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چکیده
Linum(یدسفکتان album Ky. ex Boiss.(بایاهگینایکیژنتتنوعیبررسمنظوربه.استیرانایکاندموکتانیرهتازیاهیگ

تابستانوبهاردرشد.انتخابهمداناستاندریاهگیناازیتجمع11چرب،یداسهايترکیبویکیمورفولوژصفاتازاستفاده
یتصادفطوربهکاملیاهیگنمونهپنجبذر،یدنرسزماندرویگلدهفصلدرنظرمورديهاجمعیتازیکهراز1393سال

افزارنرمازاستفادهباهادادهشد.انجامتکرارپنجباصفتهريبراصفت)9(یفیکوصفت)33(یکميهاگیرياندازهوانتخاب
SAS.v9.2انجام)%5احتمالسطح(دردانکنيادامنهچندآزمونازاستفادهباهایانگینمیهکلیسهمقاویانسواریهتجزشدند.یزآنال

یناکهدادنشانیجنتا.شدیدهسنجیکانونیهمبستگروشازاستفادهبایمیاقلیاتخصوصوچربیدهاياسیزانمینبارتباطوشد
ششزبجصفاتیهکلدریبررسمورديهاجمعیت.رویدیمیادرسطحازباالترمتر2176تا1551ارتفاعدرهمداناستاندرگونه

.بودنددارمعنیاختالفيدارا%5احتمالسطحدر)برگهوايساقهبرگعرضبهطولنسبتوياساقهبرگعرضوطول(صفت

،)%9/21-1/28(یداسیکاولئ،)%5/0-1/5(یداسیکاستئار،)%5/5-5/6(یداسیکتیپالمکهدادنشانچرباسیدهايتجزیهیجنتا
واستسفیدکتانوکتانبذردرموجودچرباسیداصلیاجزاي)%0/2-7/45(یداسینولنیکلو)%4/15-8/66(یداسکینولئیل

مشخصاتیککانونیهمبستگ.داردوجودسفیدکتانمختلفيهاجمعیتدرونوگونهدوبینهاترکیبایندرصدینبیاديزتفاوت
ی،آلمادهصددرجذب،قابلیمپتاسجذب،قابلفسفریشافزاباکهدادنشانبذرهاچربیدهاياسیزانمبایکیاکولوژویاییجغراف

EC،متر 1700بامناطقدرسفیدکتانگیاه.یابدیمیشافزابذرروغندریداسینولنیکلیزانمیانهساليدمایانگینمویانهسالبارش
عملکردجنوبیهايشیبدرومترمیلی340سالیانهبارشمیزان،سلسیوسدرجه13سالیانهدمايمتوسطدریا،سطحازارتفاع

تحقیقاین نتایجاما،داردتردقیقهايبررسیبهنیازهنوزسفیدکتانکردناهلیوکشتبراي جمعیتیمعرفیاگرچه.داردباالتري
.ترندمناسب10Aو1A،4A،7Aيهاجمعیتکه دادنشان

Linum(سفیدکتان:یديکلهايواژه album Ky. ex Boiss.(،،کانونی.همبستگیب،چراسیدیکی،ژنتتنوعکتان
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مقدمه
وتنوعباعثمختلف،اکولوژیکشرایطوهواوآبتنوع

شرطپیشاست.شدهایرانسراسردرداروییگیاهانغناي
ژنتیکیتنوعمطالعهواساییشن،توارثیذخائرازاستفاده
بریاديزحدتایمیاقلعواملآنهاست.درمختلفصفات

ییراتتغآنیجهنتکهاستگذارتأثیریاهیگهايیپژنوت
باشدمییاهگدرهمؤثرموادییرتغیزنویکیمورفولوژ

)Bernáth, حدوديدارا)Linum(کتانجنس.)1986
شودمییافتیرانادرآنهاازگونه16کهاستگونه230

)Rechinger, کتانجنسيهاگونهازیاريبسيهادانه).1974
3امگاچربهايیداسیژهوبهيضرورچربیدهاياسازیغن
Raney(هستند6امگاو & Deiderichsen, کتان).2002

Linumعلمینامبایدسف album Ky. ex Boiss.،چندیاهیگ
درکهاستیرانایکاندموکتانیرهتازیعلفوساله

Sharifinia(داردگسترشکشورمرکزوغربغرب،شمال &

Asadi, مانندیمهمیگنانیلهايیبترکيحاویاهگینا).2000
یلوتوکسینپودوفیمتوکس- 6و)PTOX(یلوتوکسینپودوف

)6-MPTOX(ویروسیضدوهايیژگیويداراکهاست
Seidel(هستنديضدتومور et al., امروزهموادینا).2002

یتاهمضدسرطانيداروهاازیبرخيبرایهاولموادعنوانبه
تترالینیلآرینمهمتریلوتوکسینپودوفاند.کردهیداپیاديز
,Moss(هاستانسانسالمتيبرایگنانل بهمادهینا).2000

طوربهدهد،یمنشانخودازکهییباالیسلولیتسمعلت
یمهنیدتوليبرایبترکینااز.یستناستفادهقابلیممستق

وetopside،etophoseسرطانضديداروسهیمصنوع
teniposideیه،ريهاسرطانبامقابلهيبراکهشودمیاستفاده

Raney(روندیمبکاريمغزيتومورهاوتخمدان &

Diederichsen, 2002.(
توسطکتانجنسازگونه43چربیدهاياسبررسی

Yermanos)1966(،چربیدهاياسدرییباالیاربستنوع
دودرکتانجنسيهاگونهاساسینابرداد.نشانجنسینا

ینولنیکلیزانمبايهاگونهاولگروهگرفتند:قرارمجزاگروه
ییآنهادومگروهوکمیداسیکاولئویداسینولئیکلیاد،زیداس
.دارنداندكیداسیکاولئوینولنیکلویادزیداسینولئیکلکه

Ranjzadهمکارانو)b2009(ازحاصلیجنتایبررسبا
وحشیهايگونه، 6امگاو3امگاچرباسیدهايمیزانتعیین

.Lشاملکتانجنسزراعیو usitatissimum ،L. stricum

L. ،L. austriacum L. ،L. mucronatum Bertol.و
L. nodiflorum L. چرباسیدهايمیزانکهدادندنشانرا

زراعیووحشیهايگونهاغلبدر6امگاو3امگاضروري
اسیدهاياینمقدارازبیشتربسیارکتانجنسمطالعهمورد
وکلزامانندشدهکشترایجروغنیهايدانهدرحیاتیچرب

همهدر6امگاچرباسیدمیزانهمچنین؛بودآفتابگردان
اینمیزانازبیشترکتانجنسمطالعهموردوحشیهايگونه
شد.مشاهدهکتانزراعیگونهدرضروريچرباسید

Linumیتجمع8یکیمورفولوژویکیفنولوژمطالعات

nodiflorum L.یبرخینبکهدادنشانکرمانشاهاستاندر
طولباکپسولعرضوولطازجملهیشیزاویشیروصفات

بهتوجهباايخوشهتجزیهدارد.وجودمثبتیهمبستگیشهر
کردبنديتقسیممجزاگروهدودرراهاجمعیتژنتیکی،فاصله

)Ranjzad et al., 2009a.(Afsharهمکارانو)با) 2015
Linum(یشیاترکتانیتجمع16یکیمورفولوژیبررس

austriacum L.(مورديهاجمعیتینبکهکردندگزارش
دارد.وجوددارمعنیاختالفیکیمورفولوژظرنازمطالعه

طولنسبتوطولعرض،یرسونپیهمبستگیبضربراساس
ارتفاعویاییجغرافعرضباايقاعدهيهابرگعرضبه

Afshar(دادنشاندارمعنییهمبستگمطالعهمورديهاجمعیت

et al., یزانمبارابطهدريمحدودیقاتتحقمجموعدر).2015
رابطهدرویژه بهکتانجنسیوحشيهاگونهچربيدهایاس
هدفینبنابرااست.انجام شدهگونهیکمختلفيهاجمعیتبا
تنوعیابیارزگیاه،ایناکولوژیکنیازهايتعیین،یقتحقینااز

وگونهینامختلفيهاجمعیتبینیکیمورفولوژصفات
يهاجمعیتبذرچربیداسهايترکیببررسیهمچنین
است.زراعیکتانگونهبامقایسهومختلف

هاروشومواد
فلـور ازاسـتفاده بـا یدسـف کتانیاهگانتشارمناطق

,Rechinger(یرانیکاا کتـان خانوادهیرانافلور)،1974
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)Sharifinia & Asadi, يهـا نمونـه اطالعاتو)2000
استانیعیطبمنابعويکشاورزیقاتتحقمرکزیومهربار

رویشـگاه 11ازگیـاهی هاينمونه.یدگردیینتعهمدان
اطالعــات.شــدنديآورجمــعهمــداناســتاندرواقــع
ـ بـه يبـردار نمونهيهامکانبهمربوطیاییجغراف یلهوس

يبـرا ).1(جـدول شـد ثبت)GPS(اسپییجدستگاه
يهـا دادهیـش، رومنـاطق ییهـوا وآبیطشرابرآورد
يهااهیستگایامنطقهیهواشناسهايیستگاهادرموجود

بـرداري نمونهمناطقساله)10(آماریکنزدیهواشناس
تابسـتان دربـذرها يآورجمـع ).2(جدولیدگردیهته

هرازخاكیهتجزبرايشد.انجاممرداد)ویر(ت1393
شد.انجاميبردارنمونهمتريیسانت30عمقتایشگاهرو

ـ لحـاظ ازشـده برداشتخاكيهانمونه و)pH(اچیپ
لیآمادهدرصدشاملیفیکویکمیاتخصوصازیبرخ

قابـل یمپتاسـ وفسـفر )،EC(یکـی الکتریتهداخاك،
گرفتنـد قراریهتجزویبررسموردخاكبافتوجذب

گروهیومهرباربهنمونهیکیشگاهروهراز.)3(جدول
وکشاورزيپردیسسبزفضايوباغبانیعلوممهندسی

شد.دهدایلتحوتهراندانشگاهطبیعیمنابع
هرازیاهان،گيظاهرصفاتیبررسمنظوربه

یگلدهفصلدرتصادفیصورتبهبوته5رویشگاه
یکمصفت33شاملصفت42مطالعهینادرشد.مطالعه

شدند.یبررسصفتهريبراتکرارپنجبایفیک9و
کولیسباومتريمیلیکشخطازاستفادهبایکمصفات

کیفیصفاتگیرياندازهوشدندگیرياندازهدیجیتال
ترازووسیلهبههزاردانهوزنشد.انجامدهینمرهبراساس

چشمیدودوربینازشد.انجامهزارمدهیکدقتبا
)Binocular(همانند صفاتازبرخیارزیابیبراي

استفادهبابذررنگشد.استفادههاکاسبرگکركوضعیت
MUNSELL soil color(مانسلرنگیینتعدفترچهاز

chart(شد.گیريدازهان
،1A،3Aهايیشگاه(رویعیطبیشگاهرو8بذرهاي

4A،6A،7A،8A،9A10وA(یزراعکتانبذرهايو
یباغبانعلومگروهیقاتیتحقمزرعهدرشدهکاشته

يبراتکراردو(باروغناستخراجمنظوربهتهراندانشگاه
واستخراجبرايگرفتند.قراراستفادهمورد)یتجمعهر

ینیچهاوندربذريمقدارچربیدهاياسگیرياندازه
0001/0دقتباین(توزگرم3/0بعدویابآسیخوببه

شد.دادهانتقاللیتريیلیم10يهافالکوندرونبهگرم)
)ی/حجمیحجم1به20(یدکلریلاستومتانولمحلول

.یدگردافزودهآنهاازیکهربهیترلیلیم3یزانمبه
يدمابايماربندریقهدق50مدتبههافالکون

مدتیناطولدرگرفتند.قرارسلسیوسدرجه85
ها،نمونهکردنسردازپسشدند.زدهبهمهافالکون

افزودهآنهابههگزانیترلیلیم3ومقطرآبلیتریلیم1
دردور4000(یفیوژسانترهافالکوندرونمخلوطشد.

همراهبهگزان(هییباالفازو)یقهدق15مدتبهیقهدق
Ballesteros(یدگردجداچرب)یدهاياس et al.,

ازاستفادهباچربهايیداسهايترکیبشناسایی).1993
واریان- 88سیلپیسی{ستون:یکروماتوگرافگاز

)Varian-CPSill 2/0میکرومتر*250متر*100()88
دقیقه،8/28زمان:نیتروژن:متحرك:فازمیکرومتر)،

ردیاب:هیتر،سلسیوسدرجه270تزریق:محفظههیتر
.انجام شد}سلسیوسدرجه260

تمام صفات مورد مطالعه با استفاده از بنديگروه
) (براساس Ward(و روش واردSPSS.v23افزار نرم

SAS.v9.2افزار انجام شد. از نرممربع فاصله اقلیدسی)

صفات ینک بیکانونیهمبستگیبمنظور محاسبه ضرابه
تجزیه استفاده شد. یمیاقلیاتشده و خصوصیريگاندازه

SAS.v9.2افزار نرمیلهوسبهواریانس براي صفات کمی

ی (داراي صفات کمیانگینمیسهمقا، سپس براي انجام
چند آزموناز)Fدار براساس آزمون اختالف معنی

اي دانکن استفاده شد.دامنه
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همداناستاندرمطالعهموردسفیدکتانهايرویشگاهجغرافیاییمشخصات-1جدول
شماره

هرباریومی شیبجهت جغرافیاییعرض
)شمالی(

جغرافیاییطول
(شرقی)

ارتفاع
(متر) رویشگاه کد

رویشگاه
6426 شمالی 34⁰13'56" 48⁰57'25" 1904 (جوزان)مالیر- همدان A1
6424 جنوبی 34⁰15'12" 48⁰51'19" 1803 مالیر- همدان A2
6432 جنوبی 34⁰32'57" 48⁰06'19" 1551 (والشجرد)تویسرکان- همدان A3
6423 شرقیشمال 35⁰28'02" 49⁰02'36" 1976 رزن-همدان A4
6422 جنوبی 35⁰20'57" 49⁰15'39" 1966 (کرفس)رزن- همدان A5
6425 شرقیجنوب 34⁰55'50" 48⁰11'34" 2176 علی)(بابابهار- همدان A6
6430 غربیجنوب 34⁰41'12" 48⁰38'02" 2124 آباد)(علیهمدان A7
6431 شمالی 34⁰ 45/51 " 48⁰35'35" 1946 اکباتان)(سدهمدان A8
6427 شمالی 34⁰46'11" 48⁰43'17" 1955 آباد)(حاجیهمدان A9
6428 جنوبی 34⁰22'45" 48⁰40'02" 1721 (جوکار)مالیر- همدان A10
6429 شمالی 34⁰11'11" 48⁰18'53" 1616 (زرامین)نهاوند- همدان A11

ساله)10(آمارمطالعهموردسفیدکتانمختلفهايرویشگاهاقلیمیمشخصات-2جدول
بارش
سالیانه

)مترمیلی(

دمايمتوسط
حداکثر

)سلسیوسدرجه(

دمايمتوسط
حداقل

)سلسیوسدرجه(

دمامیانگین
درجه(

)سلسیوس

حداکثرمتوسط
نسبیرطوبت

(%)

حداقلمتوسط
نسبیرطوبت

(%)
رویشگاهکد نام

ایستگاه

18/332 72/20 16/6 51/13 10/83 47/10
A1, A2,

A10
مالیر

11/332 14/19 77/2 87/12 06/90 79/18 A3 اسدآباد
11/320 33/19 63/4 82/13 01/92 09/23 A4, A5 رزن
66/322 11/20 06/4 09/12 65/90 60/14 A6, A8 همدان

427 93/19 17/7 54/13 38/86 98/15 A7 تویسرکان
276 46/20 65/4 42/14 85 77/19 A9 قهاوند

31/380 21/21 37/6 79/13 06/86 56/13 A11 نهاوند

نتایج
يهایشگاهرویاییو جغرافیمیاقلیاتخصوصمطالعه

در مناطق مورد یاهگیننشان داد که ایدمختلف کتان سف
یا،متر از سطح در2176متر تا 1551در ارتفاع یبررس

درجه سلسیوس و 4/14- 8/12یانهساليمتوسط دمایزانم
جدولهاي(رویدیدر سال ممتریلیم427- 276بارش یزانم
ز همراه ورك (رهااین گیاه در بیشتر رویشگاه). 2و1
و کنگر مشاهده شد. یونفرفیی از جنسها)، گونهیرانیا
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پژوهشایندرمطالعهموردسفیدکتانمختلفهايرویشگاهخاكخصوصیات-3جدول
جذبقابلفسفر
)ppm(

جذبقابلپتاسیم
)ppm(

درصد
(%)آلیماده

EC

)dS/m( pH خاكبافت جمعیتکد

1/17 150 23/1 99/0 71/7 شنیرسیلومی A1
5/12 109 84/0 61/0 79/7 سیلتیلومی A2
2/19 146 74/0 64/0 11/8 سیلتیلومی A3
8/12 118 47/0 18/1 07/8 شنیرسیلومی A4
8/15 138 61/0 61/0 26/7 شنیرسیلومی A5

8 97 36/0 02/1 7 شنیلومی A6
19 144 31/1 20/2 9/6 شنیرسیلومی A7
12 112 12/1 35/1 31/7 سیلتیلومی A8

5/14 125 64/0 52/1 2/7 لوم A9
2/15 142 72/0 71/0 61/7 شنیرسیلومی A10
9/14 119 86/0 65/0 03/8 سیلتیلومی A11

یکمورفولوژصفاتیانسواریهتجزازحاصلیجنتا
ازیاديزتعدادنظرازیبررسمورديهاجمعیتکهدادنشان

درگلتعدادیاه،گعرضیاه،گارتفاعازجملهمهمصفات
پهنکطولی،فرعشاخهتعدادین،آذگلطولین،آذگل

پهنکعرضبهطولنسبتگلبرگ،پهنکعرضگلبرگ،
گرهیانمتعدادکاسبرگ،عرضگل،لولهطوللبرگ،گ

عرضوطولیقه،قطرگل،قطرگره،یانمطولی،اصلشاخه
بذر،عرضبذر،طول،ايقاعدهبرگعرضوطولبرگه،
درخشکمادهدرصدوخشکوزنتر،وزنهزاردانه،وزن

عرضبهطولنسبتکاسبرگ،طولصفاتو% 1سطح
برگعرضبهطولنسبتاصلی،شاخهطولکاسبرگ،

اختالف%5سطحدربذرعرضبهطولنسبتوايقاعده
ینايباالتنوعازحکایتیناکهدادند،نشانيداریمعن

داردمطالعهموردیدسفکتانیاهگیتجمع11ینبدرصفات
وطولصفات،یبررسموردصفاتینبدر.)4(جدول 

وياساقهبرگعرضبهطولنسبتوياساقهبرگعرض
یاهگارتفاعیشترینبندادند.نشاندارمعنیتفاوتبرگه

17(ارتفاعینکمترو10Aیتجمعدر)متریسانت7/38(
یاهگعرضینهمچنشد.مشاهده6Aیتجمعدر)متریسانت
با5Aیتجمعداشت.رامقداریشترینب10Aیتجمعدر

يهاجمعیتویشترینبینآذگلهردرگل8/13متوسط
3A11وAگلادتعدینکمترینآذگلهردرگل2/6با

يهاجمعیتدرینآذگلطولداشتند.ینآذگلدررا 
35ازکهیشکلبه،دادنشانیاديزتفاوتیبررسمورد

یتجمعدرمتریلیم123تا3Aیتجمعدرمتریلیم
10A2یتجمعگل،قطرمورددربود.یرمتغAگلقطربا
بانظریناازوداشترامقدارینکمترمتریلیم25

یشترینبداد.نشانیاديزاختالفگریديهاجمعیت
درینابود،5Aیتجمعبهمربوطخشکوتروزنمقدار

وتروزنوجودبا7Aو6Aيهاجمعیتکهستیحال
داشتند.راخشکمادهدرصدیشترینبتر،یینپاخشک
گرم،91/3و93/3بایبترتبه6Aو9Aيهاجمعیت

گرم56/2با5Aیتجمعوهزاردانهوزنیشترینب
.)4(جدول داشتراهزاردانهوزنینکمتر



1173، شماره 33دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

پژوهشایندرمطالعهموردسفیدکتانهايرویشگاهدریکمهايدادهمیانگینمقایسه-4جدول
جمعیت

واحد صفت ردیف
A4 A3 A2 A1

4/24 ± 63/1 cde 3/18 ± 05/2 de 1/26 ± 22/3 bcd 4/20 ± 69/2 cde cm گیاهارتفاع 1
1/17 ± 75/2 bc 5/8 ± 32/1 d 3/18 ± 12/3 bc 8/18 ± 26/4 bc cm گیاهعرض 2
2/8 ± 49/0 bc 2/6 ± 8/0 c 2/8 ± 02/1 bc 2/10 ± 2/1 abc - آذینگلدرگلتعداد 3
84/48 ± 42/4 cd 18/35 ± 52/3 d 55/103 ± 31/19 a 65/85 ± 93/15 bc mm آذینگلطول 4
3/16 ± 54/1 b 17/18 ± 73/0 ab 08/12 ± 69/0 c 02/17 ± 15/1 ab mm گلبرگپهنکطول 5
79/10 ± 67/0 e 16/14 ± 25/0 abc 83/8 ± 62/0 f 89/13 ± 82/0 abc mm گلبرگپهنکعرض 6

49/1 ± 06/0 abc 28/1 ± 05/0 de 39/1 ± 13/0 bcd 22/1 ± 01/0 de - گلبرگپهنکعرضبهطولنسبت 7
22/7 ± 82/0 c 07/8 ± 55/0 bc 93/7 ± 33/0 bc 31/8 ± 55/0 bc mm گللولهطول 8

13± 78/0 abc 18/11 ± 41/0 c 28/11 ± 7/0 c 25/14 ± 55/0 a mm کاسبرگطول 9
88/2 ± 26/0 bcd 69/2 ± 09/0 cd 91/2 ± 21/0 bcd 3/3 ± 1/0 ab mm کاسبرگعرض 10
56/4 ± 16/0 abc 16/4 ± 21/0 cd 89/3 ± 11/0 cd 32/4 ± 16/0 bcd - کاسبرگعرضبهطولنسبت 11

6/15 ± 24/0 bc 2/18 ± 46/1 ab 16± 41/1 abc 6/16 ± 29/1 ab - اصلیشاخهمیانگرهتعداد 12
29/191 ± 66/7 a 97/166 ± 77/9 ab 72/169 ± 57/7 ab 85/187 ± 74/17 a mm اصلیشاخهطول 13

24/10 ± 15/1 cd 94/6 ±1 d 1/9 ± 61/0 cd 62/8 ± 31/1 cd mm میانگرهطول 14
82/36 ± 96/2 ab 86/35 ± 29/1 ab 3/25 ± 27/1 c 47/37 ± 92/1 ab mm گلقطر 15
6/3 ± 51/0 bcd 2/3 ± 58/0 bcd 4± 71/0 bcd 8/3 ± 37/0 bcd - فرعیشاخهتعداد 16



یک...اکولوژتنوعیبررس174

- 4ادامه جدول 
جمعیت

واحد صفت ردیف
A4 A3 A2 A1

04/2 ± 14/0 cd 6/1 ± 11/0 c 14/2 ± 18/0 cd 16/2 ± 19/0 cd mm یقهقطر 17
34/13 ± 74/0 c 13/12 ± 39/1 c 03/15 ± 06/1 bc 41/15 ± 51/1 bc mm برگهطول 18
53/3 ± 2/0 a 33/2 ± 37/0 b 69/3 ± 42/0 a 98/3 ± 88/0 a mm برگهعرض 19
75/11 ± 18/1 b 78/7 ± 59/0 c 85/11 ± 87/0 b 19/10 ± 88/0 bc mm ايقاعدهبرگطول 20

77/3 ± 39/0 de 98/2 ± 16/0 e 06/4 ± 24/0 bcd 92/3 ± 42/0 cde mm ايقاعدهبرگعرض 21
15/3 ± 13/0 ab 67/2 ± 3/0 bcd 93/2 ± 17/0 abcd 65/2 ± 23/0 bcd - ايقاعدهبرگعرضبهطولنسبت 22
62/3 ± 14/0 c 77/3 ± 03/0 bc 73/3 ± 05/0 bc 69/3 ± 19/0 c mm بذرطول 23
12/2 ± 03/0 cd 09/2 ± 04/0 d 17/2 ± 07/0 bcd 35/2 ± 08/0 ab mm بذرعرض 24
71/1 ± 07/0 abc 8/1 ± 02/0 ab 72/1 ± 06/0 abc 56/1 ± 06/0 c - بذرعرضبهطولنسبت 25
01/3 ± 09/0 de 4/3 ± 07/0 bc 88/2 ± 21/0 e 91/2 ± 09/0 de g هزاردانهوزن 26
68/2 ± 37/0 cd 5/1 ± 39/0 d 83/3 ± 67/0 c 6/3 ± 52/0 c g تروزن 27
49/0 ± 08/0 cd 25/0 ± 07/0 d 78/0 ± 13/0 b 74/0 ± 08/0 b g خشکوزن 28
91/17 ± 96/0 cde 31/16 ± 97/0 e 77/20 ± 98/0 bc 13/21 ± 89/1 bc % خشکمادهدرصد 29

است.جمعیتدوبیندارمعنیاختالفوجودعدممعنیبهردیفهردریکسانحروف



1175، شماره 33دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

- 4جدولادامه
جمعیت

ردیف
A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5

7/27 ± 55/1 bc 7/38 ± 97/3 a 8/25 ± 48/2 bcd 4/18 ± 16/2 de 4/28 ± 56/3 bc 17± 56/1 e 8/33 ± 08/2 ab 1
1/12 ± 49/1 bcd 1/27 ± 56/1 a 2/20 ± 14/4 ab 12± 24/2 bcd 7/13 ± 28/2 bcd 8/10 ± 41/0 cd 9/14 ± 47/1 bcd 2
2/6 ± 8/0 c 11± 28/2 ab 2/10 ± 49/0 abc 6/8 ± 75/0 bc 6/8 ± 33/1 bc 6/6 ± 75/0 c 8/13 ± 06/2 a 3

17/53 ± 54/8 cd 86/123 ± 99/16 a 17/57 ± 69/5 cd 91/56 ± 03/13 cd 46/60 ± 83/11 cd 61/50 ± 96/6 cd 47/107 ± 14/16 ab 4
46/17 ± 77/0 ab 82/18 ± 29/1 ab 23/18 ± 95/0 ab 99/18 ± 67/0 ab 77/19 ± 85/0 a 24/17 ± 52/1 ab 57/16 ± 12/1 b 5
36/12 ± 24/0 cde 87/11 ± 67/0 de 62/15 ± 89/0 a 19/15 ± 71/0 ab 42/14 ± 97/0 ab 61/10 ± 49/0 ef 51/13 ± 56/0 bcd 6

41/1 ± 09/0 abcd 58/1 ± 08/0 ab 17/1 ± 06/0 e 25/1 ± 05/0 de 38/1 ± 05/0 cd 61/1 ± 08/0 a 22/1 ± 06/0 de 7
71/7 ± 44/0 c 22/10 ± 84/0 a 03/8 ± 56/0 bc 47/7 ± 08/0 c 38/9 ± 48/0 ab 51/5 ± 56/0 d 31/8 ± 49/0 bc 8
04/12 ± 57/0 bc 01/13 ± 69/0 abc 8/13 ± 55/0 ab 58/12 ± 78/0 abc 08/14 ± 24/1 a 56/13 ± 49/0 ab 73/12 ± 56/0 abc 9
78/2 ± 17/0 cd 51/2 ± 08/0 d 11/3 ± 25/0 abc 11/3 ± 13/0 abc 45/3 ± 26/0 a 75/2 ± 15/0 cd 37/3 ± 11/0 ab 10

45/4 ± 52/0 abcd 17/5 ± 24/0 a 49/4 ± 26/0 abcd 07/4 ± 36/0 cd 08/4 ± 23/0 cd 94/4 ± 17/0 ab 79/3 ± 21/0 d 11
19± 38/1 a 2/12 ± 97/0 d 6/16 ± 4/0 ab 2/15 ± 02/1 bc 4/17 ± 98/0 ab 6/13 ± 4/0 cd 2/12 ± 97/0 d 12

15/188 ± 36/16 a 07/204 ± 31/26 a 1/201 ± 11/17 a 87/143 ± 36/11 b 97/198 ± 3/12 a 58/131 ± 31/12 b 11/196 ± 46/13 a 13
61/11 ± 6/1 bc 76/11 ± 68/0 abc 83/14 ± 75/1 ab 26/7 ± 93/0 d 67/11 ±1 bc 85/8 ± 9/0 cd 9/14 ± 35/1 a 14



یک...اکولوژتنوعیبررس176

- 4ادامه جدول 
جمعیت

ردیف
A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5

16/33 ± 67/1 b 19/35 ± 92/1 ab 37± 81/2 b 64/40 ± 64/1 a 23/37 ± 78/2 ab 43/37 ± 92/1 ab 29/34 ± 17/2 b 15
6/4 ± 81/0 bcd 2/4 ± 37/0 bcd 2/3 ± 37/0 cd 6/4 ± 51/0 bcd 8/8 ± 37/0 a 4/5 ± 93/0 b 8/4 ± 58/0 bc 16
51/2 ± 19/0 abc 49/2 ± 21/0 abc 33/2 ± 22/0 bc 29/2 ± 16/0 bc 93/2 ± 36/0 a 08/2 ± 21/0 cd 82/2 ± 16/0 ab 17

56/12 ± 81/0 c 64/20 ± 81/1 a 66/17 ± 99/0 ab 37/15 ± 87/0 bc 65/17 ± 83/0 fab 07/15 ± 07/1 bc 47/13 ± 86/1 c 18
38/3 ± 24/0 a 5± 86/0 a 74/4 ± 65/0 a 27/4 ± 44/0 a 03/4 ± 33/0 a 86/3 ± 38/0 a 42/3 ± 4/0 a 19
4/13 ± 01/2 b 74/21 ± 7/1 a 28/11 ± 6/0 b 13/11 ± 31/0 b 92/12 ± 51/1 b 58/10 ± 48/0 b 92/11 ± 34/0 b 20

91/4 ± 64/0 bc 69/6 ± 49/0 a 14/4 ± 21/0 bcd 96/4 ± 44/0 bc 25/5 ± 67/0 b 3/3 ± 25/0 de 96/3 ± 14/0 bcd 21
73/2 ± 22/0 abcd 28/3 ± 24/0 a 87/2 ± 28/0 abcd 32/2 ± 25/0 d 49/2 ± 16/0 cd 26/3 ± 16/0 ab 09/3 ± 14/0 abc 22
02/4 ± 03/0 ab 27/4 ± 07/0 a 9/3 ± 18/0 bc 61/3 ± 09/0 c 83/3 ± 14/0 bc 81/3 ± 13/0 bc 16/3 ± 076/0 d 23
36/2 ± 05/0 a 28/2 ± 1/0 abc 32/2 ± 05/0 ab 05/2 ± 02/0 de 17/2 ± 09/0 bcd 41/2 ± 07/0 a 89/1 ± 05/0 e 24
7/1 ± 03/0 bc 87/1 ± 05/0 a 68/1 ± 09/0 bc 75/1 ± 05/0 ab 77/1 ± 11/0 ab 57/1 ± 01/0 c 67/1 ± 03/0 bc 25
53/3 ± 02/0 b 19/3 ± 06/0 cd 93/3 ± 13/0 a 02/3 ± 09/0 de 01/3 ± 06/0 de 91/3 ± 12/0 a 56/2 ± 08/0 ff 26
84/3 ± 52/0 c 78/6 ± 36/0 b 51/3 ± 26/0 c 66/6 ± 49/0 b 16/3 ± 44/0 c 5/1 ± 38/0 d 16/9 ± 17/0 a 27
83/0 ± 12/0 bc 56/1 ± 06/0 a 71/0 ± 04/0 bc 85/0 ± 1/0 b 95/0 ± 07/0 b 4/0 ± 09/0 d 55/1 ± 06/0 a 28
61/21 ± 41/1 bc 14/23 ± 73/0 b 29/20 ± 08/1 bcd 83/12 ± 27/1 f 6/31 ± 59/2 a 49/28 ± 07/2 a 9/16 ± 3/0 de 29

است.جمعیتدوبیندارمعنیاختالفوجودعدممعنیبهردیفهردریکسانحروف



1177، شماره 33دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

پژوهشایندرمطالعهموردسفیدکتانمختلفيهاجمعیتکیفیصفات-5جدول
بذررنگ ناجورخامگیوضعیت شکل

گل
کركنوع
کاسبرگحاشیه

کركتراکم
کاسبرگحاشیه

غشاییحاشیه
کاسبرگ

نوكشکل
ايساقهبرگ

برگشکل
ايساقه رشدفرم کد

جمعیت
روشنايقهوه بلندترپرچم100% قیفی ریز زیاد زیاد تیزوکشیده خطی ایستادهنیمه A1
روشنايقهوه بلندترکالله75-100% ايکاسه طویل متوسط زیاد تیزوگرد ايسرنیزه ایستادهنیمه A2
مالیمايقهوه بلندترپرچم100% بشقابی طویل کم متوسط تیزوکشیده ايسرنیزه ایستادهنیمه A3
روشنايقهوه بلندترکالله25-50% ايکاسه طویل کم متوسط تیزوکشیده خطی ایستادهنیمه A4

زرد بلندترکالله25-50% قیفی ریزخیلی کمخیلی کم تیزوکشیده خطی ایستاده A5
روشنايقهوه بلندترپرچم100% بشقابی ریز زیاد زیاد تیزوکشیده ايسرنیزه ایستاده A6
روشنايقهوه بلندترکالله50-75% ايکاسه ریز کمخیلی متوسط تیزوکشیده خطی ایستاده A7
روشنايقهوه بلندترپرچم100% ايکاسه متوسط متوسط زیاد تیزوکشیده ايسرنیزه ایستادهنیمه A8
مالیمايقهوه بلندترکالله75-100% ايکاسه ریز متوسط متوسط تیزوگرد خطی ایستاده A9
روشنايقهوه بلندترکالله0-25% قیفی ریز کم کمخیلی تیز خطی ایستاده A10
روشنايقهوه بلندترپرچم100% قیفی طویل متوسط زیاد تیزوگرد ايسرنیزه ایستادهنیمه A11
روشنايقهوه بلندترپرچم100% ايکاسه ریز متوسط زیاد تیزوکشیده خطی ایستادهنیمه مد

زراعیکتانوسفیدکتانمختلفيهاجمعیتچرباسیدهايترکیبدرصدمیانگینمقایسه-6جدول
زراعیکتان سفید)(کتانجمعیت چرباسید

A10 A9 A8 A7 A6 A4 A3 A1
59/6 ± 09/0 a 14/6 ± 08/0 bc 67/5 ± 08/0 ef 35/6 ± 01/0 ab 85/5 ± 09/0 de 51/5 ± 03/0 f 19/6 ± 04/0 bc 61/5 ± 1/0 ef 96/5 ± 15/0 cd اسیدپالمیتیک
19/5 ± 2/0 a 51/0 ± 28/0 b 73/0 ± 04/0 b 37/1 ± 69/0 b 63/1 ± 64/0 b 72/0 ± 16/0 b 79/0 ± 08/0 b 69/0 ± 11/0 b 98/0 ± 98/0 b اسیداستئاریک
47/24 ± 11/0 b 2/28 ± 67/0 a 37/22 ± 08/0 cd 29/24 ± 65/0 b 22± 93/0 d 17/23 ± 1/0 bcd 29/23 ± 19/0 bcd 1/22 ± 01/0 d 15/24 ± 01/1 bc اسیداولئیک
49/15 ± 66/0 e 54/60 ± 43/0 d 83/66 ± 2/0 a 95/63 ± 04/0 c 49/64 ± 27/0 bc 58/66 ± 17/0 a 23/65 ± 03/0 b 8/66 ± 04/0 a 87/63 ± 4/0 c اسیدلینولئیک
76/45 ± 02/1 a 7/2 ± 08/0 b 58/2 ± 01/0 b 61/2 ± 07/0 b 05/3 ± 06/0 b 08/2 ± 08/0 b 72/2 ± 16/0 b 3± 16/0 b 13/3 ± 13/0 b اسیدلینولنیک

5/97 09/98 18/98 57/98 02/97 06/98 22/98 2/98 09/98 مجموع
است.تیماردوبیندارمعنیاختالفوجودعدممعنیبهردیفهردریکسانحروف



یک...اکولوژتنوعیبررس178

.گیرندیمقراریطمحتأثیرتحتکمتریفیکصفات
یابیارزيبرایمناسبیارمعیفیکصفاتازاستفادهینبنابرا
بهمربوطیفیکيهادادهازحاصلیجنتااست.تنوع

فرماست.آمده5جدولدریدسفکتانمختلفيهاجمعیت
یمهنویستادهاصورتبهمختلفيهاجمعیتدررشد

وايیزهسرنيهاصورتبهبرگشکلشد.دهمشاهیستادها
صورتبههاجمعیتیشتربدربرگنوكشکلویخط

کركیتوضعشد.مشاهدهیزتنوكویدهکشوباریک
یرسابهنسبتیشتريبتنوعکركنوعوکاسبرگیهحاش

یمادگوپرچمیريگقراریتوضعدادند.نشانیفیکصفات
حالتبود.متفاوتمختلفيهاجمعیتدرهمبهنسبت
نشانهاجمعیتدریشتريبیفراوانو کاللهازبلندترپرچم

ياقهوهتازردازمختلفيهاجمعیتدربذررنگداد.
بود.یرمتغیممالياقهوهونروش

یکمصفاتتمامبراساسهاجمعیتبنديگروه
انجام شدWardروشبهشدهیريگاندازهیکیمورفولوژ

دوبهراهاجمعیتکل،مذکوردارنگارهبرازش).1(شکل
ازمذکوربرازشادامهکهکردیمتقسBوAيمجزاگروه

براساسرایبررسمورديهاجمعیتیدسی،اقلدهفاصله
گروهدرکرد.یمتقسمجزاگروهسهبهیکمورفولوژصفات

گروهدرگرفتند.قرار11و4،7،9يهاجمعیت)1A(اول
نظرازکهگرفتندقرار8و3،6يهاجمعیت)2A(دوم

داشتند.رایرمقادینکمتریبررسموردصفاتبیشتر
گرفتند.قرار)B(سومگروهدر10و1،2،5يهاجمعیت

Wardروشبهیدسفکتانیکمصفاتتمامیهتجزازحاصلیتیجمعینبدارنگاره-1شکل

يهاجمعیتدرچربیدهاياسدرصدیانسوارتجزیه
اختالف%1سطحدرزراعیکتانویدسفکتانمختلف

درصدیانگینمیسهمقاازحاصلیجنتاداد.نشاندارمعنی
وکتانینبیاديزتفاوتکهدادنشانچربیدهاياس

اختالفینهمچندارد.وجوداساسینابریدسفکتان
یدسفکتانمختلفيهاجمعیتدرچربیدهاياسدرصد

ویداسیکاولئید،اسیکتیپالمچربیدهاياسيبرا
دادنشاننتایج).6(جدولاستدارمعنییداسینولئیکل

کتانبرابر18/4سفیدکتاندراسیدیکلینولئمیزانکه
اسیدهايسایرنظرازکهحالیستدراین.باشدمیزراعی
رابیشتريمقادیرزراعیگونهشده،گیرياندازهچرب
دارد.
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درموجودچربیداسجنپیککانونیهمبستگمقادیر
خاكویمیاقلویژگیهشتبایدسفکتانبذرروغن

چهاردرکهدهدیمنشان)7(جدولیاهگیناهايیشگاهرو
شدهیحتصحیککانونیهمبستگيدارایککانوناولیرمتغ

واقعدرشدهیحتصحهايیهمبستگ.باشدیمتوجهقابل
یککانونهايیهمبستگازیبیتقراریبانيبرآوردها

,Sharma(باشندیم هايیهمبستگدومتوان).1996
گروهیکیککانونیرمتغیانسوارمقداریانگربیککانون
.شودمییهتوجیگردگروهیککانونیرمتغتوسطکهاست

وسومدوم،اول،یککانونهايیهمبستگيبرایرمقادینا
بهبود.81/0و99/0،97/0،92/0یبترتبهچهارم
بهمربوطیککانونیرمتغیناولییراتتغ%99،یگردعبارت

بهطومربیککانونیرمتغیناولتوسطچربیدهاياس
با.شودمییهتوجهایشگاهروخاكویمیاقلیاتخصوص

Wilk’s(المبدایلکسوآزمونبراساسینکهابهتوجه

lambda(شدند،دارمعنینیککانواولیرمتغسهتنها
یرتفسيبراسومودوماول،یکونکانیرهايمتغینبنابرا

شدند.بردهبکاریجنتا

سفیدکتانمطالعهموردهايرویشگاهخاكواقلیمیخصوصیاتوچرباسیدهايبینکانونیکهمبستگی-7جدول
Pr>F کانونیکهمبستگیمجذور شدهتصحیحکانونیکهمبستگی کانونیکهمبستگی شماره
0001/0 99/0 99/0 99/0 1
0001/0 97/0 98/0 98/0 2
0025/0 92/0 94/0 96/0 3
0507/0 81/0 89/0 90/0 4
6307/0 18/0 33/0 43/0 5

کانونیکیرمتغیناولشدهاستانداردیککانونضرایب
تأثیربایداسیکاولئکهدادنشانچربیدهاياسبهمربوط
دررا یشتريبسهمیمنفتأثیربایداسینولئیکلومثبت
ینایرمقاد).8(جدولداشتندیککانونیرمتغینایلتشک
یمیاقلیاتخصوصبهمربوطیککانونیرمتغیناولدریبضرا

جذبقابلیمپتاسمثبتویادزتأثیرازحکایتهارویشگاه
یرمتغیلتشکدرجذبقابلفسفربزرگویمنفتأثیروخاك
یدهاياسیککانونیرمتغیندومیبضرا.داردمربوطهیککانون

نشانیرمتغینابررا چربیدهاياستمامیمنفتأثیرچرب
چربیدهاياسسومیرمتغدرکهستیحالدریناداد.
نشانیرمتغینابررا یتوجهقابلمثبتتأثیریداسیکپالمت
یمیاقلیاتخصوصسومودومیککانونیرهايمتغدرداد.
یمنفومثبتتأثیربایبترتبهجذبقابلفسفر،هایشگاهرو

يبارهاباارتباطدرداد.اختصاصخودبهراسهمیشترینب
رفت.بکاریجنتاسیرتفدر4/0ازبزرگتریرمقاد،یککانون

وباالیهمبستگيداراچربیدهاياسیککانونیرمتغیناول
یهمبستگویداسیکاولئویداسیکتیپالمیزانمبامثبت

یاتخصوصاولیککانونیرمتغدربود.یداسینولئیکلبایمنف
یککانونيبارهایرمقادنشد.مشاهدهییباالیهمبستگیمیاقل
یداسینولنیکلیزانمبادومکانونیکیرمتغچربیدهاياس

فسفرینبمثبتیهمبستگینهمچنداد.نشانیتمثیهمبستگ
بارش،ECی،آلمادهدرصدجذب،قابلیمپتاسجذب،قابل
دومیرمتغیعامليبارهابایانهساليدمایانگینمویانهسال

کینینوللیزانمبرشدهذکرمواردتأثیریانگربکهشدهمشاهده
یرمتغیعامليبارهابراساس.باشدمیبذرروغندریداس

یآلمادهدرصدوpHیشافزاباکهگرفتیجهنتتوانیمسوم
البته .یابندیمیشافزایداسیکتیپالموینولنیکلخاك،

یککانونیرهايمتغوچربیدهاياسینبهايیهمبستگ
يبارهاازحاصلیرتفسبعکس،ویمیاقلیاتخصوص

کرد.ییدأترایککانون
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خاك)واقلیمیخصوصیاتوچرباسیدهايکانونیک(همبستگیاولکانونیکمتغیرسهدرکانونیکضرایب-8جدول
دیگرگروهکانونیکمتغیرباصفتهمبسگی کانونیکبارهاي شدهاستانداردکانونیکضرایب

صفات
3 2 1 3 2 1 3 2 1
77/0 25/0- 44/0 80/0 25/0- 44/0 11/1 65/0- 39/0- اسیدتیکیپالم

اسیدهاي
22/0چرب 24/0 10/0- 23/0 24/0 10/0- 12/0- 20/1- 28/0 اسیداستئاریک

07/0 29/0- 90/0 07/0 29/0- 90/0 07/0 46/3- 72/0 اسیداولئیک
30/0- 05/0- 94/0- 31/0- 05/0- 94/0- 63/0 49/3- 59/0- اسیدلینولئیک

58/0 65/0 06/0 60/0 66/0 06/0 55/0 -08/0 02/0 اسیدلینولنیک
33/0 76/0 05/0 35/0 77/0 05/0 78/1- 14/1 56/4- جذبقابلفسفر

خصوصیات
اقلیمی

و
خاك

30/0 70/0 30/0 31/0 71/0 30/0 69/0 20/0 53/3 جذبقابلپتاسیم
46/0 51/0 20/0 48/0 52/0 20/0 74/0 39/0- 07/0- آلیمادهدرصد
11/0 47/0 28/0- 11/0 48/0 28/0- 48/1 27/0- 20/1 EC

48/0 14/0- 03/0- 50/0 14/0- 03/0- 34/1 15/0- 20/0- pH

24/0- 05/0 22/0- 25/0- 05/0 22/0- 81/0- 76/0 71/1- ارتفاع
08/0 78/0 15/0 09/0 79/0 15/0 03/0 32/0 68/0 سالیانهبارش
20/0 40/0 02/0- 21/0 41/0 02/0- 00/0 00/0 00/0 دمامیانگین
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بحث
مـورد منـاطق درسـفید کتانگیاهکهدادنشاننتایج

دریـا، سطحازمتر2176تامتر1551ارتفاعدربررسی
ــزان ــطمی ــايمتوس ــالیانهدم ــه4/14- 8/12س درج

سـال درمتـر میلـی 427- 276بارشمیزانوسلسیوس
هـاي رویشـگاه خـاك بـه مربـوط خصوصیاتروید.می

توانـایی سـفید کتانگیاهکهدادنشانسفیدکتانمختلف
بـا ،داردراECوpHهـا، خاكازوسیعیدامنهدررشد
دهـد. مـی تـرجیح راترسبکبافتباهايخاكحالاین

چنـدانی تأثیررویش،محلشیبرسدمینظربهبنابراین 
بـه نیـاز موضـوع اینبیانالبتهندارد،گیاهاینرویشبر

دادنشانآمدهبدستاطالعاتدارد.تردقیقهايبررسی
تعـداد ازآوريجمـع مـورد يهـا جمعیتدرگیاهاینکه 

هـاي محـل بـه توجـه باکهاستشدهتشکیلاندکیافراد
ایننیازدارد.وجودآنهاشدنمنقرضاحتمالگیاه،رشد
کـم ارتفـاع ماننـد خـاص میکروکلیمـایی شرایطبهگیاه

منـاطق ارتفـاع ووحشـی هـاي گونـه سـایر بـه (نسبت
متوسطبارندگیوپاییندمايتحملتواناییآوري)،جمع

هـم ازجداوکوچکيهاجمعیتگیاهاینکهشدهباعث
نیـز وژنتیکـی شـدن رانـده احتمالبنابراینباشد،داشته

Dostalek(داشتخواهدوجودآمیزيخویشرويسپ

et al., شـد خواهـد باعثعاملایندر نهایت که)2010
تغییـرات انـدك بـا وشدهکاستههاجمعیتژنتیکیتنوع

بنـابراین بیاید.بوجودگیاهانرفتنبینازامکانمحیطی
فـراهم وگیاهاینمیکروکلیماییشرایطازگرفتنالگوبا

وکـردن اهلـی بـه تـوان میآنرشدطبیعیشرایطکردن 
آوريجمـع بـا طریـق ایـن بهوکرد اقدامگیاهاینکشت

الزماصـالحی کارهـاي انجامومنطقهیکدرهاجمعیت
مورد درنمود.اقداممحیطبابیشترپذیريسازشمنظوربه

رویشـگاهی بهینهشرایطتعیینواکولوژیکیهايویژگی
بـه  توجـه بـا کند، ایجادراعملکردبیشترینکهگونهاین

نظـر بهاما داد،نظرقاطعیتباتواننمیموجوداطالعات
مختلـف يهـا جمعیـت درشـده دیـده اختالفاترسدمی

مربوطـه جمعیتخاصژنتیکومحیطتأثیرازبرآیندي

درهـا جمعیـت بررسـی بـدون تـوان نمیرو از ایناست،
نیبیشـتر حصـول را براي مناسبشرایطیکسان،شرایط

.کردبیانعملکرد
عرضهمانندیمهمصفاتمطالعهمورديهاجمعیتدر

شاخهتعدادین،آذگلطولین،آذگلدرگلتعدادیاه،گ
دارايخشکمادهدرصدوخشکوزنتر،وزنی،فرع

بذربهمربوطصفاتکهحالیدر،باشندمیزیاديتنوع
بهنسبترا تنوعینکمترهزاردانه)وزنوعرض(طول،

ینااندكیريپذتأثیریانگربکهدادندنشانصفاتیرسا
ازجملهشدهیانبصفاتازیاريبساست.یطمحازصفات
ییدارویاهانگپرورشوکشتدرارزشمندصفات

تنوعبررسیبا)2003(همکارانوSaeidi.باشندیم
ايمالحظهقابلاختالفزراعیکتانهايژنوتیپدرژنتیکی

طولفرعی،هايساقهطولازجملهمواردبرخیدررا
گزارشمختلفهايجمعیتبین…وبوتهوزنریشه،
کردند.

یااشباعانواعازاستممکنچرباسیدهاي
غیراشباعچرباسیدهايازبعضیباشند.غیراشباع

لینولنیکولینولئیکهاينامبهمضاعفپیونددچنداراي
اینوجود باشوند،نمیساختهمابدندرهستند که اسید
چرباسیدهايمتابولیسمیمسیردرچرباسیداولین
سایرمسیرهااینطیکهباشندمی3امگاو6امگا

سنتزراغیرضروري)چرب(اسیدهايچرباسیدهاي
ازبایدفقطربچاسیدهاياینخودینابنابرکنند،می

راآنهادلیلهمینبه،ندشوتأمینمصرفیغذاهايطریق
در)ضروري(چرباسیدهاينامند.میچرباسیدهاي
سدازدارند،نقشآنهاپذیريانعطافوغشاهاساختمان

کلسترولیسممتابولدروکردهحمایتپوستدفاعی
Bhatty(کنندمیشرکت & Cherdkiatgumchai,

يهاجمعیتدریداسینولنیکلویکاستئاریزانم).1990
یولنبوديدارمعنیتفاوتيدارایدسفکتانمختلف

ینبدریداسینولئیکلویتیکپالمیک،اولئمقدار
دادندنشانيآماردارمعنیاختالفمختلفيهاجمعیت

نور،رشد،یطمحيدماازیناشتواندیماختالفاتیناکه



یک...اکولوژتنوعیبررس182

,Ayerza(باشدرشدیطمحارندگیبیزانموخاكنوع

1995(.RaneyوDiederichsen)2002(بررسیضمن
گیاهیژنبانکدرموجودروغنیهايکتانروغنمیزان
میانگینبودند،شدهآوريجمعدنیاسراسرازکهکانادا
هايترکیبمیزانوانواعو% 3/38راارقامروغن

،)%5/5(یداسیکتیمپالراروغنیکتانچرباسیدهاي
ینولئیکل،)%2/22(یداسیکاولئ،)%5/4(یداسیکاستئار

در.کردندگزارش%53یداسینولنیکلو%2/13یداس
ید،اسیکاستئارید،اسیکپالمتیرمقادیدسفکتانبارابطه

یبترتبهیداسینولنیکلویداسکینولئیلید،اسیکاولئ
استشدهگزارش7/5و5/6،2/2،5/21،1/64
)Yermanos, همکارانوRanjzadکهگونههمان).1966
)b2009(یوحشيهاگونهچربیدهاياسبارابطهدر

اسیدمیزانیزنپژوهشینادر،کردندگزارشکتانجنس
اینیزانمازبیشترمطالعهموردگونهدر6امگاچرب
شد.مشاهدهکتانزراعیگونهدرضروريچرباسید

متغیرهدورابطهکانونیک،بارهايکهالزم به یادآوریست
سایراثرحذفبامربوطهکانونیکمتغیرومتغیریکبین

هرسهمکانونیکضرایبکهحالیدرباشند،میمتغیرها
سایرحضوردرمربوطهکانونیکمتغیرتشکیلدررامتغیر

پیشنهاد) Sharma)1996روینااز.دهندیمنشانمتغیرها
درمتغیرهراهمیتتعیینبرايکانونیکضرایبکهکرد

تعیینبرايکانونیکبارهايوکانونیکمتغیرهايتشکیل
یککانونیهمبستگیجنتابراساسشود.بردهبکارآنهامفهوم

یجهنتتوانیمیمیاقلیاتخصوصوچربیدهاياسینب
جذب،قابلیمپتاسجذب،قابلفسفریشافزاباکهگرفت

،یانهساليدمایانگینمویانهسالبارش،ECی،آلمادهصددر
ینهمچن.یابدیمیشافزابذرروغندریداسیکنینوللیزانم
یداسیکپالمتیزانمخاك،یآلمادهدرصدوpHیشافزابا
.یابدیمیشافزایزن

یصـفات دنبـال اصـالحگر ،ییدارویاهانگاصالحدر
ودهـد یشافزارایاهگهمؤثرمادهوخشکمادهکهاست

بـه توجـه بـا دهد.بهبودرایاهگیرتکثهايیوهشعالوههب
دارویـی، اسـتفاده مـورد بخشعنوانبهکتاندانهکاربرد

طـول یـاه، گارتفـاع ین،آذگلدرگلتعدادانندمیصفات
ازجملـه هزاردانـه وزنوخشـک مـاده درصدین،آذگل

یدسفکتانیاهگنظرموردمحصولیدتوليبرامهمصفات
نظـر از6Aو9Aهـاي رویشـگاه منظـر اینازوهستند

ازهزاردانـــه)(وزنبیشـــتروزنبـــابـــذرهاي تولیـــد
همچنین.باشدمیگیاهایناصالحدرمناسبهايانتخاب

درخشـک وتـر وزنتولیـد نظـر از7Aو5Aرویشگاه
حائزدومرویشگاهدرخشکمادهدرصدواولرویشگاه

طـول وبیشـتر گـل تعـداد کـه آنجاازباشند.میاهمیت
نیـز بیشـتري هـاي دانـه تولیـد بـه منجـر بیشترآذینگل
مناسـبی انتخـاب توانـد مـی نیز10Aرویشگاهگرددمی

گیاهـان بـذرهاي  چـرب اسیدهايترکیبهمچنینباشد.
تفـاوت اسـید لینولئیـک واولئیکنظراز10Aرویشگاه

اهدافبهبا توجه کهدادنشانهارویشگاهسایربابارزي
باشد.اهمیتحائزتواندمیاصالحی

ـ یريگنتیجهعنوان به نتـایج تـوان گفـت کـه    مـی یکل
ـ ازحاصل یتوشـیمیایی فویکیمورفولـوژ تنـوع یبررس

دهدیمنشانیدسفکتانییدارویاهگمختلفهايیپژنوت
وجودهاجمعیتینبدرنظریناازییباالیاربستنوعکه

تفـاوت چـرب اسـیدهاي ترکیـب نظـر ازهمچنین،دارد
.شدمشاهدهزراعیگونهبامطالعهموردگونهبینزیادي

تنـوع وجوديسازیاهلواصالحالزمهینکهابهتوجهبا
يبـرا يامقدمـه تواندیمپژوهشینارو،از این،باشدمی

نکتهایناستالزمپایاندرباشد.آیندهیاصالحارهايک
اسـت بهتـر مطلوب،گیرينتیجهبرايکهشودخاطرنشان

قـرار ارزیـابی مـورد گونـه اینازبیشتريهايرویشگاه
یـا ومحیطـی عوامـل بـودن دخیـل تعیـین برايوگیرد

شـرایط دریاهانگشدهمشاهدهتنوعبارابطهدرژنتیکی
شوند.بررسییکسان

بـا منـاطق درسفیدکتانگیاهرسدمینظربهبنابراین 
سـالیانه دمـاي متوسـط دریا،سطحازارتفاعمتر 1700

متـر، میلی340سالیانهبارشمیزانسلسیوس،درجه13
هـاي شـیب درودرصـد 50تا45نسبیرطوبتمتوسط
.داشته باشدباالتريعملکردجنوبی
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Abstract
Linum album Ky. ex Boiss, belonging to the Flax family, is one of the endemic plants in Iran.

To investigate the genetic diversity of this plant with using of morphological traits and fatty acid
profile, 11 populations of this plant were selected from Hamadan province. In spring and
summer of 2014, five whole-plant samples were selected randomly from each population at
flowering and seed ripening stage. Then, quantitative (33 traits) and qualitative measurements
(9 traits) were done with five replications for each trait. Data were analyzed by SAS.v9.2
software. Means were compared by Duncan's multiple range test (at the 5% level), and the
relationship between fatty acids and climate characteristics were measured using canonical
correlation. According to the results, this species grows in Hamadan Province at an altitude of
1551 to 2176 meters above sea level. Populations showed significant differences in all traits at
the 5% level except six of them, including length, width, and length to width ratio of stem
leaves as well as length to width ratio of bracts. The results showed that palmitic acid
(5.5-6.5%), stearic acid (0.5-5.1%), oleic acid (21.9-28.1), linoleic acid (15.4-66.8%) and
linolenic (2.0-45.7%) acid were the main components of the fatty acid in seeds of flax and
Linum album, and a large difference was found for the percentage of these compounds between
the two species and in different populations of Linum album. Canonical correlation of
geographical and ecological characteristics with the fatty acids of seeds showed that the amount
of linolenic acid in the seed oil is increased with the increase in available phosphorus, available
potassium, organic matter, EC, annual precipitation, and mean annual temperature. The yield of
Linum album was higher in areas with an altitude of 1700 m, average annual temperature of
13°C, annual rainfall of 340 mm and southern slopes. Although introducing a population for
cultivation and domestication of Linum album needs more researches, our results showed that
populations A1, A4, A7 and A10 were potentially more suiteable.
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