف معنيبرداشت
طـي بررسـي خـصوصيات      ) 1384 (ي و همكـاران   صمد

هاي مختلـف كتـان، صـفات مختلفـي از      كمي و كيفي واريته   
هـاي   هاي فرعـي، وزن سـاقه      جمله طول ساقه اصلي و ساقه     

 دانــه، عملكــرد 100اصــلي و فرعــي، تعــداد كپــسول، وزن 
گيـري و مقايـسه      را مورد اندازه  ... بيولوژيك، عملكرد دانه و     

 واريـانس   هت بدست آمده را مورد تجزيـ      قرار داده و اطالعا   
 برخـي  واريانس نـشان داد ارقـام در         هنتايج تجزي . قرار دادند 

 دانـه   100صفات مورد مطالعه از جمله عملكرد دانـه و وزن           
 .دار داشتند اختالف معني

 
 ري شــده در ارقــام كتــان يــگ همبــستگي صــفات انــدازه

)L. usitatissimum( 
 در سطح داري و معنيهمبستگي مثبت طول ساقه اصلي 

  طول،= r)90/0** ( فرعيهاي  با طول ساقه درصد1احتمال 
. داشت )= 89/0r** (شه اصليير  قطرو) = 79/0r**(شه ير
را شه ي و قطر ر با طول طول ساقهل همبستگي مثبتيدل
ي و يجاذب مواد غذا به عنوان اندام شهيرتوان عملكرد  مي

 آن ذبجباشد توان شتر ي ذكر كرد كه هر چه سطح بامالح
اه از جمله يشتري به اندامهاي گيي بيمواد غذاو افته يش يافزا

 . شتري خواهند داشتيجه رشد بيدر نت د ويساقه خواهد رس

با وزن   و)= 54/0r* (طول ساقه اصلي با انشعابات
ز همبستگي مثبت و ي ن)= 60/0r* (اهيگهاي فرعي  ساقه
 داد كه با توجه به  درصد نشان5سطح احتمال  دار در معني
شتر بودن يهاي فرعي و انشعابات از آن با ب گرفتن ساقهمنشأ 

ز يهاي فرعي و ن جه وزن ساقهيطول ساقه اصلي تعداد در نت
  .شتر خواهند بوديانشعابات ب
داري در سطح  شه همبستگي مثبت و معنييطول ر

 .شتدا )= 69/0r** ( درصد، با تعداد كپسول1احتمال 
شتري را جذب خواهد يي بيش طول مواد غذاياشه با افزير

 .تواند حاصل شود شتري ميين تعداد كپسول بي بنابرا،كرد
داري در   هاي فرعي همبـستگي منفـي و معنـي         وزن ساقه 
 نـشان  )= r-84/0* (هزار دانه درصد با وزن 5سطح احتمال 

 درصـد   5هاي فرعي در سـطح احتمـال         ن وزن ساقه  يهمچن. داد
) = 60/0r*( داري را با طول ساقه اصلي عنيهمبستگي مثبت و م

ن امـر در مـورد   يـ  داشت كه ا)= 56/0r* (هاي فرعي ساقهو 
رسد و در مورد ساقه      هي به نظر مي   يهاي فرعي امري بد    ساقه

هاي فرعي از ساقه اصلي بـا        گرفتن ساقه منشأ ل  يدله  اصلي ب 
هاي فرعي منـشأ گرفتـه     ش طول ساقه اصلي تعداد ساقه     يافزا

ش يهاي فرعي افزا   جه وزن ساقه  يافته در نت  يش  يز افزا ي ن از آن 
 .ابدي مي

ضريب همبستگي عملكرد بيولوژيك با شاخص برداشت 
. )= 52/0r*( دار بود  درصد و منفي و معني5در سطح احتمال 

عملكرد دانه بوته و عملكرد دانه همبستگي مثبت و 
با شاخص برداشت  درصد 1داري را در سطح احتمال  معني

نسبت مواد نشانگر شاخص برداشت ). = 96/0r* (نداشتد
ب يبا توجه به ضرا. باشد ميره شده در دانه يفتوسنتزي ذخ

همبستگي مثبت آن با عملكرد دانه و همبستگي منفي آن با 
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ش عملكرد دانه يشود كه افزا كي مالحظه مييولوژيعملكرد ب
آن كي مقدار يولوژيكرد بلش عميش و افزايرا افزا زان آنيم

 .دهد را كاهش مي
 درصـد   5داري در سطح احتمال      همبستگي مثبت و معني   

و ) = 56/0r*(هاي فرعـي   بين شاخص برداشت با وزن ساقه
را   شـد كـه علـت آن   مشاهده) = 56/0r*( كپسول 100وزن 
 رابطه مستقيم دو صفت فوق با تعداد دانه بوته و در            توان مي

خص برداشــت و در نتيجــه آن بــا شــانتيجــه عملكــرد دانــه 
 بررسي خصوصيات كمـي و      نيز در ) 1384(صمدي   .دانست

 همبـستگي   )كتـان ( واريتـه زراعـي بـزرك        27كيفي مهم در    
هاي  داري را بين شاخص برداشت با وزن ساقه        مثبت و معني  
 . كپسول بدست آورد100فرعي و وزن 

داري در سـطح     زان روغن دانه همبستگي مثبت و معني      يم
 و همبستگي )= 69/0r** (هزار دانه  درصد با وزن1احتمال 

  درصد با تعـداد كپـسول      5مال  تدار در سطح اح    منفي و معني  
*)50/0-r =( داشت) ** دار در سـطح   ب معنـي يبه ترت، * و

  .%)5و % 1احتمال 
د يريسيـ گل ي تـري  يايميوشـ يچربيهاي خـوراكي از نظـر ب      

ك مولكـول   يـ را هـر مولكـول چربـي        يـ شـوند ز   ده مـي  ينام
ا يـ دهاي چـرب متـشابه    ي مولكول اسـ   3د كه با    سرول دار يگل

دهاي چرب ممكن است از انواع ياس. باشد متفاوت متصل مي
ر يـ دهاي چـرب غ   يبعـضي از اسـ    . ر اشباع باشـند   يا غ ياشباع  

ــد پ ــباع داراي چن ــضاعف ياش ــد م ــايون ــنولئي لبنامه ك و ي
 ن وجـود  يـ شـوند، بـا ا     د در بدن ما ساخته نمي     يك اس ينولنيل

هاي چرب امگـا     دي مسير متابوليسمي اس   اولين اسيد چرب در   
دهاي ير اسـ  يرها سـا  ين مـس  يـ باشند كه طـي ا      مي 3 و امگا    6

 .كننـد  مـي  را سـنتز  ) ر ضـروري  يـ دهاي چـرب غ   ياس(چرب  

ق غذاهاي  يد از طر  يبا فقطهاي چرب    خود اين اسيد  ن  يبنابر
دهاي چـرب   يل آنها را اس   ين دل يبه هم . ن گردند يمأمصرفي ت 

دهاي ياســ .نامنــد مــي) Essential Fatty Acids(ضــروري 
ري آنهـا   يپـذ  چرب ضروري در ساختمان غـشاها و انعطـاف        

ت كــرده و در يــنقــش دارنــد، از ســد دفــاعي پوســت حما
ــمتابول ــد  ي ــركت دارن ــم ش ــسترول ه  & Bhatty( سم كل

Cherdkiatgumchai, 1990(. 
بيشترين مقادير اسيدهاي چرب پالميتيـك، اسـتئاريك و         

، 23/13ترتيـب    م اروميه با مقادير به    اولئيك اسيد متعلق به رق    
هاي چـرب فـوق      ميانگين اسيد .  درصد بود  83/43 و   63/10

پالميتيـك  : در ارقام مورد بررسي بدين صورت بدسـت آمـد         
درصـد و اولئيـك      79/7 درصد، استئاريك اسيد؛     34/8اسيد؛  
از نظر مقـادير اسـيد چـرب حيـاتي و           .  درصد 12/31اسيد؛  

نيـز  ) 3اسيد چرب امگـا     (يك اسيد   بسيار حائز اهميت لينولن   
 درصـد در رتبـه اول       13/65 هالعـاد  رقم اروميه با مقدار فوق    

 درصـد كمتـرين     48/40قرار گرفت و رقم بافـت بـا مقـدار           
ميانگين اين اسيد چرب ضروري در ارقـام        . مقدار را دارا بود   

 بيـشترين ميـزان     . درصـد حاصـل شـد      32/50مورد مطالعـه    
بار ديگر مربوط به رقم اروميه      ) 6 اسيد چرب امگا  (لينولئيك  

 ميـانگين ايـن اسـيد چـرب حيـاتي            و  درصد بـود   39/28با  
  .بدست آمد درصد 26/19

Diederichsenو  Raney )2002 ( ضمن بررسي ميزان
روغن كتانهاي روغني موجود در بانك ژن گياهي كانادا كه 

آوري شده بودند، ميانگين روغن ارقام  از سراسر دنيا جمع
هاي چرب  زان اسيديمانواع و  درصد و 3/38روغني را كتان 

را با استفاده از كروماتوگرافي گازي  موجود در روغن آن
)GC (به صورت زير گزارش كردند: 
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 )L. Linum usitatissimum(كتان ضرايب همبستگي بين صفات مورد مطالعه در ارقام  -3جدول 
 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ 

               ۱ (cm) ل ساقه اصلیطو. ۱

              ۹۰/۰ ۱ (cm)طول ساقه فرعی . ۲

             ۷۹/۰ ۷۹/۰ ۱ (cm)شه يطول ر. ۳

            ۸۹/۰ ۶۴/۰ ۴۹/۰ ۱ (mm)شه يقطر ر. ۴

           gr) ( ۱۵/۰‐ ۰۰۳/۰ ۱۰/۰‐ ۲۹/۰‐ ۱ وزن ساقه اصلی. ۵

          ۶۰/۰ ۵۶/۰ ۰۰۶/۰‐ ۴/۰ ۰۸/۰ ۱ (gr) وزن ساقه فرعی. ۶

         ۱ ‐۶۵/۰ ‐۱۸/۰ ۱۹/۰ ۶۹/۰ ۲۱/۰ ۱۵/۰ تعداد کپسول. ۷

        ۲۹/۰‐ ۱۶/۰‐ ۱۶/۰‐ ۴۳/۰‐ ۰۲/۰‐ ۰۳/۰ ۲۷/۰‐ ۱ (Kg/ha) کيولوژيعملکرد ب. ۸

       ۸۵/۰ ۶۴/۰ ۶۴/۰ ۴۶/۰ ۰۸/۰ ۳۱/۰ ۳۴/۰ ۲۰/۰‐ ۱ (gr) کپسول ۱۰۰وزن . ۹

      ۱ ۷۲/۰ ۱۴/۰ ‐۱۰/۰ ۵۵/۰ ۲۱/۰ ۲۱/۰ ۲۷/۰ ۲۷/۰ ۵۴/۰ تعداد انشعاب. ۱۰

     ۹۴/۰‐ ۷۲/۰‐ ۷۲/۰‐ ۷۶/۰‐ ۱۵/۰ ۸۴/۰‐ ۲۸/۰‐ ۲۰/۰ ۸۸/۰‐ ۶۲/۰‐ ۱ (gr) هزار دانهوزن . ۱۱

    ۰۸/۰ ۱۲/۰ ۱۲/۰ ۱۹/۰ ۲۱/۰‐ ۱۵/۰‐ ۱۴/۰ ۲۸/۰‐ ۱۲/۰ ۲۸/۰‐ ۰۷/۰‐ ۱ (gr)عملکرد دانه بوته. ۱۲

   ۰۸/۰ ۱۲/۰ ۱۲/۰ ۱۹/۰ ۲۸/۰ ۱۵/۰‐ ۱۴/۰ ۲۸/۰‐ ۱۲/۰ ۲۸/۰‐ ۰۷/۰‐ ۶۰/۰ ۱  (Kg/ha) عملکرد دانه. ۱۳

  ۱ ۹۶/۰ ۹۶/۰ ‐۱۱/۰ ‐۳۰/۰ ۵۶/۰ ‐۵۲/۰ ۱۹/۰ ۵۶/۰ ‐۲۵/۰ ۲۳/۰ ۱۵/۰ ۱۵/۰ ۱۶/۰ شاخص برداشت. ۱۴

 ۱ ‐۳۱/۰ ‐۲۴/۰ ‐۲۴/۰ ۶۹/۰ ‐۲۳/۰ ‐۶۲/۰ ۴۲/۰ ‐۵۰/۰ ۰۵/۰ ۳۰/۰ ‐۶۹/۰ ‐۴۴/۰ ‐۵۲/۰ ۰۵/۰ درصد روغن. ۱۵

  درصد۱دار در سطح احتمال   معنی۶۵/۰ا مساوی ي داد بزرگترعا

  درصد ۵احتمال  دار در سطح  معنی۴۸/۰ا مساوی ي و بزرگتر ۶۵/۰اعداد کوچکتر از 



 3، شماره 24فصلنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، جلد 
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، اولئيك اسيد 5/4 ، استئاريك اسيد5/5پالميتيك اسيد 
 .  درصد53لينولنيك اسيد   و2/13 ، لينولئيك اسيد2/22

 در بررسي اثر نيتروژن و )1380(اميدبيگي و همكاران 
آبياري بر رشد و مواد موثره كتان روغني، ميزان اسيدهاي 
چرب پالميتيك اسيد، استئاريك اسيد، اولئيك اسيد، 

، 85/4، 85/2لينولئيك اسيد و لينولنيك اسيد را به ترتيب 
 .دندكر درصد گزارش 2/55 و 78/17، 70/23

شكين در مجموع نتايج اين تحقيـق نـشان داد رقـم مـ            
دليل عملكرد دانه و ميزان چربي بـاال و در نتيجـه            ه  شهر ب 

 حـداكثر از بـين ارقـام        3ميزان اسيد چـرب حيـاتي امگـا         
 ترين رقم براي كشت در مناطق شـمال        مطالعه شده مناسب  

 با توجه بـه     ،عالوه بر اين  . باشد غرب و سردسير كشور مي    
 دارويـي و    -مالحظه روغن ايـن دانـه روغنـي        مقدار قابل 

  درصــدي اســيد چــرب50 هجــود ميــانگين فــوق العــادو
 در  با ويژگيهاي حيـاتي ذكـر شـده        3و مهم امگا    ضروري  

 درصـدي ايـن اسـيد      15در مقابل وجود حدود     روغن آن،   
 روغني رايج كـشت شـده در كـشور از           هاي  دانهچرب در   

ارزش و اهميـت    ) 1384سياوش و همكـاران،     (جمله كلزا   
 بـراي   3از اسيد چرب امگـا      عنوان منبعي غني    اين گياه به    

ن الئوهاي اقتصادي آشكار شده و توجـه بيـشتر مـس          كشت
 . طلبد ميامر را در اين زمينه 
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Abstract 
In this study (Linum usitatissimum L.) grain samples that were collected from Khalkhal, 

Meshkin Shahr, Baft, Mashiz, Kerman and Urmia, were selected from Agricultural and Natural 
Resources Research Center of West Azarbaijan. Grains were grown in research farm of this 
center. Important characteristics of this oil and medical seed including: lenght of main and 
secondary stems, numbers of capsules, 1000 seeds weight, grain yield, oil content and etc, were 
selected and measured in three replications. Oil content was measured using Leiboritz method. 
The amounts of main five fatty acids namely; Palmitic, Stearic, Oleic, Linoleic and Linolenic 
acid were detected and measured by GC. Data were analysed by Excel and SPSS software. 
There were significant difference among some characteristics such as numbers of capsules and 
oil content at 1% level of significance. Oil content had positive significant correlation with 1000 
seeds weight at 1% level of significance. This study indicated that Meshkin Shahr cultivar had 
the highest amounts of grain yield and oil content and therefore had the much amounts of 
omega 3 fatty acid. This sample was suitable for cultivation in North-western parts of our 
country.  
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