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(. از نخستین  Jahan et al., 2019باشد )(، متعلق به خانواده لیناسه و جنس لینوم می2n=30کتان گیاهی خودگشن، یکساله، دیپلوئید )

 2925282تا    1988492در حدود    2016تا    2008های  میانگین و حداکثر تولید کتان در بازه زمانی سالکه توسط بشر اهلی شد.    است گیاهانی  

عملکرد و  )فائو،  2/1058تا    948بین    آن    تن  است  بوده  هکتار  در  می2016کیلوگرم  کشت  فیبر  و  روغن  تولید  برای  گیاه  این  شود  (. 

(Sankari, 2000; Kurt and Bozkurt, 2006) .    آنتی اکسیدان   به کتان از  منبع غنی  امگاعنوان  طبیعی،  ، اسیدهای چرب 3-های 

میزان ترکیبات مغذی   بر اساسعالوه بر محتوای روغن و فیبر،    های کتان،گونه   کلی  به طور(.  Oomah, 2001)  باشدمی اشباع چندگانه  غیر

های آزاد از بدن  با حذف رادیکال یی فراوانی برخوردار است و  از خواص داروشوند. کتان  نظیر پروتئین، لیگنان و مواد معدنی، دسته بندی می

پیشگیری بیماری  به  از  بیماری   ،کندکمک می   هابسیاری  از  التهابی، رماتیسم مفصلی، از جمله در جلوگیری  اختالالت  قلبی عروقی،  های 

دارد. در حدود یک سوم روغن کتان تولیدی در جهان  دیابت، آسم، اختالالت خودایمنی، عدم تعادل هورمونی و چندین نوع سرطان نقش  

باقیمانده برای اهداف تجاری مصرف می ابزار    کهیدرحال(.  Nykter et al., 2006شود )در صنایع داروسازی و  مهندسی ژنتیک یک 

ای زیرساختی کمتر و قابل  روشی کاربردی با نیازه  عنوانبه های القایی  شود، ولی جهش شناخته شده در بهبود گیاهان زراعی محسوب می

غیر مستقیم در بهبود صفات مختلف   مستقیم یا  شکلبه    به خاطر القاپذیر بودنشان،   هااجرا بودن، جایگاه خود را حفظ نموده است. جهش

جهش    700بعالوه حدود  اند. جهش یافته مستقیم آزادسازی شده   1500در قرن اخیر بیش از  ند، بطوری که  شو بکار گرفته می گیاهان زراعی

دهد. در این  ها رخ میاند. میوز یکی از مهمترین وقایع ژنتیکی است که در میوسیتها مورد استفاده قرار گرفتهیافته در تالقی با دیگر واریته

ها  ها و تشکیل گامت ژن منظور فرایندهای کاهش کروموزومی، بازآرایی اندامک تعادل بیوشیمیایی، سیتوژنتیکی، فیزیولوژیکی و فنوتیپی به

 (.  Goyal et al., 2019) شودهای دخیل در این فرایندها سبب تغییرات بسیار زیادی در گیاه می، لذا کوچکترین تغییر در ژندهدرخ می

  ن افزایش تولید ، تقاضای جهانی برای این محصول رو به افزایش است. از این رو دغدغه اصلی پژوهشگراکتان  جدا از کاربردهای بسیار متنوع

گیری و القاء جهش صورت های دورگهای زراعی با استفاده از تکنیکهای زیادی در جهت بهبود واریتهباشد. در این راستا تالشمیآن  

مورفولوژیکی زیادی در های فیزیکی )اشعه گاما( و شیمیایی )سدیم آزید( تغییرات  پذیرفت. در تحقیقی برروی کتان با استفاده از موتاژن

گری اشعه گاما   250(. با استفاده از دوز  Jahan & et al, 2020مشاهد شد )  M2های رشدی، شکل برگ و شکل گل در نسل  عادت

ها در صفاتی نظیر ارتفاع، رنگ گل، شکل برگ، تعداد غالف در بوته، رنگ بذر، روز تا رسیدگی تحت تاثیر قرار گرفتند و یکی از موتانت 

روز زودتر از والد خود عالئم رسیدگی را نشان داد. بعالوه در این تحقیق مشخص گردید، در شدت انتخاب   15(  M7های پیشرفته )لنس

گلدهی تغییرات مثبتی را نسبت به میانگین نشان دادند و بیشترین مقدار پاسخ به انتخاب   %50تمامی صفات مورد بررسی بجز صفت روز تا    20%

های  یافته(. جهشBhushan & et al., 2019برای صفت تعداد کپسول در گیاه مشاهده گردید )    BC1F2کی در نسل  یا پیشرفت ژنتی
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ناهنجاری  با  اغلب  ناهنجاری القائی  القاء چنین  برای  آزید  با سدیم  مقایسه  در  گاما  تشعشعات  بعالوه  هستند.  همراه  سیتولوژیکی  هایی  های 

، نتاج از لحاظ صفات مورفولوژیکی کامال از والدین    EMS. در آزمایشی با استفاده از تیمار   (Kozgar et al., 2014)گذارترند  تاثیر

ها مشاهده  یافتههای فرعی و تعداد کپسول در این جهشخود متمایز بودند. بعالوه تغییرات قابل توجهی در برخی صفات نظیر تعداد شاخه 

 (.  Rafeeq & et al, 2017گردید )

های سازگار با شرایط جدید وارد خواهد آورد.  ی نزدیک تغییرات اقلیمی فشار زیادی را بر جوامع اصالحی بمنظور گسترش واریتهآینده در 

ساز اساس دستیابی به تنوع ژنتیکی گسترده برای بهبود و سازگاری گیاهان به تغییرات محیط و بازار مصرف، نقش حیاتی و سرنوشتاین  بر

 (.Kaur & et al, 2017سازد )بخوبی آشکار می ، سم قوی راوجود ژرم پال
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