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 چکیده

 12 با یتصادف کامل یها بلوك طرح قالب در ییشآزما ،کیفی و یکم عملکرد نظر از یروغن کتان مختلف یها توده و ارقام یابیارز منظوربه

 یرینا،ل گلدا، اوزون، یاوال ،2)آراچ رقم 1 شامل شیآزما یمارهایت گرفت. انجام اهواز چمران یدشه دانشگاه یقاتیتحق مزرعه در تکرار 3 و ماریت

 شاخه تعداد اه،یگ ارتفاع شامل سیبرر مورد صفات .بودند (4یلاردب و 3یلاردب ،2یلاردب ،1یلاردب کرج، )همدان، توده 1 و (یوآندا و یویال

 از ارقام و هایتوده ینب که داد نشان یجنتا .ندبود روغن اجزای و درصد ،دانه عملکرد کپسول، در دانه تعداد کپسول، تعداد برگ، سطح ،یجانب

 یویال و گلدا ارقام و یاهگ در کپسول تعداد بیشترین 3یلاردب و 4یلاردب یها توده .دارد وجود یدار یمعن تفاوت ی،بررس مورد صفات یهکل لحاظ

 و 3یلاردب همدان، یها توده .شد مشاهده یویال رقم و 4یلاردب یها توده در ترتیببه دانه عملکرد کمترین و بیشترین داشتند. تعداد کمترین

 های رقم در ترتیببه اسید لینولنیک-آلفا مقدار کمترین و بیشترین .داشتند را روغن درصد کمترین گلدا رقم و روغن رصدد بیشترین 4یلاردب

 4لیبارد و 3یلاردب یها توده یتنها در داشتند. مقدار کمترین کرج توده و اسید، لینولئیک میزان بیشترین 2آراچ رقم شد. مشاهده 2آراچ و لیرینا

 تحقیقات که چند هر شدند؛ معرفی منطقه در برتر هایتوده عنوانبه کافی، اسید لینولنیک-آلفا همچنین و باال روغن درصد و دانه عملکرد دلیلبه

 .باشدمی ضروری آنها کشت توصیه جهت بیشتر
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ABSTRACT 
In order to evaluate quantitative and qualitative yield of some flax cultivars and accessions (Linum usitatissimum L.), an 
experiment was conducted at research farm of Shahid Chamran University of Ahvaz based on randomized complete block 
design with 12 treatments and 3 replications. Treatments were six cultivars (Golda, Oliozon, RH2, Lirina, Livia and Uanda) 
and six accessions (Ardebil1, Ardebil2, Ardebil3, Ardebil4, Karaj and Hamedan). The measured traits were plant height, 
branch number, leaf area, capsul number, seed number per capsul, seed yield, oil content and composition. There were 
significant differences between cultivars and accessions for all measured traits. Ardebil4 and Ardebil3 had the highest capsul 
number and the minimum value was recorded in Golda and Livia. The highest and the lowest seed yield were observed in 
Ardebil4 and Livia, respectively. The highest oil percent was recorded in Hamedan, Ardebil4 and Ardebil3 while the lowest 
amount was obtained in Golda. Lirina and RH2 had the highest and the lowest amounts of alpha-linolenic acid, respectively. 
The highest and the lowest amount of linoleic acid were recorded in RH2 and Karaj, respectively.Overall, Ardebil3 and 
Ardebil4 with higher seed yields, oil percentage and rich source of alpha-linolenic acid may be the best accessions for 
cultivation in Ahwaz conditions. However, more investigation is needed. 
 
Keywords: Alpha-linolenic acid, capsul, flax, leaf Area, linoleic acid, oil. 
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 مقدمه

 خانواده به متعلق (Linum usitatissimum L.) کتان

 ییدارو یاهانگ ینتر یمیقد از یکی (Linaceae) کتان

 0000 به مصر در آن کشت سابقه که است یروغن

 90-90 بین کتان ارقام روغن میزان رسد. یم قبل سال

 (.Gallardo et al., 2014) است متفاوت درصد

 مانند یباتیترک علت به کتان روغن دارویی پتانسیل

 ،(Linoleic acid) 6امگا ،(α-linolenic acid) 9امگا

 از که باشد، می یرهغ و (Oleic acid) یداسیکاولئ

 ,Halligudi) هستند اشباعیرغ چرب یدهایاس جمله

 یتاهم ی،ماه روغن یباال یمتق این بر عالوه .(2012

 یلپتانس با یمنبع عنوانبه را کتان روغن از استفاده

-Soto) است کرده یشپ از یشب باال یا یهتغذ و ییدارو

Cerda et al., 2014.) موسیالژهای حاوی کتان گیاه 

 و پوستی های بیماری معالجه در و است فیبری

 است مؤثر بزرگ روده سرطان از جلوگیری

(Halligudi, 2012.) و است خودگشن گیاهی کتان 

 (.Omidbaigi, 2006) دارد گشنی دگر %7 از کمتر

 جمله زا اهانیگ روغن کیفیت و تیکم دانه، عملکرد

 ،یکیژنت لیپتانس مؤلفه سه تأثیر تحت یروغن کتان

 رد.یگ یم قرار یزراع یها تیریمد و یمیاقل طیشرا

 معرفی نژادی، به های برنامه در اهداف نیمهمتر از یکی

 برای فیزیولوژیک لحاظ از سازگار رقم چند یا یک

 راستا این در است. منطقه چند یا یک در کشت

 نتایج و بررسی مختلف، های محیط در ارقام واکنش

 ,.Akbar et al) شوند می ارائه علمی کارگیریهب جهت

 یقیتحق تاکنون شده، انجام منابع یبررس طبق (.2003

 و آب طیشرا در ژهیوبه کتان اهیگ یرو هدف نیا با

 اغلب و است نشده انجام خوزستان گرم ییهوا

 یکیژنت تنوع یبررس هدف با گرفتهصورت مطالعات

 ,.Sivaraj et al., 2012; Ranjzad et al) است بوده

 صفات یبررس منظور به که ای مطالعه در (.2003

 مناطق و محلی توده 06 بود، شده انجام یکیمرفولوژ

 یکدیگر با و یآور جمع یوپیات یهناح 70 از مرتفع

 صفت از غیربه که داد نشان یجنتا د.یگرد یسهمقا

 تفاوت یکیمرفولوژ صفات یرسا ،کپسول در دانه تعداد

 .(Worku et al., 2005) داشتند یکدیگر با یدار یمعن

 یتعداد یفیک و کمی عملکرد دیگر، گزارشی در

 و یابیارز پالسمژرم در موجود یروغن کتان یپژنوت

 شدهیابیارز یکیمرفولوژ یاتخصوص ینب شد مشخص

 ,.Dubeyd et al) شتدا وجود یدار یمعن اختالف

 تاریخ بررسی هدف با شدهانجام تحقیق در .(2006

 زمان در گیاه اگر شد مشخص ،اهواز در کتان کشت

 مشابه گیاه روغن و دانه عملکرد گردد، کشت مناسب

 باشد می جهان و ایران مناطق سایر های گزارش

(Badwi & Mahmoodi Sourestani, 2015.) توجه با 

 مدیترانه غرب گرم مناطق که روغنی کتان رویش مبدأ

 استان خاص  اقلیمی شرایط و باشد می هند و

 سایر به نسبت (الزم دمای تأمین) خوزستان

 از گیاه این منطقه این در احتماال کشور، های استان

 نتیجه در و شود برخوردار بهتری نموی و رشد شرایط

 عالوه .گردد حاصل باالتری کیفی و  کمی عملکرد

 تا اسفند هایماه طی ،معتدله مناطق در کتان برآن،

 رشد تابستان و بهار طول در و شود می کشت فروردین

 استان در که درحالی دهد، می محصول و کرده

 اوایل در و کشت پاییز فصل در گیاه این ،خوزستان

 از مختلف ارقام و ها توده بنابراین شود. می برداشت بهار

 باهم است ممکن محیطی شرایط به پاسخ نحوه نظر

 کتان دارویی یتاهم یلدلبه .باشند داشته هایی تفاوت

 کشت یباال لیپتانس به توجه با ینهمچن و روغنی

 یسهمقا و ها تفاوت شناخت ،خوزستان منطقه در کتان

 عملکرد منطقه در که ییدارو یاهگ ینا از ییها توده

 نظربه یضرور ،دارد یباالتر روغن درصد و دانه

 یمعرف هدف با حاضر پژوهش نیبنابرا رسد. یم

 به اهواز منطقه در کشت یبرا توده ای رقم نیتر مناسب

 د.یرس انجام

 

 ها روش و مواد

 در 7941-49 زراعی سال ماهآبان در پژوهش این

 عرض با اهواز چمران شهید دانشگاه تحقیقاتی مزرعه

 طول ی،شمال یقهدق 74 و درجه 97 یاییجغراف

 متر 0/11 با و یشرق یقهدق 90 و درجه 94 یاییجغراف

 بارندگی و دمایی شرایط شد. انجام یادر سطح از ارتفاع

 سازمان گزارش اساس بر اهواز( ساله 00) منطقه

 و فیزیکی خصوصیات و 7 شکل در کشور هواشناسی

 داده نشان 7 جدول در آزمایش محل خاک شیمیایی
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 ،1اچ آر) رقم 6 پژوهش، این در است. شده

 توده 6 و یوآندا( و یویال یرینا،ل ،گلدا ،اوزون یاوال

 (9اردبیل و 9اردبیل ،1اردبیل ،7اردبیل کرج، )همدان،

 کشور مراتع و ها جنگل تحقیقات موسسه ژن بانک از

 سه و یتصادف کامل یها بلوک طرح قالب در و تهیه

 متر 1×1 ابعاد با یشیآزما یها کرت .ندشد کشت تکرار

 0×10 کشت فواصل و یا پشته و یجو صورتهب

 از قبل اه،یگ ییغذا ازین نیتام منظوربه .بودند متر یسانت

 10-10-10) کامل کود هکتار در لوگرمیک 700 کاشت

Flourish NPK) دوره طول در د.یگرد اضافه نیزم به 

 د.یگرد کنترل یدست صورتهب هرز یها علف رشد

 در برگ سطح شد. انجام روز 1 فواصل با نیزم یاریآب

 سنج برگسطح دستگاه از استفاده با گل تمام مرحله

(Leaf Area Meter) (Delta-T Devices, England) و 

 در کپسول تعداد ،جانبی شاخه دتعدا ارتفاع، صفات

 عملکرد و دانه هزار وزن کپسول، در دانه تعداد یاه،گ

 )فروردین( برداشت هنگام و یدگیرس مرحله در دانه

 تیرعا با بوته 70 که صورتنیبد شدند. گیری اندازه

 تعداد صفات و انتخاب یتصادف صورتبه یا هیحاش اثر

 دانه هزار وزن گیاه، در کپسول تعداد کپسول، در دانه

 متر یک دانه، عملکرد یریگ اندازه یبرا .ندشد محاسبه

 0 فاصله از یاهگ ییهوا یها اندام کل و خابانت مربع

 جدا از پس و برداشت ینزم سطح از یمتر یسانت

 )با دانه عملکرد و نیتوز ،کپسول از ها دانه کردن

 هکتار در لوگرمیک حسب بر درصد( 71 رطوبت

 ,Badwi & Mahmoodi Sourestani) شد محاسبه

 از استفاده با و ییایمیش روشهب یاهگ روغن .(2015

 FOSS SOXTECmodel " TM) یریگ روغن دستگاه

 چرب دیاس یساز مشتق از پس و استخراج ("2050

 تعیین جهت (Metcalf et al., 1966) روغن نمونه

 گاز دستگاه به اسیدچرب( )نوع روغن اجزای

 یکروماتوگراف گاز دستگاه .گردید تزریق کروماتوگرافی

 مجهز انگلستان کشور ساخت (Unicam 4600 )مدل

 و (FID) دروژنیه شعله ونیزاسیونی آشکارساز به

 شدهذوب یکایلیس جنس از (BPX70) موئینه ستون

 و متر یلیم 11/0 داخلی قطر متر، 90 ستون )طول

 با هلیوم گاز از بود. کرومتر(یم 10/0 ساکن فاز ضخامت
 شد. استفاده حامل گاز عنوانبه 444/44 خلوص درصد

 استر، متیل مشتق به چرب اسیدهای تبدیل از پس

 سرعت با هلیوم گاز شدند. تزریق دستگاه به ها نمونه

 شامل ستون دمای برنامه دقیقه، بر لیتر میلی 9 جریان

 درجه 10 سرعت با سپس دقیقه، 0 مدتبه درجه 790

 رسید، درجه 740 به دما کهزمانی تا دقیقه بر گراد سانتی

 10 سرعت با سپس و ماند باقی دما این در دقیقه 4

 و افتی شیافزا درجه 170 به  دقیقه بر گراد سانتی درجه

 تزریق محل دمای شد. داشته نگه دما همین در پایان، تا

 مقدار و گراد یسانت درجه 900 آشکارساز دمای ،100

 بود. میکرولیتر 1/7 نمونه تزریق

 

 
 ماهیانه بارندگی و حداکثر حداقل، دمای میانگین. 7 شکل

Figure 1. The average of monthly Min. and Max. temperatures and monthly rainfall 
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 متر( سانتی 0-90. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش )عمق 7جدول 

Table 1. Physical and chemical characteristics of soil sample of research farm (0-30 cm) 
Soil 

texture 
pH EC 

(dS.m-1) 
Organic 

Carbon (%) 
Total N 

(%) 
Absorbable P 

(mg.kg-1) 
Absorbable K 

(mg.kg-1) 
Cu 

(mg.kg-1) 
Fe 

(mg.kg-1) 
Mn 

(mg.kg-1) 
Zn 

(mg.kg-1) 
Sandy-
Loamy 7.85 3.75 0.6 0.03 13.7 241 0.9 2.2 3.8 2 

 

 و SAS رافزا نرم از ها داده لیتحل و هیتجز یبرا

 روش از آمده دستبه یها نیانگیم سهیمقا یبرا

 شد. استفاده (LSD) دارمعنی تفاوت حداقل

 

 بحث و نتایج
 یاهگ برگ سطح و یجانب شاخه تعداد ،ارتفاع

 ارتفاع ترین بیش که داد نشان یانگینم مقایسه جینتا

 متر سانتی 9/701 میانگین با اوزون اوالی رقم به متعلق

 ارتفاع ترین بیش لیرینا رقم و یوآندا رقم آن از پس بود.

 همدان توده به مربوط نیز ارتفاع ترین کم داشتند. را

 توده به متعلق یجانب شاخه تعداد ترین بیش .بود

 های گروه در 9اردبیل و کرج های توده و بود 7 اردبیل

 نیز جانبی شاخه تعداد ترین کم گرفتند. قرار بعدی

 .(1 )جدول بود لیرینا و اوزون اوالی ارقام به مربوط

 9 اردبیل توده که داد نشان میانگین مقایسه همچنین

 های توده آن، از پس داشت. را برگ سطح ترین بیش

 گرفتند. قرار گروه یک در کرج و 9اردبیل ،7اردبیل

 را برگ سطح ترین کم لیویا و گلدا اوزون، اوالی مارقا

 یتر شیب برگ سطح ها توده کلی طور به .داشتند

 تحقیق، این در (.1 )جدول داشتند ارقام به نسبت

 هوایی و آب شرایط در مختلف های توده و ارقام

 مختلف صفات نظر از و شدند کشت یکسان

 ژنوتیپ واکنش آن علت که دادند نشان را هایی تفاوت

 اوزوناوالی رقم باشد. می اهواز اقلیمی شرایط به

 ها توده و ارقام سایر به نسبت را ارتفاع بیشترین

 یشافزا ،یروغن کتان یاصالح اهداف از یکی داشت.

 ینبنابرا باشد. یم یزهمکان برداشت سهولت جهت ارتفاع

 یها یکتکن از استفاده با کوشند یم اصالحگران

 هدف ینا ،بلندتر ارتفاع با یارقام از استفاده و یکیژنت

 و ارتفاع ینب دار یمعن یمنف یهمبستگ کنند. ینمأت را

 با یعبارتبه د،یگرد مشاهده یجانب شاخه تعداد

 شود می کاسته یجانب شاخه تعداد از ارتفاع یشافزا

 از ای مطالعه در گیاه ارتفاع ییراتتغ دامنه (.9 جدول)

 یجنتا که شد گزارش متر یسانت 74/776 تا 01/11

 (.Al-Doori, 2012) نماید میتأیید  را حاضر یشآزما

 یجانب شاخه تعداد ها توده حاضر، تحقیق در

 اگرچه داشتند. شدهاصالح ارقام به نسبت یشتریب

 ها یپژنوت ییزاشاخه بر یحدود تا یطیمح عوامل

 یکیژنت طوربه اصل در صفت ینا یول گذارد، یم تأثیر

 ای مطالعه در (.Couture et al., 2002) شود می کنترل

 با آمون رقم بود، شده بررسی یروغن کتان رقم سه که

 41/9 با یناوال رقم و یشترینب عدد 01/0 یانگینم

 این داشتند. را یجانب شاخه تعداد ینکمتر عدد

 یبترک به را مختلف ارقام ینب موجود تفاوت محققان

 یلقب از یطیمح یطشرا به یپژنوت پاسخ نحوه یکی،ژنت

 مرتبط یاهگ یرشد عادت و أمنش خاک، و هوا و بآ

 مختلف ارقام در یجانب شاخه تعداد در تفاوت دانستند.

 شده گزارش یمتعدد مشابه یقاتتحق در یروغن کتان

 ;Worku et al., 2005; Khan et al., 2005) است

Akbar et al., 2003; Golshan et al., 2014.) 

 

 هزاردانه وزن و کپسول در دانه تعداد ،کپسول تعداد

 (1 )جدول یانگینم یسهمقا جدول در که طورهمان

 و (9/707) 9یلاردب یها توده است، شده داده نشان

 ینکمتر یویال و گلدا ارقام و یشترینب (9/44) 9یلاردب

 ارقام یکل طوربه .داشتند را یاهگ در کپسول تعداد

 ینب در داشتند. یکمتر کپسول تعداد ها توده به نسبت

 یشترینب یوآندا و اوزون یاوال ،1اچ آر ارقام ارقام،

 قرار گروه یک در یهمگ و داشتند را کپسول تعداد

 و 9یلاردب یها توده از پس ،ها توده ینب در و گرفتند

 یبترتبه همدان و کرج ،7یلاردب ،1 یلاردب توده ،9

 تعداد در تفاوت داشتند. را لکپسو تعداد یشترینب

 مطالعات در مختلف یها توده و ارقام در کپسول

  مطالعه در مثال عنوانبه است. شده گزارش یاریبس

توده  در صفت ینا مقدار یشترینب ایران، در شدهانجام

 توده در آن ینکمتر و (عدد 9/707) شهرینمشک
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 بودن یینپا علت و داشت وجود (عدد 9/94) یهاروم

 یاهگ در کم کپسول تعداد یه،اروم توده در دانه دعملکر

  (.Ranjzad et al., 2009) شد گزارش

 به متعلق (1/4) کپسول در دانه تعداد یشترینب

 گلدا رقم به مربوط (9/1) آن ینکمتر و 9یلاردب توده

 ،عدد 4 میانگین با 9اردبیل از پس کرجتوده  بود.

 و ارقام یرسا داشت. را کپسول در دانه تعداد بیشترین

 یهمگ و نداشتند یکدیگر با یدار یمعن تفاوت ها توده

 در دانه تعداد (.1 )جدول گرفتند قرار گروه یک در

 کپسول تعداد با داری معنی و مثبت یهمبستگ کپسول

 که یا مطالعه در داشت. یاهگ در یجانب شاخه تعداد و

 گرفت؛ صورت لهستان در یروغن کتان رقم دو یرو بر

 در دانه عدد 4 تا 1 از تصف ینا ییراتتغ یدامنه

  (.Zajac et al., 2012) شد گزارش کپسول

 و داشت را (1/6) هزاردانه وزن نیباالتر 1 اردبیل توده

 های گروه در 9اردبیل و 9اردبیل های توده آن از پس

 و اوزون اوالی رقم ارقام، نیب در گرفتند. قرار بعدی آماری

 و لیرینا رقم دو گرفتند. قرار یوآندا رقم از پس ،1اچ آر

 یک در و نداشتند نظر این از داری معنی اختالف نیز لیویا

 متعلق نیز (0/9) هزاردانه وزن ترین کم گرفتند. قرار گروه

 یتر کم دانه هزار وزن ،ارقام یطورکل به .بود گلدا رقم به

 صفت هزاردانه وزن .(1 )جدول داشتند ها توده به نسبت

 در یردگ یم قرار یطمح تأثیر تحت کمتر که است یکیژنت

 سبب تواند می عملکرد یاجزا از جزء ینا حال، ینع

 یبررس در (.Sheoran et al., 1999) شود عملکرد ییرتغ

 در موجود کتان مختلف ارقام توده 1900 یکیژنت تنوع

 دانه هزار وزن یانگینم ،کانادا ساسکاتون یاهیگ ژن بانک

 .(Diederichsen et al., 2002) گردید ثبت گرم 41/0

 هزاردانه وزن تغییرات دامنه دیگری، مطالعه در ینهمچن

 ,Kuskuner & Karababa) بود گرم 91/0 تا 14/9 کتان

2007.) 

 و برگ سطح ینب یدار یمعن و مثبت یهمبستگ

 دانه تعداد و یاهگ در کپسول تعداد ی،جانب شاخه تعداد

 دایپ از پس اهیگ (.9 )جدول شد مشاهده کپسول در

 و شده خارج هترتروف حالت از ،فتوسنتز تیقابل کردن

 در رشد آهنگ گردد. یم خودساز ای اتوتروف فاز وارد

 برگ کنندهفتوسنتز سطح زانیم با مرحله نیا

 سطح زانیم شیافزا با لذا و دارد مثبت یهمبستگ

 اهیگ در ییغذا مواد رهیذخ زانیم ،اهیگ در برگ فعال

 توان می .ابدی یم بهبود رشد سرعت و افتهی شیافزا

 رویشی فاکتورهای افزایش با که کرد استنباط چنین

 و بوته خشک وزن جانبی، ی شاخه تعداد قبیل از

 زایشی فاکتورهای گل، تمام ی مرحله در برگ سطح

 کپسول در دانه تعداد و گیاه در کپسول تعداد مانند

 افزایش باشند، می دانه عملکرد اصلی اجزای از که نیز

 عامل که باالتر برگ سطح داشتن با ها توده است. یافته

 اجزای برای ها اسیمیالت مینأت و فتوسنتز اصلی

 باالتری دانه عملکرد است، ها کپسول مانند زایشی

 نظر نقطه از گبر سطح ینب ارتباط یینتع داشتند.

 یتاهم یدارا یاهگ رشد سرعت یزانم بودنمشخص

 یینتع ینبنابرا (.Montero et al., 2000) است یادیز

 شروع یلقب از صفات یگرد با آن ارتباط و برگ سطح

 یبرا یشاخص عنوانبه تواند یم یوهم یلتشک و یگلده

 اتفاق یاهگ فنولوژی یط در که یعیوقا ینیبیشپ

 یکی یدشا (.Wilson et al., 1999) رود رکا به افتد، یم

 و برگ سطح ینب دار یمعن مثبت یهمبستگ یلدال از

  باشد. موضوع ینهم یزن بوته در کپسول تعداد

 

 دانه عملکرد

 توده در دانه عملکرد ترین بیش ،تحقیق این در

 9اردبیل و (هکتار در یلوگرمک 1/1411) 9 اردبیل

 بودن باال شد. مشاهده (هکتار در یلوگرمک 9/1474)

 و هزاردانه وزن بودن باال به توان یم را ها توده عملکرد

 دانست. مربوط آنها کپسول در دانه یباال تعداد

 در یلوگرمک 109 و 9/101) دانه عملکرد ینکمتر

 رقم .بود یویال و گلدا ارقام به متعلق یبترت به هکتار(

 برابر یباتقر کپسول در دانه تعداد داشتن وجود با یویال

 و هزاردانه وزن بودنیینپا علتبه ،7یلاردب توده با

 عملکرد یاصل یاجزا از که بوته در کپسول کم تعداد

 در بود. برخوردار یتر یینپا دانه عملکرد از باشد، یم

 که گرفت یجهنت توان یم ها توده و ارقام یکل یسهمقا

 داشتن علتبه ،9یلاردب و 9یلاردب ،1یلاردب یها توده

 در دانه تعداد کپسول، تعداد ی،جانب شاخه تعداد

 یباالتر دانه عملکرد یشتر؛ب دانه هزار وزن و کپسول

 یهمبستگ داشتند. ها توده و ارقام یرسا به نسبت

 هزار وزن صفات و دانه عملکرد ینب دار یمعن و مثبت
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 یقتصد را مطلب ینا یجانب یها شاخه تعداد و دانه

 یجانب یها شاخه و ها ساقه تعداد (.9 جدول) دینما یم

 اه،یگ هر یرو بر موجود یها کپسول تعداد بوته، در

 وزن تینها در و کپسول هر در موجود هایبذر تعداد

 باشند. یم اهیگ عملکرد کنندهکنترل ماًیمستق هزاردانه،

 سطح ی،جانب شاخه تعداد یشافزا با دیگر، عبارتبه

 برگ سطح شیافزا و است افتهی شیافزا اهیگ برگ

 یشیزا یفاکتورها و یفتوسنتز توان شیافزا باعث

 کپسول در دانه تعداد و یاهگ در کپسول تعداد مانند

 شده باشند، یم دانه عملکرد یاصل یاجزا از که یزن

 عامل که باالتر رگب سطح داشتن با ها توده است.

 یاجزا یبرا ها یمیالتاس ینتام و فتوسنتز یاصل

 یباالتر دانه عملکرد از است، ها کپسول مانند یشیزا

 سازوکار یدارا کتان دیگر، طرف از .بودند برخوردار

 عملکرد یاجزا روابط که است یجبران و یمیخودتنظ

 و کند یم کنترل را دانه عملکرد با و یکدیگر با

 یطشرا و امکانات با یاهگ بهتر تطابق سبب ینهمچن

 عملکرد یاجزا یگرد عبارتبه .شود می رشد یطمح

 که یطور به ؛دارند یکدیگر با یمعکوس روابط کتان

 یگرد یاجزا یا جزء کاهش موجب جزء یک یشافزا

 شود می حفظ کتان عملکرد ثبات یجهنت در و شده

(Iran-nejad et al., 2007). آن مطلوب حالت البته 

 در باشند، ینهبه حد در عملکرد یاجزا تمام که است

 عوامل به توجه بدون عامل یک یشافزا صورت ینا یرغ

 عملکرد یحت و یگرد عوامل یرچشمگ کاهش یگر،د

 داشت. خواهد همراه به را دانه

 تا 111 از کتان دانه عملکرد تحقیق، یک در

 یکودده  با و شده گزارش هکتار در یلوگرمک 7497

 یلوگرمک 1690 به را یاهگ ینا عملکرد (یرو و )فسفر

 در .(Grant & Baily, 1993) است یافته افزایش

 تا 400 را صفت ینا ییراتتغ ی دامنه دیگر، تحقیقات

 است شده گزارش هکتار در یلوگرمک 9000

(Komlajeva & Adamovics, 2011; Grauda et al., 

 و گیاه یکژنت ،دانه عملکرد در اختالف علت .(2008

 .است شده ذکر متفاوت  یمیاقل یطشرا
 

 روغن درصد

 همدان، های توده میانگین، مقایسه نتایج براساس

 ترین بیش %(1/90) 9 اردبیل و %(4/94) 9 اردبیل

 ،7اردبیل ،1 اردبیل های توده داشتند. را روغن میزان

 پس را روغن میزان ترین بیش ترتیب به همدان و کرج

 در روغن مقدار ترین کم داشتند. مذکور های توده از

 ها توده کلی، طور به .گردید مشاهده %(7/14) گلدا رقم

 داشتند بیشتری روغن میزان ارقام به نسبت

 مورد های توده و ارقام حاضر تحقیق در .(1)جدول

 محیطی شرایط  داشتند. متفاوتی روغن میزان مطالعه

 روی محسوسی تأثیر ،محیط دمای مخصوصا ،منطقه

 محیط دمای کهآنجایی از ولی ؛دارد کتان روغن میزان

 محیط دمای مشابه )فروردین( گیاه برداشت زمان در

 و هاتوده همه و بود برداشت( )فصل معتدله مناطق در

 رشدونمو یکسانی خاکی و اقلیمی شرایط در ارقام

 به آنها روغن میزان در تفاوت علت بنابراین یافتند،

 ارتباط حاضر مطالعه در دارد. ارتباط گیاه ژنتیک

 درصد بیوشیمیایی صفت دو بین داری معنی و منفی

 است( نشده داده نشان ها)داده پروتئین درصد و روغن

 دار معنی و مثبت همبستگی طرفی از داشت. وجود

(**49/0r=) دهد می نشان هزاردانه وزن و روغن درصد 

 دارند، باالیی هزاردانه وزن که هایی توده و ارقام که

 عبارتی،به یا و داشتند نیز بیشتری روغن درصد

 دانه هزار وزن افزایش باعث دانه روغن درصد افزایش

 کتان چرب یداس یباتترک تحقیق، یک در شود. می

 مورد هند رسوالینپن ژن بانک در موجود یروغن

 روغن یزانم که داد نشان یجنتا و گرفت قرار بررسی

 یس یآ" توده است. یرمتغ %6/91 تا 9/14 ینب آنها

 یآ" توده و (%6/91) روغن یزانم یشترینب "069641

 را (%9/19) روغن یزانم ینکمتر "0696047 یس

 دیگری تحقیق یجنتا .(Sivaraj et al., 2012) داشت

-Al) نماید میتأیید  را حاضر تحقیق یها یافته نیز

Doori, 2012). 

 

 چرب( اسیدهای) روغن دهندهتشکیل اجزای

 -)آلفا غالب اسیدچرب پنج ها توده و ارقام  تمامی در

 و استئاریک( و پالمتیک اولئیک، لینولئیک، لینولنیک،

 و آراشیدونیک )آراشیدیک، غیرغالب اسیدچرب سه

 مقدار بیشترین شدند. شناسایی اروسیک(

 و یوآندا رقم بود. لیرینا رقم به متعلق اسید پالمتیک
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 داشتند. را اسیدچرب این مقدار کمترین همدان توده

 و 1اچ آر دررقم اسید استئاریک مقدار بیشترین

 از پس .داشت وجود لیویا رقم در مقدارآن کمترین

 بیشترین 9اردبیلتوده  و اوزوناوالی رقم ،1اچ آر رقم

 وضعیت در تقریباً ها توده و ارقام سایر داشتند. را مقدار

 اسید، اولئیک مقدار ازلحاظ داشتند. قرار مشابهی

 1اچ آر رقم .شد مشاهده کرج درتوده مقدار بیشترین

 کمتری بسیار مقدار ها توده و ارقام سایر به نسبت

 6 امگا چرب اسید ازنظرمقدار داشت. اسید اولئیک

 نسبت چشمگیری تفاوت 1آراچ رقم ،(اسیدلینولئیک)

 نیز مقدار کمترین داد. نشان ها توده و ارقام سایر به

 مقدار بیشترین لیرینا رقم .بود کرج توده به مربوط

 1آراچ رقم داشت. را ( 9امگا) لینولنیک -آلفا اسیدچرب

 که داشت را 9امگا مقدار کمترین درصد 17/90 با

 داد نشان ها توده و ارقام سایر به نسبت را زیادی تفاوت

 .(9 )جدول

 
 (.Linum usitatissimum Lهای مختلف کتان ) شده در ارقام و تودهگیری . نتایج مقایسه میانگین صفات اندازه1جدول 

Table 2. Mean comparison of measured traits in different cultivars and accessions of flaxseed (Linum usitatissimum L.) 
Cultivars and 

accessions 

Plant height 

(cm) 

Branch 

number 

Leaf area 

(cm2) 

Capsul number 

per plant  
Seed number 

per capsul 

Seed 1000 

weight (g) 

Seed yield 

(Kg.ha-1) 

Oil 

(%) 

RH2 79.6bcd 2.0f 880.7 cd 56.1e 7.9abc 5.4g 1860de 36.4cd 

Oliozon 107.4a 0.9g 372.4e 53.4e 8.0abc 5.8e 1344.3f 32.5e 

Golda 79.2bcd 2.1f 286.5e 42.8g 7.3c 4.5i 752.3g 28.1f 

Lirina 80.8bc 0.6g 1211.1c 48.3f 9.0ab 5.3h 1179.7fg 34.4de 

Livia 68.5cd 2.0f 211.1e 41.2g 8.0abc 5.2h 703.0g 33.3e 

Uanda 85.6b 2.0f 917.3cd 54.4e 8.6abc 6.0d 1649.0ef 39.0abc 

Hamedan 66.0e 4.4cd 948.7cd 67.8d 8.1abc 6.0d 2387.7bc 40.9a 

Karaj 78.8bcd 5.3ab 2062.8b 71.3d 9.0ab 5.6f 2266.7cd 37.2bc 

Ardebil1 70.1cde 6.0a 1850.8b 80.3c 8.6abc 6.0d 2390.0bc 38.7abc 

Ardebil2 75.1bcde 3.7de 742.4d 90.7b 8.8abc 6.7a 2710.3abc 39.5ab 

Ardebil3 72.9cde 4.8bc 3554.2a 98.3a 9.2a 6.2c 2818.3ab 39.9a 

Ardebil4 70.2cd 3.0e 1713.5b 101.3a 7.6bc 6.5b 2922.7a 40.2a 

LSD 0.05 6.0 0.8 354.8 4.4 1.5 0.1 494.2 2.6 

 داری ندارند. اختالف معنی LSDهایی که حداقل در یک حرف یکسان باشند در سطح احتمال پنج درصد با آزمون  * در هر ستون میانگین
* Means in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability Level (LSD test). 

 
 (.Linum usitatissimum L) یمختلف کتان روغن یها در ارقام و تودهشده یریگن صفات اندازهیب یهمبستگ .9جدول 

Table 3. Correlation between measured traits in different cultivars and accessions of flaxseed (Linum usitatissimum L.) 
Number  Traits 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Leaf area 1        

2 Plant height 0.05 1       
3 Branch number 0.62** -0.53** 1      

4 Capsul number per plant 0.69** -0.23 0.63** 1     

5 Seed number per capsul 0.32 0.06 0.21 0.15 1    
6 Seed 1000 weigh 0.16 -0.17 0.42** 0.81** -0.21 1   

7 Seed yield 0.07 -0.27 0.62** 0.89** 0.17 0.80** 1  
8 Oil 0.52** -0.35 0.54** 0.72** 0.24 0.83** 0.77** 1 

 .Significant at 5% and 1 % probability level respectively :**,*                  درصد. 7و  0دار در سطح احتمال  ترتیب معنی* و **: به

 
 (.Linum usitatissimum L) روغنی کتان مختلف های توده و ارقام در چرب اسیدهای . میزان9 جدول

Table 4. Fatty acids of oil of different cultivars and accessions of flaxseed (Linum usitatissimum L.) 
Cultivars and accessions Fatty acids (%) 

Palmitic Stearic Oleoic Linoleic α-Linolenic Arashidic Arashidonic Erocic 
RH2 7.54 4.99 9.17 42.35 35.21 0.08 0.07 0.11 
Oliozon 6.66 4.51 20.55 13.13 54.63 0.09 0.07 0.33 

Golda 6.82 3.65 19.10 13.99 56.09 0.06 0.06 0.12 

Lirina 8.10 3.78 11.62 16.39 59.73 0.12 0.12 0.12 
Livia 6.60 3.32 21.93 14.09 47.90 0.07 0.18 5.88 

Uanda 6.44 3.85 21.20 14.43 53.74 0.12 0.10 0.09 

Hamedan 6.44 3.72 21.51 13.67 54.21 0.10 0.12 0.21 

Karaj 7.06 3.62 23.43 12.06 53.52 0.10 0.07 0.10 

Ardebil1 7.18 3.63 21.12 12.35 55.37 0.09 0.08 0.17 

Ardebil2 6.69 3.75 19.79 12.69 56.74 0.11 0.10 0.11 
Ardebil3 6.87 3.99 22.32 12.61 53.71 0.04 0.13 0.31 

Ardebil4 6.81 4.36 19.11 16.15 53.24 0.09 0.14 0.07 

Average  6.94 3.94 19.24 16.16 52.84 0.09 0.10 0.63 
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 (Arachidonic acid) اسید آرشیدیک مقدار بیشترین

 کهدرحالی بود، درصد( 71/0) لیرینا رقم به مربوط

 درصد( 09/0) 9اردبیلتوده  به متعلق مقدار کمترین

 اسیداروسیک نامطلوب چرب اسید لحاظ از بود.

(Erucic acid،) مشاهده لیویا رقم در مقدار بیشترین 

 ها توده و ارقام سایر با چشمگیری اختالف که شد

 اسیدهای مقدار در تفاوت علت .(9 )جدول داشت

 متفاوت فعالیت میزان ارقام، و هاتوده بین در چرب

 در چرب اسیدهای تجزیه یا ساخت های آنزیم

 با گیاه تغذیه که هرچند است. مختلف های ژنوتیپ

 ولی گذارد می تأثیر هاآنزیم فعالیت روی عناصر برخی

 و هاتوده همه برای ایتغذیه وضعیت ،حاضر تحقیق در

 ژنوتیپ به شدهمشاهده هایتفاوت و بود یکسان ارقام

 آزمایش، این در تأمل قابل نکته دارد. ارتباط گیاه

 ضروری چرب اسید دو توجهقابل بسیار مقادیر وجود

 اسید( )لینولئیک 6 امگا و اسید( لینولنیک -)آلفا 9 امگا

 و ارقام در %76/76 و 49/01 میانگین با ترتیببه

 های روغن با مقایسه در که بود بررسی مورد های توده

 %(،6/7) آفتابگردان جمله از جهان در شدهکشت رایج

 باالتر غیره و %(9/0) ذرت %(،70) کلزا %(،1) سویا

 دیگر، طرف از (.Ivanova et al., 2016) باشد می

 چرب اسیدهای ی العادهفوق ای تغذیه و دارویی اهمیت

 تولید فکر به را متخصصان انسان، برای ضروری

 است. واداشته ارزشمند ماده این حاوی های قرص

 چرب یدهایاس منبع نیتر یغن نکتا دانه روغن

 برابر دو از شیب که است جهان در 9 امگا راشباعیغ

 باشد یم (یمساو حجم )در یماه روغن در موجود

(Soto-Cerda et al., 2014.) های توده و ارقام بین در 

 و 9 امگا %19/04 داشتن با لیرینا رقم مطالعه، مورد

 کل میانگین برابر 9 )حدود 6امگا %90 با 1آراچ رقم

 این از ارقام بهترین بررسی(، مورد های توده و ارقام

 مقدار نظر از آزمایش این نتایج شدند. شناخته لحاظ

 دارد مطابقت محققین سایر نتایج با اسیدچرب

(Ranjzad et al., 2009; Popa et al., 2012.) یک در 

 یدهایاس مقدار نظر از یا مالحظهقابل تنوع تحقیق،

 10/90) یداس ینولنیک}ل روغنی کتان مختلف چرب

 (،%70/11 تا 09/76) یداس یکاولئ (،%04/06 تا

 یداس یکاستئار (،%76/74 تا 46/71) یداس ینولئیکل

 ({%47/6تا 9/0) یداس یکپالمت و (%06/1 تا 6/9)

  .(Sivaraj et al., 2012) شد مشاهده
 ارقام و ها توده نیب در شدهمشاهده یها تفاوت

 توان یم را چرب یدهایاس بیترک نظر از مطالعه مورد

 ریمس شبردیپ در لیدخ یها میآنز تیفعال زانیم به

 مرتبط راشباعیغ چرب یدهایاس سمت به ییایمیوشیب

 در (.Galle et al., 1993) داد نسبت اهیگ پیژنوت با

 میآنز تأثیر تحت دیاسکیاستئار در گانهی وندیپ ابتدا

 را دیاسکیاولئ و لیتبد دوگانه به 4 دلتا ساز راشباعیغ

 تأثیر تحت زین دیاسکیاولئ سپس آورد. یم وجودهب

 و لیتبد دیاسکینولئیل به 71 دلتا ساز راشباعیغ میآنز

 ساز راشباعیغ یها میآنز تأثیر تحت دیاسکینولئیل

 و دیاسکینولنیل -گاما به بیترتبه 70 دلتا و 6دلتا

 Hosseinpour) شود یم لیتبد دیاسکینولنیل -آلفا

Azad et al., 2012.) 1اچ آر رقم حاضر، قیتحق در 

 دیاس کینولنیل -آلفا و اسید کیاولئ مقدار نیکمتر یحاو

 که رسد یم نظربه بود. دیاسکینولئیل مقدار نیشتریب و

 رقم نیا در 71 دلتا سازراشباعیغ  میآنز تیفعال زانیم

 تیفعال زانیم و بیشتر  ها توده و ارقام ریسا به نسبت

 زانیم باشد. کمتر 70 دلتا سازراشباعیغ  میآنز

 در کینولنیل-آلفا و کینولئیل ک،یاولئ چرب یدهایاس

 زانیم احتماالً بود. کسانی نسبتا هاتوده و ارقام سایر

 ییایمیوشیب ریمس شبردیپ در لیدخ یها میآنز تیفعال

 مشابه ارقام و ها توده نیا در مذکور چرب یدهایاس

 لیرینا رقم مطالعه،مورد های توده و ارقام نیب در باشد.

 عالوه بود. دیاسکینولنیل -آلفا مقدار نیشتریب یدارا

 بیشترین حاوی 1اچ آر رقم از پس مذکور رقم آن، بر

 بود. دیاسکیاولئ مقدار کمترین و اسیدلینولئیک مقدار

 بیشتری اسیداولئیک مقدار 1اچ آر رقم مشابه بنابراین

 آنزیم توسط هاتوده و ارقام سایر با مقایسه در

 شده تبدیل اسیدلینولئیک به 71 دلتا سازراشباعیغ

 دلتا سازراشباعیغ آنزیم 1اچ آر رقم برخالف و است

 تبدیل باعث و است داشته را فعالیت بیشترین 70

 دیاسکینولنیل -آلفا به اسیدلینولئیک از زیادی مقدار

 زانیم در اهیگ پیژنوت مجموع، در است. شده

 دارد. یا کننده نییتع نقش اهیگ بذر چرب یدهایاس

 طیشرا و دما مخصوصاً یمیاقل عوامل آن، بر عالوه

 اهیگ چرب یدهایاس مقدار در است ممکن زین یکیاداف
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 در مطالعهمورد های توده و ارقام و باشد داشته نقش

 باشد. داشته متفاوتی چرب اسید توازن ،معتدله مناطق

 اروپایی گاوزبان گل گیاه در شدهگزارش نتایج

(Borago officinalis) بر ژنوتیپ اثر با ارتباط در 

تأیید  را فوق مطلب گیاه، چرب اسیدهای میزان

 (.Mahmoodi Sourestani et al., 2016) نمایدمی

 

 یریگجهینت

 ارقام و هاتوده نیب در که داد نشان حاضر قیتحق جینتا

 دانه عملکرد و عملکرد یاجزا صفات نظر از یبررس مورد

 یها توده مجموع در و دارد وجود یداریمعن اختالف

 مقدار و باال روغن درصد ،دانه عملکرد 9یبلارد و 9یلاردب

 ییوهواآب یطشرا در باالتری غیراشباع چرب اسیدهای

 سال نتایجتأیید  جهت در بیشتر تحقیقات و داشتند اهواز

 عناصر با گیاه تغذیه بررسی همچنین و آزمایش اول

 کیفی و کمی عملکرد بر روی عنصر مخصوصا غذایی

 به توجه با .گردد یم یهتوص مطالعهمورد ارقام و هاتوده

 یبرا رقم نیا بودنمناسب و اوزنیاوال رقم ارتفاع

 یا هیتغذ یمارهایت که شود یم شنهادیپ زه،یمکان برداشت

 منطقه در رقم نیا روغن و دانه عملکرد شیافزا جهت

 بتوان دیشا مذکور صفات شیافزا صورت در و انجام

 نمود. هیتوص زین را اوزون یاوال رقم کشت
 

 سپاسگزاری

 یمال یهاتیحما جهت به اهواز چمران دیشه دانشگاه از

 تحقیقات سسهؤم و دانژرانیا دیحم دکتر و طرح از

 تشکر ،گیاهی مواد تهیه دلیل به کشور مراتع و هاجنگل

 .گرددمی یقدردان و
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