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 مقاله پژوهشی

 های کمی و کیفی میوه و روغن زیتون رقم زردبرخی ویژگی برتأثیر تناوب باردهی 
 

 4لمیا وجودی مهربانی و3، علی سلیمانی*2زاده، اصغر ابراهیم1کلجهاجر رضایی
 

 (3/5/9318تاریخ پذیرش:  -93/3/9318)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

است  آوریسال، پدیده دهدتحت تأثیر قرار میه کمیت و کیفیت محصول زیتون را های فیزیولوژیکی کترین پدیدهیکی از مهم

 در این شود.سبب کاهش چشمگیر کیفیت میوه در سال پرمحصول میهای مختلف، محصول در سال نامنظمکه عالوه بر تولید 

مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این رقم زرد زیتون های میوه و روغن یژگیبرخی از و روی تناوب باردهیثیر أت پژوهش

حجم میوه( و  وقطر  ،تازه و خشك میوه، طولوزن ، برخی از پارامترهای میوه زیتون )میانگین وزن کل میوه و متوسط بررسی

ارزیابی  در. گرفتندی قرار دهبارمیزان حت تأثیر ت کل ، آنتوسیانین، کاروتنوئید و فالونوئیدکل پارامترهای کیفی مانند فنل

 رختاندوضعیت مشخص شد که ، پراکسید و شاخص اسپکتروفتومتریك( نیز اسید چرب آزادکیفی روغن زیتون )پارامترهای 

تر شبی رختان نیاور در مقایسه با آوردر د اسید چرب آزادداری روی اسید چرب آزاد داشت و میزان ثیر معنیأت )آور و نیاور(

 .ثیر باردهی قرار نگرفتأپراکسید تحت ت ولیبود، 
 

 آوری، کیفیت میوهسال، زیتون اسید چرب آزاد، آنتوسیانین، روغنکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

 سبز متعلق شهیهم یدرخت (.Olea europaea L) تونیز

پراکنش این گیاه از  باشد ومی Oleaceaeبه خانواده 

 شمال تا ا،یآس یجنوب شرق قا،یال آفرشم ترانه،یمد اییدر

استفاده از  .باشدمی ایشرق استرال تااسکاتلند  ن،یچ جنوب

بوده و روز به روز  متداول مردم جهان نیباز دیر باز  تونیز

 (.2003 و همکاران، 9بالج) شودیبر مصرف آن افزوده م

 روغنجهت استحصال  ترین محصولمهم عنوانهب زیتون

ترکیبات موجود در رود. می شماربه رانهمدیت منطقة در

های قلبی و میوه و روغن زیتون باعث کاهش بیماری

 .(9387، و همکاران دانشفهیم) شودمی عروقی و سرطان

زیتون  ،ارزش غذایی و اقتصادی دلیل هکشورهای زیادی ب

طور ارزش به دهند با این وجود این میوه بارا پرورش می

و همکاران،  2مرت) دهدنشان میعمده تناوب باردهی 

 سال كیدر  ادیز محصول دیبه تولتناوب باردهی  .(2093

 کم محصول در سال بعد دیدنبال آن تولو به آور( )سال

 شتریدر ب معمولای دهیپد که شودیاطالق م )سال نیاور(

و باعث بروز  دیآیشمار مهب وهیهای درختان مگونه

شود. یو بازار فروش م ولمحص دیتول نهیدر زم یمشکالت

ثیر عوامل ژنتیکی أاگرچه تناوب باردهی در زیتون تحت ت

دهد که تظاهر و ینشان م هاپژوهشلیکن  باشدگیاه می

 در راتییتغ کسرییشامل  تونیدر ز یبروز تناوب بارده

است که  یدرون یکیمتابول رهاییمتوقف شدن مس ای فعال

 طیشراباغبانی،  تعملیاعالوه بر رقم و راستا  نیدر ا

، و همکاران 3الوی) کندیم فاءیا یینقش بسزا یطیمح

های اخیر مطالعات زیادی در رابطه با در سال .(9186

کمیت و کیفیت  ،تناوب باردهیاز  أثرمقدار بار درخت، مت

 .روغن زیتون انجام شده استچنین درصد هممیوه و 

جه نسبت افزایش وزن میوه با افزایش گوشت میوه و در نتی

رقم آربکین زیتون باالتر گوشت به هسته در سال نیاور در 

تولید . (2090همکاران،  و 4ادواردو) گزارش شده است

ماندارین منجر به تأخیر نارنگی رقم محصول سنگین در 

با اندازه  یهایمیوهتولید  وتضعیف رنگ درونی  ،در بلوغ

 و همکاران، 5رهمظ)شود میو غیراقتصادی کوچك 

کلروژنیك ترکیبات فنلی مثل اولئوروپین،  مقدار (.2007
                                                           
1. Belaj 

2. Mert 

3. Lavee 

4. Eduardo 

5. Mazhar 

در هیدروکسی سینامیك اسید اسید، کافئیك اسید، تری

 تفاوت معنی آور و نیاور در سال پیکوآل رقمبرگ زیتون 

سطوح کلروژنیك  آور در سالطوریکه  هب داد نشانداری 

و  مرت)دست آمد هتر بریك اسید باالمارکوپیاسید و 

 چیهرقم لچینو  زیتون در حصولبار م. (2093همکاران، 

 ی روغن زیتون بکرحس یو پارامترها دهایبر پراکس یریثأت

 زیتون درختاندر  .(2007همکاران، و  6)گوچی شان ندادن

در  درختان آورمیوه و روغن زیتون  ،Souriو  Barneaم ارقا

روغن آن  یتهاسید مقدارو  باال مقایسه با درختان نیاور

پراکسید تحت تأثیر مقدار شاخص  کهدرحالی بود ترپایین

و همکاران،  7گال-بن) گرفتقرار ن مقدار بار درختان

زیتون رقم زرد از ارقام مهم دومنظوره و بومی  .(2099

های کاریدرصد زیتون 80باشد که بیش از ایران می

 است خود اختصاص دادههمنطقه طارم استان زنجان را ب

 . (9389)صادقی، 

پدیده بررسی تأثیر  حاضر پژوهشهدف اصلی از انجام 

های کمی و کیفی میوه و روغن ویژگی برخی بر سال آوری

 باشد.زیتون رقم زرد می
 

  هامواد و روش

 انتخاب درختان، تعیین شاخص رسیدگی و نمونه

 برداری

میوه براساس محاسبه شاخص رسیدگی  یبردارنمونه 

(MI8) ( و 99/8/15رختان آور )متفاوت برای د خیتار دو در

واقع در منطقه  تجاری زیتونباغ یك  ( از25/7/15نیاور )

 . برای این منظورطارم سفلی استان قزوین انجام شد

 دو گروه دهدر  سال 20 با سن تقریبیغیرپیوندی  درختان

 وشدند گذاری عالمت تقسیم بندی و اوریآور و ن تایی

 چیه کامل انجام شد تا اطیبا دست و با احت یرداربنمونه

 میوه رسیدگی . شاخصوارد نشود وهیبه بافت م یبیآس

زیر فرمول  براساس زیتون برای درختان آور و نیاور

 (.2006، 1ن)ووسگردید  محاسبه
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6. Gucci 

7. Ben-Gal 

8. Maturity Index  

9. Voosen 
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هدای تعدداد میدوه ،بکار رفته در فرمول فوق (A-H) حروف

بنددی شداخص تغییدر رندگ شده را براساس گروه شمارش

بر ایدن اسداس  هد.دزیتون نشان می پوست و گوشت میوه

هدای بداال، طور تصادفی از قسدمتهعدد میوه ب 900تعداد 

ده و هر یك از شبرداشت  های اطراف درختپایین و شاخه

هدای مختلدف گدروه درکاتدالوگ رندگ  ها بدر اسداسمیوه

دارای رندگ  هدایبه میدوه .قرار گرفت 7تا  0گانه از هشت

 عدددسبز تیره پوست و گوشت در وضدعیت کدامال ندارس 

هدای در حدال رسدیدگی کامدل پوسدت و و بده میدوه صفر

های بینابین رنگی نیز عددد هفت و گروه گوشت سیاه عدد

 900 عددد بر باال کسر حاصل جمع سپس داده شد 6 تا 9

 میوه شاخص رسیدگی آمده دستهب عدد گردید که تقسیم

 بدر اسداس ایدن .کنددمی تعیین مشخص رقم و زمان در را

 ایدن زمانی است که زمان برداشت میوه ترینروش مناسب

باشد. درختدان در دو گدروه آور و  5 تا 3 بین نسبت عددی

هدا بدرای ، میدوهبدردارینیاور انتخاب شدند و بعد از نمونده

 داری شددند.نگده -20در دمدای هدای بعددی گیدریاندازه

 حسدب بدر یانتخداب درختدان کل عملکرد مقدارهمچنین 

 تنده یعرضد مقطدع مربع مترینتسا بر وهیم لوگرمیک واحد

 تعیین گردید. مترییسانت 20 ارتفاع در درختان

 گیری پارامترهای کمی و کیفی میوهاندازه

درخدت در جهدات از هدر  وه،یدابعداد م رییدگانددازه برای

متدری سدانتی 920جغرافیایی مختلف و از ارتفداع حددود 

و انتخاب  یتصادف طورهب تونیزمیوه عدد  30 درخت تعداد

  طدول و قطدر میدوه و هسدته  تدالیجید سیکدول لهیوسدهب

، متوسدط وزن تدر و وهیدم متوسدط وزن. شدد رییدگاندازه

هدای گیری و نسبتاندازهخشك گوشت میوه و وزن هسته 

بدرای گردیدد. گوشت به هسدته محاسدبه  و خشك تر وزن

را در اسدتوانه مددرج  تعدادی میوهگیری حجم میوه، اندازه

شده و حجم میوه از طریدق ی آب ریخته حاوی حجم معین

هدا محاسدبه تقسیم حجم آب جابجا شده بدر تعدداد میدوه

میوه بعد از خشدك کدردن در نسبی . میزان رطوبت گردید

 گیری شد. درصد روغناندازه گراددرجه سانتی 905دمای 

استفاده از دستگاه سوکسله با و  بر حسب وزن خشك میوه

گارسدیا )لوکی د کاسترو و  دگیری شو حالل هگزان اندازه

 با استفاده ازبافت میوه  آنتوسیانین قدار. م(9118، 9آیوسو

 (سداخت آمریکدا Cary 100 مددل)وفتومتر ردستگاه اسپکت
                                                           
1. Luque de Castro and Garcia- Ayuso  

نتدایج نانومتر قرائدت و  620، 530، 420های ل موجطو در

 900گلوکوزید در  -3-گرم معادل سیانیدین بصورت میلی

 محاسددبه (FW) −100 gmg C3G 1 گدرم وزن تدر میددوه

مقدددار فنددل کددل  .(2000، 2)راپیسدداردا و مکددارون گردیددد

در طدول  3با استفاده از روش فولین سدیکالچومیوه  عصاره

ندانومتر بدا اسدتفاده از دسدتگاه اسدپکتروفتومتر  760موج 

و در نهایت غلظت فنل کل بر حسب استاندارد  گیریاندازه

 محاسدبه mg GAE/100 g Fwصدورت بدهاسدید گالیدك 

گیددری اندددازه بددرای. (2003و همکدداران،  4مددایرز) گردیددد

سدنجی کلریدد آلومینیدوم در از روش رندگ فالونوئید کدل

ی منحند جهدت رسدم .داستفاده شنانومتر  495طول موج 

 هدای مختلدف اسدتاندارداز غلظدتاین متغیر  ونیبراسیکال

و  5چانددگ) اسددتفاده شددد (quercetin=QE) نیتیکوئرسدد

اسداس  بدر دیدتنوئوکار زانیدسدنجش م (.2002همکاران، 

-در طدول مدوج با دستگاه اسپکتروفتومترتالر لیختنروش 

، 6لیختن تالر) نانومتر انجام شد 470و 3/663 ،8/646 های

 استفاده با میوه اکسیدانیآنتی ظرفیت گیریاندازه (.9187

ی ایدن . بدراشدتعیین  DPPH7 یهاکالیدرصد مهار راد از

لیتدر از  میلدی 2لیتر از عصداره بدا میلی 9/0منظور میزان 

 30مخلدوط و بده مددت  مدوالر میلدی DPPH 9/0محلول 

 597دقیقدده در تدداریکی قددرار گرفددت سددپس جددذب آن در

 گیدری شددنانومتر به کمك دستگاه اسدپکتوفتومتر انددازه

 .(2005، 8کولکارنی و آرادیا)

 آن یفیکرهای گیری پارامتو اندازه استخراج روغن

استخراج روغن به روش مکانیکی و با استفاده از دستگاه 

 (Oliomio  France GOLD)مدلکش آزمایشگاهی روغن
بدین منظور  در مرکز تحقیقات زیتون رودبار انجام گرفت.

 و هها بعد از شستشو، توسط آسیاب فلزی خرد شدمیوه

 منظور تسریع درهصورت خمیر یکنواختی درآمدند ببه

دقیقه در  20مدت به خمیر میوهفرآیند استخراج روغن، 

در نهایت جداسازی  ه وشد مخلوطدرجه  22تا  20دمای 

. انجام شددستگاه سانتریفیوژ  با استفاده ازروغن خمیر 

آوری وهای تیره رنگ جمعهای استحصالی در شیشهروغن

                                                           
2. Rapisarda and Maccarone 

3. Folin–Ciocalteu 

4. Myeres 

5. Chang 

6. Lichtenthaler 

7. 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 

8. Kulkarni and Aradhya 
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      درجه 4در دمای های کیفی تا زمان انجام ارزیابی

، درجه چرب آزاد شاخص اسید .داری شدندگراد نگهیسانت

 232K ,270(K( های اسپکتوفتومتریپراکسید و شاخص

انجمن  لیو تحل هیتجز المللینیروش بروغن بر اساس 

 تعیین شدند (9110) 9یمیش المللینیب

   آنالیز آماری

 تست بدا اسدتفاده از ندرمبه روش آماری تی هاواکاوی داده

ها و رسم نمودارهای مقایسه میانگین 9.0 هنسخ SASافزار 

 انجام شد Excelبا نرم افزار 

 

 و بحثنتایج 

 زیتون کمی میوه پارامترهای

 9/3 دست آمده برای برداشدت روغدنهعدد شاخص بلوغ ب

دسدت هروز زودتدر بد 94حدود  بود که برای درختان نیاور

 که در مورد اکثر صفات کمی ارزیدابینتایج نشان داد . آمد

دار در شده میوه، بین درختان آور و نیداور اخدتالف معندی

 (. 9درصد وجود دارد )جدول  یكسطح آماری 

 بده طدول نسدبتصدفات  ها،بر اساس تجزیه واریانس داده

 قطدر بده طول نسبتو  هسته قطر، هسته طول، وهیم قطر

. میدانگین و نددتحت تأثیر مقدار محصول قرار نگرفت هسته

مورد مطالعه در جدول یك  کمی صفاتانحراف معیار کلیه 

   .شودمالحظه می

دهندده ایدن اسدت کده ها نشاننتایج مقایسه میانگین داده

تأثیر میدزان بداردهی درخدت  پارامترهای کمی میوه تحت

. متوسدط وزن کدل میدوه، وزن تدر و خشدك اندقرار گرفته

به هسدته، طدول و گوشت تر و خشك وزن گوشت، نسبت 

ل به قطر هسته، حجم میوه و درصدد قطر میوه، نسبت طو

و بدا  (9جددول ) روغن در میوه درختان نیاور بیشتر شدده

خدوری اهمیدت صفات برای زیتون تازهکه این توجه به این

تدری از ایدن زیادی دارد میوه درختدان آور کیفیدت پدایین

ها میوه وجود رقابت شدید در بینلحاظ داشتند. با توجه به

هدا در زی، انددازه و وزن میدوهوسدنتبرای دریافت مدواد فت

 . (2090و همکاران،  2ادواردو) درختان آور کاهش یافت

هسته در میوه درختدان  بهگوشت تر و خشك  وزن نسبت

. ایدن نتدایج بدا (9جدول ) تر از درختان آور بودنیاور بیش

 نیداور هدایسدال در دارد کده خدوانیهای قبلی همگزارش

                                                           
1. A.O.A.C 

2. Eduardo 

 بدود بیشدتر زیتون درختان در هسته به گوشتوزن نسبت 

 اسداس بدر توانددایدن نسدبت مدی (.2004، 3)الوی و واندر

 بده هدوایی و آب تغییدر شدرایط و درخدت سالیانه محصول

تنداوب  متغیر باشد. نسبی رطوبت و حرارت درجه خصوص

 شود کده طدول و قطدردانه باعث میبیباردهی در زرشك 

ار باشدد بدار بیشدتر از درختچده پدر بدحبه در درختچه کم

بر اساس نتایج بدست آمدده  (.9314عابدینی و همکاران، )

ثیرگدذار در أحجم میوه زیتون که صدفتی تدر این تحقیق، 

بازارپسددندی محصددول بددرای مصددارف کنسددروی اسددت در 

روی درختدان  نتدایج پدژوهش درختان نیداور بیشدتر بدود.

نارنگی انشو نیز نشدان داده اسدت کده وزن و حجدم میدوه 

بیشدتربن وزن و  وپدیده تنداوب بداردهی بدوده تحت تاثیر 

یاور مشاهده شدده اسدت )عابددی حجم میوه در درختان ن

 (.9319ی و فیفائی، قشقای

با توجه به شاخص بلوغ محاسبه شده برای برداشت 

تر از سال کم محصول، میزان پرشدن میوه در سال پربار

رشد  .باشدکم بار است که تحت تأثیر دوره رشد میوه می

تر میوه در سال نیاور با بلوغ فیزیولوژیکی زودتر سریع

 .(2099گال و همکاران، -)بن همراه است

درصد  مشخص شد که دست آمدهبا توجه به نتایج به

های درختان تر از میوهنیاور کم درختان هایرطوبت میوه

هایی که میوه ،های قبلی. طبق گزارش(9جدول ) بودآور 

درصد آب باالتری  ،شونداز درختان با بار زیاد برداشت می

عنوان تابعی از میزان آب حقیقت درصد روغن بهدر . دارند

)راموس و  یابددر زیتون با افزایش آب کاهش می

 در تفاوت از ناشی اختالف احتماالً این (.2090، 4سانتوس

. باشدمی هادر میوه شده ذخیره غذایی مواد میزان

ن درختا بیشترین درصد روغن بر اساس وزن خشك در

توجه به اندازه میوه و وزن گوشت  که با نیاور مشاهده شد

میوه باال در این درختان دور از انتظار هم نبود. در تطابق 

نه تنها اند که با نتایج حاضر، پژوهشگران گزارش داده

 یالگوبلکه  به هسته، و نسبت گوشت وهیم ییاندازه نها

ه مقدار ب نیز برانیمقسمت روغن در  ییسرعت و تجمع نها

 مشخص شده است که درخت بستگی دارد.بار محصول 

کاهش درصد روغن میوه در درختان با بار سنگین در 

دلیل کاهش منابع به ،مقایسه با درختان کم بار

                                                           
3. Lavee and Wonder 

4. Ramos and Santos  
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 صفات کمی میوه زیتون رقم زرد در درختان آور و نیاور مقایسه میانگین -1 جدول

یکیزیخواص ف  درخت آور درخت نیاور 

 3.75 ± 0.11a** 2.74 ± 0.067b (g) وهیوزن م متوسط

(g) وهیمتوسط وزن ترگوشت م  2.90 ± 0.11a** 2.080 ± 0.06b 

(g) وزن هسته متوسط   0.85 ± 0.03a** 0.66 ± 0.02 b 

وزن تر گوشت به هسته نسبت  3.40 ± 0.16a** 3.10 ± 0.18b 

(g) وزن خشك گوشت متوسط   1.11 ± 0.03a** 0.70 ± 0.05b 

هستهوزن خشك گوشت به  نسبت  1.34 ± 0.10a* 1.06 ± 0.07b 

(mm)  وهیم طول  21.57 ± 1.09a* 20.12 ± 0.52b 

(mm)  وهیم قطر  15.72 ± 0.45a 14.07 ± 0.28b 

وهیطول به قطر م نسبت  1.36 ± 0.07a 1.42 ± 0.02a 

(mm)  0.56a 15.79 ± 0.54a ± 15.88  هسته طول 

(mm)  هسته قطر  8.79 ± 0.41a* 8.36 ± 0.24a 

طول به قطر هسته نسبت  1.78 ± 0.08a 1.64 ± 0.05a 

(mm3) 0.25 ± 3.54  حجم میوهa** 2.52 ± 0.17b 

وهیرطوبت م درصد (%)  61.52 ± 2.00b** 66.18 ± 1.94a 

 1.14a** 44.47 ±1.15 b± 56.51 (%)خشك روغن در وزن  درصد

 .است و یك درصد 5 دار در سطح احتمالمعنی نشان دهنده اختالف ترتیببه حروف متفاوت در هر ردیف * و**:

 
و  9)گوچی باشدگیاهی است که در سنتز روغن موثر می

 (.2007همکاران، 

 پارامترهای کیفی میوه

محتددوای فنددل، آنتوسددیانین،  حاصددله، نتددایجاسدداس  بددر

تنوئید تحت تأثیر میدزان بداردهی درخدت وکار و فالونوئید

آور و  انی در درختداناکسیدلیکن ظرفیت آنتی ،قرار گرفت

( مقدار فندل در میدوه درختدان 9نمودار نیاور یکسان بود )

تر از مقدار آن ( بیشFW 1-100 gGAE  mg 10/951) آور

( FW 1-mg GAE 100 g 70/949در میوه درختان نیداور )

، مقادیر پژوهش حاضر بر اساس نتایج مقایسه میانگین. بود

رختان نیداور تنوئید در میوه دوآنتوسیانین، فالونوئید و کار

دسدت هتر از میدوه درختدان آور بدبرابر بیش 5/9در حدود 

 (.9نمودار )آمد 

برخی ترکیبات  (2099گال و همکاران )-بن طبق گزارش

-می قرار یمحیط شرایط فنلی در بافت گیاهی تحت تأثیر

آور های مورد مطالعه در سالل در رقممیزان فن. گیرد

ب باردهی مقدار فنول در برگ تناو بیشتر از سال نیاور بود.

 (.2093، 2زیتون را تحت تأثیر قرار داد )مرت و همکاران

از   وسیله شرایط محیطیترکیبات فنلی در بافت گیاهی به

                                                           
1. Gucci 

2. Mert 

 ایتغذیه و مواد (2009و همکاران،  3ریورو)دما جمله 

گیرد. تحت تأثیر قرار می (2002و همکاران،  4)رواحمان

یر آنتوسیانین، فالونوئید و مقادهمانطور که اشاره شد 

و هر سه  ندکاروتنوئید تحت تأثیر مقدار محصول قرار گرفت

رنگیزه در میوه درختان نیاور بیشتر از درختان آور شدند. 

باردهی زیاد در ( 2007و همکاران ) 5طبق گزارش مظهر

نارنگی ماندارین منجر به تأخیر در بلوغ و تضعیف رنگ 

رنگ مناسب میوه  میوه شد. رونی میوه و کاهش اندازهد

از عوامل اصلی  (نیانیو آنتوس یفتوسنتز یهازهیرنگ)

 یآنتکیفیت  مهمی در نقشبازارپسندی میوه بوده و 

نقش  آنزیم فنیل آالنین آمونیالیازمیوه دارد.  یدانیاکس

 ندیرسزمان در فالونوئیدهای گیاهی  مهمی در بیوسنتز

 لیبر فن ریبا تأث میآنز نیا(. 9371زاده، )ابراهیمدارد 

عنوان شود که بهمی دیاس كینامیس موجب تولید نیآالن

 یدهایفالونوئ ریها و سانیانیسنتز آنتوسماده بیو پیش

ها فنلکه فنل و پلی باتوجه به این .رودکار میبه یاهیگ

د لذا میزان نگیرتحت تأثیر تناوب باردهی قرار می

های نیز با توجه به میزان محصول در سال دیاس سینامیك

با  دیاسمحتوای سینامیك  .باشدمختلف متفاوت می

                                                           
3. Rivero  

4. Ruehmann 

5. Mazhar 
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 ختان آور و نیاوردر دراکسیدانی )ه( آنتوسیانین )ب(، فالونوئید )ج(، کاروتنوئید )د( و ظرفیت آنتی ، (الف) کل فنل محتوای -1 نمودار

.می باشد Tاساس آزمون  درصد 5 دار در سطح احتمالمعنی نشان دهنده اختالفدر هر نمودار حروف متفاوت .  زیتون رقم زرد
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باتوجه به  رابطه عکس دارد. دیاسمحتوای کلروژنیك 

 باشد پسدر سال آور باال می دیاسکه سطح کلروژنیك این

در طول سال آور کاهش یافته و  دیاسسطح سینامیك 

و  9یابد. الویآنتوسیانین و فالونوئید نیز کاهش می

توای سینامیك مح گزارش کردند که (9186) همکاران

اسید )ترکیبات فنلی( در برگ زیتون تحت تأثیر تناوب 

 .گرفتباردهی قرار 

ثیر مقدار بار أاکسیدانی میوه زیتون تحت تظرفیت آنتی

 درخت قرار نگرفت و بین درختان آور و نیاور از لحاظ این

 طبق بر .داری مشاهده نشدصفت اختالف معنی

 به زیتون که روغن در موجود اصلی ترکیب دوهای گزارش

 سالمتی تعیین های اصلیشاخص از کیفی و کمی لحاظ

      هافنلپلی و چرب اسیدهای آیند،می حساب به آن

 رابطه بسیار (.9313و همکاران،  )امیری نودیچه باشندمی

اکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی کل قوی بین فعالیت آنتی

هایی که دارای میزان هعبارتی میوبه ،ها وجود دارددر میوه

 تری رااکسیدانی بیشفنل باالتری هستند فعالیت آنتیپلی

باتوجه به  .(2006، 2سانتستبان و رویودهند )نشان می

های میزان فنل در میوه ،این آزمایش حاصل ازهای داده

های درختان در میوه هادرختان آور باالتر بود و رنگیزه

دار نبودن معنیاحتماال دلیل  ور ، از اینباالتر بود نیاور

 ظرفیت آنتی اکسیدانی همین موضوع باشد.

 پارامترهای کیفی روغن

میدان ارقدام و  هدایفاوتدهد با وجود تمطالعات نشان می

    بیشددترین تغییددرات در بددین  ،هدداشددرایط رشددد زیتددون

لوغ میدوه و زمدان های کیفی روغن زیتون ناشی از بویژگی

تعیین زمان برداشت (. 9376یشیان، باشد )دروبرداشت می

منطقده دیگدر بدا توجده بده شدرایط  ای بهزیتون از منطقه

)درویشدیان،  باشددباردهی متفداوت مدی  اقلیمی، زراعی و

مهدم در  اریبسد یهدابرداشت از جمله عامل زمان (.9376

 ایدکه اگر در زمدان نادرسدت  یطوربه است تونیزپرورش 

سدال بعدد اثدر  محصول یشود رو انجام صورت نادرستبه

 .  (2090و همکاران،  3فرگوسن) گذاردیم

 نتایج حاصل از بررسی انجام شده نشان داد که میزان اسید

تحت تأثیر تناوب باردهی قدرار گرفدت  (FFA4) چرب آزاد 

                                                           
1. Lavee 

2. Santesteban and Royo 

3. Ferguson 

3. Free Fatty Acid  

ولی میزان پراکسید و ضریب خاموشی تحت تدأثیر میدزان 

تدایج مقایسده ن. (3)جددول  باردهی درخدت قدرار نگرفدت

نشان داد کده میدزان  اسید چرب آزادی شاخص هاانگینمی

 mg 1.55) در سددال نیدداور (FFA) اسدیدهای چددرب آزاد

Oleic acid/100 g)  تددر از سددال بددیشحدددود سدده برابددر

 شد.  ((mg Oleic acid/100 g 0.53آور

 عدددقرار نگرفدت.  تحت تأثیر تناوب باردهی پراکسید عدد

 سدوی از شدده اعدالم حددود بدا ها مطدابق نمونه پراکسید

 معندی باشد و اخدتالفمی المللی بین ملی و استانداردهای

آزمدون  مدورد هداینمونده  (PV) پراکسدید عدد بین داری

اثدر میدزان  های قبلی نشدان داد کدهمشاهده نشد. گزارش

نددارد کسدید روغدن اارزش پر ثیری بدرأتددرخدت  باردهی

 شارز در میددزان تفدداوت(. 2007و همکدداران،  5)گددوچی

 آندزیم فعالیدت میزان در از تفاوت ناشی تواندمی پراکسید

 اکسیداسدیون ثانویده از محصدوالت برخی و ژنازلیپوکسی

   (.9116، 6بوسکوباشد ) چرب اسیدهای

 آسیل تری هیدرولیز نتیجهFFA) )اسید چرب آزاد 

 یا و زیتون در حاضر واکنش لیپاز واسطهبه هاگلیسرول

، 7است )بابالوال و آپاتا همیو گوشت در میکروبی رشد

طور کلی بیشتر میوه زیتون در مرحله رسیدن به (.2099

به زوال هیدرولیك و اکسیداتیو حساس است. دلیل 

در زیتون تازه ناشی از انحرافات در اسید چرب آزاد افزایش 

هنگام بیوسنتز واقعی روغن و آنزیم لیپولیتیك حاضر در 

های قبلی نشان داد گزارش باشد.های زیتون میمیوه

در  .در درختان نیاور باالتر از درختان آور بود FFAمیزان 

واقع درصد باالتر اولئیك اسید در روغن درختان آور 

در روغن FFA نسبت به درختان نیاور باعت کاهش 

 درختان آور نسبت به درختان نیاور و ثبات اکسیدانی

 .(2099گال و همکاران، -)بنروغن شد 

های روغن زیتون عمدتا ناشی از بلوغ میوه یژگیو تغییر در

 دارددر این صفت ر کمی یاثتباردهی میزان است و 

 232k(. شاخص 9114و همکاران،  1؛ بارون2007، 8)باکوری

 سیون اولیه روغن و تشکیل هیدرومربوط به اکسیدا

کسیدهاست که با پراکسید رابطه مستقیم دارد و نشانهپرا

                                                           
5. Gucci 

6. Boskou 

7. Babalola and Apata 

8. Baccouri 

9. Barone 
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های اشباع نشده است با حلقه پیوستگی اسیدهای چرب

نشانه ترکیبات کربونیلی  270kکه شاخص در حالی

ها( و مربوط به اکسیداسیون ترکیبات )آلدئیدها و کتون

 آنزیمی تولیدات از ثانویه است. ترکیبات کربونیلی

 ژنازلیپوکسی مسیر طول غیراشباع در چرب اسیدهای

 هایآنزیم فعالیت میزان ترکیبات به این غلظت .هستند

با توجه با   (AOAC, 1990).دارد بستگی ژنازلیپوکسی

های ما تحت تأثیر میزان که ارزش پراکسید در دادهاین

توان نتیجه گرفت که ضریب می ،باردهی قرار نگرفت

 خاموشی تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.

 

 گیری کلینتیجه

های کمی میوه تدأثیر داشدت و مقدار محصول روی ویژگی

های درختان نیاور از نظر خصوصیات ظداهری بهتدر از وهمی

کده متوسدط وزن میدوه، طوریهای درختان آور بود بهمیوه

متوسط وزن خشك و تر گوشت میوه، طول و قطدر میدوه، 

هدای درصد روغدن و درصدد رطوبدت در میدوه ،حجم میوه

تر شد. از نظر خصوصدیات کیفدی میدوه درختان نیاور بیش

تدر شدد در های درختدان آور بدیشر میوهنیز میزان فنل د

کاروتنوئید، آنتوسدیانین و فالونوئیدد مقادیر باالتر که حالی

هددای درختددان نیدداور بدسددت آمددد. در خصددوص در میددوه

گیری شده در روغن زیتدون نیدز، اسدید های اندازهشاخص

در روغن درختان نیاور باالتر شد اما مقدار  FFA چرب آزاد

232k ,)و ضریب خاموشی  PVاکسید محصول تأثیری در پر

238k) .نداشت 
 

 مقایسه میانگین صفات کیفی روغن زیتون رقم زرد در درختان آور و نیاور -3جدول

 درخت نیاور درخت آور خواص کیفی روغن

 0.494±0.6b** 1.476±0.06a (mg Oleic acid/100 gr)اسید چرب آزاد 

 14.92±0.28a 14.92±0.31a (kg2meqO/) پراکسید

 1.92±0.06a 1.76±0.42a ( 232K) ضریب خاموشی

 K 0.13±0.03a 0.14±0.02a)268) ضریب خاموشی

 است. درصد 9دار در سطح احتمال: حروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنی**
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