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 مقاله پژوهشی

 رقم ماری زیتونروغن  چرب هایدرصد و ترکیب اسید بر تششعمواد کاهنده  اثر

 
 یاور شرفی،  محزون جواد

   سیدجالل طباطبایی و *

 
 (11/1/1911: تاریخ پذیرش -4/11/1911: تاریخ دریافت)

 

 چکیده
دلیل نیاز آبی کمتر هب ایران مناطق اکثر در آن کشت که است باغبانی محصوالت مهمترین از (.Olea Europea L) زیتون

 شرایط با توجه به. است افزایش به رو گرمسیرینیمهو نیمه خشک  ،نسبت به سایر درختان میوه بویژه در مناطق خشک

، همراه باشد تان میوهدرخ مصرفی آب مصرف کاهش با ی کهکشت هایروش از استفاده خشک ایران، نیمه و خشک اقلیمی

 چرب هایو پروفیل اسید روغن تاخصوصی بر توری و تعرق کاهنده مواد تأثیر بررسی هدف با این پژوهش. دارد فراوانی اهمیت

 TSZسیلیس، کائولین، اکسیدروی، تالک، شامل تیمار هشت با تصادفی کامالً طرح قالب در آزمایش .شد انجام ماریرقم  زیتون

 در سه تکرار شاهد و توری ،(ترکیب تالک، سیلیس، اکسید روی و کائولین)  TSZK، (اکسید روی ترکیب تالک، سیلیس و) 

 ینولئیکل یداس، (C18:0) یکپالمت یداس یزانبا مواد کاهنده تعرق سبب کاهش م یپاش محلولنتایج نشان داد  .گرفت انجام

C18:2)) ،ینولئنیکل یداس (C18:3) چرب اشباع  یدهایمجموع اس و(SFA )یکاولئ یداس یزانم یکهدر حال. یدگرد (C18:1) ،

 تو نسب( Monounsaturated fatty acid) ای غیراشباعتک شاخهچرب  یدهایمجموع اس( UFA)اشباع یرچرب غ یدهایاس

 یکاهش دما یقدرصد روغن، از طر یشمواد کاهنده تعرق باعث افزا یبه طور کل. یافت یشافزا ینولئیکل یداسبه  یکاولئ یداس

 یکاولئ یداسژه یاشباع به و یرغ ایشاخهچرب تک یدهایاس یشافزا یقچرب از طر هاییداس یبترک یتبهبود وضع یوه،م

 ی برگ و دما کاهش از طریق روغن درصد افزایش و میوه کیفی خصوصیات بر تعرق کاهنده مواد با توجه به اثر مثبت .شدند

 .در پرورش زیتون توصیه نمود پاشیصورت محلولهتوان آنها را در مناطق گرم و خشک بمی ،میوه

 

 تشعشع کاهنده مواد، درصد روغن، زیتونترکیب اسیدهای چرب، : یکلیدکلمات 
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 مقدمه 

 ترینقدیمی از یکی .Olea Europea Lبا نام علمی  زیتون

این  .است و ایران جهان کاریمیوه صنعت میوه درختان

 خاطرهب وبوده  خشکنیمه و خشک شرایط به مقاوم گیاه

، 1یالو)د دار سالمتی انسان در ایویژه نقش روغن تولید

نزوالت  کاهش و دما افزایش با اخیر هایسال رد(. 1111

 خشک،نیمه و خشک افزایش مناطق به توجه با و آسمانی

 مشکالت ،عوامل این واسطههبدنیا کاری  میوه صنعت در

 میوه کیفیت کاهش و محصول کم تولید جمله از بسیاری

 افزایش هدف با هاییروش از استفاده .است دهبوجود آم

بخش  در مصرف سازیبهینه و آب مصرف کارایی راندمان

جمله  از تعرق کاهنده مواد از استفاده همچنین کاریمیوه

 ؛1111و همکاران،  1الیمنی) است بودهها این روش

و همکاران،  4عبداهللبن ؛1111و همکاران،  9ترنتاکوستا

1112 .) 

های توجه به افزایش ناگزیر میانگین دمای دنیا در سال با

بویژه در  ادیز یمقابله با آثار سوء دما یاز راهکارهااخیر، 

 یاریآب یها ستمیاستفاده از س وه،یم یها تابستان در باغ

 میوه خنک کردن درختان یدرخت برای باالاز  یباران

 نیازمند ستمیس نیا. (1115و همکاران،  5لی) است

است و گسترش  یآب کاف و ادیز نةیمدرن، هز یفناور

استفاده از  گریروش د .دارد دنبالبه  زیرا ن ها یماریب یبرخ

است که مستلزم  بان هیسا عنوانبه یرنگ یتور یها شبکه

و  1برلیانت) باغ است یروبر استقرار  یباال  نهیرف هزص

و  1آمارانت ؛1111و همکاران،  2میشرا ؛1111همکاران، 

و  11ملگارجو ؛1111و همکاران،  1علی ؛1111همکاران، 

در  (.1912نژاد و همکاران، مرادی ؛1114همکاران، 

 اریبس جیشده و نتا  مطرح یتردیجد روش ریاخ یها سال

 ةیروش ال نیدر ا. است اشتهبه همراه د زین یدبخشیام

تاج درختان  یبازتابنده نور رو زیمواد ر یاز برخ ینازک

به  دهیاز نور رس یکه با بازتابش بخش شود یم یپاش محلول

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

9. Aly  
10. Melgarejo  

 1) یقابل توجه زانیتاج درخت را به م یتاج درختان، دما

 نیا ةیآثار ثانو. دهند یکاهش م( رادگیدرجة سانت 1تا 

فتوسنتز خالص  شیافزا ،یدما، کاهش تنش خشک هشکا

 نیهمچن ،لمحصو یفیو ک یکمّ شیافزا تیو در نها

 11رودریگوز ؛1111، 11عبداهلل) دباشمیکاهش مصرف آب 

  (.1111و همکاران،  19زاندالیناس ؛1111و همکاران، 

بر مراحل رشد  ادیز یدما یمنف راتیتوجه به تأث با

، استفاده از اهانیگ وةیو رشد و نمو م یشی، زایشیرو

 منظور به دیخورش نورکنندة  ضدتعرق و منعکس باتیترک

 شده مرسوم ایدن مناطق از یبرخ در دما سوء اثرکاهش 

 داده نشان مطالعات. (1111و همکاران،  یگوزرودر) است

 یعیطب باتیترک از یکی عنوان به نیکه کاربرد کائول است

و  ییگرما تنش یمنف راتیکاهش تأث یبرا استفاده مورد

 یو کاهش دما دینور خورش بازتاب تیبه واسطة قابل یآب

موجب بهبود  یاز محصوالت باغ یدر برخ وهیبرگ و م

گلن، )شده است  وهیم تیفیک شیو افزا یده وهیم تیقابل

و  15درااسکر ؛1111و همکاران،  14کودیاویر ؛1111

سائور و  ؛1111 ،11ایگلسیس و آلگرا ؛1111همکاران، 

در این راستا  (.1111و همکاران،  11گلن ؛1119، 12ماکی

جمله کائولین، پودر تالک و  یکسری مواد بازتابنده نور از

ان میوه مورد استفاده قرار مواد حاوی کلسیم در درخت

 یک ماده کائولین. (1111و همکاران،  یگوزرودر) اندگرفته

باشد که می سفید رنگ از ماده معدنی سیلکات آلومینیوم

و منحصر به فرد  ای با ویژگی کارآبصورت پوشش ذره

  جهت بازتاب تشعشات رسیده به سطح برگ استفاده 

است   آبدار میزیمن سیلیکات پودر تالک نیز یک .شودمی

 را داشته و نیز ذب بوو جروغن، که قابلیت جذب رطوبت، 

پودر ی وردیاکس. شودیم استفادهعنوان روان کننده ب

 ،آنمهم  اتیخصوص. محلول در آب استریرنگ و غدیسف

ی، حرارت قیباال، عا یچسبندگی، دهقدرت پوشش

 یهامیمقاومت در برابر اشعه و فعال کننده آنز ،یکیالکتر

 (.1115، 11گلن و پوترکا)باشد می یوانیحو  یانسان

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

18. Glenn  
19. Glenn and Puterka 
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، گزارش کردند که روغن بدست (1119)سائور و ماکی 

شده با کائولین نسبت به  آمده از درختان زیتون تیمار

کمتری داشتند، اما تفاوت کمی  عدد پراکسید شاهد تیمار

 .ید در روغن زیتون وجود داشت و در میزان اسیدیته

پاشی مواد ، با محلول(1111)رودریگوز و همکاران 

 تعرق با ترکیبمواد ضد بازتابنده خورشید حاوی کلسیم و

گزارش گریپ فروت  Rio Redمتن و پروپیلن روی رقم 

شوند پاشی میهم محلول نمودند که وقتی این دو ماده با

 اثر بهتری در جلوگیری از آفتاب سوختگی دارند ولی وقتی

 محلولتعرق حاوی متن و پروپیلن به تنهایی مواد ضد

 .شوندشوند باعث افزایش دمای برگ و میوه میپاشی 

اثر کائولین مشابهی  در مطالعه (1112) و همکاران 1عناب

را بررسی و اثر  نارنگی Baladyآفتاب سوختگی رقم روی 

 .نمودند گزارش مثبت آنرا در جلوگیری از آفتاب سوختگی

با توجه که شود مشخص می انجام شدهمطالعات بر اساس 

  استفاده از به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک، 

کاهش اثرات سوء کمبود آب امری  موثر در هایروش

در این پژوهش اثر مواد . ضروری و دارای اهمیت است

 تالک، اکسید روی، سیلیس، کائولین،ضدتعرق شامل 

TSZ ،TSZK بهبودبا هدف  زیتونماری  روی رقم و توری 

الزم به . بررسی شددرصد روغن و ترکیب اسیدهای چرب 

و  یرگلنسبتاً دذکر است که رقم ماری حساس به سرما و 

 و زودرس نسبتاً. است یادنسبتاً ز یخودناسازگار یدارا

 .باشدنیز میو زرد  یالمانزانی رقم زاگرده ینبهتر

 

 هامواد و روش
 -قم جاده کیلومتری 15 در 1911 تابستان در آزمایش

روی  فدک در باغ زیتون هکتاری 151 باغ در کاشان

. بومی ایران یعنی ماری صورت گرفت درختان ده ساله رقم

 94 ˚91 جغرافیایی عرض در محدودهآزمایش  منطقه

 از متری 111 حدود ارتفاع و شمالی 59 ˚51 و شرقی

 خشکنیمه و خشک اقلیمی شرایط بوده و سطح دریا

 یکاشت شش متر و فاصله رو یهایفرد ینفاصله ب .دارد

همگی با  ،اده کاهنده تعرقمهشت . بود متر ها چهاریفرد

شرکت صنعت تولیدی ) ینغلظت دو درصد شامل کائول

 یبترک) TSZ ی،رو یدپودر تالک، اکس یلیس،، س(یاپودر آر

 همگی با نسبت یکسان یرو یلیس، اکسیدپودر تالک، س

                                                
1. Ennab  

پودر تالک،  یبترک) TSZK ،(وزنی: 1: 1: 1بصورت 

 همگی با نسبت یکسان ینکائول ی،رو یداکس یلیس،س

 51یبا عبور نور یبانسا یتور ،(وزنی 1: 1: 1: 1بصورت 

 11 ییکدر دو نوبت  یپاشمحلول. بودند شاهد  درصد و

 محلولبا دو هفته فاصله از روز پس از گلدهی و دومی 

پاشی محلول. صورت گرفت در مرداد ماهاول یعنی پاشی 

و  میوه چرخه رشد ینهمزمان با شروع دومدوم در واقع 

اول پاشی محلول .اعمال شداوج گرما و شدت تشعشع 

کردن محلول از درختان تا زمان چکهصبح انجام شد و 

 شدند تا موادکاهنده تعرق، سطحپاشی محلولها برگ

درختان مورد . و کامل بپوشاند یکنواختها را بصورت برگ

عنوان هدرصد ب 51با توان عبور نور  یتور یماردر ت یشآزما

 یلوگرمک یکاز هر درخت حدود  .شدند یدهپوش یبانسا

 1911مهر  11 یخو آفات در تار یسالم بدون آلودگ یوهم

 یشگاهها بالفاصله بعد از برداشت به آزمایوهم. شد برداشت

 یدما در دانشگاه شاهد منتقل شدند و یباغبانعلوم گروه 

 یکیتار یطو شرا یخچالگراد در یچهار درجه سانت

  .شدند ینگهدار
ای چرب هروغن، ترکیب اسید مربوط به درصدصفات 

 و (1111)و همکاران  1روییناطبق دستورالعمل بن

 .انجام گرفت، (1114)و همکاران  9گارسیا اینزاهمچنین 
در ماده خشک با استفاده از سوکسلت  یوهدرصد روغن م

منظور دو  ینا یبرا. شد یریگ اندازه یبه عنوان روش رسم

 یابآس یلهکه بوس یوهگرم از نمونه خشک شده گوشت م

خشک که وزن  های یپودر شده بود در داخل کاغذ صاف

قرار داده شد و به دستگاه  ،آنها از قبل مشخص بود

نمونه در داخل . یدمنتقل گرد( BUCHI-811)سوکسله 

دستگاه به مدت چهار ساعت با استفاده از حالل هگزان  

. مورد شستشو قرار گرفت گراد یدرجه سانت 41یدر دما

ها از دستگاه خارج شدند و به  مدت نمونه ینا یبعد از ط

قرار  گراد یسانت درجه  21مدت چهار ساعت در آون 

 یلهآون بوس ازاز خارج شدن  عدها بالفاصله ب نمونه. گرفتند

 .شدند ینتوز یشگاهیآزما یترازو

طبق  ،روغن بر اساس وزن ماده خشک گوشت یزانم

محاسبه و به صورت درصد  M2-M1/M1*100فرمول 

در  یکاغذ صاف+ وزن نمونه  M2که در آن  محاسبه شد

                                                
2. Ben Rouinaa  
3. Garcia inza  
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کار  یدر ابتدا یکاغذ صاف+ وزن نمونه  M1کار و  یانتها

 .بود

روغن و  یدیته، اسمیوه مقدار روغن در ماده خشک گوشت

 یگاز یکروماتوگرافاستفاده از چرب با  یدهایاس یلپروف

(Agilent Technologies GC/MS -5977A MS, with 

7890B GC system )ییدارو یاهانگ یشگاهدر آزما 

 .شدند یبررس ،دانشگاه شاهد

استخراج شده  یتونگرم از روغن ز 15/1به این ترتیب که 

سود  لیتر یلیو به آن پنج م ینتوز یشدرون لوله آزما

 یدرون بشر حاو یقهدق دهاضافه و به مدت  11/1 یمتانول

. شد حرارت داده ،گرادیدرجه سانت 15حدود  یآب دما

لوله . به آن اضافه شد BF3 لیتر میلی 125/1سپس 

پس از . در حمام آب جوش قرارگرفت یقهسه دق یشآزما

آب  یرها از بشر آب گرم و خنک کردن ز خارج کردن نمونه

 یاضافه و بخوب یشهگزان به لوله آزما لیتر یلیم یکسرد، 

 یکپس از دو فاز شدن نمونه در لوله  .تکان داده شد

و با  یکروتیوبو درون م اشتهبرد ییاز فاز باال لیتر یلیم

دور  1511در  ریفیوژسانت یلهسولفات بوس یمگرم سد 5/1

سپس دو . شد تکان داده یقهبه مدت پنج دق یقهدر دق

به  یقتزر محلول درون میکروتیوب ییاز فاز رو یکرولیترم

 Agilent Technologies GC/MS یدستگاه کروماتوگراف

(5977A MS, with 7890B GC system)  1111)مدل 

It)  با ستونHP-5MS  و قطر  یکرومترم %15و با ضخامت

درجه به  111ستون  یدما .صورت گرفت یکرومترم 9/1

 111به  یقهدرجه در دق 15که با سرعت  یقهدق سهمدت 

دما  یندر ا یقهدق 15 به مدتو  یدرسسانتی گراد درجه 

  .نگهداشته شد

سه در  یمارهشت تبا  یپژوهش در قالب طرح کامالً تصادف

با استفاده از ها یه و تحلیل دادهتجز. تکرار به اجرا درآمد

 هیسامق وو صورت گرفت  SPSS ver.19نرم افزار 

دانکن در سطوح یک و ای ها با روش چند دامنهیانگینم

افزار با کمک نرم یم نمودارهاترسانجام و  ،پنج درصد

Excel  شدانجام. 

  

 نتایج و بحث
 با کائولین های تیمار شده باکه میوه نتایج نشان داد

 ،همچنین. ندبیشترین درصد روغن را داشت ،درصد 59/15

تقریباً تأثیر یکسانی در افزایش  TSZKو  TSZتیمار تالک، 

درصد  59/11اما تیمار شاهد با . ندددانشان درصد روغن 

 .(1نمودار ) داشترا کمترین درصد روغن در ماده خشک 
درصد روغن  گزارش نمود (1911)برمه  مطابق این نتایج،

 داری یاختالف معن یندر ماده خشک سه سطح کائول

درصد روغن  یشترینب. ددانشان  یشیافزا یروند داشته و

غلظت  دردرصد روغن  ینو کمتر ینکائول 5%غلظت  در

 ، در مطالعه دیگریچنینهم. بدست آمد ینکائول 5/1%

نشان  یتونز یاهگروی  ینمختلف کائول یها غلظت یرتأث

در  ینشده با کائول یمارت های یوهروغن م یداد که محتوا

 ،ینکائولعالوه بر آن و  یافت یشبا شاهد افزا یسهمقا

 یمارت های یوهرا در م ها اکسیدانت یفتوسنتز و سنتز آنت

 ،احتمال زیاد افزایش درصد روغن به و داد یششده افزا

باشد که بنیانگذار میزان تولید بخاطر افزایش فتوسنتز می

های گیاه بوده و هرچه فتوسنتز افزایش یابد تمام متابولیت

سائوری و ) یابدیش مینیز افزا نها مثل روغتولید متابولیت

 (. 1119کی، ام

تالک،  ی،رو یداکس یلیس،س ین،مواد کاهنده تعرق کائول

TSZ  وTSZK یدیتهسبب کاهش اس داری یبطور معن 

 نیبه طور مع یتور یمارفقط ت یانم یندر ا. روغن شدند

روغن نسبت به شاهد و مواد  یدیتهاس یشسبب افزا داری

روغن  یدیتهاس یزانم ینکمتر. یدکاهنده تعرق گرد

( 11/1)و بیشترین میزان آن در توری  یلیسدر س( 19/1)

 یدیتهاس یزانکه م احتمال زیاد آن است .یدمشاهده گرد

شده با  یماربدست آمده از درختان ت یتوندر روغن ز

و بهبود  یوهکاهش درجه حرارت سطح م یلبه دل ینکائول

گزارش همچنین، . یافته استکاهش  یوهآب م یتوضع

شده است که این ماده با ایجاد پوششی روی برگ و میوه 

باعث کاهش جذب اشعه ماوراء بنفش شده و احتماال با 

الیمنی و )این مکانیسم باعث کاهش اسیدیته شده است 

 .(1111همکاران، 

چرب روغن  یداس یلکروماتوگرام پروف یسهمقا یجنتا

 یپاش نشان داد، محلول یگاز یبراساس کروماتوگراف

در  یداریمعن یربا مواد کاهنده تعرق تأث زیتوندرختان 

چرب روغن استخراج شده از ماده خشک  یدهایاس یبترک

تعرق سبب کاهش  همواد کاهند. با شاهد داشتدر مقایسه 

، (C18:2 ینولئیکل ید، اس(C18:0) یکپالمت یداس یزانم

چرب اشباع   یدهای، مجموع اس(C18:3) ینولئنیکل یداس

 یدهای، اس(C18:1) یکاولئ یداس یزانم یکهدر حال. یدگرد

چرب تک اشباع و  یدهایمجموع اس ،اشباعیرچرب غ

یافت  یشک افزاینولئیل یدبه اس یکاولئ یدنسبت اس
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دار در روف غیرمشابه نشان دهنده تفاوت معنیح. خشکدر ماده  درصد روغنبر  یاثر مواد کاهنده تعرق و تورمقایسه میانگین  - نمودار 

  .دباشها در آزمون دانکن میینگدر بین میان یک درصدتمال حا  حسط

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

یک تمال حا  حدار در سطروف غیرمشابه نشان دهنده تفاوت معنیح .اسیدیته روغنبر  یمواد کاهنده تعرق و توراثر  مقایسه میانگین - نمودار 

 .دباشها در آزمون دانکن میینگدر بین میان درصد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دار در روف غیرمشابه نشان دهنده تفاوت معنیح .درصد اسید پالمیتیک در روغنبر  یاثر مواد کاهنده تعرق و تورمقایسه میانگین  - نمودار 

 .دباشدانکن میها در آزمون ینگدر بین میان یک درصدتمال حا  حسط

 

مطالعات محققان نشان داد که  .(11الی  1نمودارهای )

کاهش درجه حرارت و بازتاب نور  یقاز طر ین،کائول

 یطیمح یهاتنش یسبب کاهش اثرات منف ید،خورش

در یوهم یفیتکافزایش بر رشد و ( ییتنش گرما یژهبو)
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لی و  ؛1111الیمنی و همکاران، )شود  یمدرختان مختلف 

ین همچن(. 1119سائور و ماکی،  ؛1115همکاران، 

 یمکه در مناطق با اقل نداگزارش نموده پژوهشگران

در . تر بود باالتر از مناطق گرم یکاولئ یدتر درصد اس خنک

. تر باالتر بود گرم یمدر اقل ینولئیکل یداس یزانم یکهحال

سنتز  یسممتابول در یلدخ های یمآنز ،احتماالً با کاهش دما

الیمنی ) داشت اهندخو یعملکرد بهتر یتونز یوهروغن و م

 .(1111و همکاران، 

 یکپالمت یددرصد اسنشان داد که  دادها میانگین همقایس

(C16:0 )های تیمار شده میوهدر ماده خشک  یتونروغن ز

شاهد کاهش  در مقایسه با یکاهنده تعرق و تورمواد با 

مقدار  یشترینب% 11 با های شاهدبطوریکه میوه. یافت

 یمارمربوط به ت آن ینو کمتر هرا داشت یتیکپالم یداس

، (1911) یخالق .(9نمودار )بود % 11 یزانبه م یلیسس

گزارش  ،یتونز زرد و دزفولی را در ارقام  یمشابه یجنتا

  .داد

 یکاولئ یددرصد اسبر اساس نتایج مقایسه میانگین 

(C18:1 )های تیمار شده میوهدر ماده خشک  یتونروغن ز

 یشبا شاهد افزا ی در مقایسهمواد کاهنده تعرق و تور با

( 5/11) یکاولئ یددرصد اسبیشترین . داشت یریچشمگ

 یکاولئ یدمقدار اس ینو کمتر TSZبا  یپاش محلولدر 

نمودار ) شاهد بدست آمد یمارروغن در تدرصد ( 1/51)

4.)  

درصد ها نشان داد که نتایج مقایسه میانگین همچنین

در ماده خشک  یتونروغن ز( C18:2) ینولئیکل یداس

ی در مواد کاهنده تعرق و تور های تیمار شده بامیوه

 

دار در روف غیرمشابه نشان دهنده تفاوت معنیح. درصد اسید اولئیک در روغنبر  یاثر مواد کاهنده تعرق و تورمقایسه میانگین  -4نمودار 

 .دباشها در آزمون دانکن میینگدر بین میان یک درصدتمال حا  حسط
 

دار در روف غیرمشابه نشان دهنده تفاوت معنیح. درصد اسید لینولئیک در روغنبر  یاثر مواد کاهنده تعرق و تور مقایسه میانگین -5نمودار 

 .دباشها در آزمون دانکن میینگدر بین میان یک درصدتمال حا  حسط
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دار روف غیرمشابه نشان دهنده تفاوت معنیح. در روغن ینولینیکل یدبر درصد اس یاثر مواد کاهنده تعرق و تور مقایسه میانگین -6نمودار 

 .دباشها در آزمون دانکن میینگدر بین میان یک درصدتمال حا  حدر سط

 

 
 روف غیرمشابه نشان دهنده تفاوت معنیح. مجموع اسیدهای چرب اشباع روغنبر  یاثر مواد کاهنده تعرق و تور مقایسه میانگین -7نمودار 

 .دباشها در آزمون دانکن میینگدر بین میان یک درصدتمال حا  حدار در سط

 

 با شاهد یمارت .(5نمودار ) داشت کاهشبا شاهد  مقایسه

 1/11با  یلیسس یماردرصد و ت 1/12مقدار  یشترینب

 یماردر ت. را داشت ینولئیکل یداس یزانم یندرصد کمتر

 یندرصد کمتر 19/1 یمارو ت یشتریندرصد ب 12/1شاهد 

 یمشابه یج، نتا(1911) یخالق(. 1نمودار ) مقدار را داشت

 .گزارش داد یتونز زرد و دزفولیرا در ارقام 

در  اشباع چرب یدهایمجموع اسکه  نتایج نشان داد

 یلیسس یمارو در ت یشتریندرصد ب 1/11 با شاهددرختان 

همچنین،  .(2نمودار ) بود یزانم یندرصد کمتر 1/11 با

اشباع  یرچرب غ یدهایمجموع اسدهد نشان می 1نمودار 

 یلیسس یمارو ت یشتریندرصد ب 5/24 با ینکائول یماردر ت

اشباع  یرچرب غ یدهایمجموع اس یندرصد کمتر 5/11 با

را در ارقام  یمشابه یج، نتا(1911) یخالق .وجود داشت

  .گزارش داد یتونز زرد و دزفولی

مجموع  مقایسه میانگین نشان داد که درصد نتایج

در  یتوناشباع روغن زیرغ ایشاخهچرب تک یدهایاس

مواد کاهنده تعرق و میوه های تیمار شده با ماده خشک 

برخوردار  ینسبت به درختان شاهد از درصد باالتر یتور

اشباع روغن یرغ ایشاخهچرب تک یدهایدرصد اس. بود

 1/52 یو تور یشتریندرصد ب 1/19برابر  TSZK یمارت

مود از آنجا که باید اضافه ن .(1نمودار ) بود یندرصد کمتر

عنوان حامل جهت تزریق روغن به  از حالل هگزان به

را دستگاه استفاده شد و ماده آلی هگزان در دستگاه پیکی 

و در نتیجه به اندازه پیک این ماده از پیک  تشکیل داد

بنابراین، اگر به نسبت همین . دشاسیدهای چرب کاسته 

شود پیک به اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع اضافه 

نمودارها بدون اضافه کردن . مجموع آنها صد خواهد شد

 .تهیه شدند ،نسبت مربوط به هگزان

در  ینبا کائول یپاش در محلول( 1911) یخالق یقاتدر تحق

اشباع یرغ ایشاخهچرب تک یدهایروغن مجموع اس

 یدرصد و در روغن درختان اسپر 42/51درختان شاهد 

  .درصد گزارش شد 42/15 یندرصد کائول 1شده با 
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دهنده تفاوت روف غیرمشابه نشان ح. روغن چرب غیر اشباع مجموع اسیدهایبر  یاثر مواد کاهنده تعرق و تورمقایسه میانگین  -8نمودار 

 .دباشها در آزمون دانکن میینگدر بین میان یک درصدتمال حا  حدار در سطمعنی

 

 

 
نشان روف غیرمشابه ح. غیراشباع روغنای شاخهمجموع اسیدهای چرب تک بر  یاثر مواد کاهنده تعرق و تور مقایسه میانگین -9نمودار 

 .دباشها در آزمون دانکن میینگدر بین میان یک درصدتمال حا  حدار در سطدهنده تفاوت معنی
 

 یدهایدرصد اسها نشان داد که مقایسات میانگین یبررس

در ماده خشک  یتوناشباع روغن زیرغ ایشاخهچرب چند

 یمواد کاهنده تعرق و تور های زیتون تیمار شده بامیوه

 یدهایدرصد اس. یافتنسبت به درختان شاهد کاهش 

نشده  یماراشباع روغن در درختان تیرغ ایشاخهچرب چند

 یزانم ینکمتر 9/11 یلیسس یمارو در ت یشترین، ب9/11

گزارش کرد که ( 1911) خالقی .(11نمودار ) بود

نسبت درصد  1و  9 ینبا کائو یتوندرختان ز یپاش محلول

 ایشاخهچرب چند یدهایدرصد اس یببه شاهد بترت

درصد را  12/11و شاهد  11/15و  95/15اشباع یرغ

 .داشت یاثر کاهش ینکائول یپاش داشتند و محلول

 یدنسبت اسنشان داد  هاو در نهایت مقایسه میانگین

در ماده خشک  یتونروغن ز ینولئیکل یدبه اس یکاولئ

نسبت به  یمواد کاهنده تعرق و تورهای تیمار شده با میوه

در روغن درختان . داشت یشدرختان شاهد افزا

 درختانو  نسبت 41/4 یشترینب TSZشده  یپاش محلول

 یدنسبت اس یندرصد کمتر 11/9نشده  یپاش محلول

 .(11نمودار ) بدست آمد ینولئکل یدبه اس یکاولئ

 یتوندر روغن درختان ز د، گزارش دا)1911(خالقی 

 یکاولئ یددرصد نسبت اس 9 ینبا کائول ی شدهپاش محلول

یشافزادر ارقام زرد و دزفولی روغن  ینولئیکلاسید به 
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غیرمشابه نشان دهنده روف ح. مجموع اسیدهای چرب چند غیراشباع روغنبر  یاثر مواد کاهنده تعرق و تور مقایسه میانگین -1 نمودار 

 .دباشها در آزمون دانکن میینگدر بین میان یک درصدتمال حا  حدار در سطتفاوت معنی

 

داشتند که در اظهار ( 1111)و همکاران  1هرناندز. یافت

و  ینولئیکبه ل یکاولئ یداس یلتبد ینددر فرآ یتون،ز یاهگ

 FAD2 یلاز قب FADاز خانواده  ییها ژن ینولئنیک،ل یداس

 1ساچورازیداولِت یمآنز یتفعال یشسبب افزا FAD6و 

 یکاولئ یداس یلها منجر به تبد ژن ینا یاننقش داشته و ب

نور  یلاز قب یعوامل ین،همچن. گردد یم ینولئیکل یدبه اس

ها نقش ژن ینا یانبر ب یزو دما ن یوهشدن بافت م یو زخم

ها کاهش  ژن ینا یانب پایین یدر دما یکهبطور ،داشته

بر  یممستقیربا کاهش دما، بطور غ یناحتماالً کائول. یابد یم

و سبب کاهش  باشد یم یرگذارثأگفته شده ت یها ژن یانب

 یجهشده و در نت ینولئیکل یدبه اس یکاولئ یداس یلتبد

 یدو کاهش سطح اس یکاولئ یدسطح اس یشسبب افزا

  .(1111الیمنی و همکاران، ) شده است ینولئیکل

دارای اســید اولئیــک بــاال امــا  روغن زیتونی کـه

 ،باشـد یپالمیتیـک پـایین اســید لینولئیــک و اســید

اولئیک مهمترین عامل  اسـید. کیفیـت بهتـری دارد

روغن به لحاظ کندی  تفکیک روغن زیتون و عامل ثبـات

و ساختار  یراشباع بودنغ یزانم. در اکسیداسیون آن اسـت

 یکفنول یباتترک یزانم ینهمچن ،چرب یدهایاس

جود در موی جزئ یباتترک یرو سا هاتوکوفرول یدروفیل،ه

به رقم، منطقه رشد،  یمتفاوت بوده و بستگ یتونروغن ز

در زمان  یتونز یدگیرس یزانو م هوایی  آب و یطشرا

. داردو حتی اثر متقابل این فاکتورها با رقم برداشت 

                                                
1. Hernández 
2. Owlet de saturates 

رقم  یکروغن بعنوان مثال ثابت شده است که میزان 

از مناطق گرم  بیشتر ترخاص در مناطق مرتفع و خنک

 یمنیال)با آن دارد  یسهدر مقا ترییینپا یفیتک یاست ول

 یرانخشک ا یمهدر مناطق خشک و ن(. 1111و همکاران، 

شوند تحت یمختلف احداث م یوهکه باغات درختان م

 یو استرس خشک یدیاز حد خورش یشتشعشات ب یرثأت

 یندهایبر فرآ یرعالوه بر تأث یدهپد ینا. رندقرار دا

 یجهو در نت توسنتز و تنفسمانند تعرق، ف یزیولوژیکیف

 یزیولوژیکیاختالالت ف یبا القا یفتوسنتز وریکاهش بهره

و همکاران  یگوزرودر. شودیم یمانند آفتاب سوختگ

 یکو  یم،بر کلس ی، دو بازتاب کننده مبتن(1111)

شاخ و برگ درختان  یرا رو ینولنپ/نمت یهتعرق بر پاضد

مواد  یننمودند که  او گزارش . فروت استفاده کردندیپگر

گراد و  یدرجه سانت 1/1 یبو برگ را به ترت یوهم یدما

که  یدر حال. کاهش دادند یگراددرجه سانت 11/1

 یباًتقر یبو برگ را به ترت یوهم یضد تعرق دما یمارهایت

 یشنسبت به گروه شاهد افزا گرادیدرجه سانت1/1و  19/1

درصد  9/9و  درصد 9/1 ترتیببه ایروزنه یتهدا. دادند

که مواد ضدتعرق منجر به کاهش  یدر حال. یافتکاهش 

 یمشاهدات حاک ینا. شد ایروزنه یتهدا یدرصد 9/1

 هایبرنامه ءجز تواندیاست که مواد بازتابنده نور م

استرس گرما و  کاهش یمناسب برا یو استراتژ یکاربرد

 .فروت باشد یپدر گر یتابش و آفتاب سوختگ

تر بیشتر از در مناطق مرتفع و خنک روغن یک رقم خاص
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روف غیرمشابه نشان دهنده ح. نسبت اولئیک اسید به لینولئیک اسید روغنبر  یاثر مواد کاهنده تعرق و تورمقایسه میانگین  -  نمودار 

 .دباشها در آزمون دانکن میینگدر بین میان یک درصدتمال حا  حدار در سطتفاوت معنی

 

تری در مقایسه با آن مناطق گرم است ولی کیفیت پایین

 (.1111الیمنی و همکاران، )دارد 

خشک ایران که باغات درختان خشک و نیمهدر مناطق 

از  یشبثیر تشعشات أشوند تحت تمیوه مختلف احداث می

این پدیده  .خورشیدی و استرس خشکی قرار دارندحد 

تعرق،  یزیولوژیکی مانندف یندهایبر فرآ یرعالوه بر تأث

 ی فتوسنتزیورو در نتیجه کاهش بهره فتوسنتز و تنفس

ی مانند آفتاب سوختگ یزیولوژیکیاختالالت ف یالقا موجب

بازتاب کننده  دو (1111)رودریگوز و همکاران . شودمی

 را ینولنپ/ متن یهبر پا تعرقضد یکو  یمبر کلس یمبتن

کردند و استفاده فروت درختان گریپشاخ و برگ  یرو

 یبو برگ را به ترت یوهم یدما که این مواد نمودند گزارش

کاهش  گرادیدرجه سانت 11/1گراد و یدرجه سانت 1/1

و برگ  یوهم یتعرق دماضد یمارهایکه ت یحال در. دادند

نسبت به  گراد یدرجه سانت1/1 و 19/1 یباًتقر به ترتیب را

 9/1 یبترت به ایروزنه یتهدا. دادند یشافزا شاهدگروه 

 موادکه  یدر حال .یافت درصد کاهش 9/9 درصد و

 ایروزنه درصدی هدایت 9/1 ضدتعرق منجر به کاهش

نور بازتابنده  است که مواد یمشاهدات حاک این. ندشد

 یمناسب برا یاستراتژ و یکاربرد یهابرنامه جزتواند یم

 یپدر گر یتابش و آفتاب سوختگ وکاهش استرس گرما 

 . فروت باشد

 

 گیری کلینتیجه

کاربرد مواد بدست آمده  یجبر اساس نتا یبه طور کل

درصد روغن در ماده  یشسبب بهبود و افزاکاهنده تعرق 

 یرروغن تحت تأث یدیتهاس یزانهرچند که م یدخشک گرد

فاکتور  یک ینکه ا یافتمواد کاهنده تعرق کاهش 

 .باشد ینامناسب م

 یکپالمت یداس یزانکاهنده تعرق سبب کاهش م مواد

(C18:0) ،ینولئیکل یداس (C18:2) ،ینولئنیکل یداس 

(C18:3)  در . یدچرب اشباع گرد یدهایمجموع اسو

چرب  یدهای، اس(C18:1) یکاولئ یداس یزانم یکهحال

چرب تک اشباع  و نسبت  یدهایاشباع  مجموع اسیرغ

به هرحال . یافت یشافزا ینولئیکل یداس به یکاولئ یداس

انتظار داشت که استفاده از مواد کاهنده تعرق  توان یم

 یقچرب روغن از طر یداس یبترک یتسبب بهبود وضع

 یژهاشباع به ویرغ ایشاخهچرب تک یدهایاس یشافزا

 ایشاخه چرب چند یدهایو سبب کاهش اس یکاولئ یداس

 ینولئنیکو ل ینولئیکلاسیدهای چرب  یژهاشباع به ویرغ

 .گردندمی

 

 تشکر و قدردانی
این نتایج مربوط به طرح پژوهشی مصوب سازمان برنامه و 

معاون معاونت محترم بودجه کشور بوده و الزم است از 

توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه 

.قدردانی گردد تشکر وو جهاد دانشگاهی کشور  ریزی
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