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پژوهشهای میوهکاری
مقاله پژوهشی

اثر مواد کاهنده تششع بر درصد و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم ماری
جواد محزون  ،یاور شرفی * و سیدجالل طباطبایی
(تاریخ دریافت -1911/11/4 :تاریخ پذیرش)1911/1/11 :

چکیده
زیتون ) (Olea Europea L.از مهمترین محصوالت باغبانی است که کشت آن در اکثر مناطق ایران بهدلیل نیاز آبی کمتر
نسبت به سایر درختان میوه بویژه در مناطق خشک ،نیمه خشک و نیمهگرمسیری رو به افزایش است .با توجه به شرایط
اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران ،استفاده از روشهای کشتی که با کاهش مصرف آب مصرفی درختان میوه همراه باشد،
اهمیت فراوانی دارد .این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مواد کاهنده تعرق و توری بر خصوصیات روغن و پروفیل اسیدهای چرب
زیتون رقم ماری انجام شد .آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با هشت تیمار شامل تالک ،اکسیدروی ،سیلیس ،کائولینTSZ ،
(ترکیب تالک ،سیلیس و اکسید روی) ( TSZK ،ترکیب تالک ،سیلیس ،اکسید روی و کائولین) ،توری و شاهد در سه تکرار
انجام گرفت .نتایج نشان داد محلولپاشی با مواد کاهنده تعرق سبب کاهش میزان اسید پالمتیک ( ،)C18:0اسید لینولئیک
 ،))C18:2اسید لینولئنیک ( )C18:3و مجموع اسیدهای چرب اشباع ( )SFAگردید .در حالیکه میزان اسید اولئیک (،)C18:1
اسیدهای چرب غیراشباع ( )UFAمجموع اسیدهای چرب تک شاخهای غیراشباع ( )Monounsaturated fatty acidو نسبت
اسید اولئیک به اسید لینولئیک افزایش یافت .به طور کلی مواد کاهنده تعرق باعث افزایش درصد روغن ،از طریق کاهش دمای
میوه ،بهبود وضعیت ترکیب اسیدهای چرب از طریق افزایش اسیدهای چرب تکشاخهای غیر اشباع به ویژه اسید اولئیک
شدند .با توجه به اثر مثبت مواد کاهنده تعرق بر خصوصیات کیفی میوه و افزایش درصد روغن از طریق کاهش دمای برگ و
میوه ،میتوان آنها را در مناطق گرم و خشک بهصورت محلولپاشی در پرورش زیتون توصیه نمود.
کلمات کلیدی :ترکیب اسیدهای چرب ،درصد روغن ،زیتون ،مواد کاهنده تشعشع

 -1دانشجوی سابق گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران
 -1استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران
 -9استاد گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران
٭ پست الکترونیکy.sharafi@shahed.ac.ir :
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تاج درختان ،دمای تاج درخت را به میزان قابل توجهی (1
تا  1درجة سانتیگراد) کاهش میدهند .آثار ثانویة این
کاهش دما ،کاهش تنش خشکی ،افزایش فتوسنتز خالص
و در نهایت افزایش کمّی و کیفی محصول ،همچنین
11
کاهش مصرف آب میباشد (عبداهلل1111 ،11؛ رودریگوز
و همکاران1111 ،؛ زاندالیناس 19و همکاران.)1111 ،
با توجه به تأثیرات منفی دمای زیاد بر مراحل رشد
رویشی ،زایشی و رشد و نمو میوة گیاهان ،استفاده از
ترکیبات ضدتعرق و منعکسکنندة نور خورشید به منظور
کاهش اثر سوء دما در برخی از مناطق دنیا مرسوم شده
است (رودریگوز و همکاران .)1111 ،مطالعات نشان داده
است که کاربرد کائولین به عنوان یکی از ترکیبات طبیعی
مورد استفاده برای کاهش تأثیرات منفی تنش گرمایی و
آبی به واسطة قابلیت بازتاب نور خورشید و کاهش دمای
برگ و میوه در برخی از محصوالت باغی موجب بهبود
قابلیت میوهدهی و افزایش کیفیت میوه شده است (گلن،
1111؛ ویراکودی 14و همکاران1111 ،؛ اسکرادر 15و
همکاران1111 ،؛ ایگلسیس و آلگرا1111 ،11؛ سائور و
ماکی1119 ،12؛ گلن 11و همکاران .)1111 ،در این راستا
یکسری مواد بازتابنده نور از جمله کائولین ،پودر تالک و
مواد حاوی کلسیم در درختان میوه مورد استفاده قرار
گرفتهاند (رودریگوز و همکاران .)1111 ،کائولین یک ماده
سفید رنگ از ماده معدنی سیلکات آلومینیوم میباشد که
بصورت پوشش ذرهای با ویژگی کارآ و منحصر به فرد
جهت بازتاب تشعشات رسیده به سطح برگ استفاده
میشود .پودر تالک نیز یک سیلیکات منیزیم آبدار است
که قابلیت جذب رطوبت ،روغن ،و جذب بو را داشته و نیز
بعنوان روان کننده استفاده میشود .اکسیدروی پودر
سفیدرنگ و غیرمحلول در آب است .خصوصیات مهم آن،
قدرت پوششدهی ،چسبندگی باال ،عایق حرارتی،
الکتریکی ،مقاومت در برابر اشعه و فعال کننده آنزیمهای
انسانی و حیوانی میباشد (گلن و پوترکا.)1115 ،11

مقدمه
زیتون با نام علمی  Olea Europea L.یکی از قدیمیترین
درختان میوه صنعت میوهکاری جهان و ایران است .این
گیاه مقاوم به شرایط خشک و نیمهخشک بوده و بهخاطر
تولید روغن نقش ویژهای در سالمتی انسان دارد (الوی،1
 .)1111در سالهای اخیر با افزایش دما و کاهش نزوالت
آسمانی و با توجه به افزایش مناطق خشک و نیمهخشک،
در صنعت میوه کاری دنیا بهواسطه این عوامل ،مشکالت
بسیاری از جمله تولید کم محصول و کاهش کیفیت میوه
بوجود آمده است .استفاده از روشهایی با هدف افزایش
راندمان کارایی مصرف آب و بهینهسازی مصرف در بخش
میوهکاری همچنین استفاده از مواد کاهنده تعرق از جمله
این روشها بوده است (الیمنی 1و همکاران1111 ،؛
ترنتاکوستا 9و همکاران1111 ،؛ بنعبداهلل 4و همکاران،
.)1112
با توجه به افزایش ناگزیر میانگین دمای دنیا در سالهای
اخیر ،از راهکارهای مقابله با آثار سوء دمای زیاد بویژه در
تابستان در باغهای میوه ،استفاده از سیستمهای آبیاری
بارانی از باالی درخت برای خنک کردن درختان میوه
است (لی 5و همکاران .)1115 ،این سیستم نیازمند
فناوری مدرن ،هزینة زیاد و آب کافی است و گسترش
برخی بیماریها را نیز به دنبال دارد .روش دیگر استفاده از
شبکههای توری رنگی بهعنوان سایهبان است که مستلزم
صرف هزینه باالی استقرار بر روی باغ است (برلیانت 1و
همکاران1111 ،؛ میشرا 2و همکاران1111 ،؛ آمارانت 1و
همکاران1111 ،؛ علی 1و همکاران1111 ،؛ ملگارجو 11و
همکاران1114 ،؛ مرادینژاد و همکاران .)1912 ،در
سالهای اخیر روش جدیدتری مطرح شده و نتایج بسیار
امیدبخشی نیز به همراه داشته است .در این روش الیة
نازکی از برخی مواد ریز بازتابنده نور روی تاج درختان
محلولپاشی میشود که با بازتابش بخشی از نور رسیده به

1. Lavee
2. El Yamani
3. Trentacoste
4. Ben Abdallah
5. Lee
6. Brillante
7. Mishra
8. Amarante
9. Aly
10. Melgarejo

11. Abdaollah
12. Rodriguez
13. Zandalinas
14. Weerakkody.
15. Schrader
16. Iglesias and Alegre
17. Saour and Makee
18. Glenn
19. Glenn and Puterka

115

جلد  ،5شماره  ،1بهار و تابستان 1911

پژوهشهای میوهکاری

بصورت  :1 :1 :1وزنی)( TSZK ،ترکیب پودر تالک،
سیلیس ،اکسید روی ،کائولین همگی با نسبت یکسان
بصورت  1 :1 :1 :1وزنی) ،توری سایبان با عبور نوری51
درصد و شاهد بودند .محلولپاشی در دو نوبت یکی 11
روز پس از گلدهی و دومی با دو هفته فاصله از محلول
پاشی اول یعنی در مرداد ماه صورت گرفت .محلولپاشی
دوم در واقع همزمان با شروع دومین چرخه رشد میوه و
اوج گرما و شدت تشعشع اعمال شد .محلولپاشی اول
صبح انجام شد و درختان تا زمان چکهکردن محلول از
برگها محلولپاشی شدند تا موادکاهنده تعرق ،سطح
برگها را بصورت یکنواخت و کامل بپوشاند .درختان مورد
آزمایش در تیمار توری با توان عبور نور  51درصد بهعنوان
سایبان پوشیده شدند .از هر درخت حدود یک کیلوگرم
میوه سالم بدون آلودگی و آفات در تاریخ  11مهر 1911
برداشت شد .میوهها بالفاصله بعد از برداشت به آزمایشگاه
گروه علوم باغبانی دانشگاه شاهد منتقل شدند و در دمای
چهار درجه سانتیگراد در یخچال و شرایط تاریکی
نگهداری شدند.
صفات مربوط به درصد روغن ،ترکیب اسیدهای چرب
طبق دستورالعمل بنرویینا 1و همکاران ( )1111و
همچنین گارسیا اینزا 9و همکاران ( ،)1114انجام گرفت.
درصد روغن میوه در ماده خشک با استفاده از سوکسلت
به عنوان روش رسمی اندازهگیری شد .برای این منظور دو
گرم از نمونه خشک شده گوشت میوه که بوسیله آسیاب
پودر شده بود در داخل کاغذ صافیهای خشک که وزن
آنها از قبل مشخص بود ،قرار داده شد و به دستگاه
سوکسله ( )BUCHI-811منتقل گردید .نمونه در داخل
دستگاه به مدت چهار ساعت با استفاده از حالل هگزان
در دمای 41درجه سانتیگراد مورد شستشو قرار گرفت.
بعد از طی این مدت نمونهها از دستگاه خارج شدند و به
مدت چهار ساعت در آون  21درجه سانتیگراد قرار
گرفتند .نمونهها بالفاصله بعد از خارج شدن از آون بوسیله
ترازوی آزمایشگاهی توزین شدند.
میزان روغن بر اساس وزن ماده خشک گوشت ،طبق
فرمول  M2-M1/M1*100محاسبه و به صورت درصد
محاسبه شد که در آن  M2وزن نمونه  +کاغذ صافی در

سائور و ماکی ( ،)1119گزارش کردند که روغن بدست
آمده از درختان زیتون تیمار شده با کائولین نسبت به
تیمار شاهد عدد پراکسید کمتری داشتند ،اما تفاوت کمی
در میزان اسیدیته و ید در روغن زیتون وجود داشت.
رودریگوز و همکاران ( ،)1111با محلولپاشی مواد
بازتابنده خورشید حاوی کلسیم و مواد ضدتعرق با ترکیب
متن و پروپیلن روی رقم  Rio Redگریپ فروت گزارش
نمودند که وقتی این دو ماده با هم محلولپاشی میشوند
اثر بهتری در جلوگیری از آفتاب سوختگی دارند ولی وقتی
مواد ضد تعرق حاوی متن و پروپیلن به تنهایی محلول
پاشی شوند باعث افزایش دمای برگ و میوه میشوند.
عناب 1و همکاران ( )1112در مطالعه مشابهی اثر کائولین
روی آفتاب سوختگی رقم  Baladyنارنگی را بررسی و اثر
مثبت آنرا در جلوگیری از آفتاب سوختگی گزارش نمودند.
بر اساس مطالعات انجام شده مشخص میشود که با توجه
به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ،استفاده از
روشهای موثر در کاهش اثرات سوء کمبود آب امری
ضروری و دارای اهمیت است .در این پژوهش اثر مواد
ضدتعرق شامل تالک ،اکسید روی ،سیلیس ،کائولین،
 TSZK ،TSZو توری روی رقم ماری زیتون با هدف بهبود
درصد روغن و ترکیب اسیدهای چرب بررسی شد .الزم به
ذکر است که رقم ماری حساس به سرما و نسبتاً دیرگل و
دارای خودناسازگاری نسبتاً زیاد است .نسبتاً زودرس و
بهترین گردهزای رقم مانزانیال و زرد نیز میباشد.
مواد و روشها
آزمایش در تابستان  1911در  15کیلومتری جاده قم -
کاشان در باغ  151هکتاری زیتون در باغ فدک روی
درختان ده ساله رقم بومی ایران یعنی ماری صورت گرفت.
منطقه آزمایش در محدوده عرض جغرافیایی 94˚ 91
شرقی و  59˚ 51شمالی و ارتفاع حدود  111متری از
سطح دریا بوده و شرایط اقلیمی خشک و نیمهخشک
دارد .فاصله بین ردیفهای کاشت شش متر و فاصله روی
ردیفها چهار متر بود .هشت ماده کاهنده تعرق ،همگی با
غلظت دو درصد شامل کائولین (تولیدی شرکت صنعت
پودر آریا) ،سیلیس ،پودر تالک ،اکسید روی( TSZ ،ترکیب
پودر تالک ،سیلیس ،اکسید روی همگی با نسبت یکسان

2. Ben Rouinaa
3. Garcia inza

1. Ennab
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کمترین درصد روغن در ماده خشک را داشت (نمودار .)1
مطابق این نتایج ،برمه ( )1911گزارش نمود درصد روغن
در ماده خشک سه سطح کائولین اختالف معنیداری
داشته و روندی افزایشی نشان داد .بیشترین درصد روغن
در غلظت  5%کائولین و کمترین درصد روغن در غلظت
 %1/5کائولین بدست آمد .همچنین ،در مطالعه دیگری
تأثیر غلظتهای مختلف کائولین روی گیاه زیتون نشان
داد که محتوای روغن میوههای تیمار شده با کائولین در
مقایسه با شاهد افزایش یافت و عالوه بر آن کائولین،
فتوسنتز و سنتز آنتیاکسیدانتها را در میوههای تیمار
شده افزایش داد و به احتمال زیاد افزایش درصد روغن،
بخاطر افزایش فتوسنتز میباشد که بنیانگذار میزان تولید
تمام متابولیت های گیاه بوده و هرچه فتوسنتز افزایش یابد
تولید متابولیتها مثل روغن نیز افزایش مییابد (سائوری و
ماکی.)1119 ،
مواد کاهنده تعرق کائولین ،سیلیس ،اکسید روی ،تالک،
 TSZو  TSZKبطور معنیداری سبب کاهش اسیدیته
روغن شدند .در این میان فقط تیمار توری به طور معنی
داری سبب افزایش اسیدیته روغن نسبت به شاهد و مواد
کاهنده تعرق گردید .کمترین میزان اسیدیته روغن
( )1/19در سیلیس و بیشترین میزان آن در توری ()1/11
مشاهده گردید .احتمال زیاد آن است که میزان اسیدیته
در روغن زیتون بدست آمده از درختان تیمار شده با
کائولین به دلیل کاهش درجه حرارت سطح میوه و بهبود
وضعیت آب میوه کاهش یافته است .همچنین ،گزارش
شده است که این ماده با ایجاد پوششی روی برگ و میوه
باعث کاهش جذب اشعه ماوراء بنفش شده و احتماال با
این مکانیسم باعث کاهش اسیدیته شده است (الیمنی و
همکاران.)1111 ،
نتایج مقایسه کروماتوگرام پروفیل اسید چرب روغن
براساس کروماتوگرافی گازی نشان داد ،محلولپاشی
درختان زیتون با مواد کاهنده تعرق تأثیر معنیداری در
ترکیب اسیدهای چرب روغن استخراج شده از ماده خشک
در مقایسه با شاهد داشت .مواد کاهنده تعرق سبب کاهش
میزان اسید پالمتیک ( ،)C18:0اسید لینولئیک ،)C18:2
اسید لینولئنیک ( ،)C18:3مجموع اسیدهای چرب اشباع
گردید .در حالیکه میزان اسید اولئیک ( ،)C18:1اسیدهای
چرب غیراشباع ،مجموع اسیدهای چرب تک اشباع و
نسبت اسید اولئیک به اسید لینولئیک افزایش یافت

انتهای کار و  M1وزن نمونه  +کاغذ صافی در ابتدای کار
بود.
مقدار روغن در ماده خشک گوشت میوه ،اسیدیته روغن و
پروفیل اسیدهای چرب با استفاده از کروماتوگرافی گازی
( Agilent Technologies GC/MS -5977A MS, with
 )7890B GC systemدر آزمایشگاه گیاهان دارویی
دانشگاه شاهد ،بررسی شدند.
به این ترتیب که  1/15گرم از روغن زیتون استخراج شده
درون لوله آزمایش توزین و به آن پنج میلیلیتر سود
متانولی  1/11اضافه و به مدت ده دقیقه درون بشر حاوی
آب دمای حدود  15درجه سانتیگراد ،حرارت داده شد.
سپس  1/125میلیلیتر  BF3به آن اضافه شد .لوله
آزمایش سه دقیقه در حمام آب جوش قرارگرفت .پس از
خارج کردن نمونهها از بشر آب گرم و خنک کردن زیر آب
سرد ،یک میلیلیتر هگزان به لوله آزمایش اضافه و بخوبی
تکان داده شد .پس از دو فاز شدن نمونه در لوله یک
میلیلیتر از فاز باالیی برداشته و درون میکروتیوب و با
 1/5گرم سدیم سولفات بوسیله سانتریفیوژ در  1511دور
در دقیقه به مدت پنج دقیقه تکان داده شد .سپس دو
میکرولیتر از فاز رویی محلول درون میکروتیوب تزریق به
دستگاه کروماتوگرافی Agilent Technologies GC/MS
) (5977A MS, with 7890B GC systemمدل (1111
 )Itبا ستون  HP-5MSو با ضخامت  %15میکرومتر و قطر
 1/9میکرومتر صورت گرفت .دمای ستون  111درجه به
مدت سه دقیقه که با سرعت  15درجه در دقیقه به 111
درجه سانتی گراد رسید و به مدت  15دقیقه در این دما
نگهداشته شد.
پژوهش در قالب طرح کامالً تصادفی با هشت تیمار در سه
تکرار به اجرا درآمد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
نرم افزار  SPSS ver.19صورت گرفت و و مقایسه
میانگینها با روش چند دامنهای دانکن در سطوح یک و
پنج درصد ،انجام و ترسیم نمودارها با کمک نرمافزار
 Excelانجام شد.
نتایج و بحث
نتایج نشان داد که میوههای تیمار شده با کائولین با
 15/59درصد ،بیشترین درصد روغن را داشتند .همچنین،
تیمار تالک TSZ ،و  TSZKتقریباً تأثیر یکسانی در افزایش
درصد روغن نشان دادند .اما تیمار شاهد با  11/59درصد
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نمودار  -مقایسه میانگین اثر مواد کاهنده تعرق و توری بر درصد اسید پالمیتیک در روغن .حروف غیرمشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در
سطح احتمال یک درصد در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشد.

خورشید ،سبب کاهش اثرات منفی تنشهای محیطی
(بویژه تنش گرمایی) بر رشد و افزایش کیفیت میوه در

(نمودارهای  1الی  .)11مطالعات محققان نشان داد که
کائولین ،از طریق کاهش درجه حرارت و بازتاب نور
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سیلیس به میزان  %11بود (نمودار  .)9خالقی (،)1911
نتایج مشابهی را در ارقام زرد و دزفولی زیتون ،گزارش
داد.
بر اساس نتایج مقایسه میانگین درصد اسید اولئیک
( )C18:1روغن زیتون در ماده خشک میوههای تیمار شده
با مواد کاهنده تعرق و توری در مقایسه با شاهد افزایش
چشمگیری داشت .بیشترین درصد اسید اولئیک ()11/5
در محلولپاشی با  TSZو کمترین مقدار اسید اولئیک
( )51/1درصد روغن در تیمار شاهد بدست آمد (نمودار
.)4
همچنین نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که درصد
اسید لینولئیک ( )C18:2روغن زیتون در ماده خشک
میوههای تیمار شده با مواد کاهنده تعرق و توری در

درختان مختلف میشود (الیمنی و همکاران1111 ،؛ لی و
همکاران1115 ،؛ سائور و ماکی .)1119 ،همچنین
پژوهشگران گزارش نمودهاند که در مناطق با اقلیم
خنکتر درصد اسید اولئیک باالتر از مناطق گرمتر بود .در
حالیکه میزان اسید لینولئیک در اقلیم گرمتر باالتر بود.
احتماالً با کاهش دما ،آنزیمهای دخیل در متابولیسم سنتز
روغن و میوه زیتون عملکرد بهتری خواهند داشت (الیمنی
و همکاران.)1111 ،
مقایسه میانگین دادها نشان داد که درصد اسید پالمتیک
( )C16:0روغن زیتون در ماده خشک میوههای تیمار شده
با مواد کاهنده تعرق و توری در مقایسه با شاهد کاهش
یافت .بطوریکه میوههای شاهد با  %11بیشترین مقدار
اسید پالمیتیک را داشته و کمترین آن مربوط به تیمار
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تیمار
نمودار  -7مقایسه میانگین اثر مواد کاهنده تعرق و توری بر مجموع اسیدهای چرب اشباع روغن .حروف غیرمشابه نشان دهنده تفاوت معنی
دار در سطح احتمال یک درصد در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشد.

ماده خشک میوه های تیمار شده با مواد کاهنده تعرق و
توری نسبت به درختان شاهد از درصد باالتری برخوردار
بود .درصد اسیدهای چرب تکشاخهای غیراشباع روغن
تیمار  TSZKبرابر  19/1درصد بیشترین و توری 52/1
درصد کمترین بود (نمودار  .)1باید اضافه نمود از آنجا که
از حالل هگزان به عنوان حامل جهت تزریق روغن به
دستگاه استفاده شد و ماده آلی هگزان در دستگاه پیکی را
تشکیل داد و در نتیجه به اندازه پیک این ماده از پیک
اسیدهای چرب کاسته شد .بنابراین ،اگر به نسبت همین
پیک به اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع اضافه شود
مجموع آنها صد خواهد شد .نمودارها بدون اضافه کردن
نسبت مربوط به هگزان ،تهیه شدند.
در تحقیقات خالقی ( )1911در محلولپاشی با کائولین در
روغن مجموع اسیدهای چرب تکشاخهای غیراشباع
درختان شاهد  42/51درصد و در روغن درختان اسپری
شده با  1درصد کائولین  42/15درصد گزارش شد.

مقایسه با شاهد کاهش داشت (نمودار  .)5تیمار شاهد با
بیشترین مقدار  12/1درصد و تیمار سیلیس با 11/1
درصد کمترین میزان اسید لینولئیک را داشت .در تیمار
شاهد  1/12درصد بیشترین و تیمار  1/19درصد کمترین
مقدار را داشت (نمودار  .)1خالقی ( ،)1911نتایج مشابهی
را در ارقام زرد و دزفولی زیتون گزارش داد.
نتایج نشان داد که مجموع اسیدهای چرب اشباع در
درختان شاهد با  11/1درصد بیشترین و در تیمار سیلیس
با  11/1درصد کمترین میزان بود (نمودار  .)2همچنین،
نمودار  1نشان میدهد مجموع اسیدهای چرب غیر اشباع
در تیمار کائولین با  24/5درصد بیشترین و تیمار سیلیس
با  11/5درصد کمترین مجموع اسیدهای چرب غیر اشباع
وجود داشت .خالقی ( ،)1911نتایج مشابهی را در ارقام
زرد و دزفولی زیتون گزارش داد.
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که درصد مجموع
اسیدهای چرب تکشاخهای غیراشباع روغن زیتون در
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دهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال یک درصد در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشد.

و در نهایت مقایسه میانگینها نشان داد نسبت اسید
اولئیک به اسید لینولئیک روغن زیتون در ماده خشک
میوههای تیمار شده با مواد کاهنده تعرق و توری نسبت به
درختان شاهد افزایش داشت .در روغن درختان
محلولپاشی شده  TSZبیشترین  4/41نسبت و درختان
محلولپاشی نشده  9/11درصد کمترین نسبت اسید
اولئیک به اسید لینولئک بدست آمد (نمودار .)11
خالقی ) ،(1911گزارش داد در روغن درختان زیتون
محلولپاشی شده با کائولین  9درصد نسبت اسید اولئیک
به اسید لینولئیک روغن در ارقام زرد و دزفولی افزایش

بررسی مقایسات میانگینها نشان داد که درصد اسیدهای
چرب چندشاخهای غیراشباع روغن زیتون در ماده خشک
میوههای زیتون تیمار شده با مواد کاهنده تعرق و توری
نسبت به درختان شاهد کاهش یافت .درصد اسیدهای
چرب چندشاخهای غیراشباع روغن در درختان تیمار نشده
 ،11/9بیشترین و در تیمار سیلیس  11/9کمترین میزان
بود (نمودار  .)11خالقی ( )1911گزارش کرد که
محلولپاشی درختان زیتون با کائوین  9و  1درصد نسبت
به شاهد بترتیب درصد اسیدهای چرب چندشاخهای
غیراشباع  15/95و  15/11و شاهد  11/12درصد را
داشتند و محلولپاشی کائولین اثر کاهشی داشت.
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یافت .هرناندز 1و همکاران ( )1111اظهار داشتند که در

بعنوان مثال ثابت شده است که میزان روغن یک رقم

گیاه زیتون ،در فرآیند تبدیل اسید اولئیک به لینولئیک و
اسید لینولئنیک ،ژنهایی از خانواده  FADاز قبیل FAD2
1
و  FAD6سبب افزایش فعالیت آنزیم اولِتدیساچوراز
نقش داشته و بیان این ژنها منجر به تبدیل اسید اولئیک
به اسید لینولئیک میگردد .همچنین ،عواملی از قبیل نور
و زخمی شدن بافت میوه و دما نیز بر بیان این ژنها نقش
داشته ،بطوریکه در دمای پایین بیان این ژنها کاهش
مییابد .احتماالً کائولین با کاهش دما ،بطور غیرمستقیم بر
بیان ژنهای گفته شده تأثیرگذار میباشد و سبب کاهش
تبدیل اسید اولئیک به اسید لینولئیک شده و در نتیجه

خاص در مناطق مرتفع و خنکتر بیشتر از مناطق گرم
است ولی کیفیت پایینتری در مقایسه با آن دارد (الیمنی
و همکاران .)1111 ،در مناطق خشک و نیمه خشک ایران
که باغات درختان میوه مختلف احداث میشوند تحت
تأثیر تشعشات بیش از حد خورشیدی و استرس خشکی
قرار دارند .این پدیده عالوه بر تأثیر بر فرآیندهای
فیزیولوژیکی مانند تعرق ،فتوسنتز و تنفس و در نتیجه
کاهش بهرهوری فتوسنتزی با القای اختالالت فیزیولوژیکی
مانند آفتاب سوختگی میشود .رودریگوز و همکاران
( ،)1111دو بازتاب کننده مبتنی بر کلسیم ،و یک

سبب افزایش سطح اسید اولئیک و کاهش سطح اسید
لینولئیک شده است (الیمنی و همکاران.)1111 ،
روغن زیتونی کـه دارای اســید اولئیــک بــاال امــا
اســید لینولئیــک و اســید پالمیتیـک پـایینی باشـد،
کیفیـت بهتـری دارد .اسـید اولئیک مهمترین عامل
تفکیک روغن زیتون و عامل ثبـات روغن به لحاظ کندی
در اکسیداسیون آن اسـت .میزان غیراشباع بودن و ساختار
اسیدهای چرب ،همچنین میزان ترکیبات فنولیک
هیدروفیل ،توکوفرولها و سایر ترکیبات جزئی موجود در
روغن زیتون متفاوت بوده و بستگی به رقم ،منطقه رشد،
شرایط آب و هوایی و میزان رسیدگی زیتون در زمان
برداشت و حتی اثر متقابل این فاکتورها با رقم دارد.

ضدتعرق بر پایه متن/پینولن را روی شاخ و برگ درختان
گریپفروت استفاده کردند .و گزارش نمودند که این مواد
دمای میوه و برگ را به ترتیب  1/1درجه سانتی گراد و
 1/11درجه سانتیگراد کاهش دادند .در حالی که
تیمارهای ضد تعرق دمای میوه و برگ را به ترتیب تقریباً
 1/19و 1/1درجه سانتیگراد نسبت به گروه شاهد افزایش
دادند .هدایت روزنهای بهترتیب  1/9درصد و  9/9درصد
کاهش یافت .در حالی که مواد ضدتعرق منجر به کاهش
 1/9درصدی هدایت روزنهای شد .این مشاهدات حاکی
است که مواد بازتابنده نور میتواند جزء برنامههای
کاربردی و استراتژی مناسب برای کاهش استرس گرما و
تابش و آفتاب سوختگی در گریپ فروت باشد.
روغن یک رقم خاص در مناطق مرتفع و خنکتر بیشتر از

1. Hernández
2. Owlet de saturates
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تیمار
نمودار  -مقایسه میانگین اثر مواد کاهنده تعرق و توری بر نسبت اولئیک اسید به لینولئیک اسید روغن .حروف غیرمشابه نشان دهنده
تفاوت معنیدار در سطح احتمال یک درصد در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشد.

به طور کلی بر اساس نتایج بدست آمده کاربرد مواد
کاهنده تعرق سبب بهبود و افزایش درصد روغن در ماده
خشک گردید هرچند که میزان اسیدیته روغن تحت تأثیر
مواد کاهنده تعرق کاهش یافت که این یک فاکتور
نامناسب میباشد.
مواد کاهنده تعرق سبب کاهش میزان اسید پالمتیک
( ،)C18:0اسید لینولئیک ( ،)C18:2اسید لینولئنیک
( )C18:3و مجموع اسیدهای چرب اشباع گردید .در
حالیکه میزان اسید اولئیک ( ،)C18:1اسیدهای چرب
غیراشباع مجموع اسیدهای چرب تک اشباع و نسبت
اسید اولئیک به اسید لینولئیک افزایش یافت .به هرحال
میتوان انتظار داشت که استفاده از مواد کاهنده تعرق
سبب بهبود وضعیت ترکیب اسید چرب روغن از طریق
افزایش اسیدهای چرب تکشاخهای غیراشباع به ویژه
اسید اولئیک و سبب کاهش اسیدهای چرب چند شاخهای
غیراشباع به ویژه اسیدهای چرب لینولئیک و لینولئنیک
میگردند.

مناطق گرم است ولی کیفیت پایینتری در مقایسه با آن
دارد (الیمنی و همکاران.)1111 ،
در مناطق خشک و نیمهخشک ایران که باغات درختان
میوه مختلف احداث میشوند تحت تأثیر تشعشات بیش از
حد خورشیدی و استرس خشکی قرار دارند .این پدیده
عالوه بر تأثیر بر فرآیندهای فیزیولوژیکی مانند تعرق،
فتوسنتز و تنفس و در نتیجه کاهش بهرهوری فتوسنتزی
موجب القای اختالالت فیزیولوژیکی مانند آفتاب سوختگی
میشود .رودریگوز و همکاران ( )1111دو بازتاب کننده
مبتنی بر کلسیم و یک ضدتعرق بر پایه متن /پینولن را
روی شاخ و برگ درختان گریپفروت استفاده کردند و
گزارش نمودند که این مواد دمای میوه و برگ را به ترتیب
 1/1درجه سانتیگراد و  1/11درجه سانتیگراد کاهش
دادند .در حالی که تیمارهای ضدتعرق دمای میوه و برگ
را به ترتیب تقریباً  1/19و 1/1درجه سانتی گراد نسبت به
گروه شاهد افزایش دادند .هدایت روزنهای به ترتیب 1/9
درصد و  9/9درصد کاهش یافت .در حالی که مواد
ضدتعرق منجر به کاهش  1/9درصدی هدایت روزنهای
شدند .این مشاهدات حاکی است که مواد بازتابنده نور
میتواند جز برنامههای کاربردی و استراتژی مناسب برای
کاهش استرس گرما و تابش و آفتاب سوختگی در گریپ
فروت باشد.

تشکر و قدردانی
این نتایج مربوط به طرح پژوهشی مصوب سازمان برنامه و
بودجه کشور بوده و الزم است از معاونت محترم معاون
توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور و جهاد دانشگاهی تشکر و قدردانی گردد.
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