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 ثیر اخته کردنأروابط ناسازگاری گرده در زیتون رقم کرونایکی و ت مطالعه

 ها بر نتایج حاصلگل
 

 2آواسونا حسین و 1اسماعیل سیفی*

 ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان باغباني، گروه ،استادیار1

 سسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرجؤم، استادیار2

22/1/1939؛ تاریخ پذیرش:  11/1/1932تاریخ دریافت:   

 9چكيده

باشد. این مطالعه جهت ناسازگاری گرده مي خود یکي از مشکالت موجود در توسعه کشت زیتون

گرگان و انتخاب ارقام  آب و هوایيناسازگاری زیتون رقم کرونایکي در شرایط تعیین میزان خود

 درخت( و شش تیمار) ی کامل تصادفي با سه تکرارهازای مناسب در قالب طرح بلوکگرده

انجام  ارقام میشن، کنسروالیا، سویالنا و واالنولیا(افشاني با افشاني و گردهگرده افشاني آزاد، خود)گرده

دیگر تکرار  هآزمایش در شش شاخ ،مطالعات نوعدر این  هامنظور تعیین اثر اخته کردن گلبهشد. 

بالفاصله قبل از شکوفایي اخته شدند. نتایج نشان داد که رقم کرونایکي  هابا این تفاوت که گل ،گردید

کنسروالیا و سویالنا سازگار یا  ،قم با واالنولیا ناسازگار و با ارقام میشنسازگار است. این رنا خود

در نتایج ناسازگاری گرده ندارد و  ثیریأت هانشان داد که اخته کردن گل نتایجباشد. مينسبي  سازگار

که بین ارقام مورد مطالعه تنوع  نشان داد کمّيگونه مطالعات ضروری نیست. بررسي صفات در این

 قابل توجهي وجود دارد. 

 

  زاخودناسازگاری، شاخص ناسازگاری، گرده های کلیدی:واژه

 

                                                
   esmaeilseifi@yahoo.comمسئول مکاتبه: *
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 مقدمه

 Oleaceaeاز تیره  .Olea europaea Lگرمسیری با نام علمي نیمه سبز وزیتون درختي همیشه

کار وسیع قرار گرفته است تا بتواند بخشي از نیاز  و اخیر، این درخت مورد کشت هدر دو ده .است

ین درختان ترعنوان یکي از مقاومبه)کشور به واردات روغن خوراکي را برطرف کند. پرورش زیتون 

تواند به استقالل کشور در این ميدار بازده و شیبکم ،در اراضي خشک (میوه به خشکي و شوری

 .(1931زرگر، گرد و شفیعي)عجم بخش یاری رساند

باشد. این مسئله باعث خودناسازگاری گرده مي ،یکي از مشکالت موجود در توسعه کشت زیتون

گردد. در زیتون مطالعات زیادی در مورد ناسازگاری رقمي ميهای تککافي در باغ عدم تولید میوه

 نسبي خودسازگارگرده صورت گرفته است و بر اساس نتایج حاصل ارقام به سه گروه خودناسازگار، 

بندی طبقهبار جهاني( و)سازمان خواررقمي که توسط فائو  711اند. از تقسیم شده کامل و خودسازگار

 13رقم ) 107و  نسبي ( سازگاردرصد 11رقم ) 31( خودناسازگار، درصد 21رقم ) 913اند، شده

رقم کرونایکي را های قبلي (. آزمایش2012اند )فائو، گزارش شده کامل خودسازگار (درصد

( و ارقام پیکولین و 2001زاده و همکاران، ؛ قریب2002؛ الوی و همکاران، 1332خودسازگار )الوی، 

اسکوبار و گومز والدور،  فرناندز(، سویالنا )1331(، مانزانیال )کوواس و پولیتو، 1332لچینو )الوی، 

( را 2001زینانلو و همکاران، ( و زرد )1333(، روغني محلي رودبار )معصومي و ارزاني، 1337

اند. گذشته از این، بعضي از ارقام دگرناسازگار هستند و گزارش کردهنسبي خودسازگار یا خودسازگار 

توانند یکدیگر را تلقیح نمایند. ارقام آسکوالنا و میشن با مانزانیال و رقم باروني با سویالنا ناسازگار نمي

( نشان دادند که در استرالیا ارقام مانزانیال، 2002و همکاران ) وو(. 2007هستند )مارتین و همکاران، 

 باشند.ناسازگار ميدگرکاالماتا، پندولینو و پیکوال 

اند که ناسازگاری در زیتون از نوع گامتوفیتیک است )آتیه و بعضي از مطالعات پیشنهاد کرده

ناسازگار در بافت انتقالي خامه  های گرده(، زیرا لوله2007؛ اورالندی و همکاران، 2000همکاران، 

که مشخص است. با این حال، رفتار ژنتیکي گرده این خودناسازگاری شود، صفتي که ویژه متوقف مي

( است یا اسپروفیتیک شودکنترل ميژنوتیپ هاپلوئید گرده  باکند ناسازگاری از نوع گامتوفیتیک )مي

 ( هنوز روشن نیست. گرددکنترل ميژنوتیپ دیپلوئید والد گرده  با)

بنابراین ممکن است از  ،باشدمي ویژه دمابه ،ثیر شدید شرایط اقلیميأناسازگاری گرده تحت ت

؛ الوی و 1317)گریگز و همکاران، دیگر و از سالي به سال دیگر تغییر کند  هبه منطق ایمنطقه
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رقم  ،برای مثال همین امر به تناقض در نتایج این نوع مطالعات منجر شده است. .(2002همکاران، 

؛ 1330؛ فونتانازا و بالدوني، 1312)شارما و همکاران،  فرانتویو در بعضي از مطالعات خودسازگار

؛ موکرجي و 2002و همکاران،  وو)و در مطالعات دیگر خودناسازگار  (2001فابری و همکاران، 

)الوی، معرفي شده است. رقم کرونایکي نیز در بعضي از مطالعات خودسازگار  (2007همکاران، 

( 2007)موکرجي و همکاران، سازگار خودناات دیگر ( و در مطالع2002؛ الوی و همکاران، 1332

 ،در شرایط طبیعيرو، بررسي ناسازگاری گرده در هر منطقه ضروری است. از این گزارش شده است.

 دی فاقهاویژه در خوشهبه ،اما در بعضي از شرایط ،مانندميی بارور روی خوشه باقي هاتنها تخمدان

ها بریشات. (1332)الوی، کنند ميرشد  بریشاتی پارتنوکارپ معروف به هامیوه ،ی معموليهامیوه

ي به بلوغ معمولی هاند )فارغ از شکل طبیعي میوه در رقم( و زودتر از میوههست کوچک و گرد

)گریگز و  کاهدمي بریشاتي از تعداد افشانهگرد دگر(. 1332؛ الوی، 1332)الوی، رسند مي

 (.1337اسکوبار و گومز والدور،  زفرناند؛ 1317همکاران، 

رقم با  1200جهان بالغ بر خیز کشور زیتون 21منبع علمي نشان داده است که در  900بررسي 

شناختي، از صفات ریخت . مطالعه(1331یني و همکاران، ل)بارتو نام پراکنده هستند 9000بیش از 

تواند مي ،کندبندی ارقام کمک ميبه طبقه کهبر اینعالوه ،، میوه و هستهآذینجمله صفات برگ، گل

د. وجود تنوع فراهم نمایسازگاری ارقام با شرایط اقلیمي و خاکي منطقه  در زمینهاطالعات مفیدی 

 های پرتنش و پرآفت تضمین نماید.تواند تولید محصول را در سالميدرختان زیتون ژنتیکي بین 

رقم کرونایکي در شرایط اقلیمي گرگان زیتون در  افشانيوضعیت گردهتعیین منظور بهاین آزمایش 

شناختي در ارقام مورد آزمایش مطالعه صفات ریختی مناسب انجام شده است. زاگردهانتخاب ارقام و 

 نیز از اهداف این مطالعه بوده است. 

 

 هامواد و روش

شهر واقع در  ،زیتون سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان هدر مجموع 1931این آزمایش در سال 

ه علوم باغباني دانشگاه علوم کشاورزی و وصفات در آزمایشگاه گر گیریاندازهانجام شد.  ،گرگان

سن بودند و از نظر فیزیولوژیکي منابع طبیعي گرگان صورت گرفت. درختان زیتون مورد استفاده هم

ی هاهرس و مبارزه با علف ،کوددهي ،. باغ مورد آزمایش از نظر آبیاریدر شرایط مناسبي قرار داشتند

 د.بومناسب و پایدار  تحت مدیریتهرز 
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ی کامل تصادفي با سه تکرار )درخت( و شش تیمار، شامل هاآزمایش در قالب طرح بلوک

سروالیا، سویالنا و میشن، کن ،ي(افشانگردهارقام کرونایکي )خود هي با گردافشانگردهي آزاد و افشانگرده

های از جوانه پر هشش شاخ ،دگردیعنوان یک بلوک تلقي که به ،واالنولیا صورت گرفت. در هر درخت

ی کاغذی هابا پاکت هاگل چند روز قبل از شکوفایي گیر انتخاب وگل در موقعیت مناسب و آفتاب

آوری برای جمع نظر گرفته شده بود. ي آزاد درافشانگردهالبته غیر از یک شاخه که برای  .ایزوله شدند

گرده تازه در  هایزا چند شاخه پرگل با پاکت پوشانده شدند و دانهدانه گرده، در هر یک از ارقام گرده

 دست آمدند.ها بهافشاني از داخل این پاکتروز گرده

 برداشته شده و های حاوی جوانه گلی روی شاخههاپاکت ،هاکامل گل پس از شکوفایي

مجددا پوشانده  هاصورت گرفت و شاخه زاگردهارقام ه گرددانه با  مو وقلم هوسیلي دستي بهافشانگرده

افشاني شدند. گل گرده 700در هر شاخه حدود تکرار گردید. بعد ساعت  21افشاني دستي گرده شدند.

برای جلوگیری از مخلوط صورت طبیعي صورت گرفت. ي بهافشانگرده ،ي آزادافشانگردهدر تیمار 

 شسته شدند. درصد 10با اتانول  هاتیماراعمال بین در فاصله ها و ابزار گرده، دستهای دانهشدن 

 1شده ) باز هاپاکت ،ي وجود نداشتافشانگردهیعني زماني که امکان  ،هابعد از ریزش آخرین گل

و  اندتهریزش یافی نر هازمان گل ی کامل انجام شد. در اینهاو شمارش گل (گلتمامروز بعد از 

مطابق با این  .(1331)راپوپورت و رالو،  است ترآسان)دارای اندام نر و ماده( ی کامل هاشمارش گل

های بارور چههای کامل بارور نشده ریخته و میوههای نر و گلگل ،گلروز بعد از تمام 27گزارش، تا 

درصد نهایي  ،گلهفته بعد از تمام 7-1اند که همچنین نشان دادهمانند. مطالعات قبلي شده باقي مي

رو، در این از این .(1332الوی، ؛ 1331)رالو و همکاران، شود تشکیل میوه در زیتون مشخص مي

ی بعدی به هاریزشگل صورت گرفت. روز بعد از تمام 70و  27های معمولي آزمایش شمارش میوه

 ي وافشانگرده، بستگي دارند و به هاآفات و بیماری ای،له شرایط تغذیهاز جم ،طبیعيی غیرهاپدیده

روز  27بری( های پارتنوکارپ )شاتشمارش میوه. (1331)راپوپورت و رالو، شوند ميتلقیح مربوط ن

ی کامل هابا توجه به تعداد گل هابریشاتی معمولي و هادرصد میوهگل صورت گرفت. بعد از تمام

منظور تعیین میزان خود و به محاسبه گردید و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در هر شاخه

میزان تشکیل میوه محاسبه شد. این شاخص عبارت است از نسبت  ناسازگاریدگرناسازگاری شاخص 

ن یک عنواافشاني آزاد )بهمیزان تشکیل میوه یا بذر بعد از گردهافشاني بهیا بذر بعد از خود و دگرگرده
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تالقي ناسازگار، نسبت بین  2/0. نسبت برابر یا کمتر از (1313)زاپاتا و آرویو،  تالقي بالقوه سازگار(

 دهد.تالقي سازگار را نشان مي 1تالقي تا حدی سازگار و نسبت برابر یا بیشتر از  1و  2/0

شش شاخه دیگر از  آزمایش در ،در مطالعات ناسازگاری گرده هامنظور تعیین اثر اخته کردن گلبه

ین اهقبل از شکوفایي اخته شدند. ب هابا این تفاوت که گل ،همان درختان و به همان شکل تکرار شد

عمل اخته  ،در حال بازشدن بودند هاوقتي تعداد زیادی از گل ،روز بعد از شروع شکوفایي 9منظور، 

پنس و با دقت صورت گرفت. برای  هوسیلبهبالن سفید قرار داشتند  هایي که در مرحلهدر گلکردن 

به دقت از مادگي جدا  هاهمراه پرچمنشده بودند( به که هنوز باز هااین کار، جام بسته )مجموع گلبرگ

گل اخته شدند که در این  100الي  700ی خیلي جوان و باز شده حذف شدند. در مجموع هاشد. گل

بعد از اخته کردن، سالم( و بقیه نر بودند. دارای مادگي )کامل  هاعدد از آن 100میان حدود 

ساعت بعد  21ي افشانگرده ند.با پاکت پوشانده شد هاسپس شاخهافشاني دستي انجام شد و گرده

که  ایی اخته شدههابا توجه به تعداد گل هابریشاتو  هادرصد میوه ،در این آزمایش د.گردیتکرار 

 شاخص ناسازگاری گردهو  مورد تجزیه آماری قرار گرفت سالم داشتند محاسبه شد و هخامه و کالل

 .محاسبه گردید ذکر شدهمطابق روش نیز 

صفت کمّي  17در ارقام مورد مطالعه، شامل کرونایکي، میشن، کنسروالیا، سویالنا و واالنولیا، 

انجام المللي روغن زیتون های توصیه شده توسط شورای بینبررسي شدند. این بررسي بر اساس روش

ین منظور، در هر رقم سه درخت، در هر درخت سه شاخه اه(. ب2000شد )بارانکو و همکاران، 

ها انتخاب صورت تصادفي از قسمت میاني شاخهآذین و میوه بهبرگ، گل 10ساله و در هر شاخه یک

دست ین بهآذآذین از نسبت تعداد گل به طول گلشده و مورد مطالعه قرار گرفتند. تراکم گل در گل

 آمد. درصد گوشت از تفاوت وزن میوه و هسته حاصل شد. 

 هابعضي از دادهجایي که انجام شد. از آن (3 نسخه)ژن استات  افزارنرم هوسیلتجزیه آماری به

 ،. برای بررسي اثر اخته کردنصورت گرفت تبدیل دادهآماری  هصورت درصد بودند، قبل از تجزیبه

 مقایسه شدند. فیشر اگزکت تستتیمارهای مشابه در هر آزمایش با 

 

 نتايج و بحث

در شرایط اقلیمي گرگان  10/0با شاخص ناسازگاری نتایج حاصل نشان داد که رقم کرونایکي 

معرفي  سازگارخودیي که کرونایکي را هانتایج فوق با گزارش .(1 )جدول باشدمي سازگارخودنا
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 وجود دارددیگری نیز  . البته، گزارش(2002؛ الوی و همکاران، 1332)الوی، مطابقت نداشت  اندکرده

شرایط اقلیمي  ،طور که بیان شد. همان(2007)موکرجي و همکاران، ا این نتیجه مطابقت داشت که ب

اری یک ناسازگاری گرده دارد. همین امر سبب تفاوت در میزان سازگ ثیر زیادی برأویژه دمای هوا تبه

زاده قریبی قبلي )ها. آزمایشاز سالي به سال دیگر استرقم در مناطق مختلف و حتي در یک منطقه 

( گزارش 13/1ناسازگاری =  خصازگار )شخودساگرگان  هکرونایکي را در منطق (2001و همکاران، 

 کند. ميشرایط اقلیمي را ثابت ثیر أامر تاین  و اندکرده

 
  های مختلف.دهندهافشانی با گردهدنبال گردهگل بهروز پس از تمام 52میوه در زیتون رقم کرونایکی درصد تشکیل  -1جدول 

 aتفاوت آماری

value-P 
 گروه ناسازگاری

شاخص 

 ناسازگاری

 (درصدروز پس از تمام گل ) 27تشکیل میوه 

 دهنده گرده
 میانگین

های در گل

 اخته نشده

های در گل

 اخته شده

- - - - 001/0 P= 001/0 P=  

221/0 P= - - 27/90 a23/3±31/91 a91/3±22/23 افشاني آزادگرده 

331/0 P= 17/9 10/0 ناسازگار b31/0±91/9 b12/0±33/2 کرونایکي 

711/0 P= 20/23 33/0 تا حدی سازگار a31/3±10/91 a13/3±13/21 میشن 

120/0 P= 21/23 33/0 تا حدی سازگار a39/7±21/92 a71/3±00/21 کنسروالیا 

911/0 P= 23/91 09/1 سازگار a99/10±93/91 a39/0±11/23 سویالنا 

197/0 P= 12/1 11/0 ناسازگار b19/1±21/2 b09/1±07/2 واالنولیا 

a های اخته شده و اخته نشده.تفاوت آماری درصد تشکیل میوه بین گل 

 

عملکرد قادر به تشکیل  ( و11/0 ناسازگاری=)شاخص بود این رقم با واالنولیا نیز ناسازگار 

با  33/0با شاخص ارقام میشن و کنسروالیا . باشدآن نمي هگرددانه ي با افشانگردهدنبال اقتصادی به

البته شاخص  .بودند( 09/1شاخص )سازگار با کرونایکي و رقم سویالنا  کرونایکي سازگار نسبي

را نیز سازگار تلقي  هاتوان آنميو بود بسیار نزدیک به یک ناسازگاری ارقام میشن و کنسروالیا نیز 

ارقام  هگرددانه ي با افشانگردهدنبال عبارت دیگر، درصد تشکیل میوه در رقم کرونایکي بهنمود. به

ي افشانگردهدنبال ( با درصد تشکیل میوه به21/23 ( و کنسروالیا )میانگین=20/23 میشن )میانگین=

توسط چندین نویسنده گزارش دگرناسازگاری بین ارقام زیتون  ( تقریبا برابر بود.31/91آزاد )میانگین= 
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؛ موکرجي و 2007؛ مارتین و همکاران، 1331؛ کوواز و پولیتو، 1317)گریگز و همکاران،  شده است

باروني و (، 2007)موکرجي و همکاران، . وجود دگرناسازگاری بین فرانتویو و بارني (2007همکاران، 

 ثابت شده است.( 2007)مارتین و همکاران، مانزانیال  و آسکوالنا و ،شنیم آسکوالنا و ،سویالنا

ندارد. درصد  هاگونه آزمایشثیری در نتایج اینأهیچ ت هانتایج همچنین نشان داد که اخته کردن گل

یک یچ ن داد که در هآماری نشا هبرابر بود. تجزیتقریبا اخته نشده و ی اخته شده هاتشکیل میوه در گل

( P>7/0د )دارنن دارمعنيی اخته شده و اخته نشده اختالف هااز تیمارها درصد تشکیل میوه در گل

؛ 1333)معصومي و ارزاني،  در زیتون همراه با عمل اخته کردن شابهممطالعات بعضي از  (.1)جدول 

؛ عظیمي و همکاران، 2001همکاران، زاده و ؛ قریب2001؛ زینانلو و همکاران، 2000عطیه و همکاران، 

؛ کوواز و 1337اسکوبار و گومز والدور،  فرناندز؛ 1313)الوی و دات،  و بعضي دیگر بدون آن (2003

؛ الوی و 2001؛ موتیر و همکاران؛ 2001؛ کوواز و همکاران، 1333؛ گریسي و همکاران، 1331پولیتو، 

طبیعي کند. در شرایط ميکمک  باغسازی شرایط شبیه به هاکردن گلن. اخته اندبوده (2002همکاران، 

خودی غیر گردههای دانهگرده خودی و هم های دانهروی کالله هم ، يافشانگردهبعد از دگریک باغ 

 د. نمایتواند به واقعي شدن نتایج کمک ميمین این شرایط أوجود دارند. ت

( و اخته نشده P= 001/0ی اخته شده )هاگلهر دو گروه از آماری همچنین نشان داد که در  هتجزی

(001/0 =P بین تیمارها اختالف بسیار )1در سطح احتمال  هامیانگین ه. مقایسشتوجود دا یدارمعني 

منتج شد و نشان داد که درصد تشکیل میوه در رقم  يبه نتایج کامال مشابههر دو آزمایش در  درصد

تشکیل میوه بعد از  کنسروالیا و سویالنا با درصد ،میشن ،آزادي افشانگردهکرونایکي بعد از تیمارهای 

 .ه استاشتد یدارمعنيي و واالنولیا اختالف افشانگردهتیمارهای خود

یکي از  .(2مشابهي حاصل شد )جدول تقریبا نتایج  ،گلتمامروز پس از  70 هابا شمارش میوه

)شاخص نسبي داشت  یسازگارشمارش رقم سویالنا با کرونایکي این این بود که در  هاتفاوتمعدود 

عبارت دیگر از شمارش اول تا به ،تفاوت دوم کاهش درصد تشکیل میوه است .(1/0 ناسازگاری=

، از جمله: ختلفيمتوانند از عوامل ها مياین ریزش .اندریخته های از میوهترشمارش دوم تعداد بیش

ها و سقط سر مواد پرورده، وجود مشکالت فیزیولوژیک در بعضي از تخمکها بر چهرقابت بین میوه

طور کلي، در این مطالعه، شاخص به .(1332)الوی، ناشي شوند  ،ها و عدم انجام باروری مضاعفآن

تر از شمارش قبلي بود. با این حال، با استفاده از نتایج این شمارش نیز ها کمناسازگاری در تمام تالقي

 گرده خود و واالنولیا ناسازگار بوده است.دانه ن پي برد که کرونایکي با توامي
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 های مختلف.دهندهافشانی با گردهدنبال گردهگل بهروز پس از تمام 25درصد تشکیل میوه در زیتون رقم کرونایکی  -5جدول 

 aتفاوت آماری
P-value 

گروه 

 ناسازگاری

شاخص 

 ناسازگاری

 (درصدتمام گل ) روز پس از 70تشکیل میوه 

 دهنده گرده
 میانگین

های اخته در گل

 نشده

های در گل

 اخته شده

- - - - 010/0 P= 001/0P<  

227/0 P= - - 21/27 a77/1±71/22 a30/2±31/29 افشاني آزادگرده 

331/0 P= 12/2 03/0 ناسازگار c92/0±91/2 b92/0±01/2 کرونایکي 

330/0 P= 19/21 31/0 تا حدی سازگار ba11/1±12/21 a03/9±03/21 میشن 

771/0 P= 23/13 12/0 تا حدی سازگار ba11/1±33/13 a32/2±21/12 کنسروالیا 

932/0 P= 12/11 10/0 تا حدی سازگار b31/1±39/11 a93/2±13/13 سویالنا 

901/0 P= 92/9 19/0 ناسازگار c32/1±12/1 b09/1±07/2 واالنولیا 

a  های اخته شده و اخته نشده.تشکیل میوه بین گلتفاوت آماری درصد 

 

معروف به  بکرباری هاتشکیل میوه ،ي ناموفق در زیتونافشانگردهیکي از مشکالت ناشي از 

ند و زودتر به بلوغ هست ترو گرد تری معمولي کوچکهانسبت به میوهها بریشاتاست.  بریشات

ی ها( و هم در گلP= 003/0ی اخته شده )هاواریانس نشان داد که هم در گل هرسند. نتایج تجزیمي

وجود  دارمعنياختالف بسیار بین تیمارها  بریشات( از نظر درصد تشکیل P<001/0اخته نشده )

ي و افشانگردهپس از خود بریشاتین درصد تربیش ،هاگلگروه از (. در هر دو 1 )شکل شتدا

 ،به تیمارهای میشن بریشاتین درصد ترکمناسازگار( حاصل شد و  واالنولیا )تالقيي با افشانگرده

ي آزاد افشانگردهبعد از  بریشاتی سازگار( مربوط بود. درصد تشکیل هاکنسروالیا و سویالنا )تالقي

سازگار ی ناهاتوان نتیجه گرفت که بعد از تالقيمياین مطالعه با توجه به ،طور کليبود. به متوسط

. هر شتمطابقت دا( 1317گریگز و همکاران )است. این نتیجه با نتایج  تربیش بریشاتامکان تولید 

نوع رقم، عوامل  از جملهنیز شود و دالیل دیگری ميمربوط ن میزان باروریتنها به بریشاتچند تولید 

. تولید تعداد (1332)الوی،  دارددر آن دخالت دروني، شرایط محیطي، میزان گل و تناوب باردهي 

ي آزاد )تالقي سازگار( وجود دالیل دیگر افشانگردهبعد از  (در هر دو نوع گل) بریشاتقابل توجهي 

  کند.ميیید أرا ت
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افشانی با دنبال گردهگل بهروز پس از تمام 52بری در زیتون رقم کرونایکی درصد تشکیل شات -1شکل 

 های مختلف.دهندهگرده
 

گیرنده(، میشن، کنسروالیا، نتایج حاصل نشان داد که بین ارقام مورد مطالعه شامل کرونایکي )گرده
 اشتداری وجود دگیری شده اختالف بسیار معنيسویالنا و واالنولیا از نظر تمام صفات کمّي اندازه

 30/19و  10/19ترتیب )بهترین طول و عرض هایي با بیش(. رقم کنسروالیا دارای برگ9)جدول 
آذین ترین تعداد گل در گلمتر( و بیشمیلي 00/10آذین )متر( بود. رقم واالنولیا بلندترین گلمیلي

ترین تعداد گل در متر( و کممیلي 10/21آذین )ترین گل( را دارا بود. در مقابل، سویالنا کوتاه91/23)
متر از گل در هر میلي 03/1ترین تراکم گل )النا کم( را داشت. از طرف دیگر، سوی71/13آذین )گل

اکوتیپ وحشي زیتون نشان  10 ( با مطالعه1333آذین( را نیز به خود اختصاص داد. موالس )طول گل
باشد که کمي از ارقام اهلي مورد مطالعه در این متر متفاوت ميمیلي 93تا  2آذین از داد که طول گل

 پژوهش کمتر بوده است.
ین میوه تر( و سبکمترمیلي 31/12×37/1ین )ترکرونایکي کوچک ،بین ارقام مورد مطالعهدر 

ین تر( و سنگینمترمیلي 17/22×39/13ین )ترکنسروالیا دارای بزرگ ،گرم( را داشت. در مقابل 90/0)
تولید کرد را نیز  هاگرم( بود. از طرف دیگر، کنسروالیا به همراه سویالنا گردترین میوه 19/9میوه )

میشن و واالنولیا نسبت به دو رقم دیگر درصد گوشت  ،کنسروالیا .(93/1 )نسبت طول به عرض=

د(
ص

در
(
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 30/13 × 30/3ند. سویالنا از نظر اندازه )هست ترو از این نظر برای کنسروسازی مناسب دباالتری داشتن
 فریدوني و همکاران ،مشابههای در بررسي اول قرار داشت. هگرم( در رتب 33/0( و وزن هسته )مترمیلي

و ارقام روغني  بود 37/12و  1/20ترتیب نشان دادند که تعداد گل در کرونایکي و بلیدی به (2010)
ها بین هفت رقم مورد آن ها را داشتند.ترین میوهگرم( سنگین 01/1گرم( و بلیدی ) 9/1محلي رودبار )

نه رقم  با مطالعه (1333)یافتند. عطاء و همکاران مطالعه تنوع قابل توجهي از نظر صفات میوه و هسته 
ترین میوه و اربکین دارای زیتون ایراني و خارجي دریافتند که ارقام شنگه و بربر دارای طویل

 ترین میوه بودند.کوتاه

 
 آذین، میوه و هسته در بعضی از ارقام زیتون.صفات کمّی برگ، گلمقایسه  -3جدول 

 تفاوت آماری ارقام
P-value 

 صفات کمي
اواالنولی اکنسروالی سویالنا   کرونایکي میشن 

 برگ      

73/10b 13/10c 19/10a 77/00bc 71/20bc < 001/0 متر()میلي طول   

19/20b 1/10c 19/30a 10/10b 10/90b < 001/0 متر()میلي عرض   

1/13b 2/23a 7/22b 7/11b 7/01b < 001/0  نسبت طول به عرض 

آذینگل        

10/00a 21/10d 23/21c 99/19b 92/10b < 001/0 متر()میلي طول   

23/91a 13/71c 21/79bc 22/29b 29/79b < 001/0  تعداد گل 

1/92a 1/03b 1/99a 1/70a 1/92a < 001/0  تراکم گل 

یوهم        

22/21a 29/20b 22/17a 29/01b 12/31c < 001/0 متر()میلي طول   

12/12b 12/19b 13/39a 17/33c 1/37d < 001/0 متر()میلي عرض   

1/71b 1/93d 1/93d 1/17c 1/29a < 001/0  نسبت طول به عرض 

2/72b 2/10bc 9/19a 2/21c 0/90d < 001/0 )گرم( وزن   

23/79ab 73/17bc 13/12a 21/12ab 11/22c 009/0 (درصد) میزان گوشت   

 هسته      

17/10b 13/30a 12/30b 12/10b 11/30c < 001/0 متر()میلي طول   

1/70c 3/30a 3/30ab 1/30bc 1/30d < 001/0 متر()میلي عرض   

2/01b 1/39b 1/33b 2/01b 2/11a < 001/0  نسبت طول به عرض 

0/13b 0/33a 0/19b 0/12b 0/12c < 001/0 )گرم(وزن    
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و مثبت دارند  دارمعنيهمبستگي با یکدیگر  کمّينتایج همچنین نشان داد که بعضي از صفات 

 ،عبارت دیگرداشتند. به دارمعنيمثبت و  همبستگيعرض برگ  طول و ،(. برای مثال1)جدول 

نیز صادق  ها، که چندان دور از ذهن نیست. این مسئله در مورد میوهاندهم بوده تری بلندتر پهنهابرگ

که این همبستگي نیز طبیعي  ،اندی نیز داشتهتروزن بیش تری بلندتر و قطورهامیوه ،عالوهاست. به

صورت عرض و وزن میوه و هسته به ،بین طول دارمعنيمثبت و  همبستگيطبیعي دیگر  هاست. رابط

مطالعه همچنین نشان نتایج این  .شدمينیز زیاد طوری که با افزایش هر یک دیگری دو بود، بهدو به 

. شتدا دارمعنيمثبت و  همبستگي ذینآگلو تعداد گل در  آذینگلداد که عرض برگ با طول 

ی وجود داشت. طول تری بلندتر و پرگلهاآذینگل تری پهنهابرگارقام دارای عبارت دیگر، در به

ی بلند هاآذینگلزیرا  ،باشدميتکاني اخهش وسیلههتي مهم از نظر برداشت مکانیکي میوه بفص آذینگل

، در نتیجه کنندميمنحرف بهتر نیروی تکاننده را  توانندميشوند و ميی بلند تبدیل هابه دم میوه

برداشت  سازگار باارقام  نژادیبهدر  همبستگياستفاده از این  ،بنابراین. است ترکم هااحتمال ریزش آن

قابل ی زیتون در نهالستان و در مراحل اولیه رشد هاگزینش دورگشود، زیرا در توصیه ميمکانیکي 

نشان داده  دارمعنيمثبت و  همبستگياز طرف دیگر، عرض برگ با طول و وزن میوه  .استاستفاده 

مفید  تری بزرگهامنظور دستیابي به میوهبه نژادیبهی هاتواند در برنامهمينیز  همبستگياست. این 

طول برگ با طول  ژنوتیپ وحشي زیتون دریافتند که 13 با مطالعه (2011) بالج و همکاران واقع شود.

همبستگي بین صفات در انار نشان داد که وزن  . مطالعهدار داردمیوه و هسته همبستگي مثبت و معني

داری دارد. در حالي که بین تر میوه با وزن خشک، حجم، طول و قطر میوه همبستگي مثبت و معني

)وارسته و  شد دیده داردرصد پوست میوه و ضخامت پوست و درصد آریل همبستگي منفي و معني

 .(2003همکاران، 

بدیهي است که کشت یک رقم بدون آگاهي از خودسازگاری گرده ممکن است به مشکالت بسیار 

های زیاد بروز بزرگي منتهي شود، زیرا اوال این مشکالت چند سال پس از کشت و بعد از صرف هزینه

ود این مسئله، حتي اگر کلیه عوامل کاشت و است. با وج برها پرهزینه و زمانکنند و ثانیا حل آنمي

و داشت رعایت گردند، عملکرد ممکن است به صفر برسد. این آزمایش نشان داد که در شرایط آب 

گیرنده( با واالنولیا عنوان گردههوایي گرگان زیتون رقم کرونایکي خودناسازگار است. این رقم )به

سازگار یا سازگار نسبي است. بررسي روابط دو به دوی این  ناسازگار و با میشن، کنسروالیا و سویالنا

های جدید زیتون کمک کند. بررسي صفات تواند به بهبود مدیریت باغارقام از نظر سازگاری گرده مي
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آذین، میوه و هسته تنوع زیادی وجود کمّي نشان داد که بین ارقام مورد مطالعه از نظر صفات برگ، گل

دار و مثبت آذین با یکدیگر همبستگي معنيفات، از جمله عرض برگ و طول گلدارد. بعضي از این ص

 نشان دادند.
 

 آذین، میوه و هسته در بعضی از ارقام زیتون.ضریب همبستگی بین صفات کمّی برگ، گل -4جدول 

 عرض

 هسته
هسته طول میوه عرض وزن میوه  میوه طول   تعداد گل 

 طول

 آذینگل
  طول برگ برگ عرض

برگ عرض ***0/239          

       0/123*** 213/0 آذینگل طول   

      0/932** 0/171*** 219/0  تعداد گل 

     127/0  - 012/0 میوه طول **0/927 *0/929   

    0/327*** - 010/0  - 117/0  291/0 میوه عرض **0/913   

   0/312*** 0/312*** 001/0  - 173/0  وزن میوه **0/711 **0/912 

  0/212*** 0/237*** 0/209*** -0/297 -0/221 - 130/0  023/0 هسته طول   

 0/311*** 0/191*** 0/121*** 0/237*** -0/202 -0/221 - 013/0  291/0 هسته عرض   

0/197*** 0/211*** 0/271*** 0/122*** 0/213*** - 211/0  -0/211 - 112/0  099/0  وزن هسته 

 درصد. 7دار در سطح احتمال معني **
 دار در سطح احتمالمعني ***
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Abstract 1 

One of the problems in growing olive trees is pollen-incompatibility. This study 

was conducted in Gorgan climatic condition to determine of self-incompatibility in 
olive cv Koroneiki and to select the suitable pollenizers for this purpose. 

Randomized complete blocks design with three replications (trees) and six 

treatments including open pollination, self pollination, Mission, Conservalia, 
Sevilana and Valanolia were used. To study the effect of flower emasculation in 

such studies, another experiment was conducted after emasculating the flowers 

before blooming. The results showed that Koroneiki was self-incompatible. It was 
incompatible with Valanolia and partially compatible or compatible with Mission, 

Conservalia and Sevilana. The study also showed that emasculating the flower did 

not have any effect on the obtained results and is not necessary in such 

experiments. The study of quantitative traits showed that there was a considerable 
variation among the cultivars. The study of quantitative traits showed that there 

was a considerable variation among the olive cultivars. 

 
Keywords: Index of incompatibility, Pollenizer, Self-incompatibility   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                
*Corresponding author: esmaeilseifi@yahoo.com 



 9313( 4(، شماره )19هاي توليد گياهي )نشريه پژوهش

 

914 

 

 

 


