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  ها تهترین یاف مهم
 هاي زیتون مورد مطالعه تنوع چشمگیري وجود داشت بین ارقام و ژنوتیپ. 

 

 ترین وزن و قطر میوه و نسبت گوشت به هسته بود کنسروالیا داراي بیش . 
 

 دار وجود داشت شناختی مورد مطالعه همبستگی معنی بین اکثر صفات ریخت . 
  

  ارقامH2 خشک را دارا بودند  مادهصد روغن درترین در  بیش1 و شیراز 2، شیراز  . 
 

  و 2، شیراز 1شیراز H2عنوان ارقام برتر از نظر کمیت و کیفیت روغن انتخاب شدند  به. 

  

  شناختی، صفات فیزیکوشیمیایی تنوع، روغن زیتون، صفات ریخت : کلیديهاي واژه

 91-306-87شماره شناسه  طرح تحقیقاتی با  :منبع یافته

  نیا، حسین فریدونی، صادق آتشی اسماعیل سیفی، آرزو جاللی، سمیه ابراهیم ):گان(نویسنده

  ز نظر کمیت و کیفیت روغن در گرگانهاي زیتون ا مقایسه برخی از ارقام و ژنوتیپ :عنوان

  91-306- 87 :شماره

  13/11/1393  :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

Administrator
Untitled
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  اهمیت موضوع
ترین عوامل در گسترش سـطح زیـر    با توجه به آب و هواي مناسب گرگان براي کشت زیتون و از آنجایی که مهم        

و باشـد، معرفـی رقـم یـا ارقـام پرمحـصول روغنـی         کشت زیتون، شناسایی و انتخاب رقم مناسب براي هر منطقه می  
شناختی و بررسی کمیـت و     خصوصیات ریخت   منظور مطالعه   این پژوهش به  . براي این منطقه ضروري است    کنسروي  

   .آباد گرگان انجام شد  هاشم هاي زیتون مجموعه کیفیت روغن در بعضی از ژنوتیپ

  )شرح مساله(مقدمه 
 روغـن  مـصرف  بـه  امـروزه، گـرایش  . باشـد  ترین درختان میوه می یکی از قدیمی) .Olea europaea L(زیتون 

 از مفیـدترین اسـیدهاي   یکـی (اسـید   اولئیـک  از بـاالیی  سطح تون دارايزی روغن زیرا افزایش است،زیتون در حال 
 تنـوع  بررسـی  بـا  تـوان  مـی  ارقام زیتون، در و ژنتیکی شناختی ریخت دار معنی هاي تفاوت به توجه با. باشد می) چرب

 هـاي  ر برنامـه د استفاده یا و ها باغ کشت و براي توسعه گزینش را مطلوب و خصوصیات باال با عملکرد ارقامی موجود،
ترکیـب  آیـد و   دست می  زیتون به  طبیعی است که از میوه روغن زیتون یک افشره. داد قرار مورد استفاده گیري دورگ

تـري در برابـر اکـسید     هاي نباتی از مقاومت بـیش     روغن زیتون نسبت به سایر روغن     . و کیفیت منحصر به فردي دارد     
  . تري است اکسیدانی بیش تر و توانمندي آنتی ب چندغیراشباع کمشدن برخوردار است، زیرا داراي اسیدهاي چر
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  )و سایر مستنداتها  ها، جدول مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
میوه و هـسته  شناختی  ریختهاي مورد مطالعه از نظر تمام صفات   آماري نشان داد که بین ارقام و ژنوتیپ         تجزیه

ترین وزن و قطر میوه و نـسبت گوشـت بـه             کنسروالیا داراي بیش  ). P>001/0 (دار وجود داشت    اختالف بسیار معنی  
این پـژوهش نـشان داد کـه    . ها را تولید نمودند ترین میوه اد و کایلیتر کرويآب مورایولو، ماریمیال، لچیو علی . هسته بود 

در این پـژوهش، همچنـین درصـد    . داري وجود داشت شناختی مورد مطالعه همبستگی معنی  بین اکثر صفات ریخت   
ین درصـد  تـر  ش شـیراز بـی   و2، شیراز H2نتایج نشان داد که . هاي مورد مطالعه بررسی شد     روغن در ارقام و ژنوتیپ    

با توجه .  تر را به خود اختصاص داد ترین درصد روغن در ماده      نین بیش  همچ H2.  خشک را دارا بودند     روغن در ماده  
بـراي   I13و  K12 ،H2، مانزانیال، 1 ، شیراز 2  تر و خشک، شش رقم و ژنوتیپ، شامل شیراز          به درصد روغن در ماده    

اد که بین ارقام پرروغن انتخابی از نظر میـزان پراکـسید، کلروفیـل           نتایج نشان د  . بررسی کیفیت روغن انتخاب شدند    
داري وجـود داشـت، امـا از نظـر میـزان اسـیدیته         اختالف معنیK270 و K232 هاي کل، کاروتنوئید کل و شاخص    

تـرین    داراي بـیش 1شـیراز  . تـرین ارزش پراکـسید را دارا بودنـد         بیش H2 و   1شیراز  . داري دیده نشد    اختالف معنی 
تـرین   مهـم .  را نـشان داد K270 و K232ترین مقادیر شـاخص    بیش2یزان کلروفیل و کاروتنوئید کل بود و شیراز   م

 تـا  K12در % 55/54اسید چرب غیراشباع در روغن زیتون اولئیک اسید است که مقـدار آن در ایـن آزمـایش بـین                 
عنوان ارقام برتر از نظر کمیـت و    بهH2 و 2راز ، شی1با توجه به نتایج حاصل، شیراز      .  متغیر بود  2در شیراز   % 92/71

   .کیفیت روغن انتخاب شدند

  


