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  ها ترین یافته مهم
 دار وجود داشت هاي معنی بین مناطق و ارقام مختلف تفاوت ،از نظر اکثر صفات مورد مطالعه . 

  کرونایکی گناره و زرد گناره مشاهده شدارقام به ترتیب در میوه باالترین درصد روغن در وزن خشک و وزن تر. 

  ،ترین مقدار اسیدهاي چرب آزاد را نشان داد میشن گناره کمرقم از نظر صفات فیزیکوشیمیایی روغن . 

  ددارا بوترین مقدار کلروفیل کل و کاروتنوئید کل را  یکی مینودشت بیشکرونارقم . 

  ترین مقدار پراکسید را به خود اختصاص داد ي ورسن کم منطقه زیتون  میوهروغن حاصل از . 

 دمشاهده ش مینودشت  رقم کرونایکی در منطقهزیتون بهترین کیفیت روغن در کلی، طور به.  

  Olea europaeaروغن زیتون، صفات فیزیکوشیمیایی،  : کلیديهاي واژه

 92-314-51 طرح پژوهشی به شماره شناسه  :منبع یافته

  حسین فریدونینیا و  آرزو جاللی، سمیه ابراهیماسماعیل سیفی،  ):گان(نویسنده

  ون در استان گلستاناثر شرایط منطقه بر کیفیت روغن چند رقم زیت :عنوان

  92-314-51 :شماره

  4/12/1393  :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته
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  )اتر مستندها، جداول و سای مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
  ت و رقم بر وزن میوه، درصد ماده کش ن بیان کرد که اثر متقابل منطقهتوا می با توجه به نتایج این تحقیق،

ن نشان  واریانس همچنی نتایج تجزیه. دار بود  تر معنی  خشک و درصد روغن در ماده خشک، درصد روغن در ماده
 میزان کلروفیل کل و میزان ،K232 آزاد، شاخص  یدیته کشت و رقم بر میزان اس داد که اثر متقابل منطقه

 آزاد در روغن خود  ترین میزان اسیدیته ه داراي بیشمیشن مینودشت و زرد گناررقم . دار است کاروتنوئید کل معنی
ترین میزان اسیدیته را  میشن گناره کمرقم بودند و )  گرم روغن100/گرم اولئیک اسید 606/0 و 607/0ترتیب،  به(

و کاروتنوئید کل ) کیلوگرم/گرم میلی 60/4(ترین میزان کلروفیل کل  کرونایکی مینودشت بیشرقم . نشان داد
 22/0(ترین میزان کلروفیل کل  کرونایکی ورسن کمرقم در مقابل، . را نشان داد) کیلوگرم/گرم میلی 47/21(

از نوع رقم، طبق نتایج حاصل، فارغ . ارا بودرا د) کیلوگرم/گرم میلی 88/1(و کاروتنوئید کل ) کیلوگرم/گرم میلی
و روغن ) کیلوگرم روغن/واالن اکسیژن اکی میلی 51/7(ترین میزان پراکسید   گناره داراي بیش روغن حاصل از منطقه

طور  به. بود) کیلوگرم روغن/واالن اکسیژن اکی میلی 97/3(ترین میزان پراکسید   ورسن داراي کم حاصل از منطقه
تر از سایر مناطق بوده  بیشزیتون مورد مطالعه  ارقام   ورسن در همه رسد که درصد روغن در منطقه ر مینظکلی، به 

روغن . تري داشته است در مقابل، از نظر اکثر صفات مورد مطالعه، روغن حاصل از این منطقه کیفیت پایین. است
  .ن کیفیت را نشان داد مینودشت بهتری رقم کرونایکی رشد کرده در منطقهزیتون حاصل از 

  اهمیت موضوع
علـت مخلـوط شـدن روغـن      باشـد، ولـی اغلـب بـه      موثر بر کیفیت روغن زیتون مـی   عواملترین    رقم یکی از مهم   

اند که شرایط اقلیمی منطقه نیز بـر       نشان داده مختلف  مطالعات  . شود  نادیده گرفته می   متفاوتارقام  استخراج شده از    
زیتـون   مطلوب رقم ددر چن  کشت بر کیفیت روغن       در این پروژه، اثر منطقه    .  دارد سزایی هکیفیت روغن زیتون تاثیر ب    

  . شده استبررسی 

  )شرح مساله(مقدمه 
 .باشد اي بسیار عالی می  عطر و طعم و خواص تغذیهو بازیتون داراي روغنی بسیار مطلوب و با ارزش   میوه

هاي نباتی از طرف دیگر،  ترین روغن آبی از یک طرف و تولید یکی از باکیفیت  شرایط کما بدلیل سازگاري باال به
هاي خوراکی و  ه به نیاز شدید کشور به روغنبا توج. آل تلقی شود عنوان یک گیاه ایده تواند به میزیتون درخت 

  .  است در ایراني کشاورزيها  برنامهیکی از اهداف افزایش سطح زیر کشت زیتون ،کیفیت عالی روغن زیتون


