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 چکیده

 در موجود های( اکوتیپ) جور بوم در یتوجه شایان ژنتیکی تنوع که است ایران بومی های گونه از (.Rosa canina L) وحشی نسترن

 ۀمنطق پنج وحشی نسترن های جور بوم در موجود اشباع و غیراشباع چرب اسیدهای نوع و میزان ۀمقایس منظور به بررسی این دارد. کشور

 دستگاه با چرب اسیدهای ۀتجزی و سوکسله دستگاه با ها بذر از روغن استخراج گرفت. صورت 1939-1931 سال در اصفهان استان

 داد نشان نتایج گرفت. انجام )خوراسگان( اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه آزمایشگاه در (GC) گازی (کروماتوگرافی) نگاری فام

 چرب اسیدهای بین از آمد. دست به %(13/7) آغچه و %(19/11) کیش میان های جور بوم از بیترت به روغن درصد کمترین و بیشترین

 %(،00/11) جمشید کپه های جور بوم از بیترت به آراشیدونیك و پالمیتولئیك اولئیك، لینولنیك، لینولئیك، اسید میزان بیشترین غیراشباع،

 پالمیتیك اشباع چرب اسیدهای میزان کمترین آمد. دستبه %(12/0) زرنه و %(22/0) آغچه %(،11/22) صادقیه %(،91/21) زرنه

 چرب اسید میزان کمترین صادقیه و زرنه جمشید، کپه های جور بوم شد. مشاهده ادقیهص جور بوم در %(77/1) استئاریك و (93/9%)

 صادقیه های جور بوم از بیترتبه غیراشباع چرب اسیدهای مجموع میزان کمترین و بیشترین همچنین ند.شتدا را میریستیك اشباع

 باالی درصد نشتدا با یموردبررس مناطق در وحشی های نسترن های جور بوم بذرهای روغن آمد. دست به %(11/31) آغچه و %(17/39)

 .هستند فرد منحصربه دارویی و ای تغذیه های ویژگی ازنظر ،9-مگاا به 9-مگاا مناسب نسبت همچنین و غیراشباع چرب اسیدهای
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ABSTRACT 
Dog Rose (Rosa canina L.) is a wild native species in Iran, with a significant genetic diversity. The purpose of this 
research was to study quantitative and qualitative characteristics of saturated and unsaturated fatty acids dog rose 
ecotypes in five habitats of Isfahan province in 2014-2015. Oil was extracted from seeds by using soxhlet apparatus; 
the fatty acid composition of oil was characterized and quantified using gas chromatography (GC) in the laboratory of 
Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch. According to the results, the highest and the lowest oil 
percentage were observed in ecotypes from Miyankish-kashan (11.43%) and Aghcheh-Buin va Miyandasht (7.89%), 
respectively. The highest amount of unsaturated acids including linoleic, linolenic, oleic, palmitoleic and arachidonic 
acid were obtained in Kopehjamshid-Tiran (55.00%), Zarneh-Buin va Miyandasht (28.38%), Sadeghiyeh-
Fereydonshahr (22.58%), Aghcheh-Buin va Miyandasht (0.22%) and Zarneh-Buin va Miyandasht (0.12%), 
respectively. Sadeghiyeh-Fereydonshahr had the lowest amounts of saturated acids of palmitic (3.69%) and stearic 
acids (1.77%), respectively. The ecotypes from Kopehjamshid-Tiran, Zarneh-Buin va Miyandasht, and Sadeghiyeh-
Fereydonshahr had the lowest amount of myristic acid. Seed fatty acid analysis showed the minimum amount of total 
unsaturated fatty acids in Sadeghiyeh- Fereydonshahr (93.87%) and its minimum in Aghcheh-Buin va Miyandasht 
(91.51%), respectively. In this research, seed oil of Dog rose ecotypes from the studied habitats have unique 
nutritional characteristics and medicinal properties due to a high percentage of unsaturated fatty acids and an 
appropriate omega-6 to omega-3 ratio. 
 
Keywords: dog rose (Rosa canina L.), ecotype, gas chromatography (GC), saturated and unsaturated fatty acids, 
seed, soxhlet. 
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 مقدمه

 نام و .Rosa canina L علمی نام با وحشی نسترن

 یا افراشته ۀدرختچ صورت به Dog rose انگلیسی

 وردها ۀراست به متعلق گیاه این است. چندساله گسترده،

(Rosales)  وردسانان ةتیر و (Rosaceae) و است 

 در آسیا غرب و اروپا در گسترده صورت به خودرو طور به

 یافت زارها بوته همچنین و ها رهصخ یرو خشک مناطق

 ۀمنطق در گیاه این پراکنش ایران، کشور در شود. می

 غرب، غرب، شمال شمال، نواحی در و است تورانی_ایرانی

 متر 7 تا 1/0 بین آن ارتفاع روید. می ایران شرق و مرکز

 دارد رویش محل اقلیمی شرایط به بسته و است

(Khatamsaz, 1992; Omidbaigi, 2005; Saeedi 

Aboeshaghi & Omidbaigi, 2009; Sindrak et al., .

2012; Cunja et al., 2015.) 

 بیشتر در دارو نوانع به وحشی نسترن ایه میوه از

 وحشی نسترن ةمیو است. شده یاد ها (فارماکوپه) دارونامه

 ب، ویتامین آ، ویتامین ث، ویتامین زیادی مقادیر

 کاروتنوئیدها، فسفر، پتاسیم، فالونوئیدها، فنولی، ترکیبات

 پاداکسندگی ترکیبات منبع یک و توکوفرول ها، تانن

 ;Moure et al., 2001) دارد غنی (اکسیدان آنتی)

Demire & Ozcan, 2001; Omidbaigi, 2005;.) روغن 

 از باالیی نسبت وحشی نسترن بذرهای از تولیدی

 و آ ویتامین کاروتنوئیدها، غیراشباع، چرب اسیدهای

 و است ارزشمند ای تغذیه لحاظ از که ددارن فالونوییدها

 ها بیماری درمان در آن یاستحصال روغن از وانت می

 در مؤثره مواد (.Szentmihaly et al., 2002) کرد استفاده

 صفراوی، های سنگ ها، کلیه مداوای برای وحشی نسترن

 روماتیسم، آرتریت دیابت، هموروئید، ادراری، مجاری

 التهابی های بیماری بهبود و آنفوالنزا ردگی،سرماخو

 باعث نسترن گیاه ةمیو ۀروزان مصرف د.شو می استفاده

 و چاق افراد در عروقی قلبی های بیماری خطر کاهش

 های میوه .شود یم فشارخون و کلسترول کاهش همچنین

 از جلوگیری در تواند می وحشی نسترن دارویی

 جهش، ضد اریگذاثر همچنین ها، چربی اکسیدشدن

 ;Larsen et al., 2003) دارد باال پاداکسندگی قابلیت

Rein et al., 2004; Saeedi Aboeshaghi &. 

Omidbaigi, 2009; Eyvazzadeh et al., 2010;. 

Gholampour et al., 2012; Andersson et al., 2012). 

 تحت اصل در مؤثره مواد یا ثانویه های متابولیت

 ساخت ولی شوند، می ساخته ژنتیکی فرآیندهای کنترل

 قرار نیز محیطی یها عامل تأثیر تحت ترکیبات این

 در هایی پذیریتغییر باعث محیطی یها عامل گیرد. می

 ها آن ةمؤثر مواد کیفیت و کمیت دارویی، گیاهان رشد

 در مهمی نقش نیز )ادافیکی( خاکی یها عامل .شود یم

 شرایط (.Omidbaigi, 2005) دارد ترکیبات این ساخت

 محل محیطی یها عامل و کاشت محل هوایی و آب

 چرب اسیدهای ترکیب و میزان بر روغنی گیاهان رویش

 (.Gurr, 1980) است تأثیرگذار ها آن بذرهای

 های چربی از بخشی یا و آزاد صورت به چرباسیدهای

 اجزای بدن، وساز سوخت در کلیدی نقش که اند، پیچیده

 بدن، انرژی تأمین غشاها، ةدهند تشکیل ضروری

 ها( )ویتامین مواد ونقل حمل ذخیره، ها، ژن ةکنند تنظیم

 اسیدهای .(Rustan & Drevon, 2005) کنند می ایفا

 کلی ۀدست دو به کربن-کربن ۀدوگان پیوند پایۀ بر چرب

 و (Saturated fatty acids) اشباع چرب اسیدهای

( Unsaturated fatty acids) غیراشباع چرب اسیدهای

 ها آن کربن اتم اشباع چرب اسیدهای .شوند یم تقسیم

 در که یدرصورت شود، می تکمیل هیدروژن های اتم با

 کربن با هیدروژن های اتم غیراشباع چرب اسیدهای

 11 تا 51 شامل چرب اسیدهای بیشتر شود. می جایگزین

 Rustan & Drevon, 2005; Food) هستند کربن اتم

and Agriculture Organization, 2010.) 

 گلرنگ روغن اولئیک اسید میزان سرد مناطق در

 اسید میزان شرایط این در دهد، می نشان افزایش

 نشان  که افتی کاهش لینولئیک اسید ویژه به و لینولنیک

 و مثبت تأثیر چرب اسیدهای پایین دمای در دهد می

 ,.Belgin et al) کنند می ایجاد یکدیگر روی منفی

 افزایش با اولئیک اسید میزان دیگری بررسی در .(2007

 با رسد می نظر به که کرد پیدا افزایش زیتون گیاه در دما

 چرب اسید این میزان آبی، تنش ایجاد و دما افزایش

  (.Esmaeili et al., 2012) است افتهی افزایش

 اسید درصد مختلف هوایی و آب شرایط در

 روغن تئاریکاس اسید و اولئیک اسید لینولئیک،

 ,.Jose et al) داشتند داری معنی تفاوت آفتابگردان

 میزان بر کمی تأثیر اقلیمی های پذیریتغییر (.1990

 میزان گرم مناطق در دارند، غیراشباع چرب اسیدهای
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 از بیشتر کمی سویا روغن پالمیتیک چرب اسید

 در (.Rebetzkh et al., 2001) است سرد مناطق

 پالمتیک چرب اسید میزان مرتفع و سرد مناطق

 اسید افزایش سبب هوا شدن گرم و افتی کاهش

 (.Wilcox & Cavins, 1992) شد پالمیتیک

-)اُمگا لینولئیک مانند غیراشباع چرب اسیدهای

 های بیماری کاهش در اولئیک (،3-)اُمگا لینولنیک (،6

 درمان و دیابت بیماری ها، رگ گرفتگی قلبی،

 (.Gercekcioglu et al., 2007) هستند مؤثر ها سرطان

 برای ،3-اُمگا به 6-اُمگا چرب اسیدهای مناسب نسبت

 ضروری چشم (رتینال) شبکی و مغز طبیعی فعالیت

 بذرهای روغن .(Corliss & Anderson, 1990) است

 چرب اسیدهای (پروفایل) نمای رخ وحشی نسترن

 یکی عنوان به را  آن توان می که طوری به ،دارد استثنایی

 اسیدهای محتوای نظر از گیاهی های روغن برترین از

 ای تغذیه صنایع در و آورد شمار به 3-اُمگا چرب

 (.Eyvazzadeh et al., 2010) کرد استفاده

 وحشی نسترن بذرهای چرب اسیدهای ترین عمده

 و پالمیتیک اولئیک، لینولنیک، لینولئیک، شامل

 اسیدهای نتری عمده نیب  نیا در که هستند. استئاریک

 و لینولنیک بیترت به وحشی نسترن در غیراشباع چرب

 آن غیراشباع چرب اسید عمده و است لینولئیک

 (.Wenzig et al., 2008; Ercisli, 2007) است پالمیتیک

 در وحشی نسترن بذرهای از تولیدی روغن بررسی در

 اسیدهای را کل روغن درصد30از بیش ایران غرب جنوب

 چرب اسیدهای را آن درصد50از کمتر و غیراشباع چرب

 & Saeedi Aboeshaghi) دهد می تشکیل راشباعیغ

Omidbaigi, 2009.) Ozcan (2002) چرب اسیدهای 

 ترکیه مناطق برخی در یوحش نسترن بذرهای روغن

 های گونه روی پژوهشی در (.Ercisli, 2007) کرد گزارش

 جنس در موجود چرب اسیدهای وردسا، جنس مختلف

 کرد. بررسی ترکیه در را وحشی نسترن جمله از ساورد

 رز و وحشی نسترن هایربذ از تولیدی روغن بررسی در

 چرب اسیدهای میزان ،(Rosa damascenea) محمدی

 Kazaz et) ندشد مقایسه وردسا گونه دو این غیراشباع

al., 2009.) روغن فیتوشیمیایی ترکیبات بررسی در 

 در گیاه این نارس و رسیده بذرهای در وحشی نسترن

 در (.Barros et al., 2011) ندشد مقایسه پرتغال کشور

 با و شناسایی وحشی نسترن روغن ترکیبات لهستان

 (Camelina) وحشی کتان و گردو از تولیدی روغن

 دیگر، پژوهشی در (.Grajzer et al., 2015) شدند مقایسه

 جنوب در وحشی نسترن بذرهای روغن چرب اسیدهای

 Saeedi) شد بررسی منطقه پنج در ایران غرب

Aboeshaghi & Omidbaigi, 2009.) 

 محیطی یها عامل تأثیر بررسی پژوهش این از هدف

 نسترن بذرهای از استحصالی روغن کیفیت و کمیّت بر

 بهترین یافتن و اصفهان استان از منطقه پنج در وحشی

 ایاسیده نمای رخ و روغن درصد نظر از (اکوتیپ) جور بوم

 بود. یموردبررس مناطق در غیراشباع چرب
 

 ها روش و مواد

 اسیدهای کیفی و کمی های ویژگی بررسی منظور به

 وحشی نسترن های میوه وحشی، نسترن بذرهای چرب

 و آغچه کیش، میان زرنه، جمشید، کپه ۀمنطق پنج از

 5333-5337 سال در اصفهان استان توابع از صادقیه

 هوایی و آب و غرافیاییج مشخصات شد. آوری گرد

 خاک های ویژگی و 5 جدول در یموردبررس مناطق

 است. شده داده نشان 1 جدول در مناطق

 
 اصفهان استان در یموردبررس مناطق ۀسال ده هوایی و آب و جغرافیایی های ویژگی .5 جدول

Table1. Some of climactic characteristics of studied regions in Isfahan province 
Region 

Property Kopehjamshid Zarneh Miyankish Aghcheh Sadeghiyeh 
Location Tiran

 
Buin va Miyandasht

 
kashan

 
Buin va Miyandasht

 
Fereydonshahr 

Longitude (E°) 51°  12'  25" 50°  04'  38" 51°  13'  53" 50°  03'  31" 50°  12'  16" 
Latitude (N°) 32°  49'  16" 33°  06'  56" 33°  48'  04" 33°  04'  35" 32°  56'  53" 
Altitude (m)  2145 2351 1884 2437 2307 
The average annual temperature (C°) 18.15 11.43 19.34 11.43 11.43 
The average annual humidity (%) 37.72 36.01 39.38 36.01 36.01 
The average annual rainfall (mm) 157.38 527.32 125.61 527.32 527.32 
The total average annual sunshine hours (h) 3346.05 3094.41 3055.77 3094.41 3094.41 
Average wind speed (km/h) 3 2.3 1.2 2.3 2.3 

 است. یسموردبرر مناطق به هواشناسی ایستگاه رینت نزدیک به متعلق شدهیاد هواشناسی اطالعات* 

* The listed climactic characteristics belonged to the closest weather station to the studied origins 
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 یموردبررس مناطق خاکفیزیکی و شیمیایی  های ویژگی .1 جدول

Table 2. Some of physical and chemical properties of soil in studied regions 
Soil Description Regions  

Kopehjamshid Zarneh Miyankish Aghcheh Sadeghiyeh 
Soil texture Loam Clay loam Loam Clay loam Silty clay loam 
pH 7.2 7.1 7.4 7.5 7.8 
EC (ds/m) 1.4 3.5 3.1 1.2 2.5 
S.P (%) 41 55 46 51 55 
O.C (%) 1.47 1.95 1.85 0.76 0.98 
CaCO3 (%) 22.7 33.5 34.5 24.2 23 
N (%) 0.186 0.21 0.155 0.081 0.1 
P Av. (mg/kg) 11.5 8.5 12 12.5 35 
K Av. (mg/kg) 250 680 760 360 1100 
Na (me/l) 5.8 17.5 13.9 5.3 12 

 

 با یموردبررس مناطق از میوه آوری گرد و برداشت

 ها میوه رنگ که هنگامی) ها میوه رسیدن زمان به توجه

 هر هوایی و آب موقعیت به توجه با که باشند براق قرمز

 مهر 51 تا شهریور 51 تاریخ از بود( متفاوت منطقه

 در پالستیکی چاقوی با ها میوه از بذرها و گرفت صورت

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه باغبانی معلو آزمایشگاه

 کمترین تا شدند جدا دقت به )خوراسگان( اصفهان

 پذیرد. انجام شیمیایی ترکیبات در آسیب و واکنش

 وةمی درون بذر های نمونه از روغن استخراج منظور به

 وزن را بذر ةشد پودر ۀنمون از گرم 50 یموردبررس مناطق

 مدت به سوکسله ستگاهد از استفاده با آن از پس و کرده

 استخراج عمل سلسیوس  ۀدرج 60 دمای در ساعت شش

 پس شد. استفاده حالل عنوان به هگزان از گرفت. صورت

 دستگاه از هگزان از روغن جداسازی منظور به استخراج از

 هر روغن درصد (.AOAC, 2000) شد استفاده روتاری

 آمد: دست به زیر رابطۀ توسط مناطق از یک
 روغن = درصد 

500[ × 
 وزن بالن حاوی روغن -وزن بالن خالی

] 
 وزن نمونه

 

 را چربی( ةدهند )تشکیل چرب اسیدهای گاه آن

 مربوطه استرهای متیل به ها آن فرار شکل ایجاد منظور به

 کرده، تبدیل Metcalf et al. (1996) روش از استفاده با

  .شد تزریق دستگاه به را آمده دست به محلول سپس

 گازی (کروماتوگرافی) نگاری فام دستگاه مشخصات

Agilent دارای آمریکا کشور ساخت 6530 مدل 

 موئینه ستون و  (FID) ای شعله یزاسیوننیو آشکارساز

Hp-88 و 11/0 داخلی قطر متر،500 ستون )طول 

 سرعت با نیتروژن بود.گاز (میکرومتر1/0 فیلم ضخامت

 استفاده حامل گاز عنوان به دقیقه بر لیتر میلی5 جریان

 ۀدرج 160 روی (Inlet) تزریق محل دمای شد،

 به جداسازی برای دمایی ۀبرنام شد، تنظیم سلسیوس

 ۀدرج 500 روی آون دمای شد، انجام صورت این

 7 سرعت با سپس و ثابت دقیقه پنج مدت به سلسیوس

 سلسیوس ۀدرج 170 دمای تا دقیقه بر لسیوسس ۀدرج

 دمای گرفت، صورت دما این در ثابت دقیقه سی مدت و

 تزریق میزان بود. سلسیوس ۀدرج 150 روی آشکارساز

 زمان چرب اسیدهای شناسایی برای میکرولیتر، 10 نمونه

 استر متیل استانداردهای بازداری زمان با بازداری

 زمان و مقایسه یکسان آزمایشی شرایط تحت شده تهیه

 شد. معین ها نمونه از یک هر بازداری

 تکرار سه با تصادفی کامل طرح قالب در پژوهش این

 نسترن مختلف صفات از آمده دست به نتایج گرفت. صورت

 SAS افزار نرم کمک به ،یموردبررس مناطق در وحشی

 چند آزمون با ها داده میانگین و شد آماری ۀتجزی

 شدند. مقایسه درصد 1 سطح در دانکن ای دامنه
 

 بحث و نتایج

 که داد نشان یموردبررس مناطق واریانس ۀتجزی نتایج

 چرب اسیدهای مجموع ،روغن درصد های عامل

 داری معنی اختالف اشباع چرب اسیدهای و غیراشباع

 (.3 )جدول نداشتد

کیش  میان  جور بومبیشترین درصد روغن از 

( %53/4آغچه )  جور بوماز ( و کمترین میزان آن 73/55%)

ها نشان دادند  میانگین ۀ(. مقایس7به دست آمد )جدول 

با دیگر  کیش میان  جور بومکه درصد روغن در 

. اختالف اشتدار د اختالف معنی یموردبررس های جور بوم

زرنه و آغچه  صادقیه، های جور بومدرصد روغن در 

 دار نبود. معنی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv1PmFjOHKAhUFlSwKHchEDHwQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.agilent.com%2Fen-us%2Fservices%2Fanalytical-instrument-services&usg=AFQjCNHKMlu1PgxLMR9Y-62Th10jtCQong&sig2=dMwAUoD8efvS7YzI-2YF0w&bvm=bv.113370389,d.bGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv1PmFjOHKAhUFlSwKHchEDHwQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.agilent.com%2Fen-us%2Fservices%2Fanalytical-instrument-services&usg=AFQjCNHKMlu1PgxLMR9Y-62Th10jtCQong&sig2=dMwAUoD8efvS7YzI-2YF0w&bvm=bv.113370389,d.bGg
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 یوحش نسترن بذر چرب اسیدهای مجموع و روغن درصد انسیوار ۀیتجز .3 جدول

Table 3. Analysis of variance for oil percentage and total fatty acids of Dog rose seeds 

S.O.V. df 
 MS 

Oil Total unsaturated fatty acids Total saturated fatty acids  
Region 4 7.120** 3.055** 2.412** 
Error 10 0.050 0.224 0.034 

 CV. (%) - 2.44 0.51 2.70 

 .Significant at 1% probability level **                                                                                      . درصد5 احتمال سطح در دار معنی اختالف** 

 

 Szentmihaly et al. (2002) موجود روغن انمیز 

 گزارش درصد11/3-65/6 وحشی نسترن بذرهای در

 درصد31/7 بذرها روغن میزان میانگین طور به که کرد،

 میزان Eyvazzadeh et al. (2010) همچنین بود.

 ۀمنطق وحشی نسترن یبذرها از استحصالی روغن

 در تحقیقی کردند. گزارش درصد3 حدود را خلخال

 بذرهای استخراجی روغن درصد ایران غرب جنوب

 با که شد گزارش درصد51/5-01/55 وحشی نسترن

 افزایش بذرها روغن درصد ارتفاع کاهش و دما افزایش

 از ناشی مختلف مناطق روغن میزان در تفاوت و یافت

 دانست رشد محل هوایی و آب های عامل تأثیر

(Saeedi Aboeshaghi & Omidbaigi, 2009.) در 

 سویا روغن درصد مختلف مناطق هوایی و آب شرایط

 این بذرهای روغن درصد که طوری به است، متفاوت

 بود سرد مناطق از بیشتر گرم مناطق در گیاه

(Damian et al., 1998). در پامچال بذر روغن میزان 

 (Gurr, 1980) بود سرد مناطق از بیشتر گرم مناطق

 دما افزایش با که کردند گزارش نامحقق از برخی.

 و سرد مناطق در و افزایش سویا بذر روغن درصد

 & Gibson) ابدی می کاهش روغن میزان مرتفع

Mullen, 1996; Ernest & Kenneth, 1999.) 

 به متعلق روغن درصد بیشترین پژوهش این در

 به متعلق روغن درصد کمترین و کیش میان  جور بوم

 میانگین باالترین کیش میان منطقه بود. آغچه  جور بوم

 ترین پایین و سلسیوس( ۀدرج 37/53) لیانهسا دمای

 ترین پایین با آغچه ۀمنطق همچنین ،داشت را ارتفاع

 و سلسیوس( ۀدرج 73/55) سالیانه دمای میانگین

 داشت، قرار یموردبررس مناطق بین در ارتفاع باالترین

 کاهش و دما افزایش با که بود نکته این بیانگر که

 وحشی نسترن هایبذر روغن درصد رویش محل ارتفاع

  داشت. همخوانی شدهیاد تحقیقات با که یافت، افزایش

 ۀمرحل در طیمح یدما ،یروغن های دانه مورد در

 روغن درصد زانیم در یفراوان تیاهم ها، دانه شدن پر

 به مواد انتقال ندیفرآ دما، کاهش .دارد دانه عملکرد و

 در اختالل نیا .دهد یم قرار ریتأث تحت زین را ها دانه

 ها آن یپوک و ها دانه وزن کاهش موجب انتقال،

 و نمو و رشد زمان مدت کاشت، خیتار ریتأخ با .شود یم

 پر زمان و شده کوتاه یشیرو ةدور طول نیهمچن

 شود، یم رو روبه طیمح نامساعد طیشرا با ها دانه شدن

 هزاردانه وزن و روغن درصد عملکرد، زانیم جهینت در

 به (.Connor & Sadras, 1992) کند یم دایپ کاهش

 میانگین با مناطق گیاهان پژوهش، این در رسد می نظر

 افتهی کاهش گیاه رویشی ةدور طول سالیانه، پایین دمای

 در و اند شده زایشی ۀمرحل وارد تند گیاهان و است

 دما کاهش با بذرها شدن پر و تشکیل زایشی ۀمرحل

 و گیاه ای رهیذخ ترکیبات کاهش به منجر که شده رو هروب

 است. شده مناطق این در روغن درصد کاهش

 غیراشباع چرب اسیدهای مجموع میزان بیشترین

  جور بوم در کمترین و (%54/33) صادقیه  جور بوم در

 نتایج (.7 )جدول شد مشاهده (%15/35) آغچه

 بین که دادند نشان ها میانگین ۀمقایس از آمده دست به

  جور بوم در غیراشباع چرب اسیدهای مجموع میزان

 وجود داری معنی تفاوت زرنه  جور بوم با صادقیه

 چرب اسیدهای مجموع میزان اختالف نداشت.

 های جور بوم دیگر با صادقیه  جور بوم در غیراشباع

 بیشترین بود. دار معنی زرنه( رازیغ به) یموردبررس

  جور بوم از اشباع چرب اسیدهای مجموع میزان

 صادقیه  جور بوم از کمترین و (%63/4) کیش میان

  (.7 )جدول آمد دست به (17/1%)

 آفتابگردان بذرهای از تولیدی روغن روی بررسی

 ۀدرج روی دما و جغرافیایی عرض که داد نشان

 تأثیر کشت مورد گیاهان روی روغن بودن غیراشباع

 در که آفتابگردانی های گل که صورت نیبد دارد،

 عرض همان در باالتر ارتفاعات در یا و تر شمالی مناطق
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 کشت تر( پایین دمای با و سردتر )مناطق جغرافیایی

 چرب اسیدهای درصد یتوجه شایان طور به شود، می

 تر گرم و تر جنوبی مناطق به نسبت بیشتری غیراشباع

 و بود صادق نیز سویا مورد در نتیجه این همچنین دارند.

 از بیشتری نسبت سردتر، مناطق در شده کشت گیاهان

 نداشتد تر گرم مناطق به نسبت غیراشباع چرب اسیدهای

(Rennie & Tanner, 1989; Lajara et al., 1990.) 

 غیراشباع چرب اسیدهای میزان افزایش طورکلی به 

 تغییر دمای آمدن پایین باعث تواند می ای، یاخته غشاء

 افزایش را سرما تنش به گیاه مقاومت و شده غشاء حالت

 چرب اسیدهای کاهش (Szalai et al., 2001). دهد

 و سیالی حالت رفتن دست از موجب غیراشباع

 مقاومت کاهش درنتیجه و آب به نسبت غشاء نفوذپذیری

 در ژنازیاکس میآنز دیتول سرما طیشرا در شود، یم سرما به

 چرب یدهایاس دیتول واکنش و شود یم شتریب اهیگ

 های آنزیم سطتو اشباع چرب یدهایاس از راشباعیغ

Desaturase (ساز راشباعیغ) انجام یشتریب سرعت با 

 شیافزا راشباعیغ چرب یدهایاس زانیم و ردیگ یم

 (.Harris & James, 1969; Levitt, 1980) ابدی یم

 غیراشباع چرب اسیدهای میزان پژوهش این در

 از بیش وحشی نسترن بذرهای روغن در موجود

 نتایج با که شدند شامل را روغن درصد30

Szentmihaly et al. (2002)، Saeedi Aboeshaghi & 

Omidbaigi (2009)، Eyvazzadeh et al. (2010)، 

Kazaz et al. (2009) و Grajzer et al. (2015)  

 چرب اسیدهای باالی نسبت نشتدا داشت. همخوانی

 گیاه این روغن غذایی باالی ارزش ةکنند بیان غیراشباع

 اینکه به توجه با که داد نشان آمده تدس به نتایج است.

 و سالیانه دمای میانگین باالترین کیش میان ۀمنطق

 با صادقیه ۀمنطق همچنین ،دارد را ارتفاع ترین پایین

 در ترین مرتفع از و سالیانه دمای میانگین ترین پایین

 کاهش بیانگر که داشت، قرار یموردبررس مناطق بین

 چرب اسیدهای ایشافز بر ارتفاع افزایش و دما

 با که است، اشباع چرب اسیدهای کاهش و غیراشباع

 رسد می نظر به است. هماهنگ یادشده تحقیقات

 ارتفاع، دما، رازیغ به هوایی و آب دیگر یها عامل

 در توانند می نیز محیطی های تنش و خاک های ویژگی

 Saeedi) باشد اثرگذار چرب اسیدهای کمی میزان

Aboeshaghi & Omidbaigi, 2009.) 

واریانس اسیدهای  ۀاز تجزی آمده دست بهنتایج 

چرب غیراشباع نشان دادند که بین میزان اسید 

اسید لینولنیک، اسید  لینولئیک، اسید اولئیک،

داری  آراشیدونیک و اسید پالمیتولئیک اختالف معنی

 (.1وجود داشتند )جدول 

 
 یوحش نسترن بذر چرب اسیدهای مجموع و روغن ددرص (اریمع انحراف ±) میانگین ۀسیمقا .7 جدول

Table 4. Means comparison (± SD) of oil percentage and total fatty acids of Dog rose seeds 
Region Oil (%) Total unsaturated fatty acids (%) Total saturated fatty acids (%) 

Kopehjamshid 10.04 b  ± 0.18 92.70 b  ± 0.37 7.25b  ± 0.15 

Zarneh 8.09c  ± 0.15 93.30ab  ± 0.51 6.40c  ± 0.01 

Miyankish 11.43a  ± 0.31 91.72c  ± 0.28 7.69a  ± 0.31 

Aghcheh 7.89c  ± 0.27 91.51c  ± 0.36 7.51ab  ± 0.20 

Sadeghiyeh 8.26c  ± 0.17 93.87a  ± 0.72 5.54d  ± 0.11 

 (.دانکن ای دامنه چند آزمون) هستند درصد 1 احتمال سطح در دار معنی تفاوت بدون اند، همسان حرف یک در کم دست که ییها میانگین ستون هر در* 
* Means with similar letters in each column are not significantly different at 5% probability level, according to Duncan’s multiple range test. 

 

 یوحش نسترن بذر ةدهند لیتشک راشباعیغ ربچ یدهایاس انسیوار ۀیتجز .1 جدول

Table 5. Analysis of variance for unsaturated fatty acids of Dog rose seeds 

S.O.V. df. 
MS 

Linoleic Acid

C18:2 
Oleic Acid

C18:1 
Linolenic Acid 

C18:3

Arachidonic Acid

C20:4

Palmitoleic Acid

C16:1 
Origin 4 67.556** 19.528** 78.649** 0.005* 0.011* 
Error 10 0.088 0.023 0.052 0.001 0.002 
CV. (%) - 0.60 0.77 1.01 53.71 30.85 

 .and **: Significant at 5 and 1% probability levels, respectively *                              .درصد5 و درصد1 احتمال سطح در دار معنی اختالف* و **: 
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  جور بوم به مربوط لینولئیک اسید میزان بیشترین

  جور بوم در آن میزان کمترین و %(00/11) جمشید کپه

 ۀمقایس (.6 )جدول شد مشاهده %(50/73) صادقیه

 لینولئیک اسید میزان بین که دادند نشان ها میانگین

 اختالف ها جور بوم دیگر با جمشید کپه  جور بوم

 اسید میزان بین همچنین داشت. وجود داری معنی

 اختالف ها جور بوم دیگر با صادقیه  جور بوم در لینولئیک

  بود. دار معنی

 صادقیه  جور بوم در اولئیک اسید میزان بیشترین

 زرنه  جور بوم در آن میزان کمترین و %(15/11)

 از تولیدی نتایج (.6 )جدول آمد دست به %(55/54)

 اسید میزان بین که دادند نشان ها میانگین ۀمقایس

 تفاوت کیش میان و صادقیه های جور بوم در اولئیک

 در اولئیک اسید میزان بین نداشت. وجود داری معنی

 های جور بوم دیگر با کیش میان و صادقیه  های جور بوم

  بود. دار معنی اختالف یموردبررس

 
 یوحش نسترن بذر ةدهند لیتشک راشباعیغ چربی دهایاس( اریمع انحراف±)  میانگین ۀسیمقا. 6 جدول

Table 6. Means comparison (± SD) of unsaturated fatty acids of Dog rose seeds 

Region Linoleic Acid

C18:2 (%) 
Oleic Acid

C18:1 (%) 
Linolenic Acid  

C18:3 (%) 
Arachidonic Acid

C20:4 (%) 
Palmitoleic Acid

C16:1 (%) 
Kopehjamshid 55.00a  ± 0.33 17.84c  ± 0.21 19.73b  ± 0.12 0.02b  ± 0.02 0.11bc  ± 0.05 
Zarneh 47.54d  ± 0.17 17.18d  ± 0.14 28.38a±0.25 0.12a  ± 0.05 0.08c  ± 0.04 
Miyankish 50.20c  ± 0.12 22.56a  ± 0.12 18.72c  ± 0.26 0.06b  ± 0.01 0.18ab  ± 0.03 
Aghcheh 53.39b  ± 0.40 19.52b  ± 0.18 18.34c  ± 0.16 0.04b  ± 0.04 0.22a  ± 0.02 
Sadeghiyeh 43.10e  ± 0.36 22.58a  ± 0.10 28.08a  ± 0.31 0.02b  ± 0.01 0.09c  ± 0.06 

 (.دانکن ای دامنه چند آزمون) هستند درصد 1 احتمال سطح در دار معنی تفاوت بدون اند، همسان حرف یک در کم دست کهیی ها میانگین ستون هر در* 

* Means with similar letters in each column are not significantly different at 5% probability level, according to Duncan’s multiple range test. 

 

 زرنه  جور بوم در لینولنیک اسید میزان بیشترین

 %(37/55) آغچه  جور بوم در آن کمترین و %(35/15)

 مناطق ها میانگین ۀمقایس (.6 )جدول شد مشاهده

 در لینولنیک اسید میزان بین دادند نشان مختلف

 نبود. دار معنی تفاوت صادقیه و زرنه های جور بوم

 زرنه های جور بوم در لینولنیک اسید میزان نبی اختالف

 اختالف بود. دار معنی ها جور بوم دیگر با صادقیه و

 و کیش میان های جور بوم در لینولنیک اسید میزان

  نبود. دار معنی آغچه

 زرنه  جور بوم در آراشیدونیک اسید میزان بیشترین

 های جور بوم در آن میزان کمترین و %(51/0)

 (.6)جدول آمد دستبه %(01/0) صادقیه و جمشید کپه

 اسید میزان بین که دادند نشان ها میانگین ۀمقایس

 اختالف ها جور بوم دیگر با زرنه  جور بوم در آراشیدونیک

  بود. دار معنی

 به مربوط پالمیتولئیک اسید میزان بیشترین

 به مربوط آن کمترین و %(11/0) آغچه  جور بوم

 نتایج (.6)جدول بود %(05/0) زرنه جور بوم

 که دادند نشان ها میانگین ۀمقایس از آمده دست به

 های جور بوم در پالمیتولئیک اسید میزان بین اختالف

 اسید میزان نبود. دار معنی کیش میان و آغچه

 ردیگ های جور بوم با آغچه  جور بوم در پالمیتولئیک

 میزان داشت. یدار معنی اختالف کیش( میان رازیغ به)

 و کیش میان های جور بوم در پالمیتولئیک اسید

 .(6 )جدول اشتدن دار معنی اختالف جمشید کپه

 3 وردسا، جنس مختلف های گونه روی بررسی در

 چرب اسید ترین عمده که شد شناخته چرب دیاس

 در بود، لینولنیک اسید وردسا جنس در موجود

 غیراشباع چرب اسیدهای ترین عمدهنامبرده  پژوهش

 لینولئیک و لینولنیک اسید بیترت به وحشی نسترن در

 ترکیبات بررسی در .(Ercisli, 2007) بودند

 کشور در وحشی نسترن بذر روغن فیتوشیمیایی

 لینولئیک، بیترت به راشباعیغ چرب اسیدهای پرتغال،

 ,.Barros et al) شدند گزارش اولئیک و لینولنیک

2011.) Ozcan (2002) هایاسید میزان بیشترین 

 ترکیه مناطق برخی در وحشی نسترن بذر روغن چرب

 پالمیتیک، اولئیک، لینولنیک، لینولئیک، بیترت به

 شرایط در که کرد، گزارش آراشیدونیک و استئاریک

 در وحشی نسترن بذرهای در داشتند. قرار محیطی

 شد شناسایی عمده چرب اسید پنج ایران، غرب جنوب
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 شامل بیترت به غیراشباع چرب اسیدهای عمده که

 Saeedi) بودند لینولنیک و اولئیک لینولئیک،

Aboeshaghi & Omidbaigi, 2009.) ترین عمده 

 وحشی نسترن بذر روغن در غیراشباع چرب اسیدهای

 چرب اسیدهای همچنین شد. گزارش لینولئیک اسید

 به اولئیک اسید و لینولنیک اسید مانند دیگر غیراشباع

 دادند تشکیل را غیراشباع ربچ اسیدهای عمده بیترت

(Szentmihaly et al., 2002.)  

-)اُمگا لینولئیک مانند غیراشباع چرب اسیدهای

 های بیماری کاهش در اولئیک (،3-)اُمگا لینولنیک (،6

 ها سرطان درمان و قند بیماری ها، رگ گرفتگی قلبی،

 نسبت (.Gercekcioglu et al., 2007) است مؤثر

 برای ،3-اُمگا به 6- اُمگا بچر اسیدهای مناسب

 البته است، ضروری چشم شبکیۀ و مغز طبیعی فعالیت

 وجود هایی تناقض اسیدها این دقیق نسبت مورد در

 1 را دو این بین مناسب نسبت ها بررسی بعضی .دارد

 7 دیگری محقق (،Anderson & Corliss, 1990) برابر

 یدیگر گروه حتی (،Okuyama et al., 1997) برابر

 & Simopoulos) اند دهکر گزارش را یک به نزدیک

Robinson, 1999،) نسبت ةمحدود در یطورکل به اما 

 میزان است. محققان بیشتر توافق مورد پنج از کمتر

 درصد ایرانی وحشی نسترن از شده استخراج روغن

 روغن داشت. بیشتری لینولئیک اسید و اولئیک اسید

 اسیدهای نمای رخ یجهات از وحشی نسترن ةمیو ۀهست

 را آن توان یم که طوری به ،دارد استثنایی چرب

 نظر از گیاهی های روغن برترین از یکی عنوان به

 Eyvazzadeh) آورد شمار  به چرب اسیدهای محتوای

et al., 2010.)  

 بذر چرب اسیدهای ترین عمده پژوهش این در

 در بودند. غیراشباع چرب اسید 1 شامل وحشی نسترن

 چرب اسید را عمده درصد چرب، اسیدهای بین

 با که داد تشکیل %(50/73-11) لینولئیک غیراشباع

 اسیدهای داشت، کامل برابری پیشین تحقیقات بیشتر

 اولئیک و %(37/55-35/15) لینولنیک غیراشباع چرب

 مهم چرب اسیدهای دیگر از نیز %(15/11-55/54)

 های جور بوم در که بودند، وحشی نسترن بذر

 لینولنیک اسید میزان صادقیه و زرنه جمشید، کپه

 Barros et تحقیقات با که بود، اولئیک اسید از بیشتر

al. (2011)، Ozcan (2002) و Szentmihaly et al. 

 کیش میان های جور بوم در اما داشت، همخوانی (2002)

 لینولنیک اسید از بیشتر اولئیک اسید میزان آغچه و

 & Saeedi Aboeshaghiتتحقیقا با که بود،

Omidbaigi (2009) و Eyvazzadeh et al. (2010) 

 یها عامل تأثیر ةدهند نشان که داشت همخوانی

 بذر ةدهند تشکیل چرب اسیدهای میزان بر اقلیمی

 است. وحشی نسترن

 اسید  که داد نشان نتایج پژوهش این در

 (3-)اُمگا لینولنیک اسید و (6-)اُمگا لینولئیک

 داد تشکیل را بذرها چرب اسید درصد بیشترین

 زمینۀدر یادشده تحقیقات به توجه با که %(40 )حدود

 بذر از ناشی روغن چرب، اسید دو این درمانی تأثیر

 همچنین د،دار فراوانی درمانی تأثیر وحشی نسترن

 حدود یموردبررس مناطق در 3-اُمگا به 6-اُمگا نسبت

 نسبت یادشده تحقیقات به توجه با که آمد دست به 1

 مقادیر رود. می شمار به ای تغذیه نظر از مناسبی

 محیطی شرایط تأثیر تحت غیراشباع چرب اسیدهای

 و برداشت زمان گیاه، سن بارش، میزان دما، مانند

  (.Esmaeili et al., 2012) گیرند می قرار گیاه ژنوتیپ

 سرد، مناطق در که شد هداد نشان پژوهشی در

 نشان افزایش گلرنگ روغن کاولئی اسید میزان

 ویژه به و لینولنیک اسید میزان شرایط این در دهد، می

 در دهد می نشان که یافت کاهش لینولئیک اسید

 روی منفی و مثبت تأثیر چرب اسیدهای پایین دمای

 در (،Belgin et al., 2007) کنند می ایجاد یکدیگر

 در دما افزایش با اولئیک اسید میزان دیگری تحقیق

 با رسد می نظر به که کرد پیدا افزایش زیتون گیاه

 چرب اسید این میزان آبی تنش ایجاد و دما افزایش

 در (.Esmaeili et al., 2012) است افتهی افزایش

 لینولئیک، اسید درصد مختلف هوایی و آب شرایط

 داری معنی تفاوت آفتابگردان روغن اولئیک اسید

 اسید افزایش با زیتون در (.Jose et al., 1990) داشتند

 یافت کاهش اولئیک اسید مقادیر لینولئیک،

(Baccouri et al., 2006; Aguilera et al., 2005.) 

 بیشترین جمشید کپه  جور بوم در پژوهش این در

 میزان  جور بوم این در که آمد دست به لینولئیک اسید

 در همچنین بود، مقادیر کمترین از اولئیک اسید
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 میزان کمترین لینولئیک اسید میزان ادقیهص  جور بوم

 بین در اولئیک اسید میزان بیشترین که بود

 با آمده دست به نتایج بود. یموردبررس های جور بوم

 در بود. هماهنگ مناطق بیشتر در یادشده تحقیقات

 و اولئیک اسید بین مستقیم ۀرابط وجود به پژوهشی

 کم، بارندگی شرایط در که شد اشاره خشکی تنش

 ,.Esmaeili et al) یافت افزایش اولئیک اسید میزان

 مانند دیگری یها عامل رسد می نظر به (.2012

 یها عامل دیگر بارندگی، میزان خاک، های ویژگی

 کمی میزان بر تواند می مختلف های تنش و محیطی

 بگذارد. تأثیر چرب اسیدهای

 در اشباع چرب اسیدهای واریانس ۀتجزی نتایج

 پالمیتیک، اسید میزان که داد نشان یوردبررسم مناطق

 مارگاریک اسید و میریستیک اسید استئاریک، اسید

 مارگاریک اسید میزان اختالف اما بودند، دار معنی تفاوت

 (.4)جدول نبود دار معنی یموردبررس مناطق در

 
یوحش نسترن بذر ةدهند لیتشک اشباع چرب یدهایاس انسیوار ۀیتجز .4 جدول

Table 7. Analysis of variance for saturated fatty acids of Dog rose seeds 

S.O.V. df. 
MS 

Palmitic Acid

C16:0 
Stearic Acid 

C18:0 
Margaric Acid 

C17:0

Myristic Acid 

C14:0

Region 4 1.060** 0.344** 0.001ns 0.041** 

Error 10 0.030 0.014 0.001 0.001 

CV. (%) - 3.90 5.26 34.72 23.06 

ns  درصد5 احتمال سطح در دار معنی اختالف و دار معنی اختالفو **: عدم وجود.  

ns, **: Not significant and 1% level of probability. 

 

 جور بوم در پالمیتیک اسید میزان بیشترین

 صادقیه  جور بوم در آن کمترین و %(01/1) کیش میان

 ها میانگین ۀمقایس (.5ول)جد شد مشاهده %(63/3)

 در پالمیتیک اسید میزان بین که دادند نشان

 نبود. دار معنی تفاوت آغچه و کیش میان های جور بوم

 های جور بوم در پالمیتیک اسید میزان اختالف

  بود. دار معنی ها جور بوم دیگر با آغچه و کیش میان

  جور بوم به مربوط استئاریک اسید میزان بیشترین

  جور بوم به متعلق آن کمترین و %(63/1) جمشید کپه

 ها میانگین ۀمقایس نتایج (.5)جدول بود %(44/5) صادقیه

 در استئاریک اسید میزان بین اختالف که دادند نشان

 یموردبررس های جور بوم دیگر با جمشید کپه جور بوم

 صادقیه  جور بوم در استئاریک اسید میزان بود. دار معنی

  (.5)جدول بود دار معنی اختالف ها جور بوم دیگر با

 اسید میزان بین که دادند نشان ها میانگین ۀمقایس

 دار معنی اختالف یموردبررس های جور بوم در مارگاریک

 در میریستیک اسید میزان بیشترین (.5)جدول نبود

 در آن میزان کمترین و %(13/0) آغچه جور بوم

 به %(03/0) یهصادق و زرنه جمشید، کپه های جور بوم

 ۀمقایس از آمده دست  به نتایج (.5)جدول آمد دست

 در میریستیک اسید میزان که دادند نشان ها میانگین

 بود. دار معنی تفاوت دیگر های جور بوم با آغچه  جور بوم

 های جور بوم در میریستیک اسید میزان اختالف

 نبود. دار معنی صادقیه و زرنه جمشید، کپه

 
 یوحش نسترن بذر ةدهند لیتشک اشباع چربی دهایاس( اریمع انحراف±) میانگین ۀسیامق. 5 جدول

Table 8. Mean comparison (± SD) of saturated fatty acids of Dog rose seeds 

Region Palmitic Acid

C16:0 (%) 
Stearic Acid

C18:0 (%) 
Margaric Acid

C17:0 (%) 
Myristic Acid

C14:0 (%) 
Kopehjamshid 4.45b  ± 0.16 2.69a  ± 0.19 0.08a  ± 0.03 0.03c  ± 0.02 

Zarneh 4.02c  ± 0.08 2.28bc  ± 0.10 0.07a  ± 0.02 0.03c  ± 0.01 

Miyankish 5.05a  ± 0.29 2.40b  ± 0.02 0.08a  ± 0.03 0.16b  ± 0.04 

Aghcheh 4.99a  ± 0.15 2.14c  ± 0.07 0.09a  ± 0.03 0.29a  ± 0.03 

Sadeghiyeh 3.69d  ± 0.12 1.77d  ± 0.14 0.05a  ± 0.03 0.03c  ± 0.01 

 (.دانکن ای دامنه چند آزمون) هستند درصد 1 احتمال سطح در دار معنی تفاوت بدون اند، همسان حرف یک در کم دست کهیی ها میانگین ستون هر در* 

* Means with similar letters in each column are not significantly different at 5% probability level, according to Duncan’s multiple range test. 
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 اسید وحشی نسترن غیراشباع چرب اسید عمده

 ترکیبات بررسی در .(Ercisli, 2007) بود پالمیتیک

 رسیده بذرهای در وحشی نسترن بذر روغن فیتوشیمیایی

 اشباع چرب اسیدهای بین در پرتغال کشور در نارس و

 بودند میزان بیشترین استئاریک اسید و لمیتیکپا اسید

 مراحل در که رسیده بذرهای در میزان این که

 نارس بذرهای از بیشتر مراتب به بودند، یتر افتهی تکامل

 ترین مهم (.Barros et al., 2011) است شده گزارش

 نسترن گیاه روغن در موجود اشباع چرب اسیدهای

 بودند استئاریک اسید و پالمیتیک اسید بیترت به وحشی

(Szentmihaly et al., 2002.) ترین مهم پژوهش این در 

 بود. %(63/3-01/1) پالمیتیک اسید اشباع، چرب اسید

 محیطی شرایط تأثیر در اشباع چرب اسیدهای مقادیر

 و برداشت زمان گیاه، سن بارش، میزان دما، مانند

 (.Esmaeili et al., 2012) گیرند می قرار گیاه ژنوتیپ

 چرب اسید درصد مختلف هوایی و آب شرایط در

 داری معنی تفاوت آفتابگردان روغن استئاریک اشباع

  (.Jose et al., 1990) داشتند

 میزان بر کمی تأثیر اقلیمی های پذیریتغییر

 مناطق در دارند، غیراشباع و اشباع چرب اسیدهای

 کمی سویا روغن پالمیتیک چرب اسید میزان گرم

 (.Rebetzkh et al., 2001) است سرد مناطق زا بیشتر

 تیکیپالم چرب اسید میزان مرتفع و سرد مناطق در

 اسید افزایش سبب هوا شدن گرم و افتی کاهش

  (.Wilcox & Cavins, 1992) شد پالمیتیک

 که کیش میان ۀمنطق هشد انجام پژوهش در

 اسید درصد بیشترین بود، یموردبررس ۀمنطق نیتر گرم

 در پالمیتیک اسید میزان کمترین ،شتدا را کپالمیتی

 بود، یموردبررس مناطق سردترین از که صادقیه ۀمنطق

 مناطق بیشتر در پیشین های بررسی با که آمد دستبه

 شدن ساخته مسیر در داشت. همخوانی یموردبررس

 استات به ساکارز آغاز در گیاهان، در چرب اسیدهای

 اسید ساز یشپ تولیدشده استات .شود یم تبدیل

 اسید به تولیدی پالمیتیک اسید است. پالمیتیک

 اسید به درنهایت و اولئیک اسید به سپس استئاریک،

 اکسیژن ثابت غلظت در .شود یم تبدیل لینولئیک

 و چرب اسیدهای مقادیر که درصورتی محلول،

 دما، کاهش با باشند ثابت Desaturase های آنزیم

 و اولئیک اسید به یکاستئار اسید تبدیل های واکنش

 بیشتری سرعت با لینولئیک اسید به اولئیک اسید

 اسید به استات تبدیل های واکنش در اما رود، می پیش

 تغییر استئاریک اسید به پالمیتیک اسید و پالمیتیک

 به واکنش دما، کاهش با لذا دهد، نمی رخ چندانی

 اسید مصرف و چرب اسیدهای یساز راشباعیغ سمت

 ابدی می کاهش آن میزان و رود می پیش ،پالمیتیک

.(Harris & James, 1969) مانند دیگر یها عامل 

 و دما بر افزون محیطی، های تنش و خاک های ویژگی

 هستند اثرگذار چرب، اسیدهای کمی میزان در ارتفاع

(Saeedi Aboeshaghi & Omidbaigi, 2009.) 

 

 کلی گیری نتیجه

 درصد نیشتریب یشک میان جور بوم پژوهش این در

 .داشت را روغن درصد نیکمتر آغچه جور بوم و روغن

 از غیراشباع چرب اسیدهای مجموع میزان بیشترین

 دست به آغچه  جور بوم از کمترین و صادقیه  جور بوم

  بر تواند می ارتفاع و دما مانند محیطی یها عامل آمد.

 وحشی نسترن چرب اسیدهای کمیت و کیفیت میزان

 رد ژنتیکی تغییر باعث همچنین .باشند ارتأثیرگذ

 جغرافیایی مختلف نقاط در گونه کی به مربوط جمعیت

 روغن آورد. وجودبه را متفاوتی های جور بوم و شود

 مناطق وحشی های نسترن بذرهای از آمده دست به

 چرب اسیدهای باالی درصد نشتدا با ی،موردبررس

 ،3-اُمگا به 6-اُمگا مناسب نسبت همچنین و غیراشباع

 و رود می شماربه مناسب کیفی، های ویژگی نظر از

 توصیه غذایی و دارویی صنایع در استفاده برای

 .شود یم
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