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ارزیابی تنوع ترکیبات بیوفنلی میوه چهار رقم زیتون در مناطق محتلف استان لرستان
Investigation of Biophenolic Compounds Diversity of Four Olive Fruit Cultivars in
Different Regions of the Lorestan Province
عبداله احتشامنیا *1و بهمن زاهدی
تاریخ دریافت94/10/14 :
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تاریخ پذیرش95/04/29 :

چکیده
رویشگاههای مختلف با شرایط آب و هوایی متنوع اثرات متفاوتی بر رشد و میزان متابولیتهای ثانویه گیاهان دارند .آگاهی از ترکیباات
شیمیایی گیاه در مناطق مختلف به شناخت اثر شرایط آب و هوایی بر این ترکیبات کمک میکند .در ایان پاووه ترکیباات بیاوفنلی
میوه چهار رقم زیتون با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال ( )HPLCشناسایی شدند .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقاام
مختلف زیتون موجود در مناطق مختلف از نظر ترکیبات بیوفنلی دارای تنوع معنیداری هستند .در بین ارقام زیتاون ماورد بررسای در
مناطق مختلف ،بی ترین ضریب تنوع  45/08و  45/03درصد بهترتیب برای ترکیبات دیآلدئید-اولئوروپئین آگلیکاون و آپیاونین -7
گلیکوزید بهدست آمد .مقایسه میانگینها نشان داد در ترکیبات مورد بررسی باالترین مقادیر را اولئاوروپئین در هار ساه منققاه ماورد
بررسی داشت .اثر متقابل منققه و رقم نشان داد که رقم سویالنا در دو منققه کوهدشات و خرمآبااد و ساسس رقام مانزانیاا در منققاه
ویسیان بهترتیب باالترین مقادیر را برای ترکیبات بیوفنلی اولئاوروپئین ،آپیاونین -7گلیکوزیاد ،لوتئاولین -7گلیکوزیاد و ورباساکوزید
نسبت به سایر ارقام در مناطق مختلف داشتند .تجزیه خوشهای ترکیبات بیوفنلی در فاصاله  -19/79تعاداد دو گاروه را متماایز نماود.
دیاگرام پراکن ارقام در مناطق مختلف با استفاده از مؤلفه اول و دوم نشان داد که پراکن نمونهها براساس دو مولفه اصلی باا تجزیاه
خوشهای همخوانی داشت ،بهطوریکه در نمونههای مربوط به کوهدشت رقم سویالنا ،خرمآباد رقم سویالنا و ویسیان رقم مانزانیا در یک
گروه متمایز قرار گرفتند که باالترین مقادیر را از نظر ترکیبات بیوفنلی مورد بررسی در این مقالعه داشتند.
واژههای کلیدی :متابولیتهای ثانویه ،ضریب تنوع ،اولئوروپئین ،ترکیبات بیوفنولی

 1و  .2استادیاران گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان ،خرمآباد
Email: ab.ehteshamnia@gmail.com
* :نویسنده مسئول
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بستگی به فاکتورهای متعددی دارد ،اما مهمترین آنها نحوه
استخراج روغن زیتون و شرایط نگهداری روغن زیتون است
(باسکو .)1996 ،4روغن زیتون یکی از مشهورترین و با ارزشترین
روغنهای خوراکی میباشد که تقاضا و استفاده از آن بهطور
روزافزون افزای مییابد .اثرات سالمتی بخ  ،ارزش تغذیهای و
پایداری اکسیداتیو باالی روغن زیتون بهعلت میزان زیاد
اسیدهای چرب تک غیر اشباع بهخصوص اسید اولئیک و نیز
آنتیاکسیدانهای طبیعی (ازجمله فنلها و توکوفرولها) و
سقح پایین اسیدهای چرب آزاد ،رنگدانهها ،هیدروکربنها و
تشکیل
ترکیبات اکسیوندار شده و در نتیجه کاه
رادیکالهای آزاد در روغن میباشد (کاراسکو 5و همکاران،
2005؛ کاسال 6و همکاران2010 ،؛ علیاکبریان 7و همکاران،
 .)2011دئیدا 8و همکاران ( ،)1994ارتباط میان کیفیت روغن
زیتون و شرایط محیقی را بررسی کردند نتایج آنها نشان داد
که روغن بهدست آمده از زیتونهای نواحی مرتفع ،کیفیت
باالتری دارد .آگویلرا 9و همکاران ( ،)2005به این نتیجه رسیدند
که نوع و میزان ترکیبات شیمیایی موجود در روغن زیتون
(ازجمله ترکیب اسیدهای چرب ،ترکیبات آنتیاکسیدانی و
رنگدانهها) نشاندهنده کیفیت آن است که به عواملی مانند
رقم ،شرایط اقلیمی ،روش استخراج و مرحله رسیدگی میوه
زیتون بستگی دارد .تحقیقات تورا 10و همکاران ( ،)2007نشان
داد که میزان توکوفرولها 11در ارقام مختلف به نوع رقم ،میزان
پلیفنلها ،12منققه کشت گیاه و میزان اسیدهای چرب بستگی
دارد .میزان و نوع بیوفنولها در زیتون بستگی به عواملی نظیر
نوع رقم ،آب و هوا ،محل کشت ،میزان رشد گیاه و نیز روش
استخراج دارد .در ایران انواع گوناگونی از درختان زیتون کشت
شدهاند که درصد اولئوروپئین در برگ این درختان با توجه به
رقم کشت شده ،زمان و محل کشت میتواند متفاوت باشد
(البرزی .)1387 ،علوی رفیعی و همکاران ( ،)1391به بررسی
ترکیبات موجود در روغن ارقام مختلف زیتون پرداختند ،میزان
ترکیبات توکوفرولی روغنهای زیتون بهطور معنیداری با
یکدیگر تفاوت داشت و گزارش شد به دالیلی از قبیل نوع رقم
متفاوت ،شرایط کاشت ،داشت و برداشت و شرایط نامناسب
تولید ،حمل و نگهداری محصول روغنهای زیتون ایرانی دارای
ساختار شیمیایی و اکسایشی متفاوتی هستند .در تحقیق

مقدمه
زیتون ( )Olea europaea L.یکی ازقدیمیترین محصوالت
درختی است که از هزاران سال پی در منققه شرق مدیترانه
با کشت جمعیتهای وحشی آن شروع شده و امروزه در مناطق
جنوبی اروپا ،شمال آفریقا و شرق نزدیک توسعه زیادی یافته
است (برتینی .)1960 ،1این گیاه توانسته است بهخوبی با
اقلیمهای متنوع و ریزاقلیمهای فراوان ایران سازش یابد،
بهطوریکه از ارتفاعات سرد و معتدل زاگرس و البرز تا حاشیه
کویر مرکزی میتوان آنرا مشاهده نمود (طباطبایی.)1374 ،
براساس آمار سازمان خوار و بار کشاورزی جهانی (فائو) ،سقح
زیرکشت زیتون در جهان در سال  10231256 ،2012هکتار و
تولید جهانی آن معادل  16682483تن بوده است .از نظر
سقح زیر کشت بهترتیب اسسانیا با  2427هزار هکتار ،تونس با
 1800هزار هکتار و ایتالیا با  1125هزار هکتار بی ترین سقح
زیر کشت را به خود اختصاص دادهاند .از نظر تولید اسسانیا با
 3626هزار تن ،ایتالیا با  3017هزار تن و یونان با  2080هزار
تن در مکانهای اول تا سوم قرار دارند .ایران از نظر سقح زیر
کشت با  29000هکتار مقام نوزدهم و از لحاظ تولید با 40000
تن مقام  23را در جهان بهدست آورده است (فائو.)2012 ،2
درخت زیتون به دلیل مقاومت به کمآبی و سازگاری با
خاکهای کم بازده و فقیر و تولید محصول با ارزش و کم هزینه
از نظر اقتصادی بسیار حایز اهمیت بوده که به محصول ثروتمند
خاکهای فقیر مشهور است .روغن و کنسرو ،مهمترین
فرآوردههای آن محسوب میشوند .کشورهایی همانند اسسانیا،
ایتالیا ،تونس ،ترکیه ،پرتغال ،یونان ،مراک  ،الجزایر ،سوریه و
آرژانتین بی ترین سقح زیر کشت و تولید زیتون در دنیا را به
عهده دارند .بی ترین میزان تولید روغن زیتون جهان به کشور
اسسانیا تعلق دارد و پس از آن ایتالیا و یونان قرار دارند
(محمدی و وکیلی .)1385 ،در زمینه تعیین ارقام سازگار با
مناطق مختلف ،تحقیقات گستردهای در ایران و جهان انجام
شده یا در حال انجام است .روغن زیتون حاوی بی از 30
ترکیب فنولی متفاوت است که بسیاری از آنها در مقاومت
روغن زیتون به فساد اکسیداتیو نق مؤثری دارند .همچنین
رابقه مستقیمی بین میزان ترکیبات فنولی و مقاومت روغن
زیتون بکر وجود دارد .مهمترین ترکیبات فنولی روغن زیتون،
اولئوروپئین ،هیدروکسی تیروزول و تیروزول میاشند که با
افزای درجه رسیدگی میوه زیتون ،مقدار اولئوروپئین کاه
مییابد (بالدیولی .)1996 ،3میزان ترکیبات فنولی روغن زیتون

4. Boskou
5. Carrasc
6. Casal
7. Aliakbarian
8. Deidda
9. Aguilera
10. Tura
11. Tocopherols
12. Poly phenols

1. Bertini
2. FAO
3. Baldioli
196

فنآوری تولیدات گیاهی /جلد هفدهم /شمارة اول /بهار و تابستان 96

دیگر و میزان این ماده در برگ رقم ماری زیتون با (150)±20
میلیگرم در گرم در مقایسه با رقم سویالنا و رقم کرونایکی،
بیشتر بود .همچنین اختالف میزان اولئوروپئین در ارقام
مختلف زیتون کامالً معنیدار بود .فهیم دان و همکاران
( )1387به بررسی میزان ترکیبات فنولی و توکوفرولی در
تعدادی از روغنهای زیتون تجاری ایرانی با استفاده از
کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال پرداختند .این دو ترکیب در
هفت نمونه روغن زیتون تجاری ایرانی بهطور تصادفی از مراکز
خرید جمعآوری و مقدار و اجزاء ترکیبات فنولی و توکوفرولی با
دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال مورد ارزیابی قرار
گرفت .نتایج بهدست آمده نشان داد که میزان ترکیبات فنولی
روغنهای زیتون ایرانی مورد آزمون بسیار ناچیز بود و در گروه
روغنهای زیتون با میزان پلی فنل کم قرار گرفتند .همچنین
میزان ترکیبات توکوفرولی نیز کم بود که میتواند بهعلت اعمال
فرایند تصفیه شدید در روغنهای زیتون ایرانی و عدم کاربرد
بستهبندی مناسب در روغنهای زیتون ایرانی باشد .با توجه به
اینکه مناطق جغرافیایی مختلف دارای شرایط محیقی متفاوتی
میباشند ،بهنظر میرسد اثرات متفاوتی بر رشد گیاهان دارند و
شرایط آب و هوایی میتواند میزان مواد شیمیایی یا مواد موثره
گیاهی را تحت تأثیر قرار دهد .با توجه به احداث باغهای زیتون
جدید در استان لرستان و اینکه تاکنون پووهشی در زمینه
انتخاب ارقام مناسب در استان لرستان گزارش نشده است ،این
پووه با هدف بررسی و مقایسه مقادیر و نوع ترکیبات
شیمیایی میوه ارقام زیتون در مناطق مختلف استان لرستان و
بهمنظور معرفی رقم یا ارقام مناسب در مناطق مختلف از نظر
ترکیبات شیمیایی میوه انجام شده است.

فرزامی سسهر و همکاران ( )1391استخراج و مقایسه میزان ماده
اولئوروپئین در ارقام گوناگون زیتون در دو منققه رودبار و فارس
پرداختند .نتایج این مقالعه نشان داد که باالترین میزان ترکیب
اولئوروپئین میوه در فارس مربوط به زیتون زرد به میزان 34/31
میلیگرم در گرم و در رودبار مربوط به زیتون فیشمی بهمیزان
 30/25میلیگرم در گرم بود ،در صورتی که پایینترین میزان
ترکیب اولئوروپئین میوه در منققه فارس مربوط به زیتون
میشن به میزان  9/55میلیگرم در گرم و در منققه رودبار
مربوط به زیتون لچیو بهمیزان  10/23میلیگرم در گرم بود.
بلندنظر و همکاران ( )1392به بررسی تغییرات درصد روغن و
پلیفنول تام در سه رقم زیتون در طول دوره رسیدگی
پرداختند .در ارقام مورد بررسی در این مقالعه شامل زرد
(ایران) ،کرونایکی (یونان) و آربکین (اسسانیا) در چهار ماه مرداد،
شهریور ،مهر و آبان درصد روغن در میوه این ارقام از طریق روش
سوکسله و ترکیب پلیفنول توسط  HPLCاندازهگیری شد .نتایج
این بررسی نشان داد که با توجه به اینکه نمونهها در ماههای
مختلف برداشت شدند ،میزان پلیفنولها با افزای رسیدگی
افزای یافتند ،ولی در رقم آربکین میزان پلیفنول در طول دوره
رسیدگی تغییر معنیداری نداشت .اما در ارقام زرد و کرونایکی
روند افزایشی دیده شده است ،که این تغییرات تحت تأثیر شدید
ژنتیک قرار دارند .در دوره آخر رسیدگی بی ترین توازن در
اسیدهای چرب در رقم کرونایکی مشاهده شد .درصد روغن در
تمام ارقام با افزای رسیدگی افزای پیدا کرد .در مجموع به
نظر میرسد از لحاظ درصد روغن و پلیفنولها رقم کرونایکی از
کیفیت بیشتری برخوردار است .میررضایی رودکی و همکاران
( )1393به بررسی اثر تصفیه بر خصوصیات کیفی روغن زیتون
بکر حاصل از دو رقم بلیدی و آربیکینا پرداختند .نتایج این
تحقیق نشان داد با توجه به درصد رطوبت مشابه ،روغن میوه
کامل ،هسته و گوشت دو رقم زیتون تفاوت معنیداری داشت و
در رقم آربیکینا بیشتر از بلیدی بود .همچنین ،بین میزان درصد
اسید چرب آزاد دو رقم زیتون مورد مقالعه تفاوت معنیداری
مشاهده شد .در پووه دیگر ،البرزی ( )1387برگ سه رقم
ماری زیتون ،سویالنا و کرونایکی در تیرماه  87از سه منققه
خرمآباد ،پلدختر و رودبار جمعآوری و با استفاده از روشهای
مختلف استخراج اولئوروپئین از برگهای پودر شده بررسی و
استخراج طی دو مرحله  30دقیقهای در حمام فراصوت توسط
 10میلیلیترحالل اتانول -آب ( )70 :30انتخاب گردید .برای
اندازهگیری کمی اولئوروپئین در نمونههای استخراجی از
دستگاه  HPLCبا ستون  C-8استفاده شد .بررسی غلظت
اولئوروپئین در این تحقیق نشان داد که بهطورکلی میزان
اولئوروپئین در منققه رودبار بیشتر از میزان آن در دو منققه

مواد و روشها
با توجه پراکن باغهای زیتون در مناطق مرکزی و جنوب
استان لرستان سه منققه شامل خرمآباد در بخ مرکزی و
ویسیان و کوهدشت در بخ های جنوبی استان انتخاب شدند
(جدول  .)1آزمای مورد مقالعه در مناطق خرمآباد ،کوهدشت
و ویسیان بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با دو فاکتور شامل
فاکتور اول منققه (در سه سقح شامل مناطق کوهدشت،
خرمآباد و ویسیان) و فاکتور دوم ارقام مختلف زیتون (در چهار
سقح شامل ارقام کنسروالیا ،1سویالنا ،2مانزانیا 3و روغنی 4در
چهار تکرار و هر تکرار شامل سه درخت در سال  1392انجام

1 . Konservolia
2 . Sevillana
3 . Manzanilla
4 . Roghani
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اواخر آذر ماه در خرمآباد برداشت شد .میوههای رسیده از چهار
طرف درخت و از ارتفاع بین  150تا  170سانتیمتری سقح
زمین چیده شدند .بهطور میانگین برای هر تکرار ،از هر درخت
 50عدد میوه زیتون بهصورت تصادفی جمعآوری و در
پاکتهای جداگانهای قرار داده شد.

شد .جهت بررسی اثر مناطق مختلف تجزیه واریانس مرکب
دادهها انجام شد.
مواد گیاهی از درختان 14-16ساله زیتون برداشت گردید.
کلیه مراقبتهای داشت شامل تغذیه و آبیاری برای همه
درختان در مناطق مختلف بهطور یکسان انجام گرفت .میوه
ارقام در مناطق مورد بررسی از اواسط آبان ماه در کوهدشت تا

جدول  :1مشخصات اقلیمی مناطق نمونهبرداری شده در استان لرستان
Table 1: Geographycal and climate characteristics of sampling regions in Lorestan province
متوسط دمای روزانه متوسط رطوبت نسبی
متوسط بارندگی
ارتفاع از سقح
عرض
طول
(درصد)
(سانتیگراد)
ساالنه (میلیمتر)
دریا (متر)
جغرافیایی
جغرافیایی

مناطق
Regions

کوهدشت

Longitude

Latitude

)Altitude (m

Average of
)rainfall (mm

Average of daily
)temperature (°C

Average of relative
)humidity (%

'47° 39

'33° 31

940

405

18.4

47

میانگین
روزهای آفتابی
No. of clear
days
238.2

Kouhdasht

خرم آباد

'47° 50

'33° 69

1400

519

17.2

46

225

Khorram-Abad

ویسیان

'47° 02

'33° 29

1044

519

17.5

46

228

Veysian

میکرون عبور داده شد .از این عصاره به دستگاه  HPLCتزریق
گردید (ژاپن-لوجانا و الکو دی کاسترو .)2006 ،مواد شیمیایی و
حاللهای مورد استفاده در این پووه از شرکتهای مرک و
شارلو خریداری شدند.

ارزیابی ویژگیهای شیمیایی
بدین منظور  20میکرولیتر عصاره میوه به کروماتوگرافی فاز
معکوس  Lichrosphere- 100به طول  25سانتیمتر،
ققرداخلی  4/5میلیمتر و ققر ذرات  5میکرون در دستگاه
 HPLC1مدل  Unicam- crystal- 200تزریق گردید .فاز
متحرک بهصورت گرادیان از دو محلول ( Aاسید استیک ش
درصد و دو میلیمول استات سدیم) و محلول  Bشامل
استونیتریل خالص با سرعت یک میلیلیتر بر دقیقه حرکت
داشت .برنامه زمانی شستشو شامل  25دقیقه محلول  Aاز 100
درصد به  50درصد رسید .در فاصله  25-26دقیقه این نسبت
از  50درصد به صفر درصد میرسد و تا  40دقیقه بهطول
انجامید .دتکتور از نوع  Diod arrayو در طول موج  280نانومتر
تنظیم گردید .کمیت و نوع مواد براساس زمان بازداری و سقح
زیر منحنی پیکهای خروجی و مقابقت آنها با پیکهای
استاندارد مشخص گردید (ژاپن-لوجانا و الکو دی کاسترو،2
.)2006

تجزیه و تحلیل دادهها
دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار آماری
مورد بررسی و مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن
در سقح احتمال پنج درصد مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار
گرفتند .جهت سهولت در درج نام ارقام در مناطق مختلف ،از
عالمت اختصاری مربوط به آنها در جدول  2استفاده گردید.
Minitab

نتایج و بحث
کروماتوگرام ترکیبات بیوفنولی میوه زیتون
کروماتوگرام  HPLCترکیبات بیوفنولی میوه زیتون در شکل 1
و جدول  3نشان داده شده است .در تحقیق وینها 3و همکاران
( )2005ترکیبات فنلی میوه  18رقم زیتون در مناطق مختلف
پرتغال بررسی شد و ش ترکیب فنلی هیدروکسی تیروزول،
لوتئولین -7گلیکوزید ،اولئوروپئین ،روتین ،آپیونین -7
گلیکوزید و لوتئولین در همه نمونهها شناسایی گردید که از
نظر ترکیبات لوتئولین -7گلیکوزید ،اولئوروپئین ،آپیونین -7
گلیکوزید مشابه این تحقیق بود.

عصارهگیری میوه
دو گرم از بافت میوه زیتون در  15میلیلیتر حالل استخراج
شامل  70درصد اتانول و  30درصد آب وارد شده و هموژنیزه
گردید و بهمدت  12ساعت در بنماری با دمای  40درجه قرار
داده شد .سسس در  2500دور در دقیقه بهمدت  10دقیقه
سانتریفیوژ شده و محلول رویی برداشت و از فیلتر 0/45
1. High Performance Liquid Chromatography
2. Japon-Lujana and Luque de Castro

3. Vinha
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 حروف اختصاری منظور شده برای ارقام زیتون در مناطق مختلف:2 جدول
Table 2: Considered abreviations for the olive cultivars in different regions
حروف اختصاری
رقم
منققه
Abreviations

Cultivar

کوهدشت×کنسروالیا
Kuh×Kons
کوهدشت×روغنی
Kuh×Rogh
کوهدشت×مانزانیا
Kuh×Manz
کوهدشت×سویالنا
Kuh×Sevi
خرم آباد×کنسروالیا
Kho×Kons
خرم آباد×روغنی
Kho×Rogh
خرم آباد×مانزانیا
Kho×Manz
خرم آباد×سویالنا
Kho×Sevi
ویسیان×کنسروالیا
Vey×Kons
ویسیان×روغنی
Vey×Rogh
ویسیان×مانزانیا
Vey×Manz
ویسیان×سویالنا
Vey×Sevi

شماره

Region

Number

کنسروالیا

کوهدشت

1

Konservolia

Kouhdasht

روغنی

کوهدشت

Roghani

Kouhdasht

مانزانیا

کوهدشت

Manzanilla

Kouhdasht

سویالنا

کوهدشت

Sevillana

Kouhdasht

کنسروالیا

خرم آباد

Konservolia

Khorram-Abad

روغنی

خرم آباد

Roghani

Khorram-Abad

مانزانیا

خرم آباد

Manzanilla

Khorram-Abad

سویالنا

خرم آباد

Sevillana

Khorram-Abad

کنسروالیا

ویسیان

Konservolia

Veysian

روغنی

ویسیان

Roghani

Veysian

مانزانیا

ویسیان

Manzanilla

Veysian

سویالنا

ویسیان

Sevillana

Veysian

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 منققه کوهدشت، در رقم کنسروالیاHPLC  پیک زمان بازداری (دقیقه) و شماره پیک هر ترکیب بیوفنلی با استفاده از:3 جدول
Table 3: Retention time (min) and number of peak for each biophenolic compound by HPLC in Konservolia cultivar,
Kouhdasht region
دیآلدئید – اولئوروپئین آگلیکون
ورباسکوزید
 گلوکوزید-7-  گلوکوزید لوتئولین-7- اولئوروپئین آپیونین
Dialdehyde- Oleuropein aglycon

Verbascoside

Luteolin-7-glucoside

Apigenin-7-glucoside

Oleuropein

28.1

14.6

15.2

17.0

18.2

)زمان بازداری پیک (دقیقه
Retention time (min)

5

1

2

3

4

شماره پیک
Number of peak

 منققه کوهدشت، در رقم کنسروالیاHPLC  کروماتوگرام ترکیبات بیوفنولی میوه زیتون با استفاده از:1 شکل
Fig. 1: The chromatogram of biophenolic compound of olive fruit by HPLC in Konservolia cultivar, Kouhdasht region
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در مقالعه فهیم دان و همکاران ( )1387میزان ترکیبات
پلیفنلی در هفت نمونه روغن زیتون انتخابی بسیارکم (باالترین
مقدار  16/14میلیگرم در کیلوگرم) و در گروه روغنهای
زیتون با ترکیبات پلیفنلی کم قرار گرفتند.

میزان تنوع ترکیبات بیوفنلی در مناطق
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام مختلف زیتون موجود
در مناطق مختلف از نظر ترکیبات بیوفنلی دارای تنوع قابل
توجه و معنیداری هستند .به همین دلیل کلیه صفات در
مراحل بعدی تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند .جدول 4
دامنه تغییرات صفات مورد بررسی شامل ضریب تنوع ،میانگین،
حداکثر و حداقل بهدست آمده برای ترکیبات بیوفنلی مورد
مقالعه را نشان میدهد .در بین ارقام زیتون مورد بررسی در
مناطق مختلف ،بی ترین ضریب تنوع  45/08و  45/03درصد
بهترتیب برای ترکیبات دیآلدئید-اولئوروپئین آگلیکون 1و
آپیونین -7گلیکوزید 2بهدست آمدکه حاکی از این است که این
ترکیبات نسبت به دیگر ترکیبات بیشتر تحت تأثیر شرایط آب
و هوایی و نوع رقم قرار میگیرند (جدول  .)4ضریب تنوع
بهدست آمده برای اولئوروپئین 3در همه مناطق  44/04درصد
بود .کمترین ضریب تنوع در کل مناطق با  31/91درصد،
مربوط به ترکیب ورباسکوزید 4بود که نشاندهنده این است که
این ترکیب نسبت به دیگر ترکیبات کمتر تحت تأثیر شرایط
آب و هوایی و نوع رقم قرار میگیرد .گزارش شده است که
میزان ترکیبات فنلی روغن زیتون تحت تاثیر رقم ،شرایط
کاشت ،درجه رسیدگی در هنگام برداشت و فرایند استخراج
میباشد (هاردوود و آپاریچیو .)2000 ،5عالوهبر موارد مذکور ،در
این پووه مشخص گردید که در ارقام ترکیبات بیوفنلی،
تحت تأثیر شرایط آب و هوایی مختلف ،دارای تنوع باالیی
هستند که با نتایج دیگر محققین در این زمینه مقابقت دارد
(البرزی1387 ،؛ آگویلرا و همکاران1993 ،؛ دئیدا و همکاران،
.)1994
براساس تحقیقات متعدد ،روغنهای زیتون بر اساس میزان
پلیفنل به سه دسته تقسیم میشوند (باسکو:)1996 ،
 .1میزان پلیفنل زیاد ،بیشتر از  300میلیگرم در کیلوگرم
 .2میزان پلیفنل متوسط ،بین  100-300میلیگرم در
کیلوگرم
 .3میزان پلیفنل کم ،کمتر از  100میلیگرم در کیلوگرم

میزان تنوع ترکیبات بیوفنلی درون مناطق
برای اکثر صفات مورد مقالعه میزان تنوع درون مناطق مختلف
زیتون بیشتر از میزان تنوع بین منااطق باود .در درون منااطق
مختلف زیتون مورد بررسی ،بی تارین ضارایب تناوع ،77/54
 63/42و  59/62درصد بهترتیاب بارای ترکیباات آپیاونین -7
گلیکوزیااد ،لوتئااولین -7گلیکوزیااد 6و اولئااوروپئین در منققااه
کوهدشت بهدست آمدکه نشاندهنده این است که این ترکیبات
در شرایط آب و هوایی یکسان نسبت به دیگر ترکیباات بیشاتر
تحت تأثیر نوع رقم قرار خواهند گرفت (جادول  .)5همچناین،
درارقام مختلف زیتون ماورد بررسای ،بی تارین میازان تناوع
ترکیب دیآلدئید-اولئوروپئین آگلیکوندر رقام ساویالنا (77/07
درصد) و کمترین تنوع این ترکیب در رقام کنساروالیا (23/39
درصد) بهدست آمد که نشان میدهاد ایان ترکیاب نسابت باه
دیگر ترکیبات در یک رقم یکسان بهترتیب بیشتر و کمتر تحت
تأثیر شرایط آب و هوایی قرار خواهد گرفت.
در مناطق مختلف زیتون کمترین ضرایب تنوع بهترتیب
 34/66 ،32/67 ،31/76 ،29/68و  43/92برای ترکیب
لوتئولین -7گلیکوزید در منققه خرمآّباد ،ترکیبات آپیونین -7
گلیکوزید ،ورباسکوزید و اولئوروپئین در منققه ویسیان و
دیآلدئید-اولئوروپئین آگلیکون در منققه کوهدشت حاصل
شد که حاکی از این است که این ترکیبات در شرایط آب و
هوایی مورد نظر کمتر تحت تأثیر نوع رقم بودهاند .همچنین ،در
ارقام مختلف زیتون کمترین ضرایب تنوع بهترتیب ،17/52
 24/21 ،23/39 ،18/08و  24/68برای ترکیب ورباسکوزید رقم
سویالنا ،ترکیب اولئوروپئین رقم مانزانیا ،ترکیبات دیآلدئید-
اولئوروپئین آگلیکون و اولئوروپئین رقم کنسروالیا و ترکیب
لوتئولین -7گلیکوزید رقم روغنی مشاهده گردید که موید این
است که این ترکیبات در ارقام مورد نظر کمتر تحت تأثیر
شرایط آب و هوایی قرار گرفتهاند.

میزان ترکیبات بیوفنلی در ارقام و مناطق مختلف در جدول
 4نشان داده شده است .میزان ترکیبات فنولی در ارقام زیتون
مورد بررسی در تحقیق حاضر متوسط تا زیاد بود و در گروه
روغنهای زیتون با میزان پلیفنل متوسط و زیاد قرار گرفتند.

اثر مناطق مختلف بر ترکیبات بیوفنلی
مقایسه میانگین تأثیر مناطق مختلف بر مقادیر ترکیبات
بیوفنلی میوه زیتون (شکل  )2نشان داد که در ترکیبات مورد
بررسی باالترین مقادیر را ترکیب اولئوروپئین در هر سه منققه
مورد بررسی داشت .در ترکیبات مورد بررسی در مناطق

1. Dialdehyde- Oleuropein aglycon
2. Apigenin-7- glucoside
3. Oleuropein
4. Verbascoside
5. Harwood and Aparicio

6. Luteolin-7-glucoside
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اختالف معنیداری از نظر اولئوروپئین ،آپیونین -7گلیکوزید و
لوتئولین -7گلیکوزید نداشت .این نتایج نشاندهنده این است
که ترکیبات بیوفنلی تحت تأثیر شرایط محیقی منققه قرار
میگیرند.

مختلف ،باالترین مقادیر را ترکیبات اولئوروپئین ،لوتئولین -7
گلیکوزید و ورباسکوزید در منققه کوهدشت داشتند .ترکیب
آپیونین -7گلیکوزید در منققه ویسیان ،باالترین مقدار را
داشت .در منققه خرمآباد بهجز ترکیب ورباسکوزید ،سایر
ترکیبات باالترین مقادیر را داشتند هرچند با دیگر مناطق

جدول  :4دامنه مقادیر حداقل ،حداکثر ،میانگین )میلیگرم در  100گرم) ،خقای استاندارد و ضریب تنوع ترکیبات بیوفنلی بررسی
شده در ارقام زیتون در استان لرستان
Table 4: Range of minimum, maximum, average (mg/100gr), standard deviation and variation coefficient of
biophenolic compounds studied in olive cultivars in Lorestan province
ورباسکوزید
لوتئولین  -7-گلوکوزید
آپیونین  -7-گلوکوزید
اولئوروپئین
دیآلدئید – اولئوروپئین آگلیکون
Dialdehyde- oleuropein aglycon

Oleuropein

Apigenin-7-glucoside

Luteolin-7-glucoside

Verbascoside

حداقل

19.00

68.00

31.00

37.00

72.00

حداکثر

76.00

میانگین

42.92

خقای استاندارد

19.35

درصد ضریب تغییرات

45.08

Min
145.00

289.00

166.00

214.00

Max
73.58

153.17

85.67

138.33

Average
33.13

67.45

36.63

44.15

Standard error
45.03

44.04

42.75

31.91

)CV (%

جدول  :5ضریب تنوع (درصد) ترکیبات بیوفنلی بررسی شده در ارقام زیتون و مناطق مختلف در استان لرستان
Table 5: The coefficient of variation (%) of the studied biophenolic compounds in olive cultivars and regions in
Lorestan province
ورباسکوزید
دیآلدئید  -اولئوروپئین آگلیکون
لوتئولین  -7-گلوکوزید
آپیونین  -7-گلوکوزید
اولئوروپئین
سویالنا

Oleuropein

Apigenin-7-glucoside

Luteolin-7-glucoside

Dialdehyde- Oleuropein aglycon

Verbascoside

36.46

29.89

35.39

77.07

17.52

Sevillana

مانزانیا

18.08

ارقام

Manzanilla

Cultivars

روغنی

29.05

کنسروالیا

24.21

46.26

27.59

24.68

38.95

51.56
32.15

35.01
28.35

Roghani
38.81

27.72

23.39

28.90

Konservolia

ویسیان

34.66

41.64

31.76

45.85

32.67

Veysian

مناطق

خرم آباد

Regions

Khorram-Abad

کوهدشت

46.58
59.62

29.68

31.85

63.42

77.54

Kouhdasht
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56.05
43.92

35.66
35.54
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)Amount of compound (mg/100gr

Veysian

Khorram-Abad

مقدار ترکیب (میلیگرم در  100گرم)

ویسیان

خرم آباد

کوهدشت
Kouhdasht

نوع ترکیب بیوفنلی
Type of biophenolic compound

شکل  :2تأثیر منققه بر مقادیر ترکیبات بیوفنلی میوه زیتون .ستونهایی که دارای حرف یا حروف مشابه هستند ،اختالف معنیداری
)(P<0.05با یکدیگر ندارند .نوع ترکیبات بیوفنلی بهترتیب-1 :دیآلدئید-اولئوروپئین آگلیکون-2 ،اولئوروپئین -3 ،آپیونین -7
گلیکوزید -4 ،لوتئولین -7گلیکوزید و  -5ورباسکوزید
Fig. 2: Effect of region on the amounts of the olive fruit biophenolic compounds. Bars with the same letters are not
significantly different at 5% level. Types of biophenolic compounds are: 1- Dialdehyde- Oleuropein aglycon, 2Oleuropein, 3- Apigenin-7- glucoside, 4- Luteolin-7-glucoside and 5- Verbascoside, respectively

اثر ارقام مختلف بر ترکیبات بیوفنلی

اثر متقابل منطقه بر رقم

مقایسه میانگین تأثیر ارقام مختلف بر مقادیر ترکیبات
بیوفنلیمیوه زیتون (شکل  )3نشان داد که در ترکیبات مورد
بررسی رقم سویالنا باالترین مقادیر ترکیبات اولئوروپئین،
آپیونین -7گلیکوزید ،لوتئولین -7گلیکوزید و ورباسکوزید را
داشت .رقم روغنی در ترکیبات مورد بررسی باالترین مقدار
دیآلدئید-اولئوروپئین آگلیکون را داشت .کمترین مقادیر را در
همه ترکیبات مورد بررسی رقم کنسروالیا را داشت .رقم مانزانیا
و روغنی مقادیر حد واسط از ترکیبات مورد بررسی را داشتند.
در تحقیق فرزامی سسهر و همکاران ( )1391استخراج و
مقایسه میزان ماده اولئوروپئین در ارقام گوناگون زیتون در دو
منققه رودبار و فارس پرداختند .نتایج این مقالعه نشان داد که
باالترین میزان ترکیب اولئوروپئین میوه در فارس مربوط به
زیتون زرد به میزان  34/31میلیگرم در گرم و در رودبار مربوط
به زیتون فیشمی بهمیزان  30/25میلیگرم در گرم بود ،در
صورتی که پایینترین میزان ترکیب اولئوروپئین میوه در منققه
فارس مربوط به زیتون میشن به میزان  9/55میلیگرم در گرم و
در منققه رودبار مربوط به زیتون لچیو بهمیزان  10/23میلیگرم
در گرم بود .در مجموع مقادیر ترکیب اولئوروپئین در مقالعه
مذکور از مقادیر این ترکیب در مقالعه حاضر (جدول  )4باالتر
بود.

اثر متقابل منققه بر رقم (جدول  )6نشان داد که رقم سویالنا در
دو منققه کوهدشت وخرمآباد و سسس رقم مانزانیا در منققه
ویسیان بهترتیب باالترین مقادیر را برای ترکیبات بیوفنلی
اولئوروپئین ،آپیونین -7گلیکوزید ،لوتئولین -7گلیکوزید و
ورباسکوزید نسبت به سایر ارقام در مناطق مختلف داشتند.
همچنین رقم سویالنا در منققه خرمآباد باالترین میزان ترکیب
بیوفنلی دیآلدئید-اولئوروپئین آگلیکون را داشت.
تجزیه خوشهای
جهت بررسی دادههای ترکیبات بیوفنلی ارقام در مناطق
مختلف ،از تجزیه خوشهای به روش  Wardاستفاده گردید.
تجزیه خوشهای ترکیبات بیوفنلی و در فاصله  -19/79تعداد دو
گروه را متمایز نمود .گروه اول به دو زیرگروه متفاوت
تقسیمبندی شد و ارقام مختلف در مناطق مختلف در این خوشه
قرار گرفتند و در گروه دوم نمونههای مربوط به کوهدشت رقم
سویالنا (نمونه شماره  )4و خرمآباد رقم سویالنا (نمونه شماره )8
و ویسیان رقم مانزانیا (نمونه شماره  )11قرار گرفتند که
نمونههای مذکور باالترین مقادیر را از نظر ترکیبات بیوفنلی
مورد بررسی در این مقالعه داشتند که در تجزیه خوشهای هم
در یک گروه (خوشه دوم) متمایز قرار گرفتند (شکل .)4
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روغنی
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Amount of compound (mg/100gr)
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Roghani

Konservolia

مانزانیا

سویالنا

Manzanilla

Sevillana

نوع ترکیب بیوفنلی
Type of biophenolic compound

 اختالف، ستونهایی که دارای حرف یا حروف مشابه هستند. اثر رقم مختلف بر مقادیر ترکیبات بیوفنلی میوه زیتون:3 شکل
 آپیونین-3 ، اولئوروپئین-2 ،اولئوروپئین آگلیکون- دیآلدئید-1 : نوع ترکیبات بیوفنلی بهترتیب.( با یکدیگر ندارندP<0.05) معنیداری
 ورباسکوزید-5 گلیکوزید و-7  لوتئولین-4 ،گلیکوزید-7
Fig. 3: Effect of cultivar on the amounts of the olive fruit biophenolic compounds. Bars with the same letters are not
significantly different at 5% level. Types of biophenolic compounds, are 1- Dialdehyde- Oleuropein aglycon, 2Oleuropein, 3- Apigenin-7- glucoside, 4- Luteolin-7-glucoside and 5- Verbascoside, respectively

 گرم) بررسی شده زیتون در استان لرستان100  اثر متقابل رقم و منققه بر میزان ترکیبات بیوفنلی )میلیگرم در:6 جدول
Table 6: Interaction between the cultivar and region on the amounts (mg/100gr) of biophenolic compounds in olives
investigated in the Lorestan province
ورباسکوزید
 گلوکوزید-7- لوتئولین
 گلوکوزید-7- آپیونین
اولئوروپئین
 اولئوروپئین آگلیکون- دی آلدئید
رقم و منققه
Verbascoside

Luteolin-7-glucoside

Apigenin-7-glucoside

Oleuropein

Dialdehyde- Oleuropein aglycon

116.00g

57.00e

31.00g

68.33k

36.33cde

96.67i

81.33d

37.00g

122.00g

60.67abc

163.00d

41.67f

59.00e

150.00e

44.00b-e

213.67a

166.00a

149.00a

288.67a

19.00e

131.67f

83.33d

55.00e

111.67h

26.00de

110.00h

56.00e

60.00e

79.33j

57.33abc

83.00j

94.67c

78.67d

189.00d

23.33e

190.67b

120.00b

108.00b

236.67b

76.67a

72.00k

38.00g

44.00f

96.67i

42.33cde

163.00d

95.00c

85.33c

146.33e

52.00a-d

170.33c

118.67b

103.33b

216.67c

71.67ab

150.00e

80.67d

79.00d

132.00f

25.00de

Cultivar and region

کوهدشت × کنسروالیا
Kuh × Kons
کوهدشت × روغنی
Kuh × Rogh
کوهدشت × مانزانیا
Kuh × Manz
کوهدشت × سویالنا
Kuh × Sevi
خرمآباد × کنسروالیا
Kho × Kons
خرمآباد × روغنی
Kho × Rogh
خرمآباد × مانزانیا
Kho × Manz
خرمآباد × سویالنا
Kho × Sevi
ویسیان × کنسروالیا
Vey × Kons
ویسیان × روغنی
Vey × Rogh
ویسیان × مانزانیا
Vey × Manz
ویسیان × سویالنا
Vey × Sevi

 حروف اختصاری مربوط به.( با یکدیگر ندارندP<0.05)  اختالف معنیداری، میانگینهایی که در هر ستون دارای حرف یا حروف مشابه هستند:*
 آمده است2 هر رقم در منققه در جدول
*: Means with the same letters in each column are not significantly different at 5% level. Abreviation for each cultivar in region is
shown in table 2
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-79.69

Similarity

-19.79

Cluster 1
40.10

Cluster 2
SubCluster 2
SubCluster 1

11

8

4

7

12

10

5

3

2

9

6

1

100.00

Observations

شکل  :4تجزیه خوشهای دیتاهای مربوط به ترکیبات بیوفنلی چهار رقم زیتون در سه منققه مختلف ( 12نمونه) در استان لرستان به
روش وارد .حروف اختصاری مربوط به هر شماره در جدول  2آمده است-1 :کوهدشت رقم کنسروالیا-2 ،کوهدشت رقم روغنی-3 ،
کوهدشت رقم مانزانیا-4 ،کوهدشت رقم سویالنا-5 ،خرمآباد رقم کنسروالیا-6 ،خرمآباد رقم روغنی -7 ،خرمآباد رقم مانزانیا-8 ،خرمآباد
رقم سویالنا-9 ،ویسیان رقم کنسروالیا -10 ،ویسیان رقم روغنی -11 ،ویسیان رقم مانزانیا و  -12ویسیان رقم سویالنا
Fig. 4: Cluster analysis of the data related to biophenolic compounds in four olive cultivars in three different regions (12
samples) in Lorestan province by Ward method. Abreviation for each number is shown

واریانس نسبی هر عامل (درصد واریانس) نشااندهنده اهمیات
آن عامل در واریانس کل صفات مورد بررسی اسات و بهصاورت
درصد بیان میشود .در این تجزیه چهار عامل اصالی و مساتقل
که مقادیر ویوه آنها بیشتر از یک بودناد توانساتند در مجماوع
 98/70درصد واریانس کل را توجیه نمایند (جدول .)7

تجزیه به مؤلفههای اصلی
در تجزیه به عاملها هر عامل یا مؤلفه شامل مهمتارین صافات
دارای بی ترین ضریب عاملی میباشد .در این بررسی چارخ
عاملها باا اساتفاده از روش واریمااکس کاه تغییارات را میاان
عاملها به شکل یکنواخت توزیاع میکناد ،انجاام شاد .میازان

جدول  :7مقادیر ویوه و درصد تجمعی واریانسها برای عوامل اصلی
عاملها
Factors
1
2
3
4

Table 7: Eigen value and cumulative percent of variances for the main factors
درصد تجمعی واریانس
مقادیر ویوه به درصد واریانس
مقادیر ویوه
Eigen value
34.56
10.13
3.40
1.24

Eigen value as percent of variances
69.10
20.30
6.80
2.50

در عامل اول صفات الئوروپئین ( ،)0/511آپیونین -7
گلیکوزید ( ،)0/522لوتئولین -7گلیکوزید ( )0/502با ضرایب
مثبت قرار گرفتند که  69/10درصد از سهم واریانس کل
توجیاه کردناد (جادول  .)8در عاامال دوم صفات
دیآلادئیاد-اولئوروپئین آگلیکون ( )0/988با ضرایب مثبت
قرار گرفت که  20/30درصد از سهم واریانس کل به خود
اختصاص دادند.در عامل سوم صفت ورباسکوزید ( )-0/853با
ضرایب منفی قرار گرفت که  6/80درصد از واریانس کل را
توجیه نمود و در عامل چهارم صفت الئوروپئین ( )0/570با
ضریب مثبت و لوتئولین -7گلیکوزید ( )-0/766با ضریب منفی
قرار گرفتند که  2/50درصد از واریانس کل را شامل شدند .با
توجه به تجزیه عاملها ،میتوان گفت که بی ترین تفاوت را
عوامل اول و دوم بهترتیب با واریانسهای  69/10و 20/30

Cumulative percent of variances
69.10
89.40
96.20
98.70

درصد بین نمونهها ایجاد کرده است (جدول  .)7تجزیه عاملها
میتواند عوامل ایجاد تفاوت اصلی را بین نمونهها مشخص کند.
در نهایت از دو مؤلفه اصلی اول برای نمای گرافیکی پراکن
نمونهها استفاده شد (شکل .)5
دیاگرام پراکن ارقام در مناطق مختلف با استفاده از مؤلفه
اول و دوم نشان داد که پراکن نمونهها براساس دو مؤلفه
اصلی با تجزیه خوشهای همخوانی داشت ،بهطوریکه نمونههای
مربوط به کوهدشت رقم سویالنا (نمونه شماره  )4و خرمآباد
رقم سویالنا (نمونه شماره  )8و ویسیان رقم مانزانیا (نمونه
شماره  )11در فاصله دورتر و باالتری از سایر نمونهها قرار
داشتند که نشاندهنده ضرایب مثبت باالتر نسبت به سایر
نمونهها میباشد (شکل .)5
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جدول  :8مقادیر ویوه صفات مختلف در چهار مؤلفه اول با ضرایب عاملی مربوطه
Table 8: Eigen value of different traits in four first components with related coefficients
مؤلفه چهارم
مؤلفه سوم
مؤلفه دوم
مؤلفه اول
دیآلدئید  -اولئوروپئین آگلیکون

First component

Second component

Third component

Fourth component

-0.024

0.988

0.135

-0.022

Dialdehyde- Oleuropein aglycon

اولئوروپئین

-0.010

0.511

0.322

0.570

Oleuropein

آپیونین  -7-گلوکوزید

-0.065

0.522

0.064

0.276

Apigenin-7-glucoside

لوتئولین  -7-گلوکوزید

-0.075

0.502

0.382

-0.766

Luteolin-7-glucoside

ورباسکوزید

0.114

0.461

-0.853

-0.110

Verbascoside

Second component

مؤلفه دوم

مؤلفه اول
First component

شکل  :5دیاگرام پراکن

چهار رقم زیتون در سه منققه مختلف ( 12نمونه) در استان لرستان براساس دو مؤلفه اصلی

Fig. 5: Distribution diagram of four olive cultivars in different regions (12 samples) based on two main components in
Lorestan province

ترکیبات مورد بررسی در مناطق مختلف مقادیری باالتری
داشت .در مجموع در این سه منققه از استان لرستان و در بین
چهار رقم مورد بررسی ،در منققه کوهدشت رقم سویالنا ،در
خرمآباد رقم سویالنا و در ویسیان رقم مانزانیا قابل توصیه از
نظر ترکیبات بیوفنلی مورد بررسی است و همچنین ،پیشنهاد
میشود در مقالعات بعدی همراه با ترکیبات بیوفنلی
ویوگیهای فیزیکی و شیمیایی مربوط به میوه و عملکرد میوه
نیز در نظر گرفته شود و در نهایت با توجه به میزان قابل توجه
ترکیب اولئوروپئین در ارقام گوناگون زیتون در مناطق مختلف
استان لرستان ،کاربردهای دارویی این گیاه مدنظر محققین قرار
گیرد.

نتیجهگیری کلی
نتایج این تحقیق نشان میدهد عوامل محیقی با تأثیر بر
کمیت و کیفیت ترکیبات بیوفنلی سبب افزای یا کاه آنها
در میوه زیتون میگردد .بهطوریکه در منققه کوهدشت که
نسبت به دیگر مناطق مورد بررسی در این مقالعه دارای آب و
هوای گرمتری بود ،میزان ترکیبات بیوفنلی میوه افزای
چشمگیری نسبت به دیگر مناطق داشت و در مناطق ویسیان و
خرمآباد که از آب و هوای خنکتری نسبت به کوهدشت
برخوردار هستند ،میزان ترکیبات بیوفنلی نسبت به کوهدشت
برای اکثر ترکیبات بیوفنلی مورد بررسی کاه نشان داد.
همچنین ،از بین ارقام مورد بررسی نیز رقم سویالنا از نظر
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Investigation of Biophenolic Compounds Diversity of Four Olive Fruit Cultivars in
Different Regions of the Lorestan Province
Ehtesham Nia1*, A. and Zahedi2, B.
Abstract
Different habitats with various climatic conditions have different effects on the growth and secondary Metabolites in
plants. Knowledge of the chemical compounds in plants in different regions helps to study the effect of climatic
conditions on these chemicals. In this study, biophenolic compounds of four olive cultivars were identified through the
high performance liquid chromatography (HPLC). The results showed that different cultivars of olives in various
regions were significantly different in terms of the compositions of biophenolic compounds. Among the olive cultivars
and regions, the highest coefficient of variation (45.08 and 45.03 percent) was obtained for Dialdehyde-Oleuropein
aglycon and Apigenin-7-glucoside, respectively. Mean comparisons showed that Oleuropein compound in all three
regions had the highest quantity. Interaction between the region and the cultivar showed that Sevillana cultivar in
Kouhdasht and Khorram-Abad regions and then the Manzanilla in Veysian region had a higher quantity for Oleuropein,
Apigenin-7-glucoside, Luteolin-7-glucoside and Verbascoside compounds than other the cultivars in different regions.
Cluster analysis of biophenolic compounds distinguished the two groups in -19.79 distances. Distribution diagram of
cultivars in different regions using the first and second components showed that the distribution of samples based on
two main components were consistent with cluster analysis, as samples of Sevillana cultivar in Kouhdasht region,
Sevillana cultivar in Khorram-Abad region and Manzanilla cultivar in Veysian region were at a distinct group with the
highest quantity of the biophenolic compounds.
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