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 دهیچک
 م،یاقل و رقم ژهیوبهی مختلف عوامل است. جهان روغن نیتأم منبع نیششم و بودهی اهیگی هاروغن نیتریمیقد ازی کی تونیز روغن

 قاتیتحق ستگاهیا در رقم پنج روغن تیفیکی ابیارز منظوربه حاضر پژوهش نیبنابرا دهند؛یم قرار ریتأث تحت را تونیز روغن تیفیک

ی کیکرونائ ،یسیکا کاالماتا، زرد، ارقامی هاوهیم شد. اجرا 1331 سال در تکرار سه بای تصادف کامالً طرح قالب در زنجان- طارم زیتون

 روغنی فیک اتیخصوصی برخ و شد انجام روغن استخراج برداشت از پس بالفاصله و برداشت 4-3ی دگیرس شاخص در نیآربک و

 و دیپراکس ارزش وی دی عدد نیتری پاییندارای سیکا ،یبررس مورد ارقام نیب در که داد نشان جینتا گرفت. قراری ابیارز مورد تونیز

 بود. تونیز روغن دیاسکینولئیل به دیاسکیاولئ نسبت زین و دیاسکیاولئ کل، فنل کل، دیکارتنوئ ،K232 مقدار نیباالتر حال نیع در

 و دیاسکیدیآراش د،یاسکیکوسنوئیا مقدار نیباالتری کیکرونائ که شد مشخص تون،یز روغن چرب دیاس باتیترکی ابیارز در نیچنهم

  بیشترینی دارا کاالماتا کهیحال در گردید؛ مشاهده زرد رقم در اونسترول .7 دلتا. و کلسترول مقدار  بیشترین بود. دارا را دیاسکینولئیل

 توانیم مطالعه، مورد ارقام بین در آمدهدستبه جینتا به توجه با بود. نولیگماستادیاست .24 .1دلتا. و توسترولیبتاس گماسترول،یاست زانیم

 کرد.ی معرف طارم منطقهیی هوا و آب طیشرای برا مناسب رقم عنوانبه تونیز روغن تیفیک اساس بر رای سیکا رقم

 

 کل. فنل ،یاسترول باتیترک د،یاسکیاولئ چرب،ی دهایاس د،یپراکس ارزش :کلیدی یهاواژه
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ABSTRACT 
Olive oil is one of the oldest known vegetable oils and ranking sixth source in the world production. Many factors, 

particularly the cultivar and climate affect olive oil quality. Therefore, present study was conducted to evaluate the oil 

qulity of five olive cultivars in Tarom olive research station of Zanjan based on completely randomized design with 

three replications in 2016. Fruits of Zard, Kalamata, Kayssi, Koroneiki and Arbequina cultivars were harvested at 3- 

4 maturity index and immediately after harvest oil extraction was performed and some qualitative characteristics of 

olive oil were evaluated. Results showed that among the studied cultivars, Kayssi had the lowest iodine and peroxide 

value, and at the same time had the highest K232, total carotenoid, total phenol, oleic acid and also oleic to linoleic 

acid ratio of olive oil. Moreover, in the evaluation of the fatty acid composition of olive oil, it was revealed that 

Koroneiki had the highest eicosenoic acid, arachidic acid and Linoleic acid. The highest amount of cholesterol and 

Δ7-avenasterol was observed in Zard cultivar, while Kalamata had the highest stigmasterol, β-sitosterol and Δ5-24-

stigmastadienol. According to the obtained results, among the studied cultivars according to quality of olive oil 

Kayssi cultivar can introduce as a suitable cultivar for Tarom weather conditions.  
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 مقدمه

 درختان نیترمهم از یکی (.Olea europaea L) تونیز

 بودن دارا خاطربه که باشدمی ترانهیمد منطقه در وهیم

 ویی دارو ،یبهداشت مصارف د،یمفیی غذا خواص

 گرفته قرار بشر توجه مورد همواره ربازید ازی صنعت

 تونیز روغن آنی اصلی هافرآورده ازی کی است.

 آن، در موجود باتیترک وجود لیدلبه که باشد یم

 وی عروق وی قلبی هایماریب ازی ریجلوگ باعث

 تنها نه تونیز روغنیی غذا ارزش شود.یمی سرطان

ی باال زانیم وجود لیدلبه بلکه بودنیعیطب خاطر به

 و دیاسکیاولئ خصوصاً راشباعیغ چربی دهایاس

 آن در موجودی فنل وی دانیاکسیآنت باتیترک همچنین

-Tuberoso et al., 2016; Sánchez) باشدمی

Rodríguez et al., 2016.) 

 جمله از چربی دهایاسی دارا تونیز روغن

ی اندک مقداربه و دیاسلینولئیک د،یاسکیاولئ

 تون،یز روغن مزایای ازی کی باشد.یم دیاسکینولنیل

 بودننییپا و دیاسکیاولئ اتیمحتو بودنباال

 از (.Orsavova et al., 2015) است دیاسکینولنیل

 انواع ازی متفاوت ریمقادی دارا تونیز روغن طرفی

 گماسترول،یاست کامپسترول، مانندی استرول باتیترک

 ریمقاد که باشدیم هااونسترول و هاگماستنولیاس

 حال نیع در و کلسترول و هاتوسترولیف ازی کمتر

 هااسترول رد.یگیم بر در را نیاسکوال ازی ادیز مقدار

 راشباعیغی هاالکل هستند، معروف تواسترولیف به که

 که هستندی اهیگ وی وانیح چربی هابافت در حاضر

 معده، ه،یر سرطان ضد بر آنها عمل بر دالی شواهد

 ;Xu et al., 2012) دارد وجود پستان و تخمدان

Kyçyk et al., 2016.) 

 سطح موفق گسترش در عوامل نیترمهم از یکی

 رقم انتخاب و ییشناسا تون،یز درختان کشت ریز

 روغن دیتول جهت ییایجغراف منطقه ره یبرا مناسب

 در د.باشیم مناسب تیفیک و تیکم با تونیز

 خاص رقم از حاصل تونیز روغن دیتول ر،یاخی هاسال

 کنندهدیتولی کشورها در آنی فیکی هایژگیو لیدلبه

 برنامه به توجه با است. افتهی گسترش محصول نیا

 مسئله نیا به توجه ران،یا در تونیز کشت توسعه

 (.Zeinanloo et al., 2015) است مهم اریبس

Soltani et al. (2016) و ارقام ازی برخی بررس در 

 نیب که دادند نشان تونیزی خارج وی بومی هاپیژنوت

 درصد لحاظ از آربکین، و نویلچ ،یدیبل زرد، ارقام

 د،یکارتنوئ ل،یکلروف زانیم تر، و خشک ماده در روغن

 چربی دهایاس درصد و K232 شاخص دیپراکس ارزش

 شاخص کهیحال در داشت؛ وجودی داریمعن اختالف

K270 قرار رقم نوع ریتأث تحت آزاد تهیدیاس زانیم و 

 نیب که Mehboodi et al. (2015)ی بررس در نگرفت.

 و کازرون منطقه دو در دزفول و زرد تونیز رقم دو

 ک،یاولئ زانیم که شد مشخص دادند، انجام رازیش

 در بود؛ شتریب زرد رقم در اسیدکیدیآراش و کیاستئار

 کیتولئیپالم و کینولئیل ک،یتیپالم زانیم کهیحال

 که گرفتند جهینت آنها بود. باالتر دزفول رقم در اسید

 نیباالتری دارا رازیش زرد رقم تونیز روغن کل، در

 دیاسکینولئیل زانیم نیترپایین و دیاسکیاولئ سطح

ی بررس در شود.یمی تلق ممتازی فیک لحاظ از که بود

 منطقه دو در تونیزی روغن و زرد رقم دوی رو گرید

 دیاسکیاولئ زانیم که شد داده نشان رازیش و کازرون

 مقدار کهیحال در بود شتریبی روغن رقم از زرد رقم

 اسیدکینولنیل و کینولئیل ک،یتولئیپالم ک،یتیپالم

 ,.Homapour et al) بود زرد رقم از شتریبی روغن رقم

 کردند انیب Arafat et al. (2016) نیچنهم (.2014

ی داریپا شامل تونیز روغنی فیکی هاشاخص که

ی استرول باتیترک و چربی دهایاس ،یویداتیاکس

 قراری بررس مورد رقم ریتأث تحتی داریمعن طور به

 .Hashempour et alی گریدی بررس در رد.یگیم

 زرد، تونیز رقم سهی رو کازرون منطقه در (2009)

ی روغن و زرد ارقام که کردند گزارشی مار وی روغن

 و دیاسکینامیس زانیم  بیشترینی دارا بیترتبه

  بیشترین رقم دو نیا نیچنهم بودند. دیاسکیلیوان

 ریسا نیب در را دهایکاروتنوئ و کل لیکلروف زانیم

 داشتند. ارقام

 روغن تیفیک بر رقم ریتأث ازی اندک اطالعات

 مطالعات همه باًیتقر دارد. وجود رانیا شمال در تونیز

ی روی رانیای عیطب تونیز روغن در شدهانجام

ی شور طیشرا که شده متمرکزی محل ارقام اتیخصوص

 طارم از ترنییپا ها،آن کشت ریز مناطق خاک و آب

 -Hashempour et al., 2009; Rostami) است بوده
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Ozumchuluei et al., 2016.) اغلب و زنجان طارم در 

ی باال نرخ کم،ی بارندگ زانیم به توجه با ران،یا مناطق

 مشکل کی بهی شور بستر، سنگ جنس و ریتبخ

ی کم اطالعات گر،ید عبارتبه است. شده لیتبد عمده

 مختلفی هارقم تونیز روغنیی ایمیش مشخصات از

 با آبی شور طیشرا دری رانیا زرد رقم وی واردات

 با خاک و متر بر منسیزیدس 22/9ی شور نیانگیم

 عمق در متر بر منسیزیدس 71/9ی شور نیانگیم

 دارد؛ وجود طارمی طیمح طیشرای متریسانت 711-1

 ازی برخ مطالعه شیآزما نیا از هدف نیبنابرا

 (یرانی)ا زرد رقم تونیز روغنیی ایمیوشیبی ها یژگیو

 ،یسیکا کاالماتا، مانندی خارج ارقامی برخ و

 که است زنجان طارم منطقه در نیآربک وی کیکرونائ

 باشد.یمیی باال نسبتاً شور آب و خاکی دارا

 

 هاروش و مواد

 قاتیتحق ستگاهیا در 7949 سال در شیآزما نیا

 تیمرکز به طارم شهرستان د.یگرد اجرا طارم تونیز

 زنجان استان شهرستان هفت ازی کی بر،آب شهر

 دارد. مربع لومتریک 2299 بر بالغی مساحت که باشد یم

 طول مختصات در طارم تونیز قاتیتحق ستگاهیا

 عرض وی شرق طول قهیدق 19 و درجه 94یی ایجغراف

 در استوا خطی شمال قهیدق 91 و درجه 99یی ایجغراف

 قرار زنجان ازی لومتریک 711 فاصله به و زنجان شمال

 میانگین با گرمسیرینیمه منطقه این اقلیم دارد.

 سالیانه دمای میانگین متر،میلی 291 سالیانه بارندگی

 91 نسبی رطوبت میانگین و گرادسانتی درجه 9/71

 حال در طارم، تونیز قاتیتحق ستگاهیا باشد.می درصد

 منطقه تونیزی هاژن بانک نیتربزرگ ازی کی حاضر

 درختان شیآزما انجامی برا د.یآیم شمار به انهیخاورم

 از که نیآربک وی کیکرونائ ،یسیکا کاالماتا، زرد، ارقام

 بودند مشابه تاج قطر و ارتفاع ساله(، 71) سن نظر

 طیشرا تحتی رشد فصل طول در و شده انتخاب

ی ابیارزی برا گرفتند. قراری مشابهی اریآب وی اهیتغذ

 هر که تکرار 9 قالب در درخت 4 رقم، هر از بهتر،

 د.یگرد انتخاب بودی شیآزما واحد 9 شامل تکرار

 بر و درختانی کود ازین به توجه با هیتغذ تیریمد

-Fernández توسط گرفتهصورتی هاهیتوص اساس

Escobar et al. (2009) کنترل گرفت. صورت 

 نیچندی طی کیمکان صورتبه باغ هرزی ها علف

 زنعلف دستگاه توسطی کیزیف صورتبه مرحله،

 اساس بر وی اقطره صورتبهی اریآب شد. انجامی موتور

 مختلف ارقامی هاوهیم گرفت. انجام اهانیگی آب ازین

 شاخص در ،یدگیرس شاخص نییتع از پس تونیز

 با شاخص، هر از درصد 91 نسبت به و 9-9ی دگیرس

 شدهبرداشتی هاوهیم شدند. برداشت نیچدست روش

 بهی کشروغن جهت بالفاصله لوگرمیک 71 مقداربه

 طارم تونیز قاتیتحق ستگاهیا در واقع آزمایشگاه

 شد. منتقل

 

 روغن استخراج

 شده شسته ابتدا هاوهیم روغن، استخراج منظوربه

 در عیتسری برا شدند. ابیآسی فلز ابیآس توسط و

 قهیدق 21 تا 79 مدتبه تونیز ریخم روغن، استخراج

 شد. داده ورز گرادیسانت درجه 22 تا 21ی دما در

 تا 9/7 مدتبه شدهآماده ریخم روغن،ی جداسازی برا

 فوژیسانتر قهیدق در دور 9911 سرعت با قهیدق 2

ی هاروغن (.Hashempour et al., 2009) دیگرد

 در صفات،ی ریگاندازه انجام جهتی استحصال

 قرار گرادیسانت درجه 9ی دما در رنگرهیتی ها شهیش

  شد. داده

 

  صفاتی ریگاندازه

 وهیم عدد 21 تعداد روغن، درصد نییتع منظوربه

 از پس و انتخاب تکرار هر ازی تصادف صورت به

 با آون در هانمونه هسته، از وهیم گوشت جداکردن

 تا ساعت 92 مدتبه گرادیسانت درجه 12ی دما

 از استفاده با سپس د.یگرد خشک ثابت، وزن حصول

 دستگاه با و ابیآس هاوهیم گوشتی نیچ هاون

 صورتی کشروغن استون حالل توسط و سوکسله

 رابطه مطابق هانمونه روغن درصد تینها در و گرفت

  د:یگرد محاسبه (7)

 خشک نمونه در روغن درصد =                        (7)

711 × 
 روغن( همراه فنجان وزن -ی خال فنجان )وزن

 نظر مورد نمونه وزن
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 و درخت هر محصول کل برداشت از پس

 دیگرد محاسبه رقم هر میوه عملکرد آن، کردنوزن

(Hashempour, 2008.) ارزش روغن، تهیدیاس زانیم 

 K270 و K232ی اسپکتروفتومتری هاشاخص و دیپراکس

 (ECC/265/91) اروپا اتحادیه روش اساس بر

 هانوس روشبهی دی عدد نییتع شد.ی ریگ اندازه

 حسب بری دی عدد مقدار تینها در و گرفت صورت

 انیب روغن نمونه از گرم 711 توسط شدهجذب دی گرم

 لیکلروف زانیمی ریگاندازه .(Firestone, 1994) دیگرد

-Minguez روش لهیوسبه کل دیکاروتنوئ و کل

Mosquera et al. (2013) موج طول دو در بیترتبه 

 زانیم تینها در و گرفت صورت نانومتر 911 و 911

 شد. انیب تازه وزن لوگرمیک بر گرمیلیم صورتبه هاآن

 روش از استفاده با زین تونیز روغن کل فنل مقدار

 طول در (Singleton & Rossi, 1965) کالچویس نیفول

 در کل فنل زانیم شد. نییتع نانومتر 129 موج

 با آن سهیمقا و نمونه جذب زانیمی رو از ها روغن

 در دیاسکیگال گرمیلیم حسب بر استاندارد،ی منحن

  د.یگرد انیب روغن تر وزن لوگرمیک

 از استفاده با چربی دهایاس استخراج وی جداساز

 این برای گرفت. صورت Bannon et al. (1982) روش

 اتراتیلدی محلول از مخلوطی زیتون روغن به منظور،

 فازهای و گردید اضافه 2 به 7 نسبت به نفت اتر و

 در فوق هایحالل و شده جدا آرامی به شدهتشکیل

 منظوربه سپس شدند. تبخیر روتاری دستگاه

 هیدروکسید محلول ابتدا چرب اسیدهای کردن استری

 و شده اضافه الکلی (KOH  لیتر بر مول 2) پتاسیم

 درجه 99 دمای در ماریبن در دقیقه 91 مدتبه

 افزوده خالص آب آن به مساوی نسبت به و گرادسانتی

 سولفوریک،اسید از استفاده با حاصل محلول و شد

 کردناضافه با چرب اسیدهای گردید. اسیدی

 با و آمده در متیله صورتبه %79 متانول فلورو تری

 اتراتیلدی مجدد نمودن اضافه از پس کننده جدا قیف

 و گردیده شستشو آب با شدهجدا بخش شد. جدا

 یک ادامه در گردید. حذف آب تبخیر با آن رطوبت

 ستون به روغن هر ازی استخراج عصاره تریکرولیم

 ,Chrompack, CP-Sil 88)ی کروماتوگراف دستگاه

Midleburg-Netherland) قطر متر، 711 طول به 

-Hewlett دستگاه به متصل متریلیم 29/1ی داخل

packard-5890A نوع از دستگاه دتکتور د.یگرد قیتزر 

Flameionization مدل( Loor-2000) .حامل گاز بود 

 بود. پاسکال 29 فشار با خالص فوق دروژنیه نوع از

 و گرادیسانت درجه 291 کنندهقیتزر حرارت درجه

 با که بود گرادیسانت درجه 11 معادل هیاولی دما

 و افتی شیافزا قهیدق هر در گرادیسانت درجه 9 بیش

 2 آن از پس و دیرس گرادیسانت درجه 711 به تاًینها

 و گرفت قرار گرادیسانت درجه 719 حرارت در قهیدق

 درجه 9 بیش با سپس ماند. ثابت قهیدق 91 مدت به

 گراد یسانت درجه 229ی دما به قهیدق هر در گرادیسانت

 سهیمقا اساس بری خروجی هاکیپ ماند. ثابت و دیرس

 سطح و تیهو نییتع استانداردی هاکیپ بای بازدار زمان

 ،دیاسکیکوسنوئیا) چرب دیاس هری منحن ریز

 کیاولئ ،دیاسکینولئیل ،دیاسکینولنیل ،دیاسکیدیاشآر

 کیتیپالم و دیاسکیتولئیپالم ،دیاسکیاستئار ،دیاس

 بود. آن مقدار نییتع اریمع (دیاس

 بر تونیز روغنی استرولی باتیترکی ریگاندازه

 از پس گرفت. صورت IOC (2001a,b) روش اساس

 آمده دستبه عصاره ،یاسترول ترکیبات استخراج

 Younglin 6001 series)ی کروماتوگراف دستگاه توسط

chromatograp-South Korea) دتکتور با که 

flameionization ستون وBPX-70  متر 91 طول )به 

 ,SGE, Melbourne مدل کرومتریم 29/1 ضخامت و

Australia) گرفت. قراری ابیارز مورد بود، شده زیتجه 

 قهیدق در تریلیلیم 21/7 انیجر سرعت با ومیهل گاز

 و کنندهقیتزری دما شد. استفاده حامل گاز عنوانبه

 بود. گرادیسانت درجه 241 و 211 بیترتبه دتکتور

 گرادیسانت درجه 299 صورتبه ستونیی دما برنامه

 درجه 9 سرعت با شیافزا دقیقه، 99 مدتبه

 درجه 911یی نهای دما به قهیدق در گراد یسانت

ی استخراج عصاره از تریکرولیم کی بود. گراد یسانت

 مقدار شد. قیتزر دستگاه به آمده دستبه استرول

 کامپسترول، )کلسترول،ی استرول باتیترک

 .29 .9دلتا. اونسترول، .9دلتا. گماسترول،یاست

 .1دلتا. گماستنول،یاس .1دلتا. نول،یگماستادیاست

 ویی شناسا IOC (2001a,b) روش مطابق اونسترول(

 اساس )بر روغن گرم 711 در گرمیلیم اساس بر
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 بتا مقدار د.یگرد انیب (یاسترول باتیترکی استانداردها

 اونسترول، .9دلتا. مجموع اساس بر توسترولیس

 نولیگماستادیاست .29 .9دلتا. و توستانولیس کلسترول،

 شد. محاسبه

 

 یآمار زیآنال

 ماریت 9 بای تصادف کامالً طرح قالب در شیآزما نیا

 وی کیکرونائ کاالماتا، ن،یآربک زرد، ارقام )شامل

 از قبل شد. انجام تکرار 9 شامل ماریت هر و (یسیکا

 انجام هاداده بودننرمال آزمونی آماری هاهیتجز انجام

 هاداده بودن-نرمال از نانیاطم از پس و گرفت

 سهیمقا و انسیوار هیتجز شد. انجامی بعدی ها هیتجز

 از استفاده با دانکن( آزمون اساس )بر هاداده نیانگیم

 گرفت. صورت SPSS افزار نرم

 

 بحث و جینتا

 اثر داد نشان هاداده انسیوار هیتجز از حاصل جینتا

 تهیدیاس میوه، عملکرد و درصد صفاتی رو بر رقم

 ،K270 و K232ی خاموش بیضرا د،یپراکس ارزش روغن،

 و درصد یک احتمال سطح در کل فنل کل، لیکلروف

 و کل دیکاروتنوئ صفت دوی رو بر رقم اثر نیچنهم

  بود. داریمعن درصد پنج احتمال سطح دری دی عدد

 

 میوه عملکرد و روغن درصد

 درصد، 1/91 با کاالماتا رقمی بررس مورد ارقام نیب در

ی دارا درصد 1/99 بای کیکرونائ رقم و  بیشترینی دارا

 تونیز وهیم خشک ماده در روغن درصد کمترین

 ارقام که داد نشان نیانگیم ساتیمقا نیچنهم بودند.

 11/41 و 91/721 با بیترتبه زرد وی کیکرونائ

 را میوه عملکرد مقدار  بیشترین درخت بر کیلوگرم

 در بودند. داده اختصاص خود به گرید ارقام به نسبت

 دو به نسبتی سیکا و نیآربک کاالماتا، ارقام کهیحال

 گریکدی با و داشتهی کمتر میوه عملکرد گرید رقم

 (.7 )جدول ندادند نشان رای داریمعن اختالف

 

 انتخابی برای مهمی ژگیو هاوهیم روغن زانیم

ی دگیرس درجه وی رشد طیشرا به اغلب که است ارقام

 به شتریب روغن تجمع نحوه اما داشته،ی بستگ وهیم

 روغن مقدار  بیشترین ارقام اکثر در دارد.ی بستگ رقم

ی محتوا ابد.ییم تجمع وهیم کاملی دگیرس از قبل

 اهیگی رشد طیشرا نیب تعامل به وهیم در روغنیی نها

 برانیم مقدار به نیچنهم وی کیژنت لیپتانس وتنوع

 & Lavee) است وابسته روغن وسنتزیبی برا موجود

Wodner 2004.) ی رو آمده دستبه جینتا اساس بر

  .Hamidoghli et alتوسط نویلچ و زرد ،یروغن ارقام

 و بوده وابسته رقم به روغن زانیم تونیز در (،2008)

 وجود روغن درصد نظر از ارقام نیبی داریمعن تفاوت

 .Rostami- Ozumchuluei et al نیچنهم داشت.

 چهار تونیز روغن زانیم که کردند گزارش (2016)

ی داریمعن طوربه نایکرات و نیآربک ،یروغن زرد، رقم

ی بررس نیا جینتا با که گرفت قرار رقم نوع ریتأث تحت

ی بررس در زین Soltani et al. (2016) داشت.ی همخوان

 روغن مقدار که دادند نشان تونیز پیژنوت و رقم 72

 طوربهی بررس موردی هاپیژنوت و ارقام نیب در تونیز

 بود. متفاوتی داریمعن

 

  روغن تهیدیاس

از آن است  یها حاکن دادهیانگیسه میج حاصل از مقاینتا

 71/2و  97/2ب با یترت و کاالماتا به یسیکه ارقام کا

ته یدیزان اسیگرم روغن بیشترین  م 711د در یاسکیاولئ

زان در یروغن را به خود اختصاص داده بودند و کمترین م

 (. 7مشاهده شد )جدول یکیرقم کرونائ

 
 دانکن روش براساس زنجان طارم طقهمن در تونیز روغنی کیولوژیزیف صفاتی برخ بر رقم نوع اثر نیانگیم سهیمقا جینتا .7 جدول

Table 1. Mean comparison results of cultivar effects on some physiological traits of olive oil in Tarom-Zanjan region 
based on Duncan's method 

Iodic value  
(Iod content in 100 gr oil) 

Proxid value  
(mili equivalent oxigen in 100 gr oil) 

Acidity  
(Oleic acid in 100 gr oil) 

Fruit yield 
(Kg per tree) 

Oil percent in  
dry material Cultivars 

98.61a 8.1bc 1.69cd 
97.00a 44.8c Zard 

95.84ab 6.9c 1.02d 
127.67a 34.7d Koroneiki 

86.68bc 7.9c 2.31a 38.92b 
50.1b 

Kayssi 
96.91a 9.6b 

2.10ab 
61.17b 

57.7a Kalamata 
90.68ab 11.3a 1.81bc 47.67b 

46.2bc Arbequina 
 ندارند.ی داریمعن اختالف درصد پنج احتمال سطح در دارند، مشترک حروف ستون، و فیرد هر در کهیی هانیانگیم

Means in each column and row with same letters are not significant at probability level of 5%. 
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 میزان (EU) اروپا هیاتحاد نیقوان اساس بر

ی عیطب تونیز روغن آزاد چرب دیاس شدهرفتهیپذ

 دیاس زانیم ،یبررس نیا در است. %7 حداکثر ممتاز

 بود. شتریب %7 از ارقامی تمام تونیز روغن آزاد چرب

 از شتریب شیآزما نیا از آمدهدستبه تهیدیاس ریمقاد

 Rostami-Ozumchuluei توسط آمده دستبه مقدار

et al. (2016) تا 2/1 ریمقاد خودی بررس در که بود 

 Soltani et al. (2016) کردند. گزارش را درصد 9/1

 و رقم 72 در تونیز روغن آزاد چرب دیاس مقدار زین

 دستبه درصد 99/1 تا 91/1 نیب تونیز پیژنوت

 مطالعه جینتا با راستا هم کهی گرید گزارش در آوردند.

 که کردند گزارش Shahat et al. (2013) بود، حاضر

  در مختلف ارقام تونیز روغن تهیدیاس زانیم

 گریکدی بای داریمعن اختالف ،ییوهواآب طیشرا

 داشتند.

 از بیش بررسی مورد ارقام اسیدیته میزان بودن باال

 تنش جمله از محیطی متعدد عوامل به توانمی را 7%

 است شده مشخص راستا همین در داد. ارجاع شوری

 توانندمی زیتون ایذخیره گلیسیریدهایتری میزان که

 از مختلف هایآنزیم توسط محیطی نامساعد شرایط در

 جمله از مختلف ترکیبات به لیپاز آنزیم جمله

 مسئله این که شوند تبدیل آزاد چرب اسیدهای

 گردد زیتون روغن اسیدیته افزایش باعث تواند می

(Clodoveo et al., 2014.) اسیدهای میزان افزایش 

 7 از بیش به گیاهی هایروغن اسیدیته و آزاد چرب

 محیطی غیرزیستی های تنش به پاسخ در درصد،

 Ali et) است شده گزارش نیز محققین سایر توسط

al., 2013.)  

 

 دیپراکس ارزش

 دیپراکس ارزش نیباالتر ،یبررس مورد رقم پنج بین در

 در روغن لوگرمیک در واالنی اکیلیم 9/77 مقدار با

 رقم دوم رتبه در (.7 )جدول آمد دستبه نیآربک رقم

 قرار روغن لوگرمیک در واالنی اکیلیم 9/4 با کاالماتا

 وی سیکا زرد، ارقام بیترتبه آن از پس و داشت

  گرفتند. قراری کیکرونائ

ی دهایاس شدندهیپراکس زانیم دیپراکس ارزش

 مجاز محدوده که دهدیم نشان را تونیز روغن چرب

 بر واالنی اکیلیم 21ی عیطب تونیز روغن در آن

 دیپراکس ارزش پژوهش نیا در است. تر وزن لوگرمیک

 77 از کمتر رقم 9 هر از شدهاستخراجی ها روغن

 نشان که بود روغن تر وزن لوگرمیک در واالنی اکیلیم

 از د،یپراکس ارزش لحاظ از ارقام همه روغن دهدیم

 است ذکر به الزم بودند. برخورداری مناسب تیفیک

 که استی باتیترکی دارا آن رقم به بسته تونیز روغن

 طیشرا تحت و گذاردیم ریتأث دیپراکس ارزش بر

 مرطوبی هوا و آب خصوصاً ،ییوهوا آب مختلف

 71 از شدهاستخراج تازه روغن در آن مقدار تواند یم

 (.Mohammadzadeh  et al.,  2009) باشد شتریب هم

 ارقامی برا خاکی و آبی شرایط بودن یکسان به توجه با

 ارزش میزان در شدهمشاهدهی ها تفاوت شدهمطالعه

 باشد. ژنتیکیی هاتفاوت از ناشی تواند می پراکسید

 در پراکسید سطح بودن ترپایین دالیل از یکی شاید

 مانند فنولی ترکیبات میزان بودن بیشتر ارقام این

 باشد. تیروزول هیدروکسی و تیروزول

Youssef et al. (2011) رقم سهی روی ادرمطالعه 

 نوع که دادند نشانی اُسالت وی شتوی ،یشمالل تونیز

ی داریپا زانیم دری داریمعن تفاوت جادیا باعث رقم

 در بود. کرده جادیا آمده دستبه روغنی ویداتیاکس

 ,Ramezani-Kharazi)ی خرازی رمضانی گرید گزارش

 وی روغن زرد، ارقام تونیز روغنی بررس با (2008

 رقم که کرد اعالم النیگ استان رودبار منطقه در شنگه

 بود. روزولیتی دروکسیه زانیم  بیشترینی دارا زرد

 تا 1/1 نیب دیپراکس ارزش مقدار ق،یتحق نیا در

 روغن تر وزن لوگرمیک در واالنیاک یلیم 99/77

 تیفیک و تیکم مطالعه بای پژوهش در .بود رییمتغ

 جنوب و مرکز منطقه دو در تونیز رقم سه روغن

 زانیمبه دیپراکس ارزش که شد مشخص اردن،

 قرار رقم ریتأث تحت منطقه دو هر دری توجه قابل

 جینتا با که (AL-Maaitah et al., 2009) گرفت

 Zeinanloo نیچنهم داشت. همخوانی حاضری بررس

et al. (2015) در تونیز رقم 72ی بررس در 

 گرگان، رودبار، )طارم، تونیز قاتیتحقی ها ستگاهیا

 دیپراکس ارزش که دادند نشان ذهاب( سرپل و کازرون

 ریتأث تحتی داریمعن طوربهی استخراج تونیز روغن

 گرفت. قرار رقم نوع
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 یدی عدد

 داد نشان زین هاداده نیانگیم سهیمقا از حاصل جینتا

 روغن گرم 711 در دی 91/19 نیبی دی عدد مقدار که

 711 در دی 47/49 تا (یسیکا رقم در مقدار )کمترین

 داشت قرار کاالماتا( رقم در مقدار نی)باالتر روغن گرم

  (.2 )جدول

 توسط شدهجذب دی گرم از است عبارتی دی عدد

 عدد نیا .یچرب ای و روغن نمونه از گرم 711

 نمونه در موجود دوگانهی هاوندیپ تعداد دهنده نشان

 بودنیراشباعیغ درجهی دی عدد) است شیآزما

 و نرم حالت کهیی هاروغن در هاست(. یچرب و ها روغن

یی هاروغن نیچن باالست. هاآنی دی عدد دارند، عیما

ی برا لیدل نیهمبه هستندی ونیداسیاکس فساد مستعد

یم دروژنهیه را روغن صنعت، در مشکل نیا بر غلبه

 ریمقاد .(Kyriakidis & Katsiloulis, 2000) کنند

 جینتا با شیآزما نیا در آمده دستبهی دی عدد

Ibrahim Hassan Abdalla et al. (2014) مورد در 

 کشور مختلف مناطق در تونیز روغن ارزشی بررس

 روغن گرم 711 در دی 47 تا 14 نیب که مراکش

 بای بررس نیا جینتا داشت.ی همخوان کردند، گزارش

 که داشت مطابقت Shahat et al. (2013)ی هاافتهی

 طوربه تونیز روغنی دی عدد مقدار کردند گزارش

 هاآن بود. متفاوت مختلف، ارقام نیب دری داریمعن

 گرم 711 در دی 19 تا 11 نیبی امحدوده نیچنهم

 که دادند نشان خودی بررس مورد ارقام نیب در را روغن

 باشد. یم حاضری بررس در آمده بدست ریمقاد به کینزد

 
 یخاموش بیضرا

 بای سیکا رقم که داد نشان هاداده نیانگیم ساتیمقا

 آن از پس و بود K232 بیضر نیباالتری دارا 19/1

 تینها در و زرد کاالماتا، ن،یآربک ارقام بیترت به

 بیضری برا (.2 )جدول داشتند قراری کیکرونائ

 رقم در 91/1 میزانبه مقدار نیباالتر ،K270ی خاموش

 در زرد وی سیکا ن،یآربک ارقام شد. مشاهده کاالماتا

 اختالف هم با که داشتند قراری بعدی هارتبه

 بای کیکرونائ رقم تینها در ندادند. نشان رای دار یمعن

 داد. اختصاص خود به را K270 بیضر نیترکم 77/1

تعیین ضرایب جذب خاص در منطقه ماوراءبنفش 

برای برآورد مرحله اکسیداسیون روغن زیتون مورد نیاز 

 .Zeinanloo et alهای نتایج بررسی حاضر با یافته .است

( مطابقت داشت که گزارش کردند ضرایب جذب 2015)

داری تحت طور معنیرقم زیتون به 72روغن زیتون در 

( در 2009) .Hashempour et alتأثیر رقم قرار داشت. 

بررسی خود روی ارقام ماری، روغنی و زرد نیز نشان 

در ارقام مختلف، با یکدیگر  K270و  K232دادند که ضرایب 

( در 2016) Soltani et alداری را داشتند. تفاوت معنی

بررسی خود بین ارقام زرد، بلیدی، لچینو و آربکین نشان 

بود.  K232دادند که رقم آربکین دارای بیشترین شاخص 

اختالف  K270در حالی که بین ارقام از لحاظ شاخص 

 داری وجود نداشت.معنی

 

 هارنگدانه

نتایج این پژوهش نشان داد که رقم آربکین بیشترین  

 91/1مقدار کلروفیل کل را به خود اختصاص داد )

گرم بر کیلوگرم روغن( و بقیه ارقام اختالف میلی

داری را با یکدیگر نشان ندادند. در بین ارقام معنی

گرم بر میلی 21/9مورد آزمایش، رقم کایسی با 

الترین مقدار کارتنوئید کل را به خود کیلوگرم روغن با

داری اختصاص داد و بین سایر ارقام نیز اختالف معنی

 (. 2دیده نشد )جدول 
 

 دانکن روش براساس زنجان طارم منطقه در تونیز روغن یکیولوژیزیف صفات یبرخ بر رقم نوع اثر نیانگیم سهیمقا جینتا. 2 جدول

Table 2. Mean comparison results of cultivar effects on some physiological traits of olive oil in Tarom-Zanjan region 

based on Duncan's method 
Total oil phenol  

(mg/kg Galic acid) 
Total oil carotenoid  

(mg/kg) 
Total oil clorophyll 

(mg/kg) 
K232 K270 Cultivars 

44.8c 4.73b 
4.52b 

0.49c 0.21b 
Zard 

62.1bc 4.30b 
5.51b 

0.31d 
0.11c Koroneiki 

132.7a 6.20a 5.17b 
0.74a 0.21b 

Kayssi 
150.3a 4.82b 

4.86b 
0.57bc 0.37a Kalamata 

87.3b 
5.17b 

7.58a 0.63b 
0.26b 

Arbequina 
 ندارند. یداریمعن اختالف درصد پنج احتمال سطح در دارند، مشترک حروف ستون، و فیرد هر در که ییهانیانگیم

Means in each column and row with same letters are not significant at probability level of 5%. 
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 و لیکلروف مقدار در شدهمشاهدهی هاتفاوت

 مطالعه، مورد ارقام روغنی هانمونه در کل دیکارتنوئ

 بودنکسانی به توجه با باشد.یم رقم ریتأث ازی ناش

 ارقام، از کی هری برای خاک وی طیمح ،یمیاقل طیشرا

 متفاوت یرهایمس از ناشی تواندیم هاتفاوت این

  الزیکلروف میآنز تیفعال از یناش ای کیکاتابول و یوسنتزیب

 ;Minguez-Mosquera & Perez-Galves, 1998) باشد

Allalout et al., 2009; Nabil et al., 2012.) در تفاوت 

ی سازآزاد زانیم در اختالف لیدلبه تواندمی جینتا

 رقم نوع خصوصاً ،یکیژنت عوامل به که باشد هارنگدانه

 شرایط به ارقام برخی یعنی دارد؛ی بستگ تونیز

 فاقد یا اندک حساسیت برخی و حساس محیطی

 هارنگدانه مقدار بر نتیجه در هک باشندمی حساسیت

 با جینتا نیا (.Ranalli et al., 1999) گذاردمی تأثیر

 که داشت مطابقت Moyano et al. (2008)ی هاافتهی

 در کل دیکاروتنوئ و لیکلروف زانیم کردند گزارش

 متفاوت تونیز ارقام از آمده دستبه روغنی هانمونه

ی بررس با Hashempour et al. (2009،) نیچنهم بود.

 روغن در دیکاروتنوئ و لیکلروفی هازهیرنگ زانیم

ی دارا نویلچ وی مار ارقام که کردند انیب تونیز

 شرایط در را دیکاروتنوئ و لیکلروف زانیم  بیشترین

 در زین Soltani et al. (2016) بودند. کازرون منطقه

ی خارج وی بومی هاپیژنوت و ارقام ازی برخی بررس

 نیب گرگان منطقه شرایط در که دادند نشان تونیز

 اختالف دهایکارتنوئ و لیکلروف مقدار لحاظ از ارقام

  داشت. وجودی داریمعن

 

 کل فنل

 (2 )جدول هاداده نیانگیم سهیمقا از حاصل جینتا

 9/791 با بیترتبهی سیکا و کاالماتا ارقام که داد نشان

 روغن لوگرمیک در دیاسکیگال گرمیلیم 1/792 و

 بودند. دارا را تونیز روغن کل فنل مقدار  بیشترین

 در زرد وی کیکرونائ ن،یآربک ارقام ها،آن از پس

  داشتند. قراری بعدی ها رتبه

 گریدی اهیگی هاروغن با سهیمقا در تونیز روغن

 نشان خود ازی فنل باتیترک لیدلبه رای خاص توجه

ی دانیاکسیآنت اثراتی دارا باتیترک نیا رایز دهد؛یم

 باشند.یمی کروبیمیآنت و آزادی هاکالیراد برابر در

 تیفیکی دارا باالی فنل باتیترک بایی هاتونیز روغن

 برابر در روغنی داریپا باعث که هستندی بهتر

 (.Ramezani-Kharazi, 2008) هستند ونیداسیاکس

 Rostami-Ozumchuluei et al. (2016) نیچنهم

 چهار تونیز روغن کل فنل زانیم که گرفتند جهینت

ی داریمعن طوربه نایکرات و نیآربک ،یروغن زرد، رقم

ی بررس نیا جینتا با که گرفت، قرار رقم نوع ریتأث تحت

 .Hashempour et al یگرید یبررس در داشت. مطابقت

 کازرون منطقه شرایط در که دادند نشان (2009)

 طوربه زرد وی روغن ،یمار ارقام کل فنل مقدار

 گریکدی با و داشته قرار رقم نوع ریتأث تحتی دار یمعن

 داشتند. اختالف

Shahat et al. (2013) زانیم که دادند نشان زین 

یی هوا و آب طیشرا در تونیز روغنی فنل باتیترک

 رقم نوع ریتأث تحتی داریمعن طوربه زین مصر کشور

 Youssefی گریدی بررس در داشت. قراری بررس مورد

et al. (2011) وی شتوی ،یشمالل تونیز رقم سهی رو 

 بری داریمعن اثر رقم نوع که گردید مشخص ،یاُسالت

  .داشت روغنی فنل باتیترک زانیم

 

 چربی دهایاس

 اثر به مربوطی هاداده انسیوار هیتجز از حاصل جینتا

 بر رقم نوع که داد نشان چربی دهایاس زانیم بر رقم

-کینولنیل ،دیاسکیدیشآر ،دیاسکیکوسنوئیا زانیم

 ،دیاسکیاستئار ،دیاسکیاولئ ،دیاسکینولئیل ،دیاس

 احتمال سطح در دیاسکیتیپالم و دیاسکیتولئیپالم

 سهیمقا جدول اساس بر بود.ی داریمعن درصد یک

 یکیکرونائ و زرد ارقام (9 )جدول هاداده نیانگیم

 و دیاسکیدیشآر ،دیاسکیکوسنوئیا مقدار  بیشترین

 گریکدی با و داده اختصاص خود به را دیاسکینولنیل

 مورد در ندادند. نشان را یداریمعن اختالف

 درصد 949/79 با یکیکرونائ رقم ،دیاس کینولنیل

 درصد 499/71 با زرد رقم آن از پس و مقدار نیباالتر

 و نیآربک ،یسیکا ارقام زین تینها در و داشت قرار

 گریکدی با و گرفته قراری بعدی هارتبه در کاالماتا

 دری کایس رقم ندادند. نشان رای داریمعن اختالف

 به درصد 11/19 با را مقدار نیباالتر دیاسکیاولئ مورد

 در درصد 41/17 با کاالماتا رقم و داده اختصاص خود



 499 7941زمستان ، 9 ة، شمار94 ة، دورایران باغبانیعلوم  

 

 نیب که شد مشخص نیچنهم داشت. قرار دوم رتبه

ی داریمعن اختالف نیآربک وی کیکرونائ زرد، ارقام

 نیباالتر که داد نشان پژوهش این نتایج نداشت. وجود

 کیتیپالم و دیاسکیتولئیپالم ،دیاسکیاستئار زانیم

 (.9 )جدول آمد دستبه نیآربک رقم در دیاس

 کیاستئار و کیپالمت مانند اشباع چربی دهایاس

 چربی دهایاس دیتولی برا مادهشیپ عنوانبه اسید

 گریدی سو از باشند،یم دیاسکیاولئ مانند راشباعیغ

 لهیوسبه اشباع، چربی دهایاس شدنراشباعیغ

 Banilas et) شودیم انجام کنندهراشباعیغی ها میآنز

al., 2005.) نیا تیفعال زانیم که رسدیم نظربه 

 در که بوده متفاوت شده،مطالعه ارقام نیب در هامیآنز

ی دهایاس بیترک ازی متفاوت زانیم دیتول باعث جهینت

 (.Soltani et al., 2016) است شده چرب

 بیترک با ارقام نیا چربی دهایاس بیترک

 ,.Baccouri et al) پژوهشگران ریسا توسط شده افتی

2007; Ramezani-Kharazi 2008) داشت مطابقت. 

 مختلف ارقام در چرب اسیدهای مقدار بودنمتفاوت

ی هاافتهی با شد، مشاهده حاضر بررسی در که زیتون

Farinelli & Tombesi (2015) و Quintero-Florez 

et al. (2015) همچنین  داشت. مطابقت  Bervillé 

&Breton(2014) ارقام روغن تیفیکی بررس در 

 که کردند گزارش نیچولیپ و ریویول ن،یآربک اگالندائو،

ی دهایریسیگلیتر نوع 74 و چرب دیاس نوع 79 زانیم

 طوربه تونیز مختلف ارقام از آمده دستبه روغن

ی بررس در گرفت. قرار رقم نوع ریتأث تحتی داریمعن

ی رو Zeinanloo et al. (2015) توسط گرفته صورت

ی دهایاس نوع و مقدار که شد مشخص تونیز رقم 72

 داشت. قرار رقم ریتأث تحتی داریمعن طوربه چرب

 نیباالتری دارا سیسیآمف رقم که دادند گزارش انها

ی دهایاس بیترک نیبهتر عالوهبه بود، دیاسکیاولئ

 شنگه رقم و بودی کیکرونائ رقم به مربوط چرب

 داشت. را چربی دهایاس بیترک تیفیک نیتر پایین

 

 یاسترول باتیترک

 اثر که شد مشخص هاداده انسیوار هیتجز اساس بر

 کلسترول، شاملی استرول باتیترک ریمقاد بر رقم

 و اونسترول .9دلتا. توسترول،یس بتا گماسترول،یاست

 بر و درصد، یک احتمال سطح در اونسترول .1دلتا.

 احتمال سطح در نولیگماستادیاست .29 .9دلتا. زانیم

 که داد نشان جینتا همچنین بود. داریمعن درصد پنج

 .1دلتا. و کامپسترول باتیترک زانیم بر رقم اثر

 هاداده نیانگیم ساتیمقا نبود. داریمعن گماستنولیاس

ی دارا زرد رقم که بود آن ازی حاک (9 )جدول

 711 در گرمیلیم 199/1) کلسترول مقدار  بیشترین

 نیآربک و کاالماتا ارقام آن از پس و بود روغن( گرم

 اختالف گریکدی با آماری لحاظ از البته که داشتند قرار

 نیب کامپسترول مقدار ندادند. نشان رای داریمعن

 روغن گرم 711 در گرمیلیم 12/9 تا 99/9ی محدوده

ی داریمعن اختالف ارقام نیب البته که آمد دستبه

 توسترولیس بتا و گماسترولیاست نشد. مشاهده

 خود از رقم نوع به پاسخ در رای مشابه نسبتاً راتییتغ

 مقدار  بیشترینی دارا کاالماتا رقم دادند. نشان

 و 911/7 با بیترت)به توسترولیس بتا و گماسترولیاست

 از پس و بود روغن( گرم 711 در گرمیلیم 929/19

 از که داشتند قرار نیآربک و زرد ،یسیکا ارقام آن

 نشان رای داریمعن اختالف گریکدی بای آمار لحاظ

 در گرمیلیم 499/27 مقدار بای کیکرونائ رقم ندادند.

 را اونسترول .9دلتا. مقدار  بیشترین روغن گرم 711

 در زین بیترک نیا مقدار کمترین و داشت ارقام نیب در

 گرم 711 در گرمیلیم 441/9 مقدار با کاالماتا رقم

  آمد. دستبه روغن

 
 دانکن روش براساس زنجان طارم منطقه در تونیز رقم پنج روغن چرب یدهایاس درصد بر رقم نوع اثر نیانگیم سهیمقا جینتا. 9 جدول

Table 3. Mean comparison results of cultivar effects on fatty acids percentage of olive oil of five cultivars in Tarom-
Zanjan region based on Duncan's method 

Eicosenoic Arachidic Linolenic Linoleic Oleic Stearic Palmitoleic Palmitic Cultivars 
0.343ab 0.790a 0.957a 10.953b 67.520c 4.813b 

1.097c 12.443bc Zard 
0.517a 0.937a 0.803ab 13.593a 64.937c 4.090bc 1.103c 12.980b 

Koroneiki 
0.143cd 

0.311b 
0.403d 

6.500c 75.800a 3.200c 2.433b 
10.567c Kayssi 

0.240bc 0.500b 
0.733bc 5.800c 71.900b 

4.200bc 1.600c 14.200b 
Kalamata 

0.140cd 
0.443b 

0.633bc 5.900c 63.900c 6.067a 4.400a 16.933a Arbequina 
 ندارند. یداریمعن اختالف درصد پنج احتمال سطح در دارند، مشترک حروف ستون، و فیرد هر در که ییهانیانگیم

Means in each column and row with same letters are not significant at probability level of 5%. 
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گرم روغن( روغن پنج رقم زیتون در  711گرم در . نتایج مقایسه میانگین اثر نوع رقم بر میزان ترکیبات استرولی )میلی9جدول 

 منطقه طارم زنجان براساس روش دانکن
Table 4. Mean comparison results of cultivar effects on sterol compounds (mg per 100 gr oil) of olive oil of five 

cultivars in Tarom-Zanjan region based on Duncan's method 
Cholesterol Campesterol Stigmasterol 

β-
sitosterol 

Δ-5-
avenasterol 

Δ-5.24-
stigmastadienol 

Δ-7-
stigmastenol 

Δ-7-
avenasterol 

Cultivars 
0.743a 3.720a 0.793b 

80.200b 
12.137bc 0.637ab 0.197a 0.633a Zard 

0.347c 3.650a 0.530c 72.400c 21.943a 0.330c 0.143a 0.273b 
Koroneiki 

0.360c 3.443a 0.840b 
81.680ab 

11.840c 0.570bc 0.220a 0.460ab Kayssi 
0.570b 

3.430a 1.307a 85.623a 5.997d 
0.840a 0.180a 0.450ab Kalamata 

0.560b 
3.450a 0.740b 

78.787b 
14.520b 

0.600ab 0.133a 0.330b 
Arbequina 

 داری ندارند.هایی که در هر ردیف و ستون، حروف مشترک دارند، در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیمیانگین
Means in each column and row with same letters are not significant at probability level of 5%. 

 

 ارقام نول،یگماستادیاست .29 .9دلتا. مقدار نظر از

 قرار سوم تا اولی هارتبه در نیآربک و زرد کاالماتا،

ی داریمعن اختالفی آمار لحاظ از البته که داشتند

ی برا آمده دستبه ریمقاد نشد. مشاهده هاآن نیب

 نیبی بررسمورد ارقام نیب در گماستنولیاس .1دلتا.

 تا (یسیکا رقمی )برا تریلیلیم بر کروگرمیم 22/1

 رقمی )برا روغن گرم 711 در گرمیلیم 799/1

 اختالفی آمار لحاظ از البته که بود ن(یآربک

 نیانگیم سهیمقا نشد. مشاهده ارقام نیبی دار یمعن

 رقم که داد نشان اونسترول .1دلتا. بیترکی برا هاداده

 نیباالتر روغن گرم 711 در گرمیلیم 999/1 با زرد

 اختالف کاالماتا وی سیکا ارقام با که بوده دارا را مقدار

 (.9)جدول نداد نشان رای داریمعن

ی کیولوژیب فعال عوامل عنوانبهی استرول باتیترک

 به کهی اهیگی هااسترول اند.شده شناختهی سرطان ضد

 وی کارکردی هایژگیو هستند، معروف تواسترولیف

ی هامیرژ در دهند.یم نشان خود ازی مهمی اهیتغذ

 روز هر در گرمیلیم 911 تا 791 حدودی معمولیی غذا

 در باتیترک نیا مقدار شود.یم افتیدر توسترولیف

 درصد 2 تا 9/1 نیب نیانگیم صورتبهی خوراکی هاروغن

 71 از شیب بهی خوراکی هاروغنی بعض در اما است،

 بکر تونیز روغن گرم صد هر در رسد.یم زین درصد

 وجود توسترولیف گرمیلیم 299 تا 711 متوسط طور به

 .(Giuffre & Louadj, 2013; Kyçyk et al., 2016) دارد

 اصالت دری مهم نقشی استرول باتیترک نیچنهم

 و طبیعی تونیز روغن دری احتمال تقلب کشف وی سنج

 روغن ای و گرید متیق ارزانی هاتونیز باروغن آن اختالط

 ;Sánchez Casas et al., 2004) دارند تونیز تفاله

Temime et al., 2008.) 

 با حاضری بررس در آمدهدستبهی هااسترول ریمقاد

 داشت مطابقت نیشیپی هاگزارش از حاصله ریمقاد

(SánchezCasas et al., 2004; Cunha et al., 2006; 

Matos et al., 2007.) ی ها افتهی با حاصل جیهمچنیننتا

Alavi Rafiee et al. (2015) نشان که داشتی خوان هم 

 مختلف ارقام تونیز روغنی استرول باتیترک مقدار دادند

 & Giuffreی گریدی بررس در بود. متفاوت گریکدی با

Louadj (2013) اثر رقم نوع که دندیرس جهینت نیا به 

 تونیز رقم 77ی استرول باتیترک زانیم بری داریمعن

 داشت. ایتالیا کشوریی هوا و آب طیشرا دری بررس مورد

 باتیترک متفاوت ریمقاد که کردند گزارش نیمحقق نیا

 در تفاوت لیدلبه تواندیم مختلف ارقام نیب دری استرول

ی باتیترک وسنتزیبی رهایمس مختلفی هامیآنز تیفعال

 جینتا با همراستا کهی گرید گزارش در باشد.ی استرول

 کردند گزارش Shahat et al. (2013) بود، حاضر مطالعه

 شدهکشت تونیز رقم سه دری استرول باتیترک زانیم که

 قرار رقم ریتأث تحتی داریمعن طوربهی بیل کشور در

 داشت.

 

 یریگجهینت

 روغن تیفیک که داد نشان پژوهش این از حاصل جینتا

 گرفت، قرار رقم نوع ریتأث تحتی داریمعن طوربه تونیز

 نوع ژهیوبهی بررس مورد صفات اکثر بر رقم اثر کهیطوربه

 در بود. دار یمعنی استرول باتیترک و چربی دهایاس

 مورد ارقام نیب در که گرفت جهینت توانیم مجموع

 نیتری پاییندارا که این به توجه با ،یسیکا رقمی بررس

 مقدار نیباالتر حالنیدرع و دیپراکس ارزش وی دی عدد

 کیاولئ نسبت زین و دیاسکیاولئ کل، دیکارتنوئ کل، فنل

 عنوانبه باشد،یم تونیز روغن دیاس کینولئیل به دیاس

 تیفیک لحاظ از پژوهش مورد ارقام بین در مناسب رقم

 گردد. یمی معرف طارمیی وهوا آب طیشرا در تونیز روغن
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