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پژوهشهای میوهکاری
مقاله پژوهشی

تأثیر تناوب باردهی بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی میوه و روغن زیتون رقم زرد
هاجر رضاییکلج ،1اصغر ابراهیمزاده ،*2علی سلیمانی3و لمیا وجودی مهربانی

4

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

چکیده
یکی از مهمترین پدیدههای فیزیولوژیکی که کمیت و کیفیت محصول زیتون را تحت تأثیر قرار میدهد ،پدیده سالآوری است
که عالوه بر تولید نامنظم محصول در سالهای مختلف ،سبب کاهش چشمگیر کیفیت میوه در سال پرمحصول میشود .در این
پژوهش تأثیر تناوب باردهی روی برخی از ویژگیهای میوه و روغن زیتون رقم زرد مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج این
بررسی ،برخی از پارامترهای میوه زیتون (میانگین وزن کل میوه و متوسط وزن تازه و خشك میوه ،طول ،قطر و حجم میوه) و
پارامترهای کیفی مانند فنل کل ،آنتوسیانین ،کاروتنوئید و فالونوئید کل تحت تأثیر میزان باردهی قرار گرفتند .در ارزیابی
پارامترهای کیفی روغن زیتون (اسید چرب آزاد ،پراکسید و شاخص اسپکتروفتومتریك) نیز مشخص شد که وضعیت درختان
(آور و نیاور) تأثیر معنیداری روی اسید چرب آزاد داشت و میزان اسید چرب آزاد در درختان نیاور در مقایسه با آور بیشتر
بود ،ولی پراکسید تحت تأثیر باردهی قرار نگرفت.
کلمات کلیدی :اسید چرب آزاد ،آنتوسیانین ،روغن زیتون ،سالآوری ،کیفیت میوه

 -9دانشجوی سابق کارشناسیارشد گروه علوم و مهندسی باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه مراغه ،مراغه
 - 2استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه مراغه ،مراغه
 -3دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان
 -4استادیار گروه زراعت و گیاهان دارویی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز
 نویسنده مسئولEmail: acebrahimzadeh@gmail.com :
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اسید ،کافئیك اسید ،تریهیدروکسی سینامیك اسید در
برگ زیتون رقم پیکوآل در سال آور و نیاور تفاوت معنی
داری نشان داد به طوریکه در سال آور سطوح کلروژنیك
اسید و پیکومارریك اسید باالتر بهدست آمد (مرت و
همکاران .)2093 ،بار محصول در زیتون رقم لچینو هیچ
تأثیری بر پراکسیدها و پارامترهای حسی روغن زیتون بکر
نشان نداد (گوچی 6و همکاران .)2007 ،در درختان زیتون
ارقام  Barneaو  ،Souriمیوه و روغن زیتون درختان آور در
مقایسه با درختان نیاور باال و مقدار اسیدیته روغن آن
پایینتر بود درحالیکه مقدار شاخص پراکسید تحت تأثیر
مقدار بار درختان قرار نگرفت (بن-گال 7و همکاران،
 .)2099زیتون رقم زرد از ارقام مهم دومنظوره و بومی
ایران میباشد که بیش از  80درصد زیتونکاریهای
منطقه طارم استان زنجان را بهخود اختصاص داده است
(صادقی.)9389 ،
هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر پدیده
سال آوری بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی میوه و روغن
زیتون رقم زرد میباشد.

مقدمه
زیتون ( )Olea europaea L.درختی همیشه سبز متعلق
به خانواده  Oleaceaeمیباشد و پراکنش این گیاه از
دریای مدیترانه ،شمال آفریقا ،جنوب شرقی آسیا ،شمال تا
جنوب چین ،اسکاتلند تا شرق استرالیا میباشد .استفاده از
زیتون از دیر باز بین مردم جهان متداول بوده و روز به روز
بر مصرف آن افزوده میشود (بالج 9و همکاران.)2003 ،
زیتون بهعنوان مهمترین محصول جهت استحصال روغن
در منطقة مدیترانه بهشمار میرود .ترکیبات موجود در
میوه و روغن زیتون باعث کاهش بیماریهای قلبی و
عروقی و سرطان میشود (فهیمدانش و همکاران.)9387 ،
کشورهای زیادی به دلیل ارزش غذایی و اقتصادی ،زیتون
را پرورش میدهند با این وجود این میوه با ارزش بهطور
عمده تناوب باردهی نشان میدهد (مرت 2و همکاران،
 .)2093تناوب باردهی به تولید محصول زیاد در یك سال
(سال آور) و بهدنبال آن تولید کم محصول در سال بعد
(سال نیاور) اطالق میشود که پدیدهای معمول در بیشتر
گونههای درختان میوه بهشمار میآید و باعث بروز
مشکالتی در زمینه تولید محصول و بازار فروش میشود.
اگرچه تناوب باردهی در زیتون تحت تأثیر عوامل ژنتیکی
گیاه میباشد لیکن پژوهشها نشان میدهد که تظاهر و
بروز تناوب باردهی در زیتون شامل یکسری تغییرات در
فعال یا متوقف شدن مسیرهای متابولیکی درونی است که
در این راستا عالوه بر رقم و عملیات باغبانی ،شرایط
محیطی نقش بسزایی ایفاء میکند (الوی 3و همکاران،
 .)9186در سالهای اخیر مطالعات زیادی در رابطه با
مقدار بار درخت ،متأثر از تناوب باردهی ،کمیت و کیفیت
میوه و همچنین درصد روغن زیتون انجام شده است.
افزایش وزن میوه با افزایش گوشت میوه و در نتیجه نسبت
باالتر گوشت به هسته در سال نیاور در زیتون رقم آربکین
گزارش شده است (ادواردو 4و همکاران .)2090 ،تولید
محصول سنگین در نارنگی رقم ماندارین منجر به تأخیر
در بلوغ ،تضعیف رنگ درونی و تولید میوههایی با اندازه
کوچك و غیراقتصادی میشود (مظهر 5و همکاران،
 .)2007مقدار ترکیبات فنلی مثل اولئوروپین ،کلروژنیك

مواد و روشها
انتخاب درختان ،تعیین شاخص رسیدگی و نمونه
برداری
نمونهبرداری میوه براساس محاسبه شاخص رسیدگی
( )8MIدر دو تاریخ متفاوت برای درختان آور ( )15/8/99و
نیاور ( )15/7/25از یك باغ تجاری زیتون واقع در منطقه
طارم سفلی استان قزوین انجام شد .برای این منظور
درختان غیرپیوندی با سن تقریبی  20سال در دو گروه ده
تایی آور و نیاور تقسیم بندی و عالمتگذاری شدند و
نمونهبرداری با دست و با احتیاط کامل انجام شد تا هیچ
آسیبی به بافت میوه وارد نشود .شاخص رسیدگی میوه
برای درختان آور و نیاور زیتون براساس فرمول زیر
محاسبه گردید (ووسن.)2006 ،1
)( A  0)  ( B 1)  (C  2)  ( D  3)  ( E  4)  ( F  5)  (G  6)  ( H  7
100

1. Belaj
2. Mert
3. Lavee
4. Eduardo
5. Mazhar

MI 

6. Gucci
7. Ben-Gal
8. Maturity Index
9. Voosen
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حروف ( )A-Hبکار رفته در فرمول فوق ،تعدداد میدوههدای
شمارش شده را براساس گروهبنددی شداخص تغییدر رندگ
پوست و گوشت میوه زیتون نشان میدهد .بر ایدن اسداس
تعداد  900عدد میوه بهطور تصادفی از قسدمتهدای بداال،
پایین و شاخههای اطراف درخت برداشت شده و هر یك از
میوهها بدر اسداس کاتدالوگ رندگ در گدروههدای مختلدف
هشتگانه از  0تا  7قرار گرفت .به میدوههدای دارای رندگ
سبز تیره پوست و گوشت در وضدعیت کدامال ندارس عددد
صفر و بده میدوههدای در حدال رسدیدگی کامدل پوسدت و
گوشت سیاه عدد هفت و گروههای بینابین رنگی نیز عددد
 9تا  6داده شد سپس حاصل جمع کسر باال بر عددد 900
تقسیم گردید که عدد بهدست آمده شاخص رسیدگی میوه
را در زمان و رقم مشخص تعیین میکندد .بدر اسداس ایدن
روش مناسبترین زمان برداشت میوه زمانی است که ایدن
نسبت عددی بین  3تا  5باشد .درختدان در دو گدروه آور و
نیاور انتخاب شدند و بعد از نموندهبدرداری ،میدوههدا بدرای
اندازهگیدریهدای بعددی در دمدای  -20نگدهداری شددند.
همچنین مقدار عملکرد کل درختدان انتخدابی بدر حسدب
واحد کیلوگرم میوه بر سانتیمتر مربع مقطدع عرضدی تنده
درختان در ارتفاع  20سانتیمتری تعیین گردید.

در طول موجهای  620 ،530 ،420نانومتر قرائدت و نتدایج
بصورت میلیگرم معادل سیانیدین  -3-گلوکوزید در 900
گدرم وزن تدر میددوه ) )mg C3G 100 g−1 FWمحاسددبه
گردیددد (راپیسدداردا و مکددارون .)2000 ،2مقدددار فنددل کددل
عصاره میوه با استفاده از روش فولین سدیکالچو 3در طدول
موج  760ندانومتر بدا اسدتفاده از دسدتگاه اسدپکتروفتومتر
اندازهگیری و در نهایت غلظت فنل کل بر حسب استاندارد
گالیدك اسدید بدهصدورت  mg GAE/100 g Fwمحاسدبه
گردیددد (مددایرز 4و همکدداران .)2003 ،بددرای اندددازهگیددری
فالونوئید کدل از روش رندگسدنجی کلریدد آلومینیدوم در
طول موج  495نانومتر استفاده شد .جهدت رسدم منحندی
کالیبراسیون این متغیر از غلظدتهدای مختلدف اسدتاندارد
کوئرس دیتین ) (quercetin=QEاسددتفاده شددد (چانددگ 5و
همکاران .)2002 ،سدنجش میدزان کاروتنوئیدد بدر اسداس
روش لیختنتالر با دستگاه اسپکتروفتومتر در طدول مدوج-
های  663/3 ،646/8و 470نانومتر انجام شد (لیختن تالر،6
 .)9187اندازهگیری ظرفیت آنتیاکسیدانی میوه با استفاده
از درصد مهار رادیکالهای  7DPPHتعیین شد .بدرای ایدن
منظور میزان  0/9میلیلیتر از عصداره بدا  2میلدی لیتدر از
محلول  0/9 DPPHمیلدی مدوالر مخلدوط و بده مددت 30
دقیقدده در تدداریکی قددرار گرفددت سددپس جددذب آن در597
نانومتر به کمك دستگاه اسدپکتوفتومتر انددازهگیدری شدد
(کولکارنی و آرادیا.)2005 ،8

اندازهگیری پارامترهای کمی و کیفی میوه
برای انددازهگیدری ابعداد میدوه ،از هدر درخدت در جهدات
جغرافیایی مختلف و از ارتفداع حددود  920سدانتیمتدری
درخت تعداد  30عدد میوه زیتون بهطور تصادفی انتخاب و
بهوسدیله کدولیس دیجیتدال طدول و قطدر میدوه و هسدته
اندازهگیدری شدد .متوسدط وزن میدوه ،متوسدط وزن تدر و
خشك گوشت میوه و وزن هسته اندازهگیری و نسبتهدای
وزن تر و خشك گوشت به هسدته محاسدبه گردیدد .بدرای
اندازهگیری حجم میوه ،تعدادی میوه را در اسدتوانه مددرج
حاوی حجم معینی آب ریخته شده و حجم میوه از طریدق
تقسیم حجم آب جابجا شده بدر تعدداد میدوههدا محاسدبه
گردید .میزان رطوبت نسبی میوه بعد از خشدك کدردن در
دمای  905درجه سانتیگراد اندازهگیری شد .درصد روغن
بر حسب وزن خشك میوه و با استفاده از دستگاه سوکسله
و حالل هگزان اندازهگیری شد (لوکی د کاسترو و گارسدیا
آیوسو .)9118 ،9مقدار آنتوسیانین بافت میوه با استفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتر (مددل  Cary 100سداخت آمریکدا)

استخراج روغن و اندازهگیری پارامترهای کیفی آن
استخراج روغن به روش مکانیکی و با استفاده از دستگاه
روغنکش آزمایشگاهی (مدل )France GOLD Oliomio
در مرکز تحقیقات زیتون رودبار انجام گرفت .بدین منظور
میوهها بعد از شستشو ،توسط آسیاب فلزی خرد شده و
بهصورت خمیر یکنواختی درآمدند بهمنظور تسریع در
فرآیند استخراج روغن ،خمیر میوه بهمدت  20دقیقه در
دمای  20تا  22درجه مخلوط شده و در نهایت جداسازی
روغن خمیر با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ انجام شد.
روغنهای استحصالی در شیشههای تیره رنگ جمعآوری و
2. Rapisarda and Maccarone
3. Folin–Ciocalteu
4. Myeres
5. Chang
6. Lichtenthaler
7. 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
8. Kulkarni and Aradhya

1. Luque de Castro and Garcia- Ayuso

65

رضاییکلج و همکاران :تأثیر تناوب باردهی بر برخی از ویژگیهای کمی و کیفی میوه و روغن زیتون ...
تا زمان انجام ارزیابیهای کیفی در دمای  4درجه
سانتیگراد نگهداری شدند .شاخص اسید چرب آزاد ،درجه
پراکسید و شاخصهای اسپکتوفتومتری )(K270, K232
روغن بر اساس روش بینالمللی تجزیه و تحلیل انجمن
بینالمللی شیمی )9110( 9تعیین شدند

نسبت وزن گوشت به هسته در درختان زیتون بیشدتر بدود
(الوی و واندر .)2004 ،3ایدن نسدبت مدیتواندد بدر اسداس
محصول سالیانه درخدت و تغییدر شدرایط آب و هدوایی بده
خصوص درجه حرارت و رطوبت نسبی متغیر باشد .تنداوب
باردهی در زرشك بیدانه باعث میشود کده طدول و قطدر
حبه در درختچه کمبدار بیشدتر از درختچده پدر بدار باشدد
(عابدینی و همکاران .)9314 ،بر اساس نتایج بدست آمدده
در این تحقیق ،حجم میوه زیتون که صدفتی تأثیرگدذار در
بازارپسددندی محصددول بددرای مصددارف کنسددروی اسددت در
درختان نیداور بیشدتر بدود .نتدایج پدژوهش روی درختدان
نارنگی انشو نیز نشدان داده اسدت کده وزن و حجدم میدوه
تحت تاثیر پدیده تنداوب بداردهی بدوده و بیشدتربن وزن و
حجم میوه در درختان نیاور مشاهده شدده اسدت (عابددی
قشقایی و فیفائی.)9319 ،
با توجه به شاخص بلوغ محاسبه شده برای برداشت
محصول ،میزان پرشدن میوه در سال پربار کمتر از سال
کم بار است که تحت تأثیر دوره رشد میوه میباشد .رشد
سریعتر میوه در سال نیاور با بلوغ فیزیولوژیکی زودتر
همراه است (بن-گال و همکاران.)2099 ،
با توجه به نتایج بهدست آمده مشخص شد که درصد
رطوبت میوههای درختان نیاور کمتر از میوههای درختان
آور بود (جدول  .)9طبق گزارشهای قبلی ،میوههایی که
از درختان با بار زیاد برداشت میشوند ،درصد آب باالتری
دارند .در حقیقت درصد روغن بهعنوان تابعی از میزان آب
در زیتون با افزایش آب کاهش مییابد (راموس و
سانتوس .)2090 ،4این اختالف احتماالً ناشی از تفاوت در
میزان مواد غذایی ذخیره شده در میوهها میباشد.
بیشترین درصد روغن بر اساس وزن خشك در درختان
نیاور مشاهده شد که با توجه به اندازه میوه و وزن گوشت
میوه باال در این درختان دور از انتظار هم نبود .در تطابق
با نتایج حاضر ،پژوهشگران گزارش دادهاند که نه تنها
اندازه نهایی میوه و نسبت گوشت به هسته ،بلکه الگوی
سرعت و تجمع نهایی روغن در قسمت میانبر نیز به مقدار
بار محصول درخت بستگی دارد .مشخص شده است که
کاهش درصد روغن میوه در درختان با بار سنگین در
مقایسه با درختان کم بار ،بهدلیل کاهش منابع

1. A.O.A.C
2. Eduardo

3. Lavee and Wonder
4. Ramos and Santos

آنالیز آماری
واکاوی دادهها به روش آماری تیتست بدا اسدتفاده از ندرم
افزار  SASنسخه  9.0و رسم نمودارهای مقایسه میانگینها
با نرم افزار  Excelانجام شد
نتایج و بحث
پارامترهای کمی میوه زیتون
عدد شاخص بلوغ بهدست آمده برای برداشدت روغدن 3/9
بود که برای درختان نیاور حدود  94روز زودتدر بدهدسدت
آمد .نتایج نشان داد که در مورد اکثر صفات کمی ارزیدابی
شده میوه ،بین درختان آور و نیداور اخدتالف معندیدار در
سطح آماری یك درصد وجود دارد (جدول .)9
بر اساس تجزیه واریانس دادهها ،صدفات نسدبت طدول بده
قطر میوه ،طول هسته ،قطر هسته و نسبت طول بده قطدر
هسته تحت تأثیر مقدار محصول قرار نگرفتندد .میدانگین و
انحراف معیار کلیه صفات کمی مورد مطالعه در جدول یك
مالحظه میشود.
نتایج مقایسه میانگین دادهها نشاندهندده ایدن اسدت کده
پارامترهای کمی میوه تحت تأثیر میدزان بداردهی درخدت
قرار گرفتهاند .متوسدط وزن کدل میدوه ،وزن تدر و خشدك
گوشت ،نسبت وزن تر و خشك گوشت به هسدته ،طدول و
قطر میوه ،نسبت طول به قطر هسته ،حجم میوه و درصدد
روغن در میوه درختان نیاور بیشتر شدده (جددول  )9و بدا
توجه به اینکه این صفات برای زیتون تازهخدوری اهمیدت
زیادی دارد میوه درختدان آور کیفیدت پدایینتدری از ایدن
لحاظ داشتند .با توجه بهوجود رقابت شدید در بین میوهها
برای دریافت مدواد فتوسدنتزی ،انددازه و وزن میدوههدا در
درختان آور کاهش یافت (ادواردو 2و همکاران.)2090 ،
نسبت وزن تر و خشك گوشت به هسته در میوه درختدان
نیاور بیشتر از درختان آور بود (جدول  .)9ایدن نتدایج بدا
گزارشهای قبلی همخدوانی دارد کده در سدالهدای نیداور
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جدول  -1مقایسه میانگین صفات کمی میوه زیتون رقم زرد در درختان آور و نیاور
درخت نیاور

درخت آور

متوسط وزن میوه )(g

**3.75 ± 0.11a

2.74 ± 0.067b

خواص فیزیکی
متوسط وزن ترگوشت میوه )(g

**2.90 ± 0.11a

2.080 ± 0.06b

متوسط وزن هسته)(g

**0.85 ± 0.03a

0.66 ± 0.02 b

نسبت وزن تر گوشت به هسته

**3.40 ± 0.16a

3.10 ± 0.18b

متوسط وزن خشك گوشت)(g

**1.11 ± 0.03a

0.70 ± 0.05b

نسبت وزن خشك گوشت به هسته
طول میوه )(mm
قطر میوه )(mm
نسبت طول به قطر میوه
طول هسته )(mm
قطر هسته )(mm
نسبت طول به قطر هسته
حجم میوه )(mm3
درصد رطوبت میوه )(%

*1.34 ± 0.10a

1.06 ± 0.07b

*1.09a

0.52b

درصد روغن در وزن خشك )(%

21.57 ±

20.12 ±

15.72 ± 0.45a

14.07 ± 0.28b

1.36 ± 0.07a

1.42 ± 0.02a

15.88 ± 0.56a

15.79 ± 0.54a

*8.79 ± 0.41a

8.36 ± 0.24a

1.78 ± 0.08a

0.05a

1.64 ±

**3.54 ± 0.25a

2.52 ± 0.17b

**61.52 ± 2.00b

66.18 ± 1.94a

**56.51 ±1.14a

44.47 ±1.15 b

* و** :حروف متفاوت در هر ردیف بهترتیب نشان دهنده اختالف معنیدار در سطح احتمال  5و یك درصد است.

بددر اسدداس نتددایج حاصددله ،محتددوای فنددل ،آنتوسددیانین،
فالونوئید و کاروتنوئید تحت تأثیر میدزان بداردهی درخدت
قرار گرفت ،لیکن ظرفیت آنتیاکسیدانی در درختدان آور و
نیاور یکسان بود (نمودار  )9مقدار فندل در میدوه درختدان
آور ( )951/10 mg GAE 100 g-1 FWبیشتر از مقدار آن
در میوه درختان نیداور ()949/70 mg GAE 100 g-1 FW
بود .بر اساس نتایج مقایسه میانگین پژوهش حاضر ،مقادیر
آنتوسیانین ،فالونوئید و کاروتنوئید در میوه درختان نیداور
در حدود  9/5برابر بیشتر از میدوه درختدان آور بدهدسدت
آمد (نمودار .)9
طبق گزارش بن-گال و همکاران ( )2099برخی ترکیبات
فنلی در بافت گیاهی تحت تأثیر شرایط محیطی قرار می-
گیرد .میزان فنل در رقمهای مورد مطالعه در سالآور
بیشتر از سال نیاور بود .تناوب باردهی مقدار فنول در برگ
زیتون را تحت تأثیر قرار داد (مرت و همکاران.)2093 ،2
ترکیبات فنلی در بافت گیاهی بهوسیله شرایط محیطی از

جمله دما (ریورو 3و همکاران )2009 ،و مواد تغذیهای
(رواحمان 4و همکاران )2002 ،تحت تأثیر قرار میگیرد.
همانطور که اشاره شد مقادیر آنتوسیانین ،فالونوئید و
کاروتنوئید تحت تأثیر مقدار محصول قرار گرفتند و هر سه
رنگیزه در میوه درختان نیاور بیشتر از درختان آور شدند.
طبق گزارش مظهر 5و همکاران ( )2007باردهی زیاد در
نارنگی ماندارین منجر به تأخیر در بلوغ و تضعیف رنگ
درونی میوه و کاهش اندازه میوه شد .رنگ مناسب میوه
(رنگیزههای فتوسنتزی و آنتوسیانین) از عوامل اصلی
بازارپسندی میوه بوده و نقش مهمی در کیفیت آنتی
اکسیدانی میوه دارد .آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز نقش
مهمی در بیوسنتز فالونوئیدهای گیاهی در زمان رسیدن
دارد (ابراهیمزاده .)9371 ،این آنزیم با تأثیر بر فنیل
آالنین موجب تولید سینامیك اسید میشود که بهعنوان
پیش ماده بیوسنتز آنتوسیانینها و سایر فالونوئیدهای
گیاهی بهکار میرود .باتوجه به این که فنل و پلیفنلها
تحت تأثیر تناوب باردهی قرار میگیرند لذا میزان
سینامیك اسید نیز با توجه به میزان محصول در سالهای
مختلف متفاوت میباشد .محتوای سینامیك اسید با

گیاهی است که در سنتز روغن موثر میباشد (گوچی 9و
همکاران.)2007 ،

1. Gucci
2. Mert

3. Rivero
4. Ruehmann
5. Mazhar

پارامترهای کیفی میوه
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الف

ب

b

a

ج

د

ه

نمودار  -1محتوای فنل کل (الف) ،آنتوسیانین (ب) ،فالونوئید (ج) ،کاروتنوئید (د) و ظرفیت آنتیاکسیدانی (ه) در درختان آور و نیاور
زیتون رقم زرد .حروف متفاوت در هر نمودار نشان دهنده اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد اساس آزمون  Tمی باشد.
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ولی میزان پراکسید و ضریب خاموشی تحت تدأثیر میدزان
باردهی درخدت قدرار نگرفدت (جددول  .)3نتدایج مقایسده
میانگینهای شاخص اسید چرب آزاد نشان داد کده میدزان
اسدیدهای چددرب آزاد ( )FFAدر سددال نیدداور ( 1.55 mg
 )Oleic acid/100 gحدددود سدده برابددر بددیشتددر از سددال
آور) )0.53 mg Oleic acid/100 gشد.
عدد پراکسید تحت تأثیر تناوب باردهی قرار نگرفدت .عددد
پراکسید نمونه ها مطدابق بدا حددود اعدالم شدده از سدوی
استانداردهای ملی و بین المللی میباشد و اخدتالف معندی
داری بین عدد پراکسدید ( )PVنموندههدای مدورد آزمدون
مشاهده نشد .گزارشهای قبلی نشدان داد کده اثدر میدزان
باردهی درخدت تدأثیری بدر ارزش پراکسدید روغدن نددارد
(گددوچی 5و همکدداران .)2007 ،تفدداوت در میددزان ارزش
پراکسید میتواند ناشی از تفاوت در میزان فعالیدت آندزیم
لیپوکسیژناز و برخی از محصدوالت ثانویده اکسیداسدیون
اسیدهای چرب باشد (بوسکو.)9116 ،6
اسید چرب آزاد ( (FFAنتیجه هیدرولیز تری آسیل
گلیسرولها بهواسطه واکنش لیپاز حاضر در زیتون و یا
رشد میکروبی در گوشت میوه است (بابالوال و آپاتا،7
 .)2099میوه زیتون در مرحله رسیدن بهطور کلی بیشتر
به زوال هیدرولیك و اکسیداتیو حساس است .دلیل
افزایش اسید چرب آزاد در زیتون تازه ناشی از انحرافات در
هنگام بیوسنتز واقعی روغن و آنزیم لیپولیتیك حاضر در
میوههای زیتون میباشد .گزارشهای قبلی نشان داد
میزان  FFAدر درختان نیاور باالتر از درختان آور بود .در
واقع درصد باالتر اولئیك اسید در روغن درختان آور
نسبت به درختان نیاور باعت کاهش  FFAدر روغن
درختان آور نسبت به درختان نیاور و ثبات اکسیدانی
روغن شد (بن-گال و همکاران.)2099 ،
تغییر در ویژگیهای روغن زیتون عمدتا ناشی از بلوغ میوه
است و میزان باردهی تاثیر کمی در این صفت دارد
(باکوری2007 ،8؛ بارون 1و همکاران .)9114 ،شاخص k232
مربوط به اکسیداسیون اولیه روغن و تشکیل هیدرو
پراکسیدهاست که با پراکسید رابطه مستقیم دارد و نشانه

محتوای کلروژنیك اسید رابطه عکس دارد .باتوجه به
اینکه سطح کلروژنیك اسید در سال آور باال میباشد پس
سطح سینامیك اسید در طول سال آور کاهش یافته و
آنتوسیانین و فالونوئید نیز کاهش مییابد .الوی 9و
همکاران ( )9186گزارش کردند که محتوای سینامیك
اسید (ترکیبات فنلی) در برگ زیتون تحت تأثیر تناوب
باردهی قرار گرفت.
ظرفیت آنتیاکسیدانی میوه زیتون تحت تأثیر مقدار بار
درخت قرار نگرفت و بین درختان آور و نیاور از لحاظ این
صفت اختالف معنیداری مشاهده نشد .بر طبق
گزارشهای دو ترکیب اصلی موجود در روغن زیتون که به
لحاظ کمی و کیفی از شاخصهای اصلی تعیین سالمتی
آن به حساب میآیند ،اسیدهای چرب و پلیفنلها
میباشند (امیری نودیچه و همکاران .)9313 ،رابطه بسیار
قوی بین فعالیت آنتیاکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی کل
در میوهها وجود دارد ،بهعبارتی میوههایی که دارای میزان
پلیفنل باالتری هستند فعالیت آنتیاکسیدانی بیشتری را
نشان میدهند (سانتستبان و رویو .)2006 ،2باتوجه به
دادههای حاصل از این آزمایش ،میزان فنل در میوههای
درختان آور باالتر بود و رنگیزهها در میوههای درختان
نیاور باالتر بود ،از این رو احتماال دلیل معنیدار نبودن
ظرفیت آنتی اکسیدانی همین موضوع باشد.
پارامترهای کیفی روغن
مطالعات نشان میدهد با وجود تفاوتهدای میدان ارقدام و
شددرایط رشددد زیتددونهددا ،بیشددترین تغییددرات در بددین
ویژگیهای کیفی روغن زیتون ناشی از بلوغ میدوه و زمدان
برداشت میباشد (درویشیان .)9376 ،تعیین زمان برداشت
زیتون از منطقهای به منطقده دیگدر بدا توجده بده شدرایط
اقلیمی ،زراعی و باردهی متفداوت مدیباشدد (درویشدیان،
 .)9376زمان برداشت از جمله عاملهدای بسدیار مهدم در
پرورش زیتون است بهطوری که اگر در زمدان نادرسدت یدا
بهصورت نادرست انجام شود روی محصول سدال بعدد اثدر
میگذارد (فرگوسن 3و همکاران.)2090 ،
نتایج حاصل از بررسی انجام شده نشان داد که میزان اسید
چرب آزاد ( )4FFAتحت تأثیر تناوب باردهی قدرار گرفدت

5. Gucci
6. Boskou
7. Babalola and Apata
8. Baccouri
9. Barone

1. Lavee
2. Santesteban and Royo
3. Ferguson
3. Free Fatty Acid
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مقدار محصول روی ویژگیهای کمی میوه تدأثیر داشدت و
میوههای درختان نیاور از نظر خصوصیات ظداهری بهتدر از
میوههای درختان آور بود بهطوریکده متوسدط وزن میدوه،
متوسط وزن خشك و تر گوشت میوه ،طول و قطدر میدوه،
حجم میوه ،درصد روغدن و درصدد رطوبدت در میدوههدای
درختان نیاور بیشتر شد .از نظر خصوصدیات کیفدی میدوه
نیز میزان فنل در میوههای درختدان آور بدیشتدر شدد در
حالیکه مقادیر باالتر کاروتنوئید ،آنتوسدیانین و فالونوئیدد
در میددوههددای درختددان نیدداور بدسددت آمددد .در خصددوص
شاخصهای اندازهگیری شده در روغن زیتدون نیدز ،اسدید
چرب آزاد  FFAدر روغن درختان نیاور باالتر شد اما مقدار
محصول تأثیری در پراکسید  PVو ضریب خاموشی ( k232,
 )k238نداشت.

پیوستگی اسیدهای چرب با حلقههای اشباع نشده است
در حالیکه شاخص  k270نشانه ترکیبات کربونیلی
(آلدئیدها و کتونها) و مربوط به اکسیداسیون ترکیبات
ثانویه است .ترکیبات کربونیلی از تولیدات آنزیمی
اسیدهای چرب غیراشباع در طول مسیر لیپوکسیژناز
هستند .غلظت این ترکیبات به میزان فعالیت آنزیمهای
لیپوکسیژناز بستگی دارد ) .(AOAC, 1990با توجه با
اینکه ارزش پراکسید در دادههای ما تحت تأثیر میزان
باردهی قرار نگرفت ،میتوان نتیجه گرفت که ضریب
خاموشی تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
نتیجهگیری کلی

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

درخت آور

درخت نیاور

اسید چرب آزاد )(mg Oleic acid/100 gr

**0.494±0.6b

1.476±0.06a

پراکسید ()meqO2/kg

14.92±0.28a

14.92±0.31a

ضریب خاموشی () K232

1.92±0.06a

1.76±0.42a

ضریب خاموشی ((K268

0.13±0.03a

0.14±0.02a

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