بررسی میزان اسیدهای چرب نتاج حاصل از تالقی والد مادری شکوفه با والدین
پدری انتخابی بادام
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چکیده
بادام ( )Prunus dulcisبدلیل داشتن اسیدهای چرب غیر اشباع بعنوان یکی از مهمترین خشک میوه ها از نظر ارزش
غذایی مطرح می باشد .هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان اسیدهای چرب در مغز بادام می باشد .با توجه به اهمیت اسید
های چرب در بادام در این تحقیق میزان اسید های چرب نتاج حاصل از تالقی والد مادری شکوفه با چهار والد گرده
دهنده فیلوپسوآ ،تونو ،فرانیس و تلخ تجارتی با استفاده از گازکرماتوگرافی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که
بیشترین مقدار اسید اولئیک ( )18:1و اسید لینولئیک ( )18:2به ترتیب در والدین پدری فرانیس به میزان %60/74و تلخ
تجارتی به میزان  % 26/39مشاهده گردید .از طرفی بیشترین میزان پالمیتولئیک اسید ( )1:16نیز در نتاج حاصل از تالقی
شکوفه بعنوان والد مادری و فرانیس بعنوان والد پدری به میزان  % 1/09مشاهده شد .این سه نوع اسید چرب بیشترین درصد
را در بین هشت اسید چرب اندازه گیری شده در مغز بادام به خود اختصاص دادند.
کلمات کلیدی :بادام ،اسید چرب غیر اشباع ،گرده افشانی کنترل شده.
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Abstract
Almond (Prunus dulcis) is one of the most important nut crops in terms of nutritional value due
to unsaturated fatty acids. The purpose of present study was to evaluate the content of fatty
acids of almond kernel. Considering the significance of fatty acids in almond, in this research,
the fatty acids content of progeny of crosses ♀ Shokofeh × ♂pollinizers (Filopo Ceo, Tuono,
Ferragness, Talkh Tejarati) was evaluated by gas chromatography. Results indicated the highest
content of oleic (C18:1) and linoleic (C18:2) acids was observed in cultivar Ferragness
(74.60%) and Talkh Tejarati (36.26%) as a male parents, respectively. On the other hand, the
highest content of palmetoleic acid (C1:16) was related to progeny of ♀ Shokofeh × ♂
Ferragness (0.91%). These three fatty acids had the greatest percentage among the eight fatty
acids measured in almond kernel.
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