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  چکیده

ها به طور در این پژوهش، اثر آسیب مکانیکی میوه .باشدترین عوامل موثر بر کیفیت روغن زیتون میها یکی از مهمبرداشت میوه نحوه
 ب طرح کامالًبصورت آزمایش فاکتوریل در قال بر کیفیت روغن زیتون دو رقم زرد و روغنی مصنوعی و یا در زمان برداشت با چوب دستی

هاي برداشت شده میوه. برداشت شدند) روش متداول(هاي هر رقم به دو صورت، دستی و یا از طریق چوب دستی میوه. بررسی شدتصادفی 
استخراج روغن بعد از . و انجام آسیب مکانیکی مصنوعی) شاهد(بدون آسیب مکانیکی مصنوعی : با دست سپس به دو زیر گروه تقسیم شدند

ضرایب  ،)PV(ارزش پراکسید  ،)FFA(هاي کیفی روغن زیتون مانند اسیدیته کل روغن ویژگی. ها به آزمایشگاه انجام گرفتمیوه انتقال
K232 ،K270 به طور معنی داري  مکانیکی به طور مصنوعی و یا در زمان برداشت با چوب دستینتایج نشان داد که آسیب . گیري شدنداندازه
FFA  وPV میزان افزایش. رقم زرد و روغنی زیتون را افزایش داده است روغن هر دو FFA  در رقم روغنی در مقایسه با رقم زرد به طور

به طور معنی داري  PVچوب دستی برداشت شده بودند میزان که با معنی داري بیشتر بوده است، این در حالی است که در رقم زردي 
 . اندهاي شاهد داشتهمیوه روغن بیشتري نسبت به K270و  K232 آسیب دیده هايروغن میوه. بیشتر بوده است

  
 زیتون روغن ،ارزش پراکسید، اسیدیته :کلید واژگان

  
  مقدمه

درصد تولید جهانی زیتون را به خود اختصاص  93روغن آن است که تقریباً  ،)Olea europaea(هاي زیتون ترین فرآوردهیکی از مهم
امروزه در . دهدهاي زیتون به مقدار زیادي مقدار و کیفیت روغن زیتون را تحت تاثیر قرار میبرداشت میوهزمان و نحوه  ).1( داده است

اما  .)4( استهاي روغنی توسعه پیدا کردههاي پیشرو در کشت زیتون به دلیل هزینه باالي برداشت با دست، برداشت مکانیکی زیتونکشور
شوند، چرا که امکان برداشت شود با چوب دستی برداشت میبراي کارخانجات روغن کشی ارسال می هاي کههاي زیتوندر ایران عمده میوه

در هر . هاي زیتون وجود ندارد، از طرف دیگر به دلیل هزینه باالي نیروي کارگري برداشت دستی نیز امکان پذیر نیستمکانیزه در بیشتر باغ
تواند کاهش پیدا کند ن برداشت و یا پس از آن وارد شود، کیفیت روغن استخراج شده میها در زماحال زمانی که آسیب مکانیکی به میوه

)6.(  
دهد، سپس منجر ها در زمان برداشت فرآیند اکسیداسیون روغن را افزایش میهاي مکانیکی میوههاي قبلی نشان داد که آسیبگزارش 

هاي مکانیکی بنابراین، از اهداف این پژوهش، اثر آسیب). 3(دهد کل را کاهش میشود و نهایتاً فنل به افزایش اسیدیته و ارزش پراکسید می
  . باشدشود بر کیفیت روغن زیتون میها در زمان برداشت وارد میکه به میوه

 
  هامواد وروش

  مواد گیاهی و انجام تیمار
از هر رقم سه درخت . هاي روغنی و زرد استفاده شددر این پژوهش از دو رقم غالب زیتون منطقه رودبار، استان گیالن، شامل رقم

برداشت ) روش متداول(هاي هر رقم به دو صورت، برداشت با دست و برداشت مکانیکی با کمک چوب دستی میوه. یکنواخت انتخاب گردید
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و ) شاهد(مکانیکی مصنوعی گروه اول بدون هیچ آسیب : هایی که با دست برداشت شدند سپس به دو زیر گروه تقسیم شدندمیوه. شدند
کیلوگرم به طور مصنوعی  5/2سانتیمتر با وزن  10×20×30گروه دوم به منظور شبیه سازي برداشت مکانیکی با یک بلوك چوبی در ابعاد 

 Oliomio(کشی مکانیکی آزمایشگاهی مدل  ها به آزمایشگاه توسط دستگاه روغناستخراج روغن بعد از انتقال میوه). 5(آسیب وارد شد 
GOLD France ( خصوصیات کیفی روغن از جمله میزان اسیدیته، ارزش پراکسید و ضرایب  اندازه گیري .انجام شدK232  وK270  مطابق

 .انجام گرفت  (EEC/2568/91)وانین اتحادیه اروپا ق
 

  نتایج و بحث
 (FFA)اسیدیته آزاد روغن 

روغـن هـر دو رقـم     FFAبه طور معنـی داري   و یا در زمان برداشت با چوب دستی نتایج نشان داد که آسیب مکانیکی به طور مصنوعی
در  FFAافـزایش میـزان   . کانیکی در زمان برداشت متفاوت بـوده اسـت  واکنش دو رقم زیتون نسبت به آسیب م. زیتون را افزایش داده است

در رقم روغنی که با چوب دسـتی  ) درصد FFA )6/0باالترین میزان  .در مقایسه با رقم زرد به طور معنی داري بیشتر بوده است یرقم روغن
 ).1شکل (برداشت شده بود، دیده شد 

   
  روغن دو رقم زرد و روغنی زیتون  (FFA)برداشت بر میزان اسید چرب آزاد ها در زماناثر آسیب مکانیکی میوه -1شکل 

در این . اندهاي آسیب دیده را گزارش کردهروغن زیتون میوه FFAنیز افزایش ) 2008(و داگ و همکاران ) 1376(میرنظامی و ربانی 
بر اساس قوانین . بوده است 1ا این میزان کمتر از است، ام روغن شده  FFAپژوهش اگرچه آسیب مکانیکی در حین برداشت باعث افزایش

هاي آسیب بنابراین چنانچه میوه. است 1روغن زیتون طبیعی ممتاز حداکثر FFA روغن زیتون حدود پذیرفته شده ) EU(اتحادیه اروپا 
  .روندروغن زیتون طبیعی ممتاز به شمار میکشی شوند از لحاظ این فاکتور جزء دیده زیتون پس از اندك زمانی روغن

  )PV( ارزش پر اکسید
بر خالف  .روغن زیتون شد PVنتایج نشان داد که آسیب مکانیکی به خصوص آسیب ناشی از برداشت با چوب دستی باعث افزایش 

FFA ،PV باالترین میزان  .بوده است روغن رقم زردي که با چوب دستی برداشت شده بودند، بطورمعنی داري باالتر از رقم روغنیPV 
  ). 2شکل (دیده شد  3/9با میانگین  ،برداشت شده بودندروغن در رقم زرد که با چوب دستی 
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  روغن دو رقم زرد و روغنی زیتون  )PV(ها در زمان برداشت بر ارزش پراکسید اثر آسیب مکانیکی میوه - 2شکل 

 
تواند به دلیل افزایش اکسیداسیون می PVافزایش). 3(دهد را کاهش میروغن   PVست هاي قبلی نیز نشان داد برداشت با دگزارش

شاخص پراکسید بر اساس  .)1(است  )LOX( هاي چرب غیر اشباع باشد و معموالً به دلیل افزایش در فعالیت آنزیم لیپوکسیژنازاسید
است، در این  اعالم شده 20پا براي روغن زیتون طبیعی ممتاز حداکثر استاندارد شوراي بین المللی زیتون و حدود پذیرفته شده اتحادیه ارو

توان گفت که اگرچه آسیب مکانیکی باعث افزایش میزان می چنین .است بوده 10ها کمتر از در همه تیمار  پژوهش شاخص پراکسید روغن
PV ز آسیب استخراج شده بودند در محدوده ممتاز قرار هایی که اندکی بعد ااست، اما روغن چنین میوه روغن به خصوص در رقم زرد شده

  .داشتند
  K270و  K232ضرایب خاموشی 

شـده   K232نتایج نشان داد که آسیب مکانیکی به طور مصنوعی و یا در زمان برداشت با چوب دستی در هر دو رقم باعث افزایش میـزان  
روغن هر دو رقم زیتون در اثر آسیب وارد بـه   K270، میزان K232بر خالف  .است، اما از لحاظ آماري اختالف معنی داري با شاهد نشان ندادند

در  K270 و K232 کمتـرین میـزان   .)3شـکل   (اسـت   میوه افزایش یافت، این افزایش در رقم روغنی بطور معنی داري بیشتر از رقم زرد بـوده 
  . شد دیده )شاهد( بودند که با دست برداشت شده رقم زردهاي روغن میوه

  
  وغن دو رقم زرد و روغنی زیتونر) ب( K270و ) الف(K232 ها در زمان برداشت بر میزان اثر آسیب مکانیکی میوه - 3شکل

  
بر اساس استاندارد شوراي بین المللی زیتون و حدود پذیرفته شده اتحادیه اروپا براي روغن زیتـون طبیعـی ممتـاز حـداکثر      K232میزان 

انـد و یـا   هایی که با چوب دستی برداشت شدهدر این پژوهش میوه. است اعالم شده 2/0حداکثر  K270ان براي است، این میز اعالم شده 4/2
هـاي  روغـن میـوه    K270باشد، همچنین میـزان بیشتر بوده است، در نتیجه جزء روغن بکر نمی 4/2از  K232مصنوعاً آسیب دیده بودند مقدار 

  .است بوده 2/0بودند بیشتر از  یا مصنوعاً آسیب دیده بودند و رقم روغنی که با چوب براشت شده
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 نتیجه گیري
. روغن هر دو رقم زیتون شده است PVو  FFAباعث افزایش  به طور مصنوعی و یا در زمان برداشت با چوب دستیآسیب مکانیکی 

به  PVو  FFAافزایش . اندمتاز قرار گرفتهم طبیعی اند، اما در گروه روغنباالتري داشته PVو  FFAهاي آسیب دیده مقدار اگرچه میوه
برداشت با چوب دستی در هر دو رقم باعث  زمانو یا در  به طور مصنوعیها آسیب وارده به میوه. ترتیب در رقم روغنی و زرد بیشتر بود

هر دو رقم زیتون در اثر آسیب روغن  K270 میزاندر عوض، . اندنداشتهشده است، اگرچه اختالف معنی داري با شاهد  K232افزایش میزان 
که با چوب دستی برداشت  یهایمیوه. دیدگی میوه افزایش یافت، این افزایش در رقم روغنی بطور معنی داري بیشتر از رقم زرد بوده است

  . هاي بکر قرار نگرفتندبیشتر بوده است، در نتیجه در گروه روغن 2/0و  4/2به ترتیب از  K270و  K232شدند مقدار 
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