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سفیدهاي کتان برخی از جمعیتدر بذرتنوع اسیدهاي چرب و خصوصیاتبررسی
)Ky. ex Boiss.albumLinum(

4رمضان کلوندي، 3کرامت اهللا رضایی، 2وحیده ناظري*،1رضا کیانی

استاد، -3، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران،و فضاي سبزعلوم باغبانیمهندسیگروهو دانشیار دانشجوي کارشناسی ارشدبه ترتیب-2و1
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان -4، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران
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چکیده

بسیار سودمندند. جنسآنهادرموجودانرژيازسرشارموادوخواص غذاییدلیلبهآنهاهايوردهآفروروغنیهايدانه
چرباسیدهايازغنیمنابعآنهاازهاي بسیاريدانهایران وجود دارد.دراز آنگونه16کهاستگونه230حدوددارايکتان

حاوي ترکیبات انحصاري ایران و ) گیاهی Linum album(سفیدکتانهستند . 6امگاو3امگاچربویژه اسیدهايبهضروري
جنسوحشیهايمحدودي بر روي گونهتحقیقاتتنهاایراندر.هاي ضد ویروسی و ضد توموري می باشدداراي ویژگیلیگنانی 

هاي تبذور جمعی.کتان سفید انجام شدجمعیت8چرب در اسیدهايبررسی پروفایلهدفباتحقیقاینکتان انجام شده است.
طول بذر، عرض بذر، نسبت طول به عرض ،گیري شامل: رنگ بذرآوري شد. صفات مورد اندازهعجم1393مورد نظر در مرداد 

هايدادهآماريتجزیه) بود. لینولنیک، اولئیک، پالمتیک و استئاریک اسیدلینولئیک، بذر، وزن هزار دانه و پروفایل اسید چرب (
نتایج .شدانجامدرصد5سطحدردانکنايدامنهچندآزمونباهامیانگینکلیهمقایسهوSPSS v.22افزارنرميوسیلهبهآزمایش

درصد و صفات طول بذر و نسبت طول به عرض بذر در 1عرض بذر و وزن هزار دانه در سطح تجزیه واریانس نشان داد که صفات 
ي هاي مختلف به جز استئاریک اسید بقیهدرصد داراي اختالف معنی دار بودند. همچنین در پروفایل اسید چرب جمعیت5سطح 

ه بقیایی مالیم و در قهوه1Aو 2Aهاي درصد داراي اختالف معنی دار بودند. رنگ بذر جمعیت1اسیدهاي چرب در سطح 
ایی روشن مشاهده شد.ها قهوهجمعیت

کتان سفید، بذر، اسید چرب، دانه هاي روغنیگیاهان دارویی، کلمات کلیدي:

مقدمه

هايروغنبسیار سودمندند.آنهادرموجودانرژيازسرشارموادوخواص غذاییدلیلبهآنهاهايوردهآفروروغنیهايدانه
اشارهمحیط)با(سازگاريبیولوژیکی آنهاتجزیهوتجدیدقابلیتبهتوانمیآنهاجملهکه ازهستندايویژهمزایايدارايگیاهی
بهبودجمعیت،افزایشطرفیاز). 1378احمدي،(دارندکمتريزاییآلرژيوبیماریزاییخواصهمچنینهاروغنایننمود.
هايپروتئینمصرفافزایشباهمراهجامدهاي حیوانیروغنجايبهمایعویژهبهنباتیهايروغنشدنو جایگزینتغذیهسطح

وروغنیهايدانهو کیفیتترکیب). 1365اهدایی،(داده استافزایشراانرژيجدیدمنابعبهدستیابیبرايگیاهی، تکاپو
د. داربستگی...وکشاورزيعملیاتنوعدانه،بلوغکاشت،مکانوفصلژنوتیپ،مختلف مانندعواملبهآنهاهايفرآورده

هايدانههايکنجالهوگیاهیهايواردات روغنصرفدالرمیلیاردیکبهنزدیکساالنههاي داخلینیازرفعبرايماشورک
انواعازاستممکنچرباسیدهاي.)1378(احمدي،شودمیتأمینداخلیتولیداتبانیازدرصد10ازو کمترنمایدمیروغنی

بدندراسیدلینولنیکولینولئیکهاينامبهمضاعفچند پیونددارايغیراشباعچرباسیدهايازبعضیباشند.یا غیراشباعاشباع
سایر سنتزبهمربوطشیمیاییانفعاالتوفعلومسیرهاي متابولیسمیدرچرباسیداولینوجوداینباشوند،نمیما ساخته
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بنابرین.کنندمیسنتزراغیرضروري)چرب(اسیدهايچربسایر اسیدهايزیستیاین مسیرهايطیکهباشندمیچرباسیدهاي
نامند.میچرب ضرورياسیدهايراآنهادلیلهمینشوند. بهتامینغذاهاي مصرفیطریقازبایدصرفاًچرباسیدهاياینخود

متابولیسمدروکردهپوست حمایتدفاعیسدازدارند،نقشآنهاپذیريانعطافوساختمان غشاهادرضروريچرباسیدهاي
سراسردرکهاستگونه230حدوددارايکتانجنس). Bhatty & Cherdkiatgumchai, 1990(دارندشرکتنیزکلسترول

استکردهذکرایرانیکافلوردرراایراندراز جنس کتانگونه16). رشینگر،Heywood, 1978(گی دارند پراکندجهان
)Rechinger, 1974(6امگاو3امگاچربویژه اسیدهايبهضروريچرباسیدهايازغنیمنابعآنهاازهاي بسیاريدانهکه

Linum album(سفیدکتان).Raney & Diederichsen, 2002هستند ( Ky. ex Boissانحصاري ایران که در شمال ) گیاهی است
). این گیاه حاوي ترکیبات لیگنانی مهمی نظیر 1379دارد (شریف نیا و اسدي، غرب، غرب و مرکز کشور پراکنش

هاي ضد ویروسی و ضد توموري ) است که داراي ویژگی6MPTOXمتوکسی پودوفیلوتوکسین (-6) و PTOXپودوفیلوتوکسین (
Seidelمی باشند ( et al., 2002(.بهوانجام گرفتهزراعیکتانمورددرزراعیبخشدرهمآنمحدودتحقیقاتتنهاایراندر

شدهذکرمطالباست. توجه بهنشدهچندانیتوجهکتانجنسوحشیهايبه گونهویژهبهوگیاهاینارزشمندهايویژگیسایر
هدفباتحقیقتا اینشدباعثدیگرسويازفردبهمنحصرشیمیاییترکیباتهایی باگونهباکتانجنساهمیتوسویکاز

.کتان سفید انجام پذیردجمعیت8چرب در  اسیدهايبررسی پروفایل

هامواد و روش

)، هرباریوم مرکز تحقیقات 1379اسدي،شریف نیا ومحل گیاهان مورد نظر در فصل گلدهی با استفاده از فلور ایران خانواده کتان (
موقعیت یاب) شناسایی و با استفاده از دستگاه 1393کشاورزي و منابع طبیعی استان همدان و بررسی هاي شخصی (اردیبهشت 

)GPS شد.جمع آوري انجام )1393). پس از رسیدن بذور (مرداد 1) عالمت گذاري شد (جدول

بذورمشخصات جغرافیایی محل هاي جمع آوري -1جدول 

کد 
جمعیت

عرض جغرافیایی طول جغرافیایی )mارتفاع(
کد 

جمعیت
عرض جغرافیایی طول جغرافیایی )mارتفاع(

A1 N 34⁰13'5/56" E 048⁰57'4/25" 1904 A5 N 34⁰41'0/12" E 048⁰38'9/02" 2124
A2 N 34⁰32'1/57" E 048⁰06'1/19" 1551 A6 N 34⁰45'9/51" E 048⁰35'2/35" 1946
A3 N 35⁰28'1/02" E 049⁰02'3/36" 1976 A7 N 34⁰46'8/11" E 048⁰43'7/17" 1955
A4 N 34⁰55'8/50" E 048⁰11'5/34" 2176 A8 N 34⁰22'4/45" E 048⁰40'8/02" 1721

وزن ذر، عرض بذر، نسبت طول به عرض بذر، بطول رنگ بذر (با استفاده از دفترچه مانسل)، صفات مورد اندازه گیري شامل: 
این آزمایش در گروه .بودبا دو تکرار و پروفایل اسید چرب (با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازي)با پنج تکرارهزار دانه

مقداري بذر در اسیدهاي چربگیرياندازهواستخراجبرايباغبانی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. 
لیتري انتقال داده شد. میلی10گرم) به درون فالکون هاي 0001/0گرم (توزین با دقت 3/0یاب و سپس هاون چینی به خوبی آس

50میلی لیتر به هر یک از آنها افزوده گردید. فالکون ها به مدت 3حجمی/حجمی) به میزان 1به 20محلول متانول و استیل کلرید (
ها ها بهم زده شدند. پس از سرد کردن نمونهقرار گرفتند. در طول این مدت فلکوندرجه سانتیگراد 85بن ماري با دماي دقیقه در 

دور در دقیقه به 4000ها سانتریفیوژ (میلی لیتر هگزان به آنها افزوده شد. مخلوط درون فالکون3میلی لیتر آب مقطر و 1با آب، 
دید. عمل تجزیه اسیدهاي چرب با استفاده از دستگاه دقیقه) و فاز باالیی (هگزان به همراه اسیدهاي چرب) جدا گر15مدت 
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ها به دستگاه از سولفات سدیم براي جذب آب نمونه استفاده شد. قبل از تزریق نمونه.) صورت گرفتGCکروماتوگرافی گازي (
يوسیلهبهآزمایشهايدادهآماريتجزیهگیري شدند.اسیدهاي چرب لینولئیک، لینولنیک، اولئیک، پالمتیک و استئاریک اندازه

.شدانجامدرصد5سطحدردانکنايدامنهچندآزمونباهامیانگینکلیهمقایسهوSPSS v.22افزارنرم

نتایج و بحث
درصد و صفات طول بذر و نسبت طول به 1عرض بذر و وزن هزار دانه در سطح نتایج تجزیه واریانس نشان داد که صفات 

هاي مختلف به جز استئاریک داراي اختالف معنی دار بودند. همچنین در پروفایل اسید چرب جمعیتدرصد 5عرض بذر در سطح 
1Aو 2Aرنگ بذر جمعیت هاي .)2(جدول درصد داراي اختالف معنی دار بودند1ي اسیدهاي چرب در سطح اسید بقیه

.)3ایی روشن مشاهده شد (جدولها قهوهایی مالیم و در بقییه جمعیتقهوه
)Linum album(کتان سفید جمعیت هاي مختلف رنگ بذر در–2جدول

A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 جمعیت
1 2 1 1 1 1 2 1 کد رنگ

قهوه ایی 
روشن

قهوه ایی 
مالیم

قهوه ایی 
روشن

قهوه ایی 
روشن

قهوه ایی 
روشن

قهوه ایی 
روشن

قهوه ایی 
مالیم

قهوه ایی 
روشن

رنگ

1:7.5YR5/6 ،2:7.5YR4/6

)Linum album(کتان سفیدجمعیت هاي مختلف مقایسه میانگین صفات اندازه گیري شده -3جدول

نسبت طول به 
عرض بذر

عرض 
3بذر 3طول بذر وزن هزار 

2دانه
لینولنیک 

1اسید
لینولئیک 

1اسید
اولئیک 

1اسید
استئاریک 

1اسید
پالمتیک 

1اسید جمعیت

56/1 b 35/2 ab 69/3 b 91/2 c 82/2 a 61/57 b 78/21 b 89/0 a 65/5 a A1
8/1 a 09/2 de 77/3 b 4/3 b 75/2 ab 46/61 a 28/20 b 3/0 a 14/5 b A2

7/1 ab 12/2 cde 62/3 b 01/3 c 50/2 abc 09/60 a 45/21 b 73/0 a 7/5 a A3
57/1 b 41/2 a 81/3 b 91/3 a 92/1 d 59/61 a 43/21 b 67/0 a 09/5 b A4

77/1 ab 17/2 bcde 83/3 b 01/3 c 76/2 ab 50/57 b 9/19 b 48/1 a 3/5 b A5
75/1 ab 05/2 e 61/3 b 02/3 c 32/2 c 17/57 b 74/21 b 22/1 a 69/5 a A6
68/1 ab 32/2 abc 9/3 ab 93/3 a 36/2 c 29/61 a 51/20 b 68/0 a 2/5 b A7
87/1 a 28/2 abcd 27/4 a 19/3 bc 47/2 bc 51/55 c 86/25 a 46/0 a 63/5 a A8

معنی عدم وجود اختالف معنی بین دو تیمار است.حروف یکسان در هر ستون به.میلیمتر3گرم، 2درصد، 1
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investigation of fatty acids and seed characteristics diversity in white flax

(Linum album ky. Ex boiss.)
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Abstract

Oil seeds and their products are energy-rich food and very helpful. Linum species with about 230
species, 16 species exist in Iran. Many seeds are rich sources of essential fatty acids, especially
omega-3 and omega-6. White flax (Linum album) is an endemic medicinal plant in Iran that contain
lignans have anti-viral and anti-tumor properties. In Iran, only limited research has been done on wild
Linum species. This study aimed to determine the profile of fatty acids in 8 populations of white flax.
Seeds were collected in July 2014. Measured traits, including seed color, seed length, seed width,
length to width ratio of seed, seed weight and profile of fatty acids (linoleic, linolenic, oleic, palmitic
and stearic acid), respectively. data were analyzed by SPSS software. Comparing all means was done
by Duncan's multiple range test (significance level was 5%). The results showed that the seed weight
and the seed width at 1 % and seed length  and length to width ratio of seed were significantly
different at the 5% level. The fatty acid profiles of different populations were significantly different at
the 1% level except stearic acid.

Key words: medicinal plant, Linum album, seed, fatty acid, oil seeds
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