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مقایسه ترکیب بیوشیمیایی روغن سه رقم زیتون ) (Olea europaea L.در مناطق مختلف استان
گلستان
2

اسماعیل سیفی ،*1آرزو جاللی ،1سمیه ابراهیمنیا ،1حسین فریدونی
1گروه علوم باغبانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،گرگان ،ایران
2مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ،گرگان ،ایران
تاریخ پذیرش59/5/5:

تاریخ دریافت59/6/22 :

چکیده
میوهی زیتون دارای روغنی بسیار مطلوب و با خواص تغذیهای بسیار عالی میباشد .با توجه به نیااز شادید
کشور به روغن های خوراکی و کیفیت عالی روغن زیتون ،افازای

ساطز زیار کشات زیتاون ی ای از اهادا

برنامههای کشاورزی در ایران است .در این مطالعه ،سه رقم میشان ،کروناای ی و زرد از ساه منطقاه در اساتان
گلستان (ورسن ،گناره و مینودشت) از نظر کمیت و کیفیت روغن بررسی شدند .نتایج نشان داد که بین مناطق و
ارقام مختلف تفاوتهای معنی دار وجود داشت .ارقام میشن ورسن و کرونای ی مینودشت بهترتیب بی ترین و
کمترین وزن تکمیوه را داشتند .ارقام میشن گناره ،زرد گناره و میشن ورسن بی ترین درصد ماده خشک را در
میوه تولید کردند .باالترین درصد روغن در وزن خشک و وزن تر باهترتیاب در ارقاام کروناای ی گنااره و زرد
گناره مشاهده شد .از نظر صفات فیزی وشیمیایی روغن ،رقم میشن گناره حاوی کمترین مقدار اسیدهای چارب
آزاد بود .کرونای ی مینودشت کمترین ارزش  K232را دارا بود؛ در حالی که بی تارین مقادار کلروفیال کال و
کاروتنوئید کل را نشان داد .روغن حاصل از زیتون منطقه ورسن بهترتیب کمترین و بی ترین مقادیر پراکسید و
شاخص  K270را به خود اختصاص داد .بهطورکلی ،نتایج این تحقیق نشان داد که رقم کرونای ی برای کشت در
هر سه منطقه گناره ،مینودشت و ورسن مناسب است.
واژههای کلیدی :اسیدهای چرب آزاد ،پراکسید ،روغن زیتون ،صفات فیزی وشیمیاییOlea europaea ،
مقدمه1

است ( .)Ajamgard, 2004زیتون دارای روغنی بسایار
کشااورزی ،تاامین

مطلااوب و باااارزش اساات ،کااه دارای عطاار و طعاام

و خودکفااایی کشااور از نظاار روغاان خااوراکی اساات

مطلوب و خاواص تغذیاهای بسایار عاالی مایباشاد.

( .)Ajamgard, 2004زیتاون ی ای از گیاهاان روغنای

کیفیت روغن زیتاون طبیعای باه ترکیاب شایمیایی و

است که با ویژگی های بارزی همچون محدوده تحمل

بیوشیمیایی آن ،از جملاه اسایدهای چارب ،ترکیباات

زیاد در برابر شرایط نامساعد محیطی و کمتوقع باودن

فنااولی و رنگیاازههااا ،بسااتگی دارد .ایاان ترکیبااات

و ام ان کشت در محدوده وسایع ،بااال باودن کیفیات

بیوشیمیایی باهوسایله برخای عوامال ،از جملاه رقام،

روغن و اهمیت آن از نظر تغذیه ،قیمت باالی روغان

شرایط اقلیمی ،مرحله رسیدن میوه ،سیساتم اساتخرا

آن و ام ان صادر به سایر کشورها ،بسیار مورد توجاه

روغن و مدیریت آبیاری ،تحت تاثیر قارار مایگیرناد

ی ی از اهدا

بزرگ در بخ

(.)Aguilera et al., 2005

*نویسنده مسئولesmaeilseifi@yahoo.com :
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در ایران ارقام مختلفای وجاود دارد کاه برخای از

ساختار اسیدهای چرب بهتار از روغان ایان رقام در

آن ها چه بومی و چه وارداتی سطز زیر کشت زیاادی

منطقه کازرون بود و تفاوت موجود را به شرایط آب و

را به خود اختصاص دادهاند .در این بین ،رقم زرد کاه

هوایی و ارتفاع از سطز دریا نسبت دادند.

یک رقم بومی ایران است و ارقام کروناای ی و میشان

 Hashempourو هم اااران ( )2001بااا بررساای

کااه خااارجی هسااتند از محبوبیاات زیااادی برخااوردار

کیفیت روغن ارقام زرد ،روغنی و ماری منطقه رودباار

هستند .رقم ی ی از مهمترین عوامل ماوثر بار کیفیات

عنوان کردند که رقم روغنی بی ترین مقدار پراکساید

روغن زیتون طبیعی میباشد ،ولی اغلب به علت عادم

و رقم ماری کمترین مقدار پراکساید را داشات و نیاز

اطالع از رقم یا مخلوط شدن روغنها با روغن ارقاام

روغاان رقاام زرد دارای باااالترین مقاادار کلروفیاال در

دیگر نادیده گرفته میشود (.)Lanteri et al., 2002

مقایسااه بااا ارقااام ماااری و روغناای بااود .همچنااین،

 )2002( Ramezani Kharaziکیفیت روغن زیتون

 Torkzabanو هم ااااااران ( )2001باااااا مطالعاااااه

ارقام زرد ،روغنی و شنگه را در منطقه رودباار اساتان

خصوصیات کمی و کیفی برخی ژنوتیپهای ناشناخته

گیالن مورد مطالعه قرار داد و گزارش نمود که مقادار

زیتون در منطقه طارم استان زنجان ،گزارش کردند که

ترکیبات فنولی در بین روغنها متفاوت اسات و رقام

تفاوت معنی دار بین ارقام مورد مطالعه از نظر ترکیاب

زرد دارای باااالترین مقاادار هیدروکساای تیااروزول

اسیدهای چرب وجود دارد.

میباشاد ،در حاالی کاه رقام روغنای دارای بااالترین

تاکنون اثر شرایط محیطی منااطق مختلاف اساتان

مقدار فنول کال اسات Ranalli .و هم ااران ()1111

گلستان بر کیفیت روغان استحصاالی از ارقاام زیتاون

گاازارش کردنااد کااه مااواد فنااولی ،توکااوفرولهااا و

مطالعه نشده است .همچنین اطالعات زیادی در ماورد

اسیدهای چرب تحاتتااثیر شارایط مختلاف اقلیمای

کیفیت روغن ارقام زیتاون باهویاژه از نظار ترکیباات

هستند Salvador .و هم اران ( )2002نیز تاثیر منطقاه

فنولی در دیگر مناطق کشت زیتون در دسترس نیست.

تولید بر ترکیب شیمیایی و کیفیت روغن زیتاون رقام

لذا هد

مطالعاه خصوصایات کیفای

کانی اربااا را گاازارش کردنااد .در مطالعااهای دیگاار،

روغاان در زیتااون ارقااام کرونااای ی ،میشاان و زرد در

 Aguileraو هم اران ( )2002کیفیات روغان زیتاون

مناطق مختلف استان گلستان بود.

ارقام فرانتویو و لچینو در دو منطقه با ارتفااع متفااوت

از این پژوه

مواد و روشها

از سطز دریا را بررسای کردناد .نتاایج نشاان داد کاه
کیفیت روغن حاصل از دو منطقه متفاوت اسات و در

مناطق نمونه برداری :این مطالعه در سال زراعی -12

ارتفاع باالتر مقدار اساید اولئیاک روغان بااالتر باود.

 1212در آزمایشگاه باغباانی دانشا ده تولیاد گیااهی

همچنااین  Portarenaو هم اااران ( )2012گاازارش

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاان انجاام

کردند که شاخص ایزوتوپ کربن نسبت به ایزوتاوپ

شد .بدینمنظور ارقام زیتاون کروناای ی و میشان کاه

اکسیژن در روغن زیتون همبستگی شدیدی با واکان

خارجی هستند و رقم زرد که بومی ایران است از ساه

روزنهها به شرایط محیطی در طاول دوره بلاوم میاوه

منطقه از استان گلستان انتخاب شدند .نمونهبرداری از

داشت Haghighat kharazi .و هم ااران ( )2012نیاز

درختان همسن مقارن با زمان رسایدگی میاوههاا طای

نشان دادند که روغن رقام روغنای حاصال از منطقاه

ماه های مهار تاا آباان صاورت گرفات .بارای تعیاین

رودبار از نظر کیفیت و ترکیبهاای آنتایاکسایدانی و

خصوصیات کیفی روغن زمانی که حادود  00درصاد
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میوه های روی درخت شروع به تغییر رنگ کرده بودند

 20جاده گرگان -گنبد ( 22دقیقه و  22درجه شامالی،

در نظر گرفته شد .برداشت با دسات و از ارتفااع باین

 24درجه و  40دقیقه شرقی ،ارتفاع  112متر از ساطز

 120تا  100سانتیمتری سطز زمین صورت گرفت .از

دریا) و بام زیتون مینودشت واقع در کیلومتر  12جاده

هر درخت  200گرم میاوه برداشات و در پاکاتهاای

مینودشت -کالله ( 20دقیقه و  10درجاه شامالی22 ،

کاغااذی بااه آزمایشااگاه منتقاال گردیااد و تااا هنگااام

درجه و  22دقیقه شارقی ،ارتفااع  220متار از ساطز

اندازه گیری هاای الزم در یخچاال در دماای  4درجاه

دریا) .جدول  1اطالعاات هواشناسای ایان منااطق را

سانتی گراد نگهداری شد .مناطق نمونه برداری عباارت

نشان میدهد .اطالعاات هواشناسای ورسان ،گنااره و

بودند از :ایساتگاه تحقیقاات زیتاون ورسان واقاع در

مینودشت بهترتیب از ایساتگاههاای هواشناسایهاشام

کیلااومتر  10جاااده گرگااان -ساااری ( 22دقیقااه و 20

آباد گرگان ،علای آبااد کتاول و مینودشات باه دسات

درجه شمالی 24 ،درجه و  11دقیقه شرقی ،ارتفاع 04

آمدهاند.

متر از سطز دریا) ،مجموعهی گناره واقاع در کیلاومتر
جدول  :1اطالعات هواشناسی مناطق کشت زیتون در ماههای رشد میوه در سال .1212
منطقه کشت

اردیبهشت

تیر

خرداد

مرداد

شهریور

مهر

آبان

ورسن
میانگین حداقل دما (درجه سانتیگراد)

12/2

20/4

24/1

22/2

22/2

12/0

2/2

میانگین حداکثر دما (درجه سانتیگراد)

22/4

22/1

22/2

24/1

22/1

22/2

11/4

میانگین دما (درجه سانتیگراد)

22/0

22/2

22/2

21/2

22/2

20/2

14/1

میزان بارندگی (میلیمتر)

12/0

44/2

1/2

12/2

12/0

22/1

44/2

گناره
میانگین حداقل دما (درجه سانتیگراد)

12/4

11/1

22/2

22/2

21/2

14/2

2/4

میانگین حداکثر دما (درجه سانتیگراد)

22/2

22/4

22/1

22/2

22/2

22/0

11/0

میانگین دما (درجه سانتیگراد)

22/1

22/2

22/4

21/1

20/0

20/1

12/0

میزان بارندگی (میلیمتر)

20/4

40/2

2/2

0/2

42/1

22/2

00/0

مینودشت
میانگین حداقل دما (درجه سانتیگراد)

12/1

20/4

22/2

24/2

22/2

12/2

10/2

میانگین حداکثر دما (درجه سانتیگراد)

22/1

22/2

22/4

22/1

24/1

22/0

12/4

میانگین دما (درجه سانتیگراد)

22/1

20/1

21/2

20/2

21/2

21/2

14/2

میزان بارندگی (میلیمتر)

22/0

22/2

2/0

2/2

12/0

22/2

22/2

شااا ر رسااید ی و اساارورا رو اان :در تمااام

انتخاب و تک به تاک باا تارازو وزن میاانگین گیاری

نمونهها ،شاخص رسیدگی میاوههاا باا روش شاورای

شدند .برای اندازهگیری درصد ماده خشاک 10 ،گارم

رناگ در

از خمیر حاصل در آون  20درجه قرار گرفت تا زمانی

بین المللی روغن زیتون و براسااس سانج

 100عدد میوه که باهطاور تصاادفی از یاک کیلاوگرم

که به وزن ثابت برسد ( 24ساعت) .سپس از اخاتال

نمونه برداشت شده تعیاین گردیاد (.)Boskou, 1996

وزن بهدست آمده نسابت باه وزن اولیاه درصاد مااده

برای اندازهگیری وزن تکمیوه ،از هر ت ارار  10میاوه

خشک محاسبه گردید.
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پایان عدد پراکسید بر حسب میلیاکایواالن پراکساید

برای اساتخرا و تعیاین کمیات روغان ،از روش

در کیلوگرم روغن توسط رابطه زیر محاسبه گردید.

سوکسله استفاده شد .در ایان روش  10گارم گوشات
میوه بهمدت  24ساعت در دساتگاه آون باا دماای 20

()1

درجه سانتیگراد نگهداری شد تا بهطور کامل خشاک

 :pvعدد پراکسید بر حسب میلیاکیواالن اکسایژن در

شود .ماده خشک به دست آمده وزن شد و در پوششی

کیلوگرم نمونه روغان :S ،حجام تیوساولفات سادیم

از کاغذ صافی درون دستگاه سوکساله قارار گرفات و

مصرفی برای تیتر نمونه بر حسب میلیلیتار  :Bحجام

روغن موجود با حالل هگزان استخرا و درصد آن بار

تیوسولفات سدیم مصرفی برای تیتر شاهد بار حساب

حسب وزن تر و خشک محاسبه گردیاد ( Baccouri et

میلی لیتر :N ،نرمالیته تیترازول تیوساولفات سادیم بار

 .)al., 2007برای بررسی کیفیات ،از روغان اساتخرا

حسب اکیواالن بار لیتار :W ،وزن نموناه روغان بار

شااده بااا روش سااانتریفیوژ اسااتفاده شااد تااا شاارایط

حسب گرم.

کارخانه های روغنکشی زیتون شبیهسازی شود .در این
روش ،ابتدا زیتونها بهوسیله آسیاب فلزی خرد شاده و

اندازه یاری اسایدهای چارآ آزاد رو ان :بارای

خمیر حاصل بهمدت  20دقیقه در دماای اتااه هام زده

اندازهگیری درصد اسیدهای چرب آزاد 2 ،گرم روغن

شد (عملیات ورزدهی) .آنگاه برای جداساازی روغان،

زیتون در  22میلیلیتر کلروفرم خالص حل شد .سپس

خمیر آماده شده بهمادت  20دقیقاه باا سارعت 2000

 2میلیلیتر از این نمونه با  22میلیلیتر ال ل  12درصد

دور در دقیقه سانتریفیوژ ( )HERMLE Z300گردیاد.

خنثی شاده مخلاوط گردیاد (پای

نمونه های روغن به دست آمده تا شروع انجام آزمای

از ایان ،ال ال در

حرارت  22درجه سانتیگاراد داخال حماام آب گارم

در دمای  4درجه سانتی گراد و در تااری ی نگهاداری

قرار گرفت و  2قطره فنول فتالئین به آن اضاافه شاده

شدند.

بود) .سپس با سود  0/1نرمال تیتار شاد تاا باه رناگ

اناادازه یااری ارزش پراکسااید :اناادازهگیااری ارزش

صورتی خیلی کمرنگ در آمد) .پس از افزودن  2قطره

پراکسید به روش  Liو هم اران ( )2000انجاام شاد.

فناااول فتاااالئین ( 1در ال ااال  12درصاااد) ،توساااط

در این روش 2 ،گرم روغن در  20میلی لیتار مخلاوط

هیدروکسید سدیم  0/1نرمال عمل تیتر انجام گردیاد.

اسید استیک و کلروفرم (به نسبت  2باه  )2حال شاد.

میزان اسیدهای چارب آزاد بار حساب اولئیاک اساید

در مرحله بعد  0/2میلی لیتر محلول اشباع یدید پتاسیم

بر 100گرم روغان توساط رابطاه زیار محاسابه شاد

(محلول تازه  4گرم یدور پتاسیم در  2میلایلیتار آب)

(.)Sisakhtnezhad et al., 2008

به آن اضافه و باهمادت یاک دقیقاه در تااری ی قارار
گرفت .پس از طی این زمان ،مقدار  20میلایلیتار آب

()2

مقطر به آن اضافه شاد و باا اساتفاده از محلاول 0/01

N  0.0282 100
M

FFA 

 :FFAمیزان اسید چرب آزاد :N ،میزان سود مصارفی،

نرمال تیوسولفات سدیم تا زمان زایل شدن رناگ زرد
تیتر گردید ،سپس مقدار  0/2میلیلیتر معار

( S  B)  N  1000
W

PV 

 :Mوزن نمونه بر حساب گارم و عادد  0/0222یاک

نشاساته

ضریب تصحیز است .زیرا هر سانتی مترم عاب ساود

( %1محلااول  1گاارم نشاسااته در  100میلاایلیتاار آب

 0/1نرمال ،معادل  0/0222گرم اسید اولئیک است.

جوشیده) اضافه و تا زمان زایل شدن رنگ آبی توسط

اندازه یری کلروفیل و کاروتنوئیاد رو ان :میازان

محلول  0/01نرمال تیوساولفات سادیم تیتار شاد .در

کلروفیاال و کاروتنوئیااد بااه روش اسااپ تروفتومتری
22
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تغییریافته بهوسایله  Minguez-Mosqueraو هم ااران

در این آزمای  ،طرح فاکتوریل بر پایه کامالً تصاادفی

( )1111به طریق زیر انجام شد .یک گرم نمونه روغن

در سه ت رار استفاده شد .دادهها با استفاده از نرمافازار

در  10میلی لیتر حالل ایزواکتان حل شاد و ساپس باا

( SASنسااخه  )1/1تجزیااه و میااانگینهااا بااا آزمااون

UNIC 2800

معنایدار ( )LSDبساته باه ماورد در

اسااتفاده از دسااتگاه اسااپ تروفتومتر (

حداقل اخاتال

سطز احتمال  1یا  2درصد مقایسه شدند.

 ،UV/VISساخت کشور آلمان) جاذب خواناده شاده
در طول مو  200نانومتر بهعنوان کلروفیل و در طول
مو  400نانومتر باهعناوان کاروتنوئیاد بیاان گردیاد.

نرایج

کلروفیل و کاروتنوئید بهصورت میلیگرم بر کیلاوگرم

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشاان داد کاه اثار

محاسبه شدند .برای محاسابه کلروفیال و کاروتنوئیاد،

متقابل منطقه کشت و رقم بار وزن تاکمیاوه ،درصاد

در دو طول مو فوه جذب بهدست آماده بارای هار

ماده خشک ،درصد روغن در مااده خشاک و درصاد

نمونه در روابط زیر قرار گرفت:

روغن در ماده تر معنیدار بود (جدول  .)2نتایج نشاان

()2
()4

mg
A670 1000000
)
kg
613 100 d
mg
A470 1000000
)
kg
200 100 d

داد کااه ارقااام در مناااطق مختلااف از نظاار شاااخص

( Chlorophyll

برداشت (ش ل )1در محدوده  2/12تا  2/00بودند.
طبااق نتااایج بدساات آمااده بااین ارقااام در مناااطق

(Carotenoid

مختلف از نظر وزن تکمیوه اختال

معنیداری وجود

 :Aجااذب خوانااده شااده در طااول مااو خاااص:d ،

داشت (جدول  .)2نتایج مقایسه میانگین نشان داد کاه

ضخامت سل اسپ تروفتومتر ( 1سانتیمتر).

رقم میشان ورسان دارای بای تارین وزن تاکمیاوه

اندازه یری ضریب اموشی رو ن :بارای محاسابه

( 4/10گااارم) و رقااام کروناااای ی مینودشااات دارای

ضااریب خاموشاای (شاااخصهااای اسااپ تروفتومتری

کمترین وزن تکمیوه ( 0/40گرم) باود .باا توجاه باه

 K232و  )K270یااک گاارم از نمونااه روغاان در 100

یافتهها ،در رقم کرونای ی ،بی ترین وزن تکمیاوه در

میلیلیتر حالل ایزواکتان حل شد .در ابتدا ،دساتگاه باا

ورسن و کم ترین وزن تکمیوه در مینودشت مشااهده

حالل ایزواکتان صافر شاد تاا جاذب حاالل در نظار

شد .در رقم میشن نیز ،بای تارین وزن تاکمیاوه در

گرفته نشود .سپس میزان جذب با اساتفاده از دساتگاه

ورسن وجود داشت ،اما بین مناطق گناره و مینودشات

اسپ تروفتومتر ( UNIC 2800 UV/VISساخت کشور

از این نظر اختال

معنیداری دیده نشد .در رقم زرد،

آلمان) در دو طول مو  222و 200نانومتر قرائت شد.

سنگین ترین میوه ها در گناره و سبکترین میاوههاا در

برای محاسبه ضریب خاموشی ،جذب باهدسات آماده

مینودشت مشاهده شد .بین تیمارها ،از نظر درصد ماده

در دو طول مو فوه برای هار نموناه در رابطاه زیار

خشک نیز اختال

معنیداری وجود داشت .بی ترین

قرار گرفت (:)Boskou, 1996

درصااد ماااده خشااک میااوه در میشاان گناااره (22/00

()2


 100
M

درصد) ،زرد گناره ( 20/22درصاد) و میشان ورسان

K

( 22/22درصااد) مشاااهده شااد .بااین سااایر تیمارهااا

 :Kضریب خاموشی :  ،عدد قرائات شاده :M ،وزن

اختال

روغن.

در منطقه گناره نسبت به سایر منااطق از درصاد مااده

معنی داری وجود نداشت .ارقام میشان و زرد

خشک بی تری برخوردار بودند (جدول .)2
25
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از نظر درصد روغن در ماده خشک و ماده تر نیز،
بااین تیمارهااا اخااتال

تیمارها در حد وسط بودناد و باا های یاک اخاتال

معناایدار مشاااهده گردیااد.

معنیداری نداشتند .در مقابل ،بی ترین درصد روغان

بی ترین درصد روغن در ماده خشک (جادول  )2در

در ماده تر در زرد گناره ( 22/40درصاد) و کامتارین

کرونای ی گناره ( 42/00درصاد) ،کروناای ی ورسان

درصد روغن در کرونای ی مینودشت ( 14/22درصد)

( 40/00درصد) ،میشن ورسن ( 42/12درصاد) و زرد

و زرد مینودشت ( 14/40درصد) مشاهده شد و ساایر

گناره ( 42/01درصاد) و کامتارین درصاد روغان در

تیمارها در حد وسط بودند و با بی ترین و کامتارین

میشاان گناااره ( 20/20درصااد) وجااود داشاات .سااایر

معنیدار نداشتند.

درصدهای روغن فوهالذکر اختال

جدول  :2تجزیه واریانس اثر منطقه کاشت بر وزن تکمیوه ،درصد ماده خشک و درصد روغن در چند رقم زیتون.
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه
آزادی

وزن تکمیوه

ماده خشک

روغن در ماده خشک

روغن در ماده تر

منطقه

2

**0/122

**20/222

*12/22

**22/201

رقم

2

**

*

10/100

12/22ns

0/012ns

منطقه  رقم

4

**0/200

*12/222

**120/20

*22/242

خطا

12

0/011

2/410

11/01

1/224

2/12

4/02

11/40

11/22

ضریب تغییرات
** * ،و  nsبهترتیب اختال

22/222

معنیدار در سطز احتمال  1درصد 2 ،درصد و غیرمعنیدار.
6
5

3

شاخص ب ردا شت

4

2
1
0
ور
سن

سن

ود
ين

-م

-ک

ي
شن

-ز

ي

کي

شن

ن اي
رو

رد

ن اي
رو

ت
ش

ت
ش

-ک

شن

-م

رد

ي

ت
ش

-م

-ز

ود
ين

ره
نا

ره
نا

ود
ين

ور

م

م

م

گ

گ

گ
ره
نا
کن اي
رو
کي

کي

م ن ط قه  -رق م

شکل  :1شاخص برداشت در مناطق و ارقام مختلف زیتون.

جدول  :3اثر متقابل منطقه و رقم بر وزن تکمیوه ،درصد ماده خشک و درصد روغن در چند رقم زیتون.
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وزن تکمیوه

ماده خشک

روغن در ماده

روغن در ماده تر

(گرم)

(درصد)

خشک (درصد)

(درصد)

P < 0/001

P = 0/012

P = 0/004

P = 0/022

کرونای ی

1/00 e

40/22 c

42/00 a

22/22 ab

میشن

2/42 cd

22/00 a

20/20 b

12/20 ab

زرد

2/22 b

20/22 ab

42/01 a

22/40 a

کرونای ی

0/40 f

40/20 c

21/11 ab

14/22 ab

میشن

2/02 bc

42/20 c

42/22 ab

11/12 ab

زرد

2/22 d

41/00 c

21/10 ab

14/40 b

کرونای ی

1/10 e

20/22 bc

40/00 a

22/22 ab

میشن

4/10 a

22/22 abc

42/12 a

24/00 ab

رقم

منطقه

گناره

مینودشت

ورسن

در هر ستون P-value ،کوچ تر از  0/02و  0/01بهترتیب اختال

معنیدار در سطز احتمال  2درصد و  1درصد و حرو

متفاوت اختال

آماری بین میانگینها را نشان میدهند.

ساااده منطقااه باار مقاادار پراکسااید و شاااخص

نتایج تجزیاه واریاانس نشاان داد کاه اثار متقابال

K270

منطقه کشت و رقم بار مقادار اسایدهای چارب آزاد،

معنی دار بود .اثر سااده رقام نیاز بار مقادار پراکساید

شااااخص  ،K232مقااادار کلروفیااال کااال و مقااادار

معنیدار بود ،اما بر مقدار  K270معنیدار نبود (جدول

کاروتنوئید کل معنی دار بود (جدول  .)4اما ،اثر متقابل

.)4

منطقه و رقم بر پراکسید و  K270معنایدار نباود .اثار
جدول  :4تجزیه واریانس اثر منطقه کاشت بر صفات فیزی وشیمیایی روغن در چند رقم زیتون.
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه
آزادی

پراکسید

اسیدهای

K232

چرب آزاد

منطقه

2

**22/114

0/0020ns

**

1/020

رقم

2

*

ns

**

0/211

14/224

0/0101

کلروفیل کل

K270
**
ns

0/0022

0/0022

**

2/020

**

0/102

کارتنوئید
کل
**

141/022

**

120/222

منطقه  رقم

4

2/242ns

**0/0421

**0/222

0/0001ns

**2/242

**21/224

خطا

12

2/220

0/0022

0/012

0/0001

0/022

1/021

22/21

11/20

12/22

21/22

12/21

12/42

ضریب تغییرات
** * ،و  nsبهترتیب اختال

معنیدار در سطز احتمال  1درصد 2 ،درصد و غیرمعنیدار.

از نظر مقدار اسایدهای چارب آزاد ،باین تیمارهاا

اسید 100/گرم روغن) را نشان داد (جادول  .)2ساایر

معنیدار وجود داشت .میشن مینودشت و زرد

تیمارها در حد وسط بودند و با تیمارهای فاوهالاذکر

گناره دارای بی ترین مقدار اسایدهای چارب آزاد در

اختال

معنی داری نداشتند .از نظار شااخص ،K232

روغن خود (به ترتیب 0/200 ،و  0/202گارم اولئیاک

بین تیمارها اختال

اسید 100/گرم روغن) بودند و میشن گناره کام تارین

و کرونای ی گنااره دارای بای تارین شااخص

مقاادار اساایدهای چاارب آزاد ( 0/202گاارم اولئیااک

(بااهترتیااب 1/422 ،و  )1/204بودنااد (جاادول  .)2در

اختال

25

معنیدار وجود داشت .زرد گنااره
K232
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K232

میلی گرم/کیلوگرم) را نشان داد .در مقابال ،کروناای ی

مقابل ،کرونای ی مینودشت کامتارین شااخص

( )0/140را نشان داد .به نظر میرسد که روغن حاصل

ورسااان کااامتااارین مقااادار کلروفیااال کااال (0/22

از منطقه گناره نسبت به مناطق دیگار دارای شااخص

میلااایگرم/کیلاااوگرم) و کاروتنوئیاااد کااال (1/22

 K232بی تری بود.

میلیگرم/کیلوگرم) را دارا باود .البتاه ،ایان تیمارهاا از

از نظر مقدار کلروفیل کل و کاروتنوئیاد کال نیاز،

نظاار کلروفیاال کاال بااا کرونااای ی ورساان و از نظاار

معنیدار وجود داشت .کروناای ی

کاروتنوئیااد کاال بااا زرد گناااره و کرونااای ی ورساان

بین تیمارها اختال

مینودشاات باای تاارین مقاادار کلروفیاال کاال (4/20

معنیدار نداشتند.

اختال

میلااایگرم/کیلاااوگرم) و کاروتنوئیاااد کااال (21/40
جدول  :2اثر متقابل منطقه و رقم بر برخی از صفات فیزی وشیمیایی روغن در چند رقم زیتون
منطقه

گناره

مینودشت

ورسن

کلروفیل کل

کارتنوئید کل

(میلیگرم /کیلوگرم)

(میلیگرم /کیلوگرم)

P = 0/002

P < 0/001

P < 0/001

P < 0/001

کرونای ی

0/420 ab

1/22 ab

2/21 b

12/20 b

میشن

0/202 b

0/22 c

1/20 c

0/22 cd

زرد

0/202 a

1/42 a

0/12 c

4/22 de

کرونای ی

0/420 ab

0/14 e

4/20 a

21/40 a

میشن

0/200 a

0/41 d

1/02 c

0/22 c

زرد

0/420 ab

1/01 bc

1/22 c

0/02 c

کرونای ی

0/420 ab

0/42 d

0/01 cd

4/12 cde

میشن

0/420 ab

0/22 c

0/22 d

1/22 e

رقم

اسیدهای چرب آزاد (گرم

K232

اولئیک اسید 100/گرم روغن)

در هر ستون P-value ،کوچ تر از  0/01اختال

معنیدار در سطز  1درصد و حرو

متفاوت اختال

آماری بین میانگینها را نشان میدهند.

اثاارات ساااده منطقااه و رقاام باار مقاادار پراکسااید

روغن) و روغن حاصل از رقم میشن دارای کامتارین

معنی دار بود .فارم از نوع رقم ،روغن حاصل از منطقه

مقدار پراکسید ( 2/21میلی اکی واالن اکسایژن/کیلوگرم

گنااااره دارای بااای تااارین مقااادار پراکساااید (0/21

روغن) بودند .رقم کرونای ی در حد وسط بود و با دو

میلاایاکاایواالن اکساایژن/کیلوگرم روغاان) و روغاان

رقم دیگر اختال

معنی داری نداشت .اثار منطقاه بار

حاصل از منطقه ورسن دارای کمترین مقدار پراکساید

مقدار شاخص  K270نیز معنی دار بود (ش ل  ،)4اما

( 2/10میلایاکایواالن اکساایژن/کیلوگرم روغان) بااود

اثر رقم بر این صفت معنی دار نبود (ش ل  .)2روغن

(ش ل های  2و  .)2روغن حاصل از مینودشت در حد

تارین شااخص

وسط بود .از طر

حاصل از منطقه ورسان دارای بای

 ) 0/112( K270بااود و روغاان حاصاال از دو منطقااه

دیگر ،بدون در نظر گرفتن منطقاه

دیگر کم ترین شاخص  K270را نشان داد.

کشت ،روغان حاصال از رقام زرد دارای بای تارین
مقدار پراکسید ( 0/21میلی اکی واالن اکسایژن/کیلوگرم
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a

6

2

پ راک س يد

b
4

م ي لي اک ي واالن اک س يژن /ک ي لوگ رم روغن

P = 0/002

ab

8

0
ور سن

گ ناره

م ي نود شت

م ن ط قه

شکل  :2میزان پراکسید روغن در مناطق مختلف( P-value .کوچکتر از )0/01
اختال

معنیدار در سطز احتمال  1درصد را نشان می دهد.
10

P = 0/033

م ي شن

ک رون اي کي

4

2

پ راک س يد

b

ab

6

م ي لي اک ي واالن اک س يژن /ک ي لوگ رم روغن

a
8

0
زرد

رق م

شکل  :3میزان پراکسید روغن در ارقام مختلف زیتون( P-value .کوچکتر از )0/02
اختال

معنیدار در سطز احتمال  2درصد را نشان میدهد.
0.14
a

0.12
0.10

P = 0/004
b

b
0.06

صخاش K270

0.08

0.04
0.02
0.00
ور سن

م ي نود شت

گ ناره

م ن ط قه

شکل  :4شاخص  K270روغن در مناطق مختلف( P-value .کوچکتر از )0/01
اختال

معنیدار در سطز احتمال  1درصد را نشان می دهد.
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0.10

P = 0/117

0.08

0.04

صخاش K270

0.06

0.02

0.00
زرد

م ي شن

ک رون اي کي

رق م

شکل  :9شاخص  K270روغن در ارقام مختلف زیتون( P-value .بزرگتر از )0/02
عدم وجود اختال

را نشان میدهد.

درصااد روغاان مربااوط بااه ارقااام کورفولیااا (42/22

بحث
نشان داد که بین ارقام در مناطق

درصد) ،شنگه ( 40/02درصد) ،ماوی ( 40/02درصد)

مختلف از نظر وزن تک میوه و درصاد مااده خشاک

و لوکو ( 41درصد) و بی ترین مقدار آن مرباوط باه

معنی داری وجود داشت .تنوع مشااهده شاده

ارقااام کرونااای ی ( 22/022درصااد) ،آرباای ن (21/11

بین ارقام از نظر وزن تاک میاوه باا نتاایج  Nikzadو

درصد) ،نبالی ( 21درصد) ،کایلتاه ( 20/21درصاد) و

هم اااران ( )1212در ارقااام زرد ،فیشاامی ،آسا والنا،

ویوتی ی ( 20/2درصاد) باود Najafian .و هم ااران

آمیگدالولیا و کنساروالیا همخاوانی دارد .آن هاا نشاان

( )2000نشان دادند که رقم تأثیر معنی داری بر مقادار

دادند که از بین ارقام مورد مطالعه بی ترین وزن تاک

روغن دارد و رقم کرونای ی و میشن بهترتیب با 01/2

میوه مربوط به رقم آمیگدالولیا و کمترین وزن تک میوه

و  22/2درصد بی ترین و کم تارین روغان را تولیاد

مربوط به رقام فیشامی باود Homapour .و هم ااران

کردند.

نتایج این پژوه
اختال

( )2014نیز بعد از بررسی ویژگیهای دو رقام زیتاون

دادههای تحقیق حاضر نشان داد روغن حاصال از

زرد و روغنی در شهرهای شایراز و کاازرون گازارش

میشن مینودشت و زرد گناره دارای بی تارین مقادار

کردند که وزن متوسط رقم زرد همواره بااالتر از رقام

اسیدهای چرب آزاد در روغن خاود بودناد و میشان

روغنی بود .بین ارقام از نظر وزن تاک میاوه اخاتال

گناره کمترین مقدار اسایدهای چارب آزاد را داشات.

معنی دار وجود داشت ،اما باین منااطق ارزیاابی شاده

روغن های خاوراکی اعام از حیاوانی و گیااهی دارای

تفاوت معنیدار مشاهده نشد .از نظر درصد روغان در

مقدار معین و جزئی اسید آزاد میباشند ،ولای مم ان

ماده خشاک و مااده تار نیاز ،باین تیمارهاا اخاتال

است در اثر فساد و هیدرولیز شدن این مقادار از حاد

معنی دار مشاهده گردید .در سایر مطالعات نیاز ،تناوع

معین تجاوز نماید .بنابراین اسیدهای چارب آزاد یاک

چشمگیری بین ارقام از نظار کمیات روغان مشااهده

روغن فساد آن را نشان مایدهاد (.)Parvaneh, 2013

شد Poureskandari .و هم ااران ( )2012باا بررسای

اسیدیته آزاد در روغن زیتون ب ار بار حساب درصاد

درصد روغن در ارقام مختلف نشان دادند که کمتارین

اولئیک اسید نبایاد بای تار از  2و در روغان زیتاون
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فراب ر باید کم تر یاا مسااوی  0/2گارم در  100گارم

( .)Boskou, 1996این ترکیبات مم ن اسات باهطاور

روغن باشد ( .)IOOC, 2007بنابراین ،طبق نتایج ایان

طبیعی در بعضی چربیهاا وجاود داشاته باشاند و یاا

در محادوده روغان

مم ن است در اثر عملیاتی کاه روی روغان صاورت

زیتون فراب ر قرار می گیرناد .در بررسای  Najafianو

می گیرد تش یل شوند .لاذا روغان هاای زیتاون ب ار،

هم اران ( ،)2000مقدار اسیدهای چارب آزاد روغان

بهدلیل اینکه هی گونه عملیاتی بار روی آنهاا انجاام

زیتون تحت تأثیر رقم قرار داشت و رقم میشن با 0/42

نمیشود ،باید مقدار بسیار ناچیزی از این ترکیباات را

و کرونای ی با  0/24گرم در  100گرم روغن به ترتیب

داشته باشند .این روش برای تشخیص خلوص روغان

بیشینه و کمینه بودند Homapour .و هم اران ()2014

زیتون و همچنین بهعنوان معیاری برای تعیاین کیفیات

در بررسی خود نشان دادند که مقدار اسیدهای چارب

آنها مورد استفاده قرار مایگیارد .در

مطالعاه Mania-

آزاد در ارقام زیتون مورد مطالعه کامتار از  2گارم در

 Djebaliو هم اران ( ،)2012کامتارین مقادار

 100گرم بود (روغنی کازرون ،1/44 :روغنای شایراز:

مربااوط بااه رقاام هورکساارا ( )1/41و باای تاارین آن

 ،1/22زرد کازرون ،0/22 :زرد شیراز .)0/42 :همچنین

مربوط به رقم بتسیجینا ( )1/21بود.

تحقیق ،تمام ارقام مورد آزماای

K232

 Arsalanو هم اااران ( )2012گاازارش کردنااد کااه

از نظر مقدار کلروفیل کل و کاروتنوئیاد کال نیاز،

اسیدهای چرب آزاد اندازهگیری شده در ارقام مختلف

بین تیمارها اختال

معنیدار وجود داشت .کروناای ی

بین  0/2و  0/22گرم در  100گرم قرار داشت .مقادار

مینودشت بی ترین مقدار کلروفیل کال و کاروتنوئیاد

اسیدهای چرب آزاد تحتتأثیر منطقه بود ،بهطوریکاه

کل و کرونای ی ورسن کم ترین مقدار کلروفیل کال و

روغن منطقه آنتالیا بی ترین اسایدهای چارب آزاد و

کاروتنوئید کل را دارا باود .کلروفیال و کاروتنوئیادها

روغن کارامان کمترین مقدار اسایدهای چارب آزاد را

مهم ترین رنگدانه ها در روغن های گیااهی هساتند .در

نشاان داد کاه درصاد

روغن زیتون ،مهم تارین کاروتنوئیادها و کلروفیال هاا

اسیدهای چرب آزاد در رقم میشان منطقاه مینودشات

به ترتیب لوتئین و فیتاین مایباشاند .عاالوه بار ایان،

تر از منطقه گناره بود که میتواند ناشی از دماای

رنگیزه های کلروفیال و کاروتنوئیاد هار دو م انیسام

باالتر هوا در مینودشت در کل سال و ماههای منتهی به

خود اکسایشای و فتواکسیداسایون دارناد

(Minguez-

رسیدن میوه باشد.

 .)Mosquera and Perez-Galvez, 1991این نتایج باا

دارا بودند .نتایج ایان آزماای
بی

طبق نتایج این تحقیق زرد گناره و کرونای ی گناره

گزارش  Mania-Djebaliو هم اران ( )2012مطابقت

دارای بی ترین شاخص  K232و در مقابل کرونای ی

داشت .طبق گزارش آنها ،مقدار کلروفیل و ترکیباات

مینودشت دارای کمترین شاخص  K232بودند .واضز

کاروتنوئیدی در ارقام زیتون متفاوت بوده و بی ترین

است که روغن حاصل از منطقه گناره نسبت به مناطق

غلظت رنگدانهها در رقام ساردکی (کلروفیال  2/22و

دیگر دارای شاخص  K232بای تاری باود .شااخص

کاروتنوئید  2/22میلی گرم بر کیلوگرم) مشااهده شاد.

 K232مربوط باه اکسیداسایون اولیاه روغان و نشاانه

در حالیکه ،رقم چالدمی کمترین مقادار را نشاان داد

پیوستگی اسیدهای چرب با حلقاه هاای اشاباع نشاده

(بهترتیب  1/12و  1/00میلیگارم بار کیلاوگرم) .ایان

اساات ،در حااالی کااه شاااخص  K270نشااانه وجااود

رنگدانه ها در روغن زیتون در حضاور ناور باهعناوان

ترکیبات کربونیلیک (آلدئیدها و کتاون هاا) در روغان

پراکسیدان و در تاری ی بهعنوان آنتای اکسایدان عمال

زیتون و مربوط به اکسیداسیون ترکیبات ثانویاه اسات

ماایکننااد ( )Psomiadou and Tsimidou, 2001و
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بنابراین خواص بهداشتی و بیولوژی ی

دارند ( Ranalli

کازرون 11/22 :میلی اکیواالن اکسیژن/کیلوگرم روغان،

Guerfel

روغنی کازرون 21/42 :میلیاکیواالن اکسیژن /کیلوگرم

 .)and Modesti, 1999این نتایج با یافتههای

و هم اران ( )2001مطابقت دارد .آنها گزارش کردند

روغن) اختال معنیداری وجود داشت .عدد پراکسید

که رقم بر محتوای رنگیزه های روغن موثر اسات ،اماا

رقم روغنی محلی در هر دو منطقه باالتر از رقم زرد بود

این رنگیزه ها تحت تاثیر محایط رشاد گیااه نیاز قارار

که این امر با توجه به باال بودن عادد یادی رقام روغنای

ماایگیرنااد و مقاادار ساانتز آنه اا در مناااطق مختلااف

محلی از رقم زرد قابل توجیه اسات Mania-Djebali .و

متفاوت است.

هم اران ( )2012پروفایل شیمیایی پانج رقام زیتاون را
در مرکز تونس بررسی کردند و اختال

طبق نتایج این مطالعه ،روغن حاصل از منطقه گناره

معنایداری در

فارم از نوع رقام دارای بای تارین مقادار پراکساید و

سطز احتمال  1درصد بین ارقام مختلف از نظار مقادار

روغن حاصل از منطقه ورسان دارای کامتارین مقادار

پراکسید مشاهده نمودند .طبق نتایج حاصال ،کامتارین

پراکسید بود .در مقابل ،روغن حاصل از رقم زرد فاارم

مقاادار پراکسااید مربااوط بااه رقاام بتساایجینیا (4/11

از منطقه کشت دارای بی ترین مقدار پراکسید و روغن

میلاایاکاایواالن پراکسااید در کیلااوگرم روغاان) بااود.

حاصل از رقم میشان دارای کامتارین مقادار پراکساید

 Najafianو هم اران ( )2000نیز نشان دادند کاه ارقاام

بودند .پراکسید محصول اولیه اکسیداسیون ماواد چارب

زیتون از نظر پراکسید اختال

معنایدار داشاتند .چناان

است و به طورکلی هر قدر که درجه غیراشباع روغنهاا

که رقم کرونای ی و میشن به ترتیب بهطاور متوساط باا

بی تر باشد ،روغن یا ماده چارب آماادگی بای تاری

 1/21و  2/02میلیاکیواالن اکسیژن در کیلوگرم کمیناه

برای اکسیداسایون دارد ( .)Parvaneh, 2013وقتای کاه

و بیشینه بودند Arsalan .و هم ااران ( )2012گازارش

مقدار پراکسید به حد معینی برسد ،مواد فرار آلدئیدی و

کردند که مقدار پراکسید در رقم ساریوالک در محادوده

اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه ایجاد میشاوند کاه در

 2/11-4/22میلیاکایواالن اکسایژن در کیلاوگرم قارار

ایجاد بو و طعم نامطبوع ماواد چارب ما ثر مایباشاند.

داشت و تفاوت معنیداری بین مقدار پراکساید در ساه

بدین جهت ،اگر چه پراکسید ایجاد شده مستقیماً سابب

منطقااه مااورد بررساای وجااود نداشاات .همچنااین

درجه

 Hashempourو هم اران ( )2001کیفیت روغن ارقاام

پیشاارفت اکسیداساایون ماایباشااد (.)Parvaneh, 2013

زرد ،روغنی و ماری را در منطقه رودبار بررسی کردناد

حداکثر پراکسید مورد قبول برای روغن زیتون ب ر طبق

و نشان دادند که رقم روغنی بی ترین مقدار پراکسید و

شورای بینالمللی زیتون  20میلیاکایواالن در کیلاوگرم

رقم ماری کمترین مقدار پراکسید را دارا بودند.

میباشد ( .)IOOC, 2007نتاایج تحقیاق حاضار نشاان

در تحقیق حاضر مشخص گردید که روغن حاصل از

میدهد که روغن حاصل از تمام منااطق و ارقاام ماورد

منطقه ورسن دارای بی ترین شاخص  K270باود و

از این نظر در زمره روغن ب ر قرار دارند .نتایج

روغن حاصل از دو منطقه دیگار کامتارین شااخص

بهدست آمده با نتاایج  Homapourو هم ااران ()2014

 K270را نشاااان داد Mania-Djebali .و هم ااااران

مطابقت داشت .آنها نشان دادند که بین ارقام و منااطق

( ) 2012بین ارقام مورد مطالعاه خاود از نظار

ارزیابی شده در مورد عدد پراکسید (زرد شایراز11/02 :

تنوع زیادی مشاهده و گزارش کردند که بی ترین و

میلیاکیواالن اکسیژن/کیلوگرم روغان ،روغنای شایراز:

کم ترین مقدار  K270به ترتیب مربوط به ارقام آلاوئی

 21/20میلاایاکاایواالن اکساایژن/کیلوگرم روغاان ،زرد

و هورکسرا بود.

بو و طعم نامطبوع مواد چرب نیست ،ولی معر

آزمای
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نریجه یری نهایی
 بای تارین درصاد،با توجه به نتایج ایان تحقیاق
42/00( روغن در مااده خشاک در کروناای ی گنااره
 میشاان،) درصاد40/00(  کروناای ی ورساان،)درصاد
 درصد) و42/01(  درصد) و زرد گناره42/12( ورسن
) درصد20/20( کم ترین درصد روغن در میشن گناره
 نتایج همچنین نشان داد که منطقه کشت.وجود داشت
و رقاام باار صاافات بیوشاایمیایی روغاان تاااثیر زیااادی
 روغان حاصال از رقام کروناای ی در منطقاه.داشتند
مینودشت دارای مقدار کلروفیل و ترکیبات کاروتنوئید
تر این

تری بود که می تواند ناشی از ارتفاع بی

بی

 در مقابل روغن حاصل از این رقم در این.منطقه باشد
 کام تاری از دو منطقاه دیگارK232 منطقه شااخص
 اکسیداسیون اولیه کمتاری در، به عبارت دیگر،داشتند
 روغن حاصل از رقم.این روغن به وقوع پیوسته است
.کرونای ی در منطقه گناره نیاز کیفیات بااالیی داشات
این روغن مقادیر باالیی از رنگدانه ها را نشان داد ولی
تاری

 بایK232 نسبت به منطقه مینودشت شاخص

 روغان حاصال از رقام، در منطقه ورسان.را دارا بود
 در هار ساه.کرونای ی دارای شاخصههای متوسط بود
. روغن این رقم اسیدهای چرب زیادی داشات،منطقه
 رقام کروناای ی بارای، با توجه به نتایج این پاژوه
 مینودشات و ورسان،کشت در هر ساه منطقاه گنااره
.پیشنهاد میشود
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