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چکیده
برگ زيتون از جنبه دارويی در کاهش فشار خون ،ديابت ،سرطان و تصلب شرائین مؤثر است .در اين تحقیق بر اساس طرح
کامالَ تصادفی ،نمونههای برگ از سرشاخههای انتهايی و میانی شش رقم زيتون  :میشن ،بلیدی ،کرونايکی ،کنسروالیا ،روغنی و
زرد از دو منطقه گرگان و گنبد در ارديبهشت ماه جمعآوری و عصاره متانولی نمونهها (متانول  08درصد) و با استفاده از روش
خیساندن تهیه گرديد .میزان الئوروپین عصارهها توسط دستگاه  HPLCاندازهگیری شد .بر اساس نتايج حاصله حداکثر مقدار
الئوروپین در برگهای میانی رقم روغنی گنبد با میانگین ( 22/083میلیگرم بر گرم) وجود داشت .زيتون در شرايط محیطی گنبد
با دارا بودن اقلیم نیمه خشک ومیانگین نزوالت جوی کمتر و میانگین دمای باالتر نسبت به اقلیم مديترانهای گرگان ،تحت تنش
بوده و در منطقه گنبد نسبت به گرگان ،مواد مؤثره و میزان الئوروپین بیشتری تولید میشود .همچنین میزان ماده آلی در گنبد نسبت
به گرگان کمتر است اما در مورد ساير پارامترهای خاک تفاوت قابل توجهی بین اين دو منطقه وجود نداشت.
واژگان کلیدی :الئوروپین ،برگ زيتون ،رقم و نوع برگ ،گلستان
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های بی مو انجام شده است .که نتايج اثر پیشگیرانه

مقدمه
زيتون گونهههای زراعی از جنس  oleaو تیره

عصاره برگ زيتون و الئوروپین را بر آسیبهای پوستی

Oleaceaeدرختی با قدمت بسیار است که کشت آن از

ناشی از تابش اشعهی ماوراء بنفش و رشد تومورهای

هزاران سههال پیش در شههرم مديترانه با جمعیتهای

سرطانی نشان داد (.)Kimura and Sumiyoshi, 2009

وحشهی شهروع شهده اسهت .امروزه کشت زيتون در

برگ زيتون به دلیل اثرات آنتیاکسیدانی و ضد التهابی

منهاطق جنوبی اروپها ،شهههمال آفريقا و خاور نزديک

پلیفنولهای خود به ويژه الئوروپین و هیدروکسی

توسهعهی زيادی يافته است .اين گیاه با شرايط اقلیمی

تیروزول ،قادر به کاهش آسیب ديدگیهای قلبی و

ايران سهههازگاری دارد و از ارتفاعات سهههرد و معتدل

کبدی است ( .)Poudyal et al., 2010اثر ضد سرطانی

زاگرس و البرز تا حاشههیه کوير مرکزی ديده میشههود

زيتون به دلیل وجود ترکیبات فنولی در آن میباشد.

(ابدالی .)1328 ،از برگ و میوه درخت زيتون در طب

حداقل بخشی از اين ويژگیهای مفید به حضور

سهنتی به عنوان داروی کاهنده فشار خون ،ضد تصلب

الئوروپین و هیدروکسی تیروزول نسبت داده شده است

شههرائین ،ملین ،تب بر ،نیرو بخش ،ضههد عفونی کننده

(.)Han, 2009

مجاری ادراری و مسههکن اسههتفاده میشههده اسههت

عوامل متعددی از جمله شرايط محیطی ،رقم,

(طوالبی .)1328 ،از لحها شهههیمیههايی عملکرد برگ

مراحل رشد و نمو ،روش استخراج ،فرايندهای پس از

زيتون بههه واسهههطههه حضهههور الئوروپین و سههههاير

برداشت و عملیات باغبانی میتوانند بر میزان الئوروپین

سهکوئیريدويدها شهناخته شده است ،اما فالونوئیدها،

عصاره برگ زيتون اثر گذار باشند .جايمند و همکاران

تری ترپنهها و ترکیبهات ديگر نیز از آن جداسهههازی

( )1305میزان الئوروپین نه رقم زيتون خوراکی در

شدهاند (.)Meirinhos et al.,2005

دزفول را با يکديگر مقايسه کردند که بر اساس نتايج

الئوروپین برجسته ترين ترکیب فنولی در بین ارقام

بهدست آمده بین اين نه رقم از تظر میزان الئوروپین

زيتون است و غلظت آن میتواند بیش از  148میلیگرم

اختالف معنیداری وجود داشت .با توجه به اين که در

بر گرم بر اساس وزن تر در زيتونهای بالغ و 28-08

 24استان کشور اقدام به اصالح باغهای زيتون شده

میلیگرم بر گرم بر اساس وزن خشک در برگها باشد.

است و با توجه به اين که از اثرات طبی آن میتوان در

الئوروپین در اغلب جنسها و گونههای تیره زيتون

صنايع دارويی استفاده کرد (جايمند ،)1300 ،شناسايی

وجود دارد و به گروه سکوئیريدوئیدها تعلق دارد.

مکانی که در آن بیشترين ماده مؤثره حاصل شود

ايريدوئیدها و سکوئیريدوئیدها ترکیباتی هستند که

اهمیت دارد .بنابراين در اين زمینه تحقیقاتی انجام شده

اغلب متصل به گلیکوزيد میباشند و از متابولیسم ثانويه

است از جمله بررسی میزان الئوروپین برگ و میوه

ترپنها بهعنوان پیش مادهی آلکالوئیدهای ايندولی

زيتون در سه استان گیالن ،تهران و فارس ،که بر اساس

مختلف ساخته شدهاند ( .)Omar, 2010الئوروپین در

نتايج حاصل از آن بیشترين میزان الئوروپین از استان

کاهش عوارض ناشی از آسیب اکسیداتیو در ديابت

گیالن بهدست آمده است (جايمند .)1300 ،گرگان و

موثر میباشد (.)Al-azzawie and Alhamdani, 2006

گنبد سازگاری زيادی با کشت زيتون داشته ،برای

پژوهشی با هدف بررسی اثرات عصاره برگ زيتون و

توسعهی آن مناسب و از اقلیم مديترانه ای برخوردار

الئوروپین بر آسیب پوستی و بروز تومورهای ايجاد شده

هستند (محمدی .)1301 ،ارقام و ژنوتیپهای زيادی از

توسط تابش طوالنی مدت اشعه ماوراء بنفش در موش

زيتون در نقاط مختلف استان گلستان کشت شده است.
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با توجه به خواص دارويی زياد برگ زيتون و غنی

خصوصیات مورد نظر به آزمايشگاه انتقال داده شدند و

بودن آن از ترکیبات فنولی و اينکه میزان اين ترکیبات

بافت ،اسیديته ،کربنات ،هدايتالکتريکی و درصد

تحت تأثیر رقم ،محیط و سن برگ متغیر است اين

رطوبت اشباع خاک اندازهگیری شد .تجزيه خاک مناطق

پژوهش به منظور بررسی میزان الئوروپین برگهای

مختلف نشان داد که درصد ماده آلی در گرگان بیشتر از

انتهايی و میانی شش رقم زيتون شامل میشن ،بلیدی،

گنبد و  PHخاک هر دو منطقه دارای خاصیت قلیايی

کرونايکی ،کنسروالیا ،روغنی و زرد در دو منطقه گرگان

متوسط بوده است .درصد اشباع خاک نشاندهنده اين

و گنبد انجام شده است.

است که خاکهای اين دو منطقه در گروه خاکهای
نسبتاً سنگین قرار دارند EC .خاک نیز نشاندهنده اين

مواد و روشها

است که خاک اين دو منطقه از نظر زراعی فاقد

نمونه برداری از گیاه :در اين تحقیق برگهای انتهايی و

محدوديت است و همچنین میزان کربنات کلسیم در

میانی شش رقم زيتون شامل روغنی ،1زرد ،2بلیدی،3

خاک گنبد بیشتر از گرگان بوده است (جدول )1

میشن ،4کنسروالیا 5و کرونايکی 0در دو منطقهی گرگان و

زمان و مکان انجام آزمایش :اين آزمايش طی سالهای

و گنبد ،از باغ مرکز تحقیقات کشاورزی ،بهصورت

 1321-22در مناطق گرگان و گنبد انجام شد .گنبد با

تصادفی در ارديبهشتماه جمعآوری شدند ،نمونهها پس

ارتفاع  31/3متر و طول جغرافیايی 55/21/112

از خشک شدن در دمای  48درجه سانتیگراد در آون،

براساس روش دومارتن در اقلیم مديترانهای قرار دارد

آسیاب و الک شدند.

و گرگان با ارتفاع  13متر و طول جغرافیايی

نمونهبرداری از خاک :نمونهبرداری از خاک در يک

 54/21/452در اقلیم نیمه خشک قرار میگیرد .آمار

روزآفتابی و به روش زيگزاگی توسط اوگر و از دو

هواشناسی اين مناطق از اداره کل هواشناسی استان

عمق  38-8و  08-38سانتیمتر انجام شد .نمونههای

گلستان تهیه شد.

خاک پس از خشک شدن جهت اندازهگیری
جدول  :1آنالیز نمونه خاک باغهای زيتون گرگان و گنبد
نمونههای خاک

گرگان)cm( 38-8

گرگان)cm( 08-38

گنبد )cm( 38-8

گنبد)cm( 08-38

بافت خاک

شنی رسی لومی

رسی لومی

شنی رسی لومی

شنی رسی لومی

کربنات خاک%

3/015

3/215

2/45

2/3

ماده آلی%

1/031

1/31

1/344

8/41

اشباع خاک%

50/145

50/321

42/201

54/131

)mmoh/cm( EC

1/224

8/005

1/124

1/242

PH

1/40

1/02

1/00

1/11

4- Mission
5- Concervolia
6- Koroneiki

1- Roghani
2- Zard
3- Belidi
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اندازهگیری الئوروپین با استفاده از دستگاه :HPLC

میکروگرم در محور افقی ( )Xو سطح زير پیک

به منظور تعیین میزان الئوروپین موجود در عصاره از

استانداردها در محور عمودی ( ،)Yبا استفاده از نرمافزار

روش کروماتوگرافی مايع با کارايی باال 1استفاده شد.

اکسل نمودار کالیبراسیون رسم شد و معادلهی خط به

برای اين منظور جهت آمادهسازی نمونه ،نیم گرم برگ

دست آمد.

پودر شده با دقت هزارم توزين گرديد و در  5میلیلیتر

تزریق نمونهها :نمونهها با فیلتر سرنگی  8/4میکرون

متانول  08درصد ( )1:18مخلوط شد و بهمدت  18دقیقه

کامالَ صاف شد .مقدار تزريق نمونه در هر بار 28

در التراسوند قرار داده شد (لوله محتوی محلول کامالً

میکرولیتر بود .با قرار دادن سطح زير پیک نمونهها در

بهوسیله فويل آلومینیومی در برابر نور محافظت گرديد)

معادله خط مقدار الئوروپین بر حسب میلیگرم بر گرم

و بهمدت  12ساعت روی شیکر قرار داده شد ،سپس به

بهدست آمد (شکل .)1

مدت  18دقیقه در  3588دور سانتريفیوژ گرديد .بخش

مشخصات طرح :طرح مورد استفاده فاکتوريل بر پايه

فوقانی محلول بعد از گذشتن از فیلتر سرنگی ،به ظروف

کامالً تصادفی بوده است .اين آزمايش با شش تیمار

مخصوص  HPLCمنتقل گرديد و آماده تزريق به دستگاه

رقم (روغنی ،زرد ،میشن ،بلیدی ،کرونايکی و

 HPLCشد .مشخصات دستگاه به شرح زير بود:

کنسروالیا) ،دو تیمار محل کاشت (گرگان و گنبد) و دو

مدل دستگاه :مرک -هیتاچی ال ،1188 -دتکتور :ديود

تیمار نوع برگ (انتهايی و میانی) در سه تکرار انجام

اری هیتاچی ال ،24582 -آون ستون :هیتاچی ال،23883-

شد .تجزيه و تحلیل نتايج با استفاده از نرمافزار  SASو

نوع ستون :آر پی 104 -با ابعاد  258×4/0میلیمتر و اندازه

رسم نمودارها با استفاده از اکسل انجام شد.

اندازه ذرات  5میکرومتر ،فاز متحرک شامل يک
میلیلیتراسیداستیک 42 ،میلیلیتر آب ديونیزه شده و 58
میلیلیتر متانول با سرعت جريان يک میلیلیتر در دقیقه
و دمای  25درجه سانتیگراد بود.
تهیه استانداردها :برای رسم نمودار کالیبراسیون و
بهدست آوردن معادلهی خط ،ابتدا غلظتهايی به مقادير
( 288 ،188 ،28 ،18و  088میلیگرم بر لیتر) از
استاندارد الئوروپین تهیه شد( .استاندارد الئوروپین از

شکل  :1کروماتوگرام نمونه استاندارد

شرکت  sigmaخريداری شد ).برای تهیه غلظتهای
نتایج

مورد نیاز مقداری از محلول ذخیره برداشته شد و با

بر اساس نتايج حاصل از جدول تجزيه واريانس

حجم معینی متانول رقیق شد.
رسم منحنی کالیبراسیون :پس از آماده شدن

(جدول  )2تمام تیمارها و اثرات متقابل آنها در سطح

غلظتهای استاندارد مقدار  28میکرولیتر از هر يک از

 1درصد اثر معنیداری بر میزان الئوروپین برگ زيتون

غلظتها به دستگاه کروماتوگرافی تزريق شد .با قرار

داشتند.

دادن اعداد مربوط به غلظت استانداردها برحسب
3- Column oven L-2300
4- Reverse Phase-18

1- HPLC
2- Diode array detector Hitachi L-2450
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جدول  :2جدول تجزيه واريانس میزان الئوروپین برگ زيتون
تیمار

رقم

منطقه

نوع برگ

رقم ×منطقه

الئوروپین

**182/82

**15/031

**412/205

**111/821

رقم× نوع

منطقه×

برگ

نوع برگ

**50/502

**21/138

رقم×منطقه×برگ

خطا

**131/321

8/822

ضريب
تغییرات
1/301

مقایسه میانگین اثر متقابل نوع برگ و رقم :میزان

رقم روغنی (10/120میلیگرم بر گرم) و حداقل مقدار

الئوروپین در برگهای میانی بیشتر از برگهای انتهايی

آن در برگهای انتهايی کنسروالیا ( 5/421میلیگرم بر

بوده است .حداکثر مقدار الئوروپین در برگهای میانی

گرم) مشاهده شده است (شکل .)2

20

a

b

c

e
g

h

10

i

k

f
n

5
بلیدی

میشن

زرد

روغنی

کنسروالیا

کرونايکی

بلیدی

میشن

زرد

روغنی

میانی

کنسروالیا

0

j

کرونايکی

الئوروپین )(mg/g

15

d

انتهايی

شکل :2مقايسه میزان الئوروپین تحت تأثیر تیمار نوع برگ و رقم

مقایسه میانگین اثر متقابل منطقه و نوع برگ :میزان

 13/32میلیگرم بر گرم کمترين میزان آن در برگهای

الئوروپین در برگهای میانی بیشتر از انتهايی بوده است.

انتهايی گرگان ( 1/524میلیگرم بر گرم) وجود دارد

بیشترين میزان آن در برگهای میانی منطقه گرگان

(شکل.)3
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شکل :3مقايسه میزان الئوروپین تحت تأثیر تیمار منطقه و نوع برگ

مقایسه میانگین اثر متقابل منطقه و رقم :بیشترين میزان

آن نیز در رقم روغنی در گرگان ( 1/082میلیگرم بر

الئوروپین مربوط بوده است به رقم روغنی در گنبد

گرم وزن خشک) مشاهده شده است (شکل .)4

( 21/00میلی گرم بر گرم وزن خشک) و کمترين میزان
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شکل :4مقايسه میزان الئوروپین در دو منطقه و شش رقم

مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای منطقه ،رقم و

بودند و کمترين میزان آن به برگهای انتهايی رقم

نوع برگ :برگهای میانی رقم روغنی در گنبد با

بلیدی در گرگان با میانگین  8/324تعلق داشت

میانگین  22/083میلیگرم بر گرم حداکثر مقدار را دارا
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همچنین ارتباط مراحل رشد گیاه با مقدار اين مواد،

بحث
همانطور که در نتايج مشاهده شد میزان الئوروپین

زمان جمعآوری گیاهان دارويی از اهمیت زيادی

در برگهای میانی و در منطقه گنبد بیشتر از برگهای

برخوردار است (مجنون حسینی و دوازده امامی،

انتهايی و منطقه گرگان بوده است .همچنین میزان

 .)1300برگهای انتهايی معموالً برگهای سال جاری

الئوروپین بسته به رقم زيتون متفاوت است .بهعلت

هستند که اندازه کوچکتر ،ضخامت کمتر و کلروفیل

تغییر عوامل محیطی طی فصلول و ماهها و اثری که اين

کمتری نسبت به برگهای میانی دارند بنابراين

عوامل بر کمیت و کیفیت مواد مؤثره میگذارند و

فرايندهای مربوط به تولید الئوروپین در آنها کمتر
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انجام میشود .مالیک ()Malik and Bradford, 2006

مختلف بسیار متغیر است .میزان الئوروپین نه رقم زيتون

گزارش کرد میزان الئوروپین در میوه با رشد مادگی به

خوراکی در دزفول با يکديگر مقايسه شد که بر اساس

سرعت افزايش يافته و با بلوغ میوه به سرعت کاهش

نتايج بهدست آمده نمونه برگ زيتون خرمآبادی

می يابد .اما در مورد برگهای جوان و بالغ بهترتیب با

بیشترين میزان الئوروپین را دارا بوده است (جايمند و

میانگینهای  30/13و  34/81میلیگرم بر گرم اختالف

همکاران .)1305 ،محل رشد و نمو گیاهان دارويی ،از

معنیداری مشاهده نشده است .برگهای بالغ

لحا ارتفاع از سطح دريا ،شیب و عرض جغرافیايی و

آنتیاکسیدان بیشتری نسبت به برگهای جوان زيتون

اثری که اين عوامل بر شرايط اقلیمی مانند نور ،دما ،و

داشتند و همچنین محتوی سطوح باالتری از ايزومرهای

رطوبت نسبی میگذارند ،بر متابولیسم و سنتز مواد

ورباسکوزيد و فرمهای گلیکوزيله لوتئولین هستند .در

مؤثره گیاه دارويی تأثیر بسیاری دارند (مجنون حسینی

حالی که برگهای جوان حاوی الئوروپین بیشتر و

و دوازده امامی .)1300 ،انصاری و همکاران ( Ansari

فالونوئیدهای آگاليکون هستند .که نتايج مالیک با نتايج

 )et al., 2010به بررسی میزان الئوروپین برگهای

ما مطابقت نداشت که علت آن میتواند اثرات محیطی و

زيتون در  0منطقه ايران :سرپل ذهاب ،کرمانشاه ،کرمان،

فصلی باشد .ابراهیمی و همکاران گزارش کردند

شیراز ،پاوه ،آمل ،بهشهر و رودبار پرداختند بر اساس

ترکیبات فنولی برگ زيتون در فوريه يعنی زمانی که

نتايج حاصله شیراز با داشتن حدود  13 m/gmالئوروپین

برگها کامالً توسعه يافتهاند ،نسبت به اکتبر که برگها

بیشترين میزان اين ماده را دارد .الئوروپین مهمترين

هنوز در حال رشد هستند ،بیشتر است .اين نتايج نشان

ترکیب فنولی برگ زيتون است و میزان آن در اين گیاه

دهنده اين فرضیه است که تجمع ترکیبات فنولی زمانی

میتواند به  08تا  28میلیگرم در ماده خشک برسد.

که رشد برگ کاهش میيابد فعال تر میشود و به نظر

جايمند و همکاران میزان الئوروپین را در سه استان

میرسد که تجمع ترکیبات فنولی يک فرايند منظم

تهران ،گیالن و فارس در  12ماه سال اندازهگیری کردند

وابسته به زمان باشد ( .)Brahmi et al., 2012روشهای

طبق نتايج آنان باالترين میزان الئوروپین از استان گیالن

ازدياد غیر جنسی زيتون از راه قلمه زدن ،پاجوش و

و تهران در تیرماه و در استان فارس در شهريورماه

پیوند باعث تکثیر و گسترش کلونهای مفیدی از اجداد

بهدست آمد (جايمند و همکاران .)1300 ،از آنجا که با

زيتونهای امروزی شده است .بهعالوه جهشهای

توجه به اقلیم و جدول بررسی نمونه خاک مناطق

جنسی به صورت طبیعی يا مصنوعی در قرون متمادی

احتماالً درختان زيتون در گنبد تحت تنش بیشتری

انجام شده است که ژنوتیپها و تحت تأثیر شرايط

نسبت به گرگان قرار دارند بنابراين برگهای زيتون در

محیط فنوتیپها را ايجاد کرده است .يکی از صفات

گنبد متابولیتهای ثانويه بیشتری دارند .براساس روش

برجسته و مخصوص زيتون ،قابلیت انعطافپذيری

دو مارتن گنبد در اقلیم نیمه خشک و گرگان در اقلیم

ارقام آن در برخی مناطق جغرافیايی است (درويشیان،

مديترانهای قرار دارد که نشاندهنده میزان بارش کم و

 .)1310میزان ترکیبات ثانويه برگ زيتون به خصوص

میانگین دمای بیشتر در گنبد است پتريديس و همکاران

ترکیبات فنلی در بین ارقام مختلف متفاوت است.

بیان کردند با افزايش تنش خشکی میزان فنل کل،

هاشمی و همکاران ( )1301میزان الئوروپین  13رقم

الئوروپین و فعالیت آنتیاکسیدانی در برگهای زيتون

زيتون کشت شده در شهرستان خرمآباد را مورد مطالعه

افزايش می يابد ( .)Pteridis et al., 2012همچنین در

قرار دادند و مشخص شد که میزان اين ماده بین ارقام

پژوهشی اثر سطوح مختلف آبیاری بر محتوای
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الئوروپین زيتون در طی فصل زراعی بررسی شده است،

به اينکه برگ زيتون منبع غنی و ارزان قیمت الئوروپین

که نشان داد برگهای زيتون مقدار قابل توجهی

است و اين ترکیب به دلیل خواص آنتیاکسیدانی باالی

الئوروپین در رژيم خشکی در طی تابستان دارند و با

خود در درمان بسیاری از بیماریها کاربرد دارد،

افزايش آبیاری میزان آن کاهش میيابد ( Yazici et al.,

بنابراين برگ زيتون در منطقه گنبد خواص دارويی و

 .)2012در نمونهبرداری خاک منطقه میزان پارامتر ماده

آنتیاکسیدانی باالتری نسبت به گرگان دارد و برگهای

آلی در گنبد نسبت به گرگان کمتر بوده است ،ولی به

میانی رقم روغنی نیز میتوانند منبع مناسبی برای اين

طور کلی خاک دو منطقه تفاوتی از لحا

ترکیب ارزشمند باشند.

ساير

خصوصیات نداشت .از بین ارقام مورد بررسی رقم
بومی روغنی در گنبد بیشترين میزان الئوروپین را دارا

منابع

بوده است و در تمام ارقام و در هر دو منطقه ،برگهای

-1ابدالی ،ن ،.حسینی مزينانی ،م ،.عطايی ،س ،.حسینی ،م،.

میانی الئوروپین بیشتری نسبت به برگهای انتهايی

نقوی ،م .1328 .بررسی میزان تنوع در چهار رقم زيتون

داشتند ،که علت اين امر میتواند مربوط به تکامل

ايرانی با صفات مورفولوژيک و نشانگرهای مولکولی

يافتگی بیشتر برگهای میانی نسبت به انتهايی باشد .با

( .(RAPDمجله زيستشناسی ايران ،24:0 ،صفحات
.000-012

توجه به اينکه الئوروپین دارای اثرات دارويی بسیاری

-2جايمند ،ک ،.رضايی ،م ،.آبروش ،ز ،.گلی پور ،م ،.شريفی،

از جمله فعالیت آنتیاکسیدانی (،)Jemai et al., 2009

م .1305 .استخراج و تعیین میزان ترکیب الئوروپین در 2

آنتی باکتريالی ( ،)Fleming et al., 1973درمان

رقم زيتون  Olea europaea L.کشت شده در ايستگاه

ناراحتیهای قلبی ( )Huang et al., 2010و خواص

تحقیقاتی فدک (دزفول) .فصلنامه علمی پژوهشی

ضدسرطانی است ()Kimura & sumiyoshi, 2009

تحقیقات گیاهان دارويی و معطر ايران.04-10 :1 ،

منطقه گنبد با شرايط اقلیمی و محیطی ذکر شده

 -3جايمند ،ک ،.رضايی ،م ،.نجفی آشتیانی ،ا ،.گلی پور ،م.

میتواند مکان مناسبی جهت کشت زيتون به منظور

 .1300استخراج و مقايسه میزان الئوروپین از برگ و

تولید میوه

میوه گیاه زيتون  Olea europaea L.در سه استان

خوراکی و عملکرد محصول به دلیل شرايط اقلیمی نیمه

گیالن ،تهران و فارس .فصلنامه ی پژوهشهای علوم

خشک ممکن است مکان مناسبی برای برخی ارقام

گیاهی.0-1 :13 ،

کاربرد برگهای آن باشد البته از لحا

-4درويشیان ،م .1310 .در ترجمه زيتون ،لوزرت ،ر،.

نباشد زيرا بهترين شرايط اقلیمی جهت کشت زيتون

بروس ،ژ .نشر آموزش کشاورزی 225 ،ص.

اقلیم مديترانهای است.

-5طوالبی ،پ ،.طوافی ،م ،.ابراهیمی ،س ،.نصرتی ،س،.
احمندوند ،ح .1328 .عصاره هیدروالکلی برگ زيتون در

نتیجهگیری نهایی

مهار نفروتوکسیتی ناشی از جنتامايسین .يافته،42:3 ،

برگ زيتون درگنبد به دلیل شرايط اقلیمی و آب و

صفحات .01-18

هوايی خشک تر نسبت به گرگان دارای میزان الئوروپین

-0مجنون حسینی ،ن ،.دوازده امامی ،س .1300 .زراعت و

بیشتری بود .بین ارقام مورد بررسی رقم روغنی در هر

تولید برخی گیاهان دارويی و ادويهای ،انتشارات

دو منطقه بیشترين میزان الئوروپین را داشت و برگهای

دانشگاه تهران 388 ،ص.

میانی نسبت به برگهای انتهايی در هر دو منطقه ودر
تمام ارقام دارای میزان الئوروپین بیشتری بودند .با توجه
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