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 مگس به یآلودگ مختلف سطوح در تونیز روغن تیفیک راتییتغ روند یابیارز

 Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae) تونیز وهیم
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 دهیچک

روغن در ارقام  تيفيك يریپذبيآس زانيم نکهیا به نظر. است كشور در زیتون محصول آفات نیترمهم از یکي تونیز وهيم مگس

 تيفيك يرو تونیز مگس خسارت ريتاث يبررس هدف با حاضر قيتحق ،است يكشروغن زمان و يآلودگ زانيم از متاثرمختلف 

 ،30 ،20 ،10و  شاهد به مربوط يمارهايت .شد اجرا( 1399- 1397) سال دو يط آن، يماندگار دوره در "Zard" رقم تونیز روغن

 د،يپراكس ارزش جمله از روغن، مهم يفيك يهاشاخص ،پسس .ندشد هيته دستي طورهب تونیز وهيبه مگس م آلودگي درصد 50 و 40

 يآمار طرح از استفادهبا  شیآزما .شد يريگاندازه ماه سهبه فاصله  ينه مرحله زمان در 270K و 232K يخاموش بیو ضر تهیدياس

 درصد با يهانمونه نيب اختالف داد نشان جینتا .رسيد انجام به تکرار سه با( Repeated Measures) يتکرار يهايريگاندازه

 از كدام هر در يبردارنمونه يزمان مراحل نيب ،نيهمچن .بود داريمعن تهیدياس و ديپراكس يهاشاخص لحاظ از مختلف، يهايآلودگ

 نيب اختالف مقابل در اما شد، مشاهده داريمعن اختالف تونیز مگس به يآلودگ درصد 50 و 40 ،30 ،20 ،10 شاهد، يمارهايت

 ماه، 24 از پس تهیدياس زانيم آمده، دستهب جینتا اساسبر  .نبود داريمعن  270و  232 يهاموج طول يخاموش بیضرا يبرا هانمونه

 يتوجه قابل شیبا افزا د،يپراكس ارزشو از لحاظ  داد نشان شیدرصد افزا 58/57 تونیز مگس به يآلودگ درصد 50 با نمونه در

 در درصد 50 و 40، 30 يآلودگ يدرصدها يبرا ديپراكس شاخص مقدارالزم به ذكر است كه  .بود همراه( برابر 13از  شيب شی)افزا

 نيب ديپراكس شاخص توجه قابل هاياختالف انگريب پژوهش نیا جینتا .آمد دست به استاندارد مجاز حد از شيب 99 آبان و 99 مرداد

هرچه آلودگي و مدت  بنابراین ،باشديم يانباردار مختلف يهازمان ،نيهمچن و تونیز مگس به آلوده يهانمونه با شاهد يهانمونه

 شود.یابد از كيفيت روغن زیتون كاسته ميزمان انبارداري افزایش مي
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 مقدمه

 به متعلق( .Olea europaea L) يعلم نام با تونیز

 يريگرمس مهين مناطق ژهیو اهيگ کی( Oleaceae) خانواده

 نیترمهم از يکی رانیا در هزارساله نهيشيپ با درخت نیا. است

در اقتصاد  ينقش مهم هموارهبوده و  يمحصوالت كشاورز

 معتدل يهوا و آب با ياترانهیمد ميدر اقل تونیدارد. درخت ز

 Mohammadi) كنديم نمو و رشد میمال يهازمستان و

and Vakili, 2007.) بارده و  يهاباغ كشت ریز سطح

 77382حدود  (میو د ي)آب 1398 سال تا رانیدر ا باردهريغ

 باردهريغ هکتار 19849 و بارده هکتار 57353 هکتار بوده كه

 شدبرداشت  تونیز وهيم تن 158378 ،مقدار نیا از و بوده

(Agricultural Statistics, 2019). فرآورده نیترمهم 

 يجهان ديدرصد تول 93 باًیتقر كه باشديمروغن آن  ،تونیز

 روديم كارهب تونیروغن ز هيته يبرا فقط وهيم

(Darvishyian, 1997) .پ،يژنوت رينظ يمهم متعدد عوامل 

 استخراج يهاروش و وهيم يدگيرس مرحله منطقه، مياقل

 هستند رگذاريتاث تونیز روغن تيفيك زانيم در روغن

(Banilas et al., 2005 .)نگه و برداشت زمان عامل دو-

 تيفيك و مقدار نييتع در برداشت از پس وهيم مناسب يدار

 تونیز برداشت مناسب زمان نييتع. دارد یيسزابه تياهم آن

 و يزراع ،يمياقل طیشرا به توجه با گرید منطقه به يامنطقه از

. مگس (Hamedi et al., 2004) باشديم متفاوت يبارده

 نیترمهم از يکی Bactrocera oleae (Rossi) تونیز وهيم

 ;Sharaf, 1980) باشدمي ايدن درمحصول زیتون  تاآف

Rice, 2000; Economopoulos, 2002) سال  در، كه

 ,Jafari and Rezaee)  است شده گزارش رانیا از 1383

 طیحسب شرا در نقاط مختلف كشور بر اكنونو هم (2004

 وارد يتوجه قابل خسارت تونیز محصول به ،یيوهواآب 

-تک آفت نیا. (Taghaddosi et al., 2015) دینمايم

 تونیز يوحش و ياهلانواع  به كه است ينسل چند و زبانهيم

-يبررس (Robinson et al., 1998). كنديم وارد خسارت

 ليدل به زیتون منظوره دو و يروغن ارقام كه است داده نشان ها

آلوده در معرض  يهااستان نقاط همه در هنگام رید برداشت

به دليل  تونیدسته از ارقام ز نی. اباشنديخسارت آفت م

 سطوح در یياجرا نيمسئول توجه مورد اريبس باال روغن درصد

 ریز سطح يتوسعه در ياصل روند و بوده يالملل نيب و يمل

 ,.Taghaddosi et al) باشديم ارقام نیا متوجه كشت

 يتوجهقابل خسارت همواره تون،یز وهيم مگس آفت. (2015

 يارقام. دینمايم وارد طارم و رودبار منطقه تونیز يهاباغ در

 شوند،يم برداشت رهنگامید روغن، استخراج منظوربه كه

 روغن تيفيك و گرفته قرار آفت خسارت معرض در شتريب

 مطالعه در. رديگ قرار آفت خسارت دستخوش توانديم آنها

 به يآلودگ زانيم و يانباردار دوره طول عامل دو حاضر

 در يرگذاريتاث در بالقوه عامل دو عنوان به تونیز وهيم مگس

قرار  يماه مورد بررس 24 يط تونیروغن ز يفيك يهاشاخص

 گرفت. 

زمان  نيب رابطه يبررس يط (Iannota, 1990) انوتایا

رقم  در روغن تيفيك و تونیز مگس رفتار ،تونیز يدگيرس

"Carolea" ،دو از ياستحصال روغن يفيك شاخص پنج 

 شده)برداشت درصد 3 و 40 يآلودگ با وهيم يهانمونه ماريت

 درصد 8 و 30 يآلودگ با ماريت دو و( درخت تاج از

 داد نشان جینتا .نمود يابیارزدرخت( را  ياز پا شده)برداشت

 يبرا توصيهقابل زمانِ نیترمناسب (آبان لیاوا) اكتبر انیپا كه

 روغن يفيدر آن سبب كاهش ك ريو تاخ استبرداشت زیتون 

 از باالتر اريبس آن تيفيك كاهش زانيم كهيطوربه شود،يم

اوج  نقطه دو پژوهشگر نیا .است تونیز مگس يفيك خسارت

 و 50 يهازانيم به را درخت يرو تونیز يهاوهيم يآلودگ

 نوامبر انیپا و( آبان لی)اوادر اواخر اكتبر  بيترتبه درصد 30

 درخت يپا يهاوهيم يكه برا يدر حال ،نمود انيب( آذر لیاوا)

 يمهيو ن )آبان( اكتبر در و درصد 60 و 80 بيترتهب ریمقاد نیا

 .افتدياتفاق م (آذر لیاوا) نوامبر دوم

 سطوح اثر( Parlati et al., 1990) همکاران و يپارالت

 100و  80 ،60 ،40 ،20) تونیز مگس به يآلودگ مختلف

 تونیروغن چهار رقم ز تيفيك يدرصد( را رو

"Coratina" ،"Leccino" ،"Frantoio"  و"Canino" 

هر رقم مطالعه و گزارش نمودند كه  يشاهد برا کیدر كنار 

به  تهیديو اس ديپراكس ریدرصد مقاد 100تا  80 يدر آلودگ

داشت و  شیدرصد نسبت به تيمار شاهد افزا 60تا  50 زانيم

 متفاوت یکدیگر با زیتون ارقام نيب ها،شیمقدار افزا نیتاثير ا

 چرب يدهاياس بيترك و زانيم چه اگر تحقيق این در. بود
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 يآلودگ يدرجه شیافزا با يفنليپل باتيترك و شدهاشباع

 يبندجمع. نشد مشاهدهميان ارقام  يتفاوت يول ،افتی شیافزا

 20 از بيش يهايآلودگ كه دهدمي نشان پژوهشگران نیا

روغن را  تيفيك زانيدر م رييتغ در ارقام مورد مطالعه، درصد

 .داشت خواهد دنبالهب

 Kyriakidis) دورو و سیدياكیريك راستا، همين در

and Dourou, 2002 )به  يو آلودگ يانباردار طیشرا ريثأت

 جهيو نت يبررس تونیروغن ز تيفيك يرا رو تونیمگس ز

درجه  15±2 طیشرا)با  يانباردار يدوره نیشتريبگرفتند كه 

 16 استخراج روغن از قبل سالم يهاوهيم يبرا( وسيسلس

 ،قيتحق نیا. در باشديم روز 10 آلوده يهاوهيم يروز، و برا

 و رایپر. گرفت قرار استفاده مورد "Koroneiki"رقم 

 يآلودگ سطح پنج ري( تاثPereira et al., 2004) همکاران

 100و 50 ،25، 5/12، 0) تونیز مگس به تونیز رقم سه

و گزارش  كرده يبررس يديتول روغن تيفيك يرو را( درصد

 نيب "Verdeal Transmontana" نمودند كه در رقم

 چهار"Madural"، در رقم شاخص ششمربوط به  ریمقاد

 10 از شاخص سه در "Cobrancosa"و در رقم  شاخص

 نیمشاهده شد. ا داريمعن اختالف بررسي مورد شاخص

 يهاشاخص ينسب يداریپا نظر از را رياخ رقم پژوهشگران

 نمودند.  يبرتر معرف رقم ،گرید ارقام به نسبت يبررس مورد

 Gómez-Caravaca et) همکاران وكاراواكا -گومز

al., 2008 تاثير حمله مگس ميوه زیتون را روي )

اسيدیته، پراكسيد،  شاملخصوصيات كيفي روغن زیتون 

 و فنلي تركيبات تركيب اسيدهاي چرب، درصد رطوبت،

 تحقيق این. كردند يبررس شدن اكسيد مقابل در پایداري

با ميزان  هایيزیتون از آمده دستهب بکر هايروغن روي

 انجام ایتاليا درصنعتي منطقه  هايكارخانه از متفاوت يآلودگ

اسيدیته و پراكسيد  با يآلودگنشان داد بين ميزان  جینتا و شد

 مقابل در پایداري و فنلي تركيبات ميزان بارابطه مستقيم و 

 درصد بين ولي دارد، وجود معکوس رابطه شدن اكسيد

 پيدا داريمعني رابطه فنلي تركيبات شکست ميزان با آلودگي

( در Nouri and Shirazi, 2010) شيرازي و نوري. نشد

 و كيفيت در را بردارينمونه تاریخ شش اثر خود پژوهش

 مگس به آلوده گروه دو در "Zard "رقم زیتون روغن كميت

 پژوهشگران نی. ادادند قرار بررسي مورد آلوده غير و زیتون

 و زیتون مگس به آلوده هاينمونه بين كه كردند گزارش

 و اسيدیته اولئيک، اسيد ميزان نظر از داريمعني تفاوت شاهد

بدین ترتيب كه در روغن زیتون  ؛است شده مشاهده پراكسيد

 از باالتر پراكسيد و اسيدیته ميزان ،آفتآلوده به  هاينمونه

گوچي  ،همچنين .بود سالم هاينمونه از حاصل زیتون روغن

( اثر خسارت مگس زیتون Gucci et al., 2012و همکاران )

در مقادیر  را"Frantoio"بر كيفيت روغن زیتون رقم 

 نشان جینتا .دادند قرار بررسي مورد آفتمختلف آلودگي به 

 ،آلودگي بدون و آلودگي درصد 10 با هاينمونه در داد

 با هاينمونه در و بود دارمعني اختالف بدوناسيدیته  ميزان

. بودافزایش یافته  شدتهب اسيدیته ميزان درصد 30 آلودگي

 درصد 30 و 10 با هايميزان پراكسيد در نمونه ،چنينهم

 هاينمونه در آن ميزان از بيشتر داريمعني طورهب آلودگي

استحصال شده روغن  يهانمونه ن،يهمچنفاقد آلودگي بود. 

در  تونیز وهيبه مگس م يمختلف آلودگ يبا درصدها تونیز

تا شش ماه  یياز نظر دما و روشنا يمختلف انباردار طیشرا

 جینتا و گرفتندقرار  يابیپس از استحصال روغن مورد ارز

و در  يمختلف انباردار طیآزاد در شرا يدهايكه اس داد نشان

 يول ،كندينم دايپ يدار يمعن رييتغ يمدت شش ماه انباردار

 طیو شرا يدر طول دوره انباردار ديدر عدد پراكس راتييتغ

 انجام يهايبررسبود. در  داريانبار معن یيو دما يمختلف نور

( Marouf et al., 2017) همکاران و معروف توسط شده

 و "Zard"مانند رقم  تونیاز ز يمشخص شد كه در ارقام

"Mari" نمود تحمل را درصد 20 حدود تا يآلودگ توانيم، 

 روغن يفيك يهاشاخص يرو ياثر نامطلوب نکهیبدون ا

 فراوان يهاپژوهش وجود با نکهیبه ا نظر .كرد مشاهده

در ارتباط با  يامطالعه تاكنوناین زمينه،  در گرفتهصورت

 تونیز روغن تيفيك برميزان اثرگذاري آفت مگس زیتون 

در  ،است نشده اجرا تونیروغن ز ماندگاري سال دوطول  در

 .شد طراحيهدف  نیا بااین راستا تحقيق حاضر 

 

 هاروش و مواد

سازمان اتکا در  تونیاز باغ ز تونیز وهيم ،مطالعه نیا در

 در شش درختان فاصله. شد يآوراز رقم زرد جمع ليمنج
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 ياقطره صورت به و فشار تحت ياريآب و بودمربع  متر شش

 در و زیيپا در كودچال صورت به باغ نیا در درختان هیتغذ و

 يپاشمحلول ،نيهمچن و ياريكودآب صورت به گرید فصول

 . شد انجام

 منتقل شگاهیآزما بهدر آبان ماه پس از برداشت  هاوهيم

 .ندشد يو نخست در دو گروه سالم و آلوده دسته بند شده

مربوط به درصدهاي مختلف آلودگي  يمارهايت ،سپس

( يدرصدآلودگ 50و  40 ،30، 20، 10، ي)شاهد بدون آلودگ

 لوگرميشش ك هيته يبرا ،مثال يبرا. شد تهيه دستي طورهب

سالم در  وهيم لوگرمياز سه ك ،يدرصد آلودگ 50نمونه با 

 مالک .آلوده استفاده شد وهيم لوگرميبا سه ك بيترك

 و يزیتخمر سوراخ داشتن آلوده يهاوهيم در يآلودگ

 يآمار طرح از استفاده با شیآزما. بود حشره يخروج سوراخ

 انجام به( Repeated Measures) يتکرار يهايريگاندازه

 يشامل درصد آلودگ يشیآزما يمارهايت كهيطور به ،رسيد

در سه تکرار  ودر نه سطح  يدر شش سطح و زمان انباردار

 با مرحله نه در 1399 آبان تا و آغاز 1397 آبان ازكه  بود

مرحله اول بالفاصله  شامل[ بارکی ماه سه هر يزمان فاصله

 شش(، 97 ماه )بهمن سه ،(97پس از استخراج روغن )آبان 

 15(، 98 )آبان ماه 12(، 98)مرداد  ماه نه(، 98 بهشتی)ارد ماه

 و( 99 )مرداد ماه 21(، 99 بهشتی)ارد ماه 18(، 98)بهمن  ماه

 يبررس يبرا .شد انجام ]يريگ( پس از روغن99 )آبان ماه 24

 يفيك يهاشیآزما شده، استخراج يهاتونیروغن ز تيفيك

 در يخاموش بیضر و ديپراكس ارزش ته،یدياس صفات يرو

 از کی هر يبراشد.  انجام 270Kو  232K يهاموج طول

 و شد تهيه مجزا تکرار سه نظر، مورد يآلودگ يدرصدها

. شد يريگروغن جداگانه طورهب هاهر كدام از نمونه ،سپس

سرد بود. روغن حاصل از  يکيروش مکان ،يريگروغن روش

 رهيت ياشهيظروف ش به جداگانه طوربه مارياز شش ت کیهر 

 يهاشهيش ينگهدار محل. شد يگذارو شماره منتقلرنگ 

اتاق )داخل  يدما يمعمول طیروغن در شرا يحاو

 در( نور به يدسترس از دور)به  نتيكاب داخل( و شگاهیآزما

 . شد گرفته نظر

 رانیا يطبق استاندارد مل ديعدد پراكس يريگاندازه

 Iran National) شد انجام 4179( به شماره 1387)

Standardization Organization, 2008)اساس نی. بر ا، 

 کياست ديو اس زواكتانیدر محلول ا تونینمونه روغن ز

آزاد  دی. شدبه آن اضافه  ميپتاس دوریحل شده و  اليگالس

 عرفدر حضور م يدومتریبه روش  دها،يپراكس لهيوسهشده ب

 انیشد. در پا يريگاندازه میسد وسولفاتينشاسته و محلول ت

 يريگاندازه يچشم قیو از طر يدومتریبه روش  ونيتراسيت

( به 1390) رانیا يطبق استاندارد مل تهیدياس يريگ. اندازهشد

 Iran national standardization) انجام شد 4178شماره 

organization, 1998) (1 جدول .)نمونه  ،منظور نیبه ا

و  لوطمخ (کيليات)الکل حالل مناسب  کیبا  تونیروغن ز

صورت  میسد ديدروكسيه يآن با محلول اتانول يسنج اريع

 رانیا يطبق استاندارد مل يخاموش بیضر يريگ. اندازهگرفت

 Iran National) انجام شد 10503( به شماره 1395)

Standardization Organization, 2016)اساس نی. بر ا، 

حل و هگزان(  کلوي)سنمونه روغن ابتدا در حالل مناسب 

خالص  لبا توجه به حال نيمع يهاجذب محلول در طول موج

 نيمع يهايخاموش .شد يريگشاهد اندازه ایبه عنوان مرجع 

 کی يهاغلظت يبرا کلوهگزانينانومتر در س 270و  232در 

  د.شمحاسبه  يتريليليم 10سل  کیدر  يحجم/يدرصد وزن

 با نيانگيم سهیو مقا انسیوار هیتجز ها،داده ثبت از پس

 يپنج درصد برا احتمال سطح در 1يتوكاستفاده از آزمون 

 SAS ver. 9.1 افزارنرم از استفاده با مطالعه موردصفات 

 انجام شد. 

 
 

 

 

 

                                                           
1. Tukey 
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 (1390، 1446 شماره رانیا يمل)استاندارد  يخوراك تونیز روغن انواع در ديپراكس عدد و تهیدياس زانيم استاندارد -1 جدول
Table 1. Standard of acidity and peroxide value in various types of edible olive oil (Iran national 

standardization organization, 1446, 2011) 

Free acidity in terms of oleic acid Peroxide value Oil type 

Less than 0.8 grams per 100 grams Less than or equal to 20 Extra virgin olive oil 
Between 0.8 to 2 grams per 100 grams Less than or equal to 20 First-class virgin olive oil 

Between 2 to 3.3 grams per 100 grams Less than or equal to 20 Ordinary virgin olive oil 
 

 بحث و جینتا

ان نش ديو پراكس تهیدياس زانيم يهاداده انسیوار هیتجز

زماني  مراحل نيو اختالف ب مارهايت نيداد كه اختالف ب

در طول  يخاموش بیصفت ضر ياما در بررس ،است داريمعن

 نيب يداريمعن اختالف چيه ،نانومتر 270K و 232K يهاموج

 . (2)جدول  نشد مشاهده هازمان و مارهايت

 در يآلودگ ماريت متقابل اثر بودن داريمعن به توجه با

 به د،يپراكس و تهیدياس زانيم صفت دو يبرا يزمان مراحل

 صورت دو به متقابل اثر يدهبرش تر،قيدق يبررس منظور

 آزمونبا  نيانگيم سهیمقا بارکیصورت كه  نیانجام شد. بد

سطوح مختلف  نيب درصد پنجدر سطح احتمال  توكي

 بار و( 3 و 1 يهاشکلانجام شد ) يدر هر مقطع زمان يآلودگ

در هر  يمراحل زمان نيبه همان روش ب نيانگيم سهیمقا گر،ید

( صورت 4 و 2 يهاشکل) تونیبه مگس ز يسطح از آلودگ

 گرفت.  
 

 

 يدر طول دوره ماندگار تونیسطوح مختلف خسارت مگس ز انسیوار هیتجز -2 جدول

Table 2. Analysis of variance different levels of olive fly infection during storage 
  Mean of Squares 

S.V df K270 K232 Peroxide value Free acidity 

Treatment of infection (T) 5 ns 0.00009 ns 0.00007 193.8847** **0.3186 

Error A (Replication/T) 12 0.00007 0.00005 0.3702 0.00098 

Time 8 ns 0.00009 ns 0.00001 1046.6108** **0.2437 

Treat*Time 
40 ns 0.00008 ns 0.00005 7.5058 ** **0.0021 

Error B 96 0.00007 0.00004 0.1314 0.0005 

Coefficient of variation (%) - 21.76 23.62 3.99 4.66 

ns and **: Not significant and significant at 1% level of probability, respectively. 
 

 نیب تونیز روغن تهیدیاس زانیم نیانگیم سهیمقا

 نه در تونیز مگس به یآلودگ مختلف سطوح

  یزمان مرحله

 یعني) 97در آبان ماه  تهیدياس زانيم يهانيانگيم يبررس

درصد  شینشان داد كه با افزا (استخراج از بعد بالفاصله

 تهیدياس زانيم ،يدرصد آلودگ 50از شاهد به سمت  يآلودگ

 در متوسط طور به تهیدياس زانيم. (1 شکل) یابدمي شیافزا

 ديبر حسب درصد اس 22/0( درصد صفر ي)آلودگ شاهد

حسب  بر 55/0 زانيبه م يآلودگ درصد 50و در  کياولئ

 5/1 زانيم بهكه این افزایش اسيدیته  بود کياولئ ديدرصد اس

 ،ماه)بهمن  شیآزما دوم مرحله در .بوددرصد(  150)برابر 

سطوح مختلف  نياختالف ب نيز (سه ماه بعد از استخراج يعنی

 از مرحله ایندر  تهیدياس شیافزا زانيم .بود داريمعن يآلودگ

 کینزد باًیتقر ،يآلودگ درصد 50 ماريت به نسبت شاهد ماريت

 ،98 ماه بهشتی)ارد شیآزما سوم مرحله در برابر بود. 5/1به 

 با يقبل يهايبردارنمونه همانند( استخراج از بعد ماه شش

 ،يآلودگ درصد 50 سمت به شاهد از يآلودگ درصد شیافزا

 زانيداشت، م داريو كامالً معن يروند صعود تهیدياس زانيم

درصد آلودگي،  50شاهد تا  از مرحله ایندر  تهیدياس شیافزا

 چهارم مرحله در .بود (برابر 2/1)تقریبا درصد  54/119با  برابر

 به اسيدیته ميانگين كه ،(استخراج از پس ماه نه ،98 مردادماه)

 35/0 به يآلودگ درصد 50 با ماريت و شاهد نمونه يبرا بيترت

-نمونه يبررس در .رسيد کياولئ ديبر حسب درصد اس 62/0 و

 ،(ماه پس از استخراج 15و  12و ششم ) پنجم مرحله در ها
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 تهیدياس زانياز لحاظ م مارهايت نيب داريمعن اختالف همچنان

 وهشتم  ،هفتم مرحله در تهیدياس شیافزا زانيم .شد مشاهده

نمونه شاهد  يبرا بيترتبه (99 آبان و مرداد ،بهشتی)اردنهم 

نمونه  يبرا و کياولئ ديحسب درصد اس بر 51/0و  46/0، 4/0

حسب درصد  بر 87/0و  75/0، 71/0 يدرصد آلودگ 50با 

 .آمد دست به کياولئ دياس

 
 نهدر  تونیمگس ز يمختلف آلودگ سطوح نيب تونیز روغن (کياولئ دياس درصد) آزاد تهیدياس زانيم نيانگيم سهیمقا -1 شکل

 يزمان مرحله

Figure 1. Mean comparison of free acidity of olive oil (Oleic acid percentage) between different levels 

of infestation with olive fruit fly in nine times stage 

The same letters related to each time level indicating a non-significant difference between the different 

treatments of infection with olive fruit fly using the Tukey test (P<0.05). 
 

 یهازمان نیب تونیز روغن تهیدیاس نیانگیم سهیمقا

 به یگآلود سطوح از کی هر در یماندگار مختلف

  تونیز سمگ

 هر در مختلف يهازمان نيب تهیدياس زانيم ترقيدق يبررس

 اطالعات توانديم ،تونیز مگس به آلوده يهانمونه از كدام

 هر در يبررس نیا ن،یبنابرا ؛دهد قرار ما ارياخت در يارزشمند

و  هیتجز مورد هادادهو  شد انجام کيتفک به هانمونه از کی

 .ندگرفت قرار ليتحل

 تهیدياس زانيم ،شاهد ماريدر ت كه داد نشان نيانگيم سهیمقا

نمونه بالفاصله پس از استخراج روغن با نمونه سه ماه و 

 يداريشش ماه پس از استخراج روغن اختالف معن ،همچنين

 شیشاهد، درصد افزا ماريدر ت ،طرفي از(. 2 شکل) نداشت

ماه  24 ماريت تاروغن  استخراج ازبالفاصله بعد  ماريت تهیدياس

برابر( به  35/1درصد ) 38/135استخراج روغن، برابر با  از بعد

 يمشابه باًیتقر جینتا زين يآلودگ درصد 10 بادست آمد. نمونه 

-يمعن اختالف ،ينگهدار ماه ششتا  كهيطوربه دربرداشت،

 هم اسيدیته شیافزا درصدنشد.  دهید تهیدياس زانيم نيب يدار

 از بالفاصله بعد زماناز  يآلودگ يعنی تيمار سطح این در

استخراج روغن،  از بعد ماه 24 ماريت تااستخراج روغن 

 20 با يهانمونه در. شد برآورد( برابر 42/1) درصد 85/142

در شش  تهیدياس زانيم داريمعن اختالف زين يآلودگ درصد

در  تهیدياس راتييو درصد تغ شدن مشاهدهماهه اول برداشت 
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 ماه 24 مارياستخراج روغن نسبت به ت از بالفاصله بعد ماريت

 به( برابر 14/1) درصد 85/113بعد استخراج روغن برابر با 

درصد  50و  40، 30با  هاينمونه در مشابهي روند. آمد دست

در این سه سطح  اسيدیتهآلودگي مشاهده شد و ميزان افزایش 

را نشان داد. نتایج كلي بيانگر این مطلب  يشیافزا روندتيماري 

در همه سطوح  اسيدیته مقداراست كه زمان باعث افزایش 

مگس زیتون  هب آلودگي درصد 50 تا شاهد جمله از ،يآلودگ

. بيشينه مقدار اسيدیته در كل آزمایش مربوط به تيمار شودمي

 .بود آزمایش آغاز از پسماه  24درصد آلودگي  50

 

 
از  کی هر در يماندگارمختلف  يهازمان نيب تونیز روغن (کياولئ دياس درصد) آزاد تهیدياس زانيم نيانگيم سهیمقا  -2 شکل

 تونیز وهيم مگس به يگآلودسطوح 
Figure 2. Mean comparison of free acidity of olive oil (Oleic acid percentage) between different times 

of storage duration in each treatment of infestation with olive fruit fly 
The same letters related to each infection treatment level indicating a non-significant difference 

between the times levels using the Tukey test (P<0.05). 
 

 نیب تونیز روغن دیپراکس زانیم نیانگیم سهیمقا

 نه در تونیز مگس به یآلودگ مختلف سطوح

  یزمان مرحله

 97 ماه آبان در ديپراكس زانيم يهانيانگيم يبررس

 شیافزا با كه داد نشان( روغن استخراج از بعد)بالفاصله 

 زانيم ،يآلودگ درصد 50 به شاهد از يآلودگ درصد

 نيانگيم كه يطوربه ؛(3 شکل) افتی شیافزا ديپراكس

بر  ژنياكس واالنياكيليم 76/0شاهد  يهانمونه ديپراكس

 نیا ،درصد 50 يآلودگ در و آمد دستهب روغن لوگرميك

 لوگرميك بر ژنياكس واالنياكيليم 56/2 زانيشاخص به م

 از ديپراكس عددتغييرات  و شیافزا زانيم این. ديرس روغن

 برابردو  از شيب ،يآلودگ درصد 50 ماريت به نسبت شاهد ماريت

مرحله  براي مشابه مدت درروند افزایش ميزان پراكسيد  .بود

 مرحله براي و برابر 5/3 از بيش ،(97 ماه بهمن)دوم آزمایش 

 آغاز از ماه شش(،كه 98 ماه بهشتی)ارد آزمایش سوم

 بسيار عددبيش از هفت برابر بود كه  ،بود هگذشت آزمایش

مانند  يبردارنمونه نهم تا چهارم مرحله درقابل توجهي است. 

 مقدار بيشينه. مشاهده شد ديپراكس زانيم شیافزا يمراحل قبل

ماه  24یعني  99 آبان در آلودگي درصد 50 تيمار در پراكسيد
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 واالنياكيليم 65/29بود كه به ميزان  روغن استخراجپس از 

در همين مدت زمان، مقدار  .ديرس روغن لوگرميك بر ژنياكس

 ژنياكس واالنياكيليم 41/17شاهد به  هايپراكسيد در نمونه

  .رسيد روغن لوگرميبر ك

 
 يمختلف آلودگ سطوح نيب تونیز روغن روغن( لوگرميبر ك ژنياكس واالنياكيليم) ديپراكس زانيم نيانگيم سهیمقا -3 شکل 

 يزمان مرحله نهدر  تونیمگس ز
Figure 3. Mean comparison of peroxide of olive oil (meqO2/kgOil) between different levels of 

infestation with olive fruit fly in nine times stage 
The same letters related to each time level indicating a non-significant difference between the different 

treatments of infection with olive fruit fly using the Tukey test (P<0.05). 
 

 عدداست كه  نیا مطالعه نیا در تياهم حائز نکته

 50و  40 ،30 ماريت در 1399 ماهدر مرداد و آبان ديپراكس

( 1از محدوده استاندارد خارج شده )جدول  ،يآلودگدرصد 

 .است شده شتريبانسان  يو از حد مجاز و مصرف برا

 نیب تونیز روغن دیپراکس زانیم نیانگیم سهیمقا

 سطوح از کی هر در یماندگار مختلف یهازمان

  تونیز مگس به یآلودگ

 ماه شش تانمونه شاهد  در ،هاداده نيانگيم سهیمقااساس  بر

لحاظ عدد  از هااختالف نمونه ،روغن استخراج از پس

 76/0از  ديپراكس زانيم .(4 شکل) نبود داريمعن ديپراكس

 97 ماهآبان در روغن لوگرميبر ك ژنياكس واالنياكيليم

 واالنياكيليم 41/17( به روغن استخراج از)بالفاصله بعد 

 در .افتی شیافزا 99آبان ماه  در روغن لوگرميبر ك ژنياكس

 درصد محاسبه با شیافزا زانيم يآلودگ درصد 10 با نمونه

 ماه 24 ماريت به نسبت آزمایش آغاز از ديپراكس عدد راتييتغ

 . آمد دست به( 69/13برابر ) 14نزدیک  ،استخراج از بعد
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 يماندگارمختلف  يهازمان نيب تونیز روغنروغن(  لوگرميبر ك ژنياكس واالنياكيلي)م ديپراكس مقدار نيانگيم سهیمقا -4 شکل

 تونیز وهيم مگس به يگآلود سطوحاز  کی هر در
Figure 4. Mean comparison of peroxide of olive oil (meqO2/kgOil) between different times of storage 

duration in each treatment of infestation with olive fruit fly 
The same letters related to each infection treatment level indicating a non-significant difference 

between the times levels using the Tukey test (P<0.05). 
 

 نشان يآلودگ درصد 20 با يهانمونه در نيانگيم سهیمقا

 اول مرحله دو در ديپراكس عدد لحاظ از اختالف كه داد

در  راتييدرصد تغمحاسبه  با شیافزا زانيو م ستين داريمعن

برابر  13 به کینزد آزمایش انتهاي و ابتدا در ديپراكس عدد

این ميزان تغييرات  ،در مدت زمان مشابه .شد برآورد( 69/12)

 ترتيبهب آلودگي درصد 50 و 40، 30 با هايبراي نمونه

 نیا از شيپكه  گونههمان .بود برابر 33/13 و 33/13، 54/12

روغن  يهادر نمونه ،شوديم مشاهده 6 جدولشد و در  اشاره

-زماندر  تونیز وهيدرصد به مگس م 50و  40، 30 يبا آلودگ

 آمدهدستبه زانيم( 99 آبان و 99 )مرداد يبررس مورد يها

 .است شتريباز حد مجاز استاندارد 

سطوح  درعدد پراكسيد  ،آزمایش اوليه مراحل در

اما پس از  ،داشتندن دارمعني اختالف مختلف يآلودگ

 توجه قابل بسيار شاهد هاينمونه با اختالف ،گذشت زمان

 از برداريبه منظور استفاده بهينه و بهره ،دیگر عبارتهب. بود

 روغننباید بين زمان مصرف و زمان استخراج  فيتيك با روغن

 ترمهم آلوده هاينمونه در موضوعزیادي باشد. این  فاصله

  .باشدمي

 در يفيك يريگاندازه مهم يارهايمع از يکی تهیدياس

 ;Hashempour et al., 2010) است تونیز روغن

Zeinanloo et al., 2015 .)و همکاران  معروف(Marouf 

et al., 2017) و  تيكم بر تونیز وهيمگس م يآلودگ ريتاث

بعد از استخراج  بالفاصله را تونیز رقم پنجروغن  تيفيك

 زانيم كه نمودند گزارشو دادهقرار  يروغن مورد بررس

 کن،يآرب ارقام در يآلودگ درصد 10 با يهادر نمونه تهیدياس

، 53/1، 71/1 با برابر بيترتبه يکيكرون و يمار زرد، ،يروغن

استاندارد  زانياز م شتريب كه آمد دست به 79/1 و 52/1، 69/1

 آن در نيچنهم .است فرابکر تونیروغن ز يقابل قبول برا

در  يمقدار آلودگ نیدر باالتر ديعدد پراكس زانيم ،پژوهش

در پژوهش  .تمام ارقام در محدوده استاندارد قرار گرفت

 در ديپراكس و تهیدياس يبرا آمدهدستبه ریمقاد ،حاضر

 ينیقزويفتوح و پورهاشم .گرفت قرار فرابکر محدوده

(Hashempour and Fotouhi Ghazvini, 2009 )در 

 در تونیز جیرا رقم چند روغن يفيك يهايژگیو يبررس

 نيب را يآزاد ارقام مورد بررس تهیدياس زانيم ،رودبار منطقه

 ارقام يبرا بيترتبه دياس کياولئ درصد برحسب 5/0تا  32/0
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 زانيم ،در مطالعه حاضر .نمودند گزارش ايكنسروال و يمار

 نيمختلف ب ياستخراج در درصدها از بالفاصله بعد تهیدياس

در  .آمد دست به دياس کيدرصد اولئ برحسب 55/0 تا 22/0

 دررقم زرد  تونیروغن ز تيو كم تيفيك يكه رو يامطالعه

در دو گروه آلوده به مگس  مختلف، يبردارنمونه خیتار شش

 Nouri and) يرازيش و ينور توسط رآلودهيو غ تونیز

Shirazi, 2010 )يهانمونه نيب كه داد نشان جینتاشد،  انجام 

از نظر  يداريمعن تفاوت تونیز مگس به رآلودهيغ و آلوده

 زانيم و داشتوجود  ديو پراكس تهیدياس ک،ياولئ دياس زانيم

 تونیز مگس به آلوده يهادر روغن نمونه ديو پراكس تهیدياس

 بود سالم يهانمونه از آمدهدستبه يهاتونیز روغن از باالتر

 با كه دارد ديتاك مطلب نیا بر زيپژوهش حاضر ن جیكه نتا

 و تهیدياس آمدهدستبه ریمقاد ،يآلودگ درصد زانيم شیافزا

 .داد نشان شیافزا ديپراكس

 يفيك اتيخصوص يرو تونیز وهيم مگس خسارت ريتاث

 چرب، دياس باتيترك د،يپراكس ته،یدياس شامل تونیز روغن

 اكسيد مقابل در پایداري و فنلي تركيبات رطوبت، درصد

-Gómezكاراواكا و همکاران )-توسط گومز شدن

Caravaca et al., 2008 )جینتا. گرفت قرار يبررس مورد 

 زانيبا م ديو پراكس تهیدياس نيب يميمستق رابطه كه داد نشان

 و تهیدياس زانيم شیافزا و وجود دارد تونیخسارت مگس ز

 جینتا با زين مذكور پژوهش در آمدهدستبه ديپراكس ارزش

 .دارد مطابقتپژوهش حاضر 

 Medjkouh et) همکاران و مجکو توسط يامطالعه

al., 2016 )صفر  يبا دو نرخ آلودگ يریالجزا رقم دو يرو

 يهاپارامتر. شد انجام تونیز وهيمدرصد به مگس  100و 

 د،يچرب آزاد، مقدار پراكس ديشامل اس تونیروغن ز تيفيك

232K، 270K گریصفات د يو تعداد ونيداسياكس يداریو پا 

درصد  100از خسارت صفر و  آمدهدستبه يهاروغن در

 يهاروغن داد نشان جینتاقرار گرفت.  يمورد بررس يآلودگ

 مگس به يآلودگ درصد 100 خسارت با يهاتونیز از حاصل

 در .افتندی لياز گروه فرابکر به گروه بکر تقل ،تونیز وهيم

 (Pereira et al., 2004) همکاران و  رایپر كه يامطالعه

 مگس خسارتدرصد  شیبا افزا كه شد گزارش ،دادند انجام

 Verdal" و "Cobrancosa"در روغن دو رقم  تونیز وهيم

Transmontana" يول ،داد نشان شیافزا ديپراكس شاخص 

 232Kصفات  در تونیز وهيمختلف به مگس م يهايدر آلودگ

 صفات جینتا كه نشد مشاهده يداريمعن راتييتغ 270Kو 

232K  270وK  داشتبا پژوهش حاضر مطابقت. 

 يبررسبا  "Rosinjola"بکر رقم  تونیروغن ز تيفيك

 در يخاموش بیضر ته،یدياس مقدار آزاد، چرب دياس صفات

و  50 ،صفر يدرصدها با يحس يابیارز و نانومتر 270 و 232

قرار  يابیمورد ارز تونیز وهيبه مگس م يدرصد آلودگ 100

و  50در سطح  تونیز وهيم مگس به هاوهيم يگرفت. آلودگ

را  تونیروغن ز تيفيك يدرصد به طور قابل توجه 100

 مثبت يحس اتيخصوص و يحس يابیارز نمره. دادكاهش 

كاهش  تونیبه مگس ز يشدت آلودگ شیبا افزا زين هاروغن

 به دنيرس يبراسالم را  وهيم تيپژوهش، اهم نیا جی. نتاافتی

 يمهم اريبس نکته اما كند،يم دیيتا باال تيفيك با تونیز روغن

با وجود خسارت  كهاست نیا رديگ قرار توجه مورد دیبا كه

 در چنانهم ،"Rosinjola"روغن رقم  تون،یز وهيمگس م

 (Brkić Bubola et al., 2018) داشت قرارگروه فرابکر 

حاضر مطابقت داشت. در پژوهش حاضر  قيتحق جیكه با نتا

 يهانمونه در داريمعن اختالف جادیا باعث تونیز مگس

شد.  يمختلف انباردار يهازمان يطآلوده  يهانمونه با شاهد

 وهيم مگس ريتاث زانيم نييتع نهيپژوهش حاضر در زم جیاز نتا

 يانباردار دوره طول در روغن يفيك يپارامترها در تونیز

 آفت ياقتصاد كنترل يراستا در يزیربرنامه در توانيم

 .نمود استفاده

 

 یکل یریگجهینت

 نيب يپژوهش حاضر نشان داد از لحاظ آمار جینتا

 درصد با يهانمونهشده در يريگاندازه يهاشاخص

 يداريمعن اختالف تون،یز وهيم مگس مختلف يهايآلودگ

 يزمانمراحل  نيب يداريمعن اختالف ،نيهمچن. داشت وجود

 40، 30، 20، 10 شاهد، يمارهايت از كدام هر در يبردارنمونه

به آن  دیكه با ي. نکته مهمشد مشاهده يآلودگ درصد 50 و

 رمختلف ب يمارهايت نيبودن اختالف ب داريمعن د،نمو ديتاك

 واقعاً يهاآزمون با اختالف عنوان به يآزمون توكاساس 

 نيقابل توجه ب  يهااختالف انگريب جینتا نی. ااست داريمعن
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 و تونیز وهيم مگس به آلوده يهانمونه با شاهد يهانمونه

 جی. بر اساس نتاباشديم يماندگار مختلف يهازمان ،نيهمچن

 در ديپراكس عددو  تهیدياس زانيم شیافزا درصدآمده دستهب

 مگس به يدرصد آلودگ 50با  يهانمونه در مختلف مراحل

 نشان شیافزاشاهد  مارينسبت به تدرصد  58/57 تا تونیز وهيم

( 33/13) برابر 13از  شيب شیافزا با زين ديپراكس عدد. داد

 يكه برا است يتوجهقابل اريبس زانيكه م بود همراه

 99 آبان ودرصد در مرداد  50و  40، 30 يآلودگ يدرصدها

 است ذكر انیشا. آمد دست به استاندارد مجاز حد از شيب

 طیحاضر در شرا يبررس در يفيك يهاشاخص يريگاندازه

 يدما در وبا پرس سرد  يكشروغنبا استفاده از دستگاه  نهيبه

 شیافزا گونهچيانجام گرفت و ه طيمح يدما يعنی استاندارد

استحصال  در است يهیبد ن،یبنابرا ،وجود نداشت يحرارت

 ریمقاد نیا ،تربزرگ يهانمونه يبرا يعموم طیروغن در شرا

 يديكل لیمسا از يکی موضوع نیا كه افتیخواهند  شیافزا

 نیكه هرچه ا باشديم زمان طول در روغن يدارنگه بحث در

 در را روغن توانيم يشتريكمتر باشد، مدت زمان ب ریمقاد

 استحصال يبرا شوديم شنهاديپ ،نیبنابرا .نمود يدارنگه انبار

 تمام ،يانباردار يبرا بهتر تيفيك باو  ترمطلوب تونیز روغن

 اینکه از جمله ؛دشو تیرعا نهياستخراج به روش به طیشرا

 از شيب روغن استحصالدر زمان  يكشروغندستگاه  يدما

 به وهيمزمان مناسب برداشت  ،نيچنهم. نباشد طيمح يدما

-برداشت تا روغن پس از زمان مدت و شدهانتخاب  يدرست

 روغن بهتا بتوان  ابدی ليتقل ممکن زمان نیكمتربه  يكش

هرچه  .افتیمناسب دست  تهیديو اس ديبا پراكس ياستحصال

 يماندگار زمان مدت ،باشد كمتر هاشاخص نیا هيمقدار اول

  .افتی خواهد شیافزا روغن ينگهدار و

 

 یسپاسگزار

 و 24-47-33-118-971400 مصوب كدبا  وهشژپ نیا

 يكشاورز جیترو و آموزش قات،يتحق سازمان يعلم تیحما

)كشت و صنعت  انيرانیا نیمزارع نو شركت يمال تیحما و

خود را از  يمراتب قدردان سندگانینو .شد انجام( النيگ

 دجها كارشناس) يمحمدصالح مهندس انیجناب آقا

 از یيرضا مهندس و يرين مهندس ،(النيگ يكشاورز

 پروژه نیا در كه النيشركت كشت و صنعت گ كارشناسان

  .دارنديابراز م ،داشتند يهمکار
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Abstract 

The olive fruit fly (Bactrocera oleae) is one of the country's most important pests of olive products. 

The present study was designed to investigate the effect of olive fly damage on the quality of olive oil 

"Zard" cultivar across two years of storage from 2018 until 2020. Treatment levels including control 

and 10, 20, 30, 40, and 50% of olive fruit fly infestation were prepared manually. Then important quality 

indices of oil, including peroxide value, free acidity, and K232 and K270 extinction coefficients, were 

measured during nine stages at intervals of three months. The experiment was performed using a 

statistical design of repeated measures with three replications. The results showed that the differences 

between samples with different infestation percentages were significant in terms of peroxide and free 

acidity indices. Also, significant differences were observed between sampling time stages in each 

treatment level (control, 10, 20, 30, 40, and 50% of olive fly infestation). However, in contrast, the 

difference between the samples was not significant for the extinction coefficients of 232 and 270 

wavelengths. Based on the results, after 24 months, the acidity level in the sample with 50% of olive fly 

infestation increased by 57.58% and, in terms of peroxide value, was associated with a significant 

increase (more than 13 times increase). It should be noted that the value of peroxide for infestation 

percentages of 30, 40, and 50 percent in August 2020 and November 2020 exceeded the standard 

allowable. The results of this study indicate significant differences in peroxide value between control 

samples and samples infested with olive fly and different storage times. Hence, as infestation and storage 

time increases, the quality of olive oil decreases. 
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