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  بررسی سازگاري تعدادي از ارقام زیتون یونانی در منطقه طارم

  
  2عزیزاله عبدالهی و 1، محمود عظیمی1زاده محمد نوري*

  باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات،  -بخش تحقیقات علوم زراعی1
  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی ایستگاه تحقیقات زیتون طارم، 2، آموزش و ترویج کشاورزي، زنجان، ایران

   استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، زنجان، ایران
  09/11/97؛ تاریخ پذیرش:  27/05/97تاریخ دریافت: 

  1چکیده
ترین  طارم بیشدر حال حاضر، شهرستان ترین محصوالت درختی در استان زنجان بوده و  زیتون یکی از مهم سابقه و هدف:

اغی در هر ترین عوامل توسعه کشت محصوالت ب سطح زیر کشت زیتون کشور را به خود اختصاص داده است. یکی از مهم
توان با بررسی تنوع موجود در بین ارقام مختلف زیتون، ارقامی با عملکرد باال،  میرو  باشد. از این اب ارقام سازگار میمنطقه، انتخ

منظور بررسی سازگاري شش رقم  زگار به شرایط آب و هوایی هر منطقه انتخاب کرد. این مطالعه بهخصوصیات مطلوب و سا
  زیتون یونانی و انتخاب ارقام سازگار با منطقه طارم انجام گردید.

  

هاي کامل تصادفی با سه تکرار و شش رقم در ایستگاه  در قالب طرح بلوك 1394تا  1392این مطالعه از سال  ها: مواد و روش
سیس، هالکیدیکی، مگارون، تیاکی، آگروماناکی و پاترینی  تحقیقات زیتون طارم به اجرا درآمد. ارقام مورد آزمایش شامل آمفی

آذین در شاخه، تعداد گل در  ض تاج درخت، سطح مقطع تنه، تعداد گلارتفاع درخت، عرمانند بود. صفات رویشی و زایشی 
 30وزن میوه، وزن هسته و نسبت گوشت به هسته براي  مانندهاي کامل، درصد تشکیل میوه و صفات میوه  آذین، درصد گل گل

ه از دستگاه سوکسله و گیري شد. روغن میوه با استفاد میوه در هر درخت، عملکرد میوه در هر درخت و درصد روغن اندازه
مورد  SASافزار آماري  ها با نرم حالل دي اتیل اتر استخراج و مقدار روغن در ماده خشک و ماده تر میوه تعیین گردید. داده

 قرار گرفت. تجزیه و تحلیل
  

داري وجود داشت.  اختالف معنی شده گیري نتایج نشان داد که بین ارقام از نظر همه صفات رویشی و زایشی اندازهها:  یافته
ترین ارتفاع و  که که رقم مگارون داراي کم ترین ارتفاع و عرض تاج را داشتند در حالی که ارقام تیاکی و هالکیدیکی بیش طوري به

شکیل میوه درصد ت آذین در شاخه، ارقام پاترینی و مگارون برتر از سایر ارقام بودند. رشد قطري تاج درخت بود. از نظر تعداد گل
ترین و رقم  درصد بیش 88/1داري بین ارقام مشاهده گردید. رقم تیاکی با  بر اساس نوع رقم متفاوت بود و اختالف معنی

گرم در رقم هالکیدیکی  38/8در رقم تیاکی تا  71/1ترین درصد تشکیل میوه را داشتند. وزن تر میوه از  ، کم52/0هالکیدیکی با 
ترین عملکرد بود.  که رقم آگروماناکی داراي کم حالی دردست آمد  لکرد میوه در رقم هالکیدیکی بهترین عممتغیر بود. بیش

                                                
  mnorizadeh@chmail.irمسئول مکاتبه:  *
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تر مقدار  درصد، بیش 05/53و  17/53ترتیب با  سیس به ترین کارآیی عملکرد مربوط به رقم مگارون بود. ارقام تیاکی و آمفی بیش
  روغن در ماده خشک میوه را داشتند.

  

تر و درصد  دلیل عملکرد باالتر، میوه درشت توان رقم هالکیدیکی و مگارون را به دست آمده می با توجه به نتایج به گیري: نتیجه
هاي تجاري طارم و مناطق با شرایط آب و هوایی مشابه، پیشنهاد کرد.  منظوره براي باغعنوان یک رقم دو روغن مناسب، به

 متراکم مناسب است.   هاي کشت ی عملکرد باال، رقم مگارون براي سیستمهمچنین با توجه به قدرت رشد متوسط و کارای

  
  زیتون، سازگاري، عملکردرقم، روغن،  هاي کلیدي: واژه

  
  مقدمه

سطح زیر کشت زیتون در در حال حاضر 
هکتار است و از این  000/17شهرستان طارم بیش از 

نظر رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است 
سازي سازگاري درجه حرارت با استفاده از  ). مدل1(

خیز کشور نشان داد  هاي هواشناسی مناطق زیتون داده
که منطقه طارم یکی از مساعدترین مناطق کشور براي 

  ).35( باشد میتوسعه کشت زیتون 
دهی و  ترین عامل محیطی است که گل دما مهم

دهد. دماهاي  تأثیر قرار می دهی زیتون را تحت میوه
سبب  کننده باردهی و همچنین دماهایی که تحریک

راي تعیین ند، بشو آسیب به درخت یا محصول آن می
 ترتیب محصول اقتصادي . بدین)12( سازگاري مهم هستند

گرمسیري و جاهایی که خطر  اط نیمهزیتون در نق
یعنی  ،تانه وجود نداشته باشدهاي شدید زمس دانیخبن

ه شمالی و درج 45تا  30جغرافیایی  هاي در عرض
از طرفی افزایش دما در ). 14( آید دست می جنوبی به

دهی یکی دیگر از عواملی است که  طی دوره گل
  ).5(شود  موجب کاهش تولید میوه در زیتون می

رشد  آبی تواند در شرایط کممیدرخت زیتون 
رو  و از این )18(ی داشته باشد مناسبکرده و عملکرد 

به ران کاري ای وهمیجایگاه و اهمیت خاصی در صنعت 
این درخت با توجه به  .)8( داده استاص خود اختص

اي فقیر و ه اكآبی، سازگاري با خ ت به کممقاوم
  هزینه  بازده و تولید محصول با ارزش و کم کم
تر درختی قادر به رشد و  تواند در شرایطی که کم می

د مناسـبی داشته باش عملکردو  کردهد رش ،دتولید باش
)16.(  

اب توسعه کشت محصوالت باغی منوط به انتخ
هاي  با توجه به تفاوت ).2( باشد سازگار می مارقا

توان با  اساسی فنوتیپی و ژنتیکی در ارقام زیتون می
بررسی تنوع موجود، ارقامی با عملکرد باال و 
خصوصیات مطلوب و همچنین سازگار به شرایط آب 

ها مورد  و هوایی هر منطقه براي توسعه کشت باغ
شده در  مانجا هاي پژوهش .)34( استفاده قرار داد

خصوص کشت زیتون در مناطق مختلف کشور نشان 
وایی بودن برخی ارقام در شرایط آب و ه ازگاراز س

 )2013ی و همکاران (ارج هاي پژوهش .هر منطقه دارد
   ان دادروي پانزده رقم زیتون داخلی و خارجی نش

 ، آمیگدالولیا)Konservolia( ام کنسروالیاارق که
)Amigdalolia(سویالنا ، )Sevillano( و مانزانیال 
)Manzanilla(  ،ارقام مناسب تهیه کنسرو و ارقام زرد

داراي درصد  )Amphysis( سیس ی و آمفیروغن
ولی ارقام روغنی، آمیگدالولیا و  .دروغن باالتري بودن

پایداري خوبی نشان  ،یس از نظر میزان عملکردس آمفی
  .)7( ندادند
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رقم  ششایج بررسی فنولوژي گل و میوه در نت
ان نشان داد که بین ارقام از نظر در گرگ زیتون تجاري

 و وهکامل، وزن میاي ه تعداد گل، تعداد و درصد گل
داري وجود داشت. رقم  ته، تفاوت معنیوزن هس

 نرقم میش و ترین بیش )Cailletier( یهایلتک
)Mission( آذین را  ترین تعداد گل در هر گل کم

ترین عملکرد میوه  بیش) Bladi(رقم بلیدي داشتند. 
عملکرد ترین  ی کمرقم روغن در هر درخت در مقابل

اده خشک و ن در مدرصد روغ ترین بیش. را داشت
  ).21(بود دي ماده تر در رقم بلی

هاي  در بررسی ویژگی )2000( پرویتی و همکاران
یشی و زایشی برخی از ارقام زیتون در استان رو

 اکه ارقام کراتین کردندزارش اومبریاي ایتالیا گ
)Coratina( و فرانتویو )Frantoio( و 57ترتیب با  به 

 ام مورایولواده خشک و ارقن در مدرصد روغ 54
)Moraiolo(و، فرانتویو و گراپول )Garoppolo( 
اولئیک نسبت به ید درصد اس 80 و 81 ،82ترتیب با  به

 .)37( ندسایر ارقام برتري داشت

اي ه تاندر چهار منطقه مختلف در شهرس پژوهشی
م ذهاب و گیالنغرب روي دو رق رپلقصرشیرین، س

نتایج نشان داد که  .ی و زرد انجام شدون روغنتزی
آذین در شاخه،  ف گل از جمله تعداد گلصفات مختل

بسته به منطقه هاي کامل  آذین و درصد گل ل در گلگ
ه وزن چنین صفاتی از جمل ر بود. همو نوع رقم متغی

یوه، وزن هسته، عملکرد میوه و درصد روغن عالوه م
میزان ). 2( رایط منطقه قرار داشتثیر شأت تتح ،مبر رق

نهایی روغن در میوه به اثر متقابل شرایط پرورش و 
چنین میزان گوشت میوه هم و همشته دابستگی م رق

میزان  ).32و  31( است ثرؤروغن م تولید نزادر می
روغن در میوه زیتون افزایش سریعی در مرحله اولیه 

دهد و در انتهاي دوره  یرسیدن میوه از خود نشان م

 ودش یتري انجام م ا سرعت کمزایش برسیدن این اف
  ).33و  26(

با هدف تعیین سازگاري و مطالعه  پژوهشاین 
صفات رویشی و زایشی تعدادي از ارقام وارداتی 

   اجرا گردید.زیتون 
  

  ها مواد و روش
سال در  سهمدت  به 1392از سال این آزمایش 

  ایستگاه تحقیقات زیتون طارم با عرض جغرافیایی 
درجه و  26دقیقه و طول جغرافیایی  36درجه و  47
متر از سطح دریا به اجرا  470دقیقه و ارتفاع  49

 شش هاي کامل تصادفی با بلوكدرآمد. طرح آزمایشی 
تکرار بود. ارقام مورد ارزیابی شامل  سه تیمار (رقم) و

 هالکیدیکی، )Patrini( ، پاترینی)Amphysis( سیس آمفی
)Halkidiki( ،آگروماناکی )Agromanaki(، مگارون 
)Megaron( تیاکی و )Tiaki(  بود. درختان در سال

در زمان  .ندمتر کاشته شده بود 6×6با فواصل  1385
درختان ارقام فاز رویشی برداري،  یادداشتشروع 

شده و درختان در مرحله تمام  زیتون مورد ارزیابی
  بلوغ قرار داشتند. 

 عادت رشد، رویشی قدرت این ارزیابی صفات در
صفات گردیدند.  و ثبت گیري تاج اندازه رشد و تراکم

سطح ارتفاع درخت، عرض تاج درخت،  مانندرویشی 
آذین در  گلتعداد و صفات زایشی مانند  مقطع تنه

 ،هاي کامل گل درصدآذین،  گل در گلشاخه، تعداد 
وزن میوه،  ماننددرصد تشکیل میوه و صفات میوه 

میوه در  30براي  نسبت گوشت به هسته و وزن هسته
 صورت کیلوگرم میوه در هر ، عملکرد بههر درخت

خشک تر و در ماده و همچنین درصد روغن درخت 
یی آبراي تعیین میزان کارگیري شد.  اندازهمیوه 

عملکرد، عملکرد نهایی هر درخت بر میزان سطح 
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ر حسب کیلوگرم مقطع تنه درخت تقسیم شده و ب
 .مربع سطح مقطع تنه بیان شدمتر انتیمیوه بر س

 شد. گیري عملکرد تجمعی سه سال ارزیابی، اندازه
گیري درصد روغن، در زمان رسیدگی  منظور اندازه به

میوه از هر درخت چیده شده و  50ها حداقل  میوه
درجه  70ها پس از توزین در آون در دماي  میوه

سپس با ساعت خشک شد.  48مدت  گراد به سانتی
استفاده از دستگاه سوکسله و حالل دي اتیل اتر 

صورت  بهروغن  مقدارگیري انجام گردیده و  روغن
  . میوه بیان شدو تر در ماده خشک درصد 

شده در  وريآ هاي جمع داده: ها تجزیه و تحلیل داده
با ، سازي پس از انجام فرایند نرمالطی سه سال 

قرار  تحلیل تجزیه ومورد  SAS آماري افزار نرم
 اي دامنهچند ها با آزمون گرفت و مقایسه میانگین

نمودارها  انجام شد. درصد 1 احتمال دانکن در سطح
  .رسم شد Excelافزار  با استفاده از نرم

  
  تایج و بحثن

میزان رشد رویشی ارقام مورد : صفات رویشی
بررسی در شرایط آب و هوایی منطقه طارم، متفاوت 

هاي سه ساله نشان داد  دادهتجزیه واریانس بود. نتایج 
قطر تاج و سطح که بین ارقام از نظر ارتفاع درخت، 

در سطح احتمال داري  تفاوت معنیمقطع تنه درخت، 
که ارقام  طوري . به)1(جدول  وجود داشتدرصد  1

 ترین و رقمبیشمتر)، سانتی 457(و تیاکی  هالکیدیکی
که  ارتفاع را داشتند ترینکممتر)  سانتی 361مگارون (

دهد.  می  پتانسیل ژنتیکی رقم در رشد رویشی را نشان
که  طوري به .متفاوت بود ،رشد قطري تاج بین ارقام

ترین رشد  رقم مگارون در مقایسه با سایر ارقام، کم
قطري تاج را نشان داد. سطح مقطع تنه ارقام مورد 

ي بررسی نیز همانند صفات ارتفاع و رشد قطري، دارا
 43/413( هالکیدیکیرقم . داري بود تفاوت معنی

 25/197(ترین و رقم مگارون بیش مربع)متر سانتی
سطح مقطع تنه را داشتند  ترینکممربع) متر سانتی

، زمینه رشد شرایط آب و هوایی منطقه). 2(جدول 
درختان زیتون را در طول فصل رشد به خوبی فراهم 

مختلف از رشد  رو درختان ارقام کند و از این می
 ها پژوهشتایج رویشی مناسب برخوردار بودند. ن

ست که رشد رویشی ارقام زیتون نشان داده ا
نوع و  قرار داردثیر شرایط آب و هوایی أت تحت

باشد.  ثیرگذار میأگیاه نیز در رشد رویشی تژنوتیپ 
رقم زیتون در شرایط آب و  14بررسی سازگاري 

ارتفاع، سطح مقطع هوایی سرپل ذهاب نشان داد که 
داشت.  داري  تفاوت معنی ،تنه و رشد قطري تاج ارقام

ارقام روغنی و میشن در مقایسه با سایر ارقام داراي 
که ارقام آمیگدالولیا و  تري بودند، در حالی ارتفاع بیش

چنین رشد ترین ارتفاع را داشتند. همسیس کم آمفی
ن داري بی قطري تاج و سطح مقطع تنه تفاوت معنی

شی تفاوت در میزان رشد روی .)7( ارقام نشان داد
دیگر نیز  پژوهشگرانارقام مختلف زیتون توسط 

پایین بودن رشد  ).25و  11(گزارش شده است 
هاي  رویشی و کوچک بودن تاج درخت از ویژگی

هاي متراکم در انتخاب ارقام براي کشتبسیار مهم 
تر از  ). رشد رویشی رقم مگارون پایین41و  13( است

تواند مورد توجه قرار  سایر ارقام بود که از این نظر می
  بگیرد.
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  . رقم زیتون در طی سه سال شش(میانگین مربعات) خصوصیات رشد رویشی و زایشی  مرکب تجزیه واریانس -1جدول 
Table 1. Combined analysis of variance (MS) of vegetative and reproductive characteristics of 6 olive cultivars 
during 3 years.  

 منابع تغییرات
Sources of 
variations 

درجه 
 آزادي
Df 

 ارتفاع درخت
Tree height  

  قطر تاج
Canopy 
diameter 

  سطح 
  مقطع تنه
TSCA 

آذین  تعداد گل
  در شاخه

Inflorescence 
per shoot 

  تعداد گل 
 آذین در گل

Flowers per 
inflorescence  

  درصد 
 هاي کامل گل

Perfect 
flowers 

درصد 
  تشکیل میوه

Frit set 

   سال
Year  2  0.06113** 0.06230** 0.18788** 0.16130** 0.01971** 0.56693** 1.50548** 

   1اشتباه 
Error 1  6  0.00018 0.00033 0.00253 0.02489 0.00715 0.13460 0.05870 

   رقم
Cultivar  5  0.016208** 0.01497** 0.12585** 0.03091* 0.08002** 0.66582** 0.34485** 

   سال*رقم
Year*Cultivar  10  0.00110ns 0.00040ns 0.00220ns 0.00930ns 0.00740* 0.04368ns 0.11310ns 

   2اشتباه 
Error 2  30  0.00100 0.00105 0.00166 0.01004 0.00316 0.06644 0.07600 

CV (درصد)   9.67809 6.05581 1.31640 2.32190 0.74222 0.58844 0.56358 
ns ،* ،** باشد. درصد می 1و  5دار در سطح احتمال  دار، معنی ترتیب بیانگر عدم اختالف معنی به  

ns, * and ** Non significant and significant at 5% and 1% level of probability.  
  

  . رقم زیتون در طی سه سال 6مقایسه میانگین خصوصیات رشد رویشی و زایشی  -2جدول 
Table 2. Mean comparison of vegetative and reproductive characteristics of 6 olive cultivars during 3 years.  

  رقم
Cultivar 

 ارتفاع درخت
Tree height 

(cm)  

  قطر تاج
Canopy 
diameter 

(cm) 

  سطح
  مقطع تنه

TSCA (cm2) 

  آذین تعداد گل
  در شاخه

Inflorescence 
per shoot 

  تعداد گل
 آذین در گل

Flowers per 
inflorescence  

  درصد
 هاي کامل گل

Perfect 
flowers (%) 

  درصد
  تشکیل میوه
Fruit set 

(%) 

  سیس آمفی
Amphysis  

410b 317cd  329.81b  18.47b 20.30bc  14.38b 1.08b  

  پاترینی
Patrini 

440a 340bc  336.43b  24.91a  17.45d  12.94b  0.87bc 

  آگروماناکی
Agromanaki 

393b 326c  303.55c  19.27b  22.38ab  18.26b  0.76bc  

  مگارون
Megaron 

361c 297d  197.25d  25.47a  19.22cd  45.05a  0.90bc  

  تیاکی
Tiaki 

457a 387a  394.12a  21.83ab  23.59a  19.14b  1.88a  

  هالکیدیکی
Halkidiki 

457a 358b  413.43a  20.52ab  13.09e  37.62a  0.52c  

  باشد. میدرصد  5در سطح احتمال دار  دهنده عدم وجود اختالف معنی حروف مشابه در هر ستون نشان
Means within a column followed by the same letter are not significantly different at the level of 5%. 
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نتایج تجزیه واریانس صفات تعداد : صفات گل
درصد و صفات تعداد  5آذین در شاخه در سطح  گل

هاي کامل و درصد تشکیل  آذین، درصد گل گل در گل
درصد بین ارقام متفاوت بود  1 احتمال میوه در سطح

از نظر که  ها نشان داد مقایسه میانگین داده). 1(جدول 
و ) 91/24(ارقام پاترینی ، آذین در شاخه تعداد گل
برتر از سایر ارقام بودند. تعداد گل ) 47/25(مگارون 

در  59/23تا  هالکیدیکیدر رقم  09/13آذین از  در گل
هاي کامل،  رقم تیاکی متغیر بود. از نظر درصد گل

که  طوري مشاهده گردید بهبین ارقام داري  تفاوت معنی
 ترین ) بیش62/37و هالکیدیکی () 05/45(رقم مگارون 

هاي کامل  ترین درصد گل کم) 26/18(و رقم پاترینی 
البته از نظر آماري در بین را به خود اختصاص دادند. 

سیس، پاترینی، آگروماناکی و تیاکی از نظر  ارقام آمفی
داري وجود هاي کامل اختالف معنیدرصد گل

ه بسته به رقم متغیر بود و درصد تشکیل میونداشت. 
داري بین ارقام نشان داد. رقم تیاکی با  تفاوت معنی

ترین  کم ،52/0با  هالکیدیکیترین و رقم  بیش 88/1
  درصد تشکیل میوه را داشتند.

) نشان داد که 1999بررسی دیمازي و همکاران (
آذین به نوع رقم و موقعیت قرار ¬تعداد گل در گل

). 19تاج درخت بستگی دارد (ها روي  گرفتن شاخه
) میزان تغییرات تعداد 1994کوئواس و همکاران (

در طی سه سال از را آذین در شاخه رقم مانزانیال  گل
هاي  بررسی). 15گزارش کردند ( 44/16تا  73/18

هاي کامل به  مختلف نشان داده است که درصد گل
 ها آوري، موقعیت قرارگیري شاخه¬وضعیت رشد، سال

اي  ج درخت، تنش رطوبتی و وضعیت تغذیهروي تا
هاي   درصد گل ).40 و 30، 29درختان بستگی دارد (

عظیمی و ت. کامل از رقمی به رقم دیگر متفاوت اس
 هاي کامل ارقام آربکین ) درصد گل2008همکاران (

)Arbequina(کرونایکی ، )Koroneiki( و ماستوئیدیس 
)Mastoidis( 63/33و  93/46، 24/78ترتیب  را به 

) 2014زاده ( ). ارجی و نوري9درصد بیان کردند (
هاي کامل  آذین و درصد گلتعداد گل در گل

 19/11و  18/19ترتیب  کنسروالیا در منطقه طارم را به
اي کامل ارقام هین گلهمچن). 6گزارش کردند (

کنسروالیا، کرونیکی، زرد، آمیگدالولیا و مانزانیال در 
 46و  68 ،70، 65، 38ب، ترتی هشمال خوزستان ب

در مورد  پژوهشیج این ). نتا3درصد گزارش شد (
 هاي یوه ارقام مختلف زیتون با گزارشدرصد تشکیل م

مطابقت دارد.  )1996( و الوي )2000(بنلی فابري و 
در شرایط عادي، گزارش کردند که  پژوهشگراناین 

درصد در درختان زیتون  2تا  1میزان  تشکیل میوه به
چنین همبراي تولید محصول اقتصادي کافی است. 

  با توجه  در ارقام مختلف زیتوندرصد تشکیل میوه 
به پتانسیل ژنتیکی رقم، درصد خودسازگاري و 

شرایط محیطی و آوري، میزان سالسازگاري، دگر
  ).30و  20گیاه متفاوت است (اي شرایط تغذیه
تجزیه واریانس وزن تر میوه، وزن : صفات میوه

هسته، نسبت گوشت به هسته و درصد ماده خشک 
دار  معنیدرصد  1 احتمال در سطحمیوه ارقام مختلف 

سیس و  ارقام آمفیمیوه وزن . )3(جدول  بود
گرم (خیلی درشت)، رقم  6بیش از  هالکیدیکی

گرم (درشت)، ارقام آگروماناکی و  4- 6مگارون بین 
 2تر از  گرم (متوسط) و رقم تیاکی کم 2-4پاترینی 

  . )4(جدول  گرم (ریز) بود
داري در بین  صفت وزن هسته نیز تفاوت معنی

که ارقام هالکیدیکیس و  طوري ارقام نشان داد. به
ترین  ارقام تیاکی و پاترینی کمترین و سیس بیش مفیآ

ارقام  نسبت گوشت به هستهوزن هسته را داشتند. 
نسبت گوشت ترین بیشنشان داد. داري  تفاوت معنی
مشاهده  مگارونسیس و  آمفی ر ارقامبه هسته د

نسبت گوشت به ترین داراي کمرقم تیاکی . گردید
ارقام مورد بررسی از نظر درصد ماده . هسته بود
 درصد 1داري در سطح  ه داراي تفاوت معنیخشک میو
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بودند. محدوده ماده خشک میوه در بین ارقام، از 
 تیاکیدر رقم  32/49درصد در رقم مگارون تا  66/37

  ).4(جدول  متغیر بود
افزایش اندازه و وزن میوه ناشی از افزایش ماده 

باشد. اندازه میوه، صفت  خشک و یا تجمع روغن می
ویژه در ارقام  اساسی در زیتون بهبسیار مهم و 

کنسروي است. پتانسیل ژنتیکی هر رقم از نظر اندازه 
ثیر شرایط أت میزان زیادي تحت میوه، متفاوت است و به

چنین در دسترس بودن منابع همگیرد.  محیطی قرار می
ثیرگذار أتعیین اندازه نهایی میوه بسیار تفتوسنتزي در 

رویشی و  خصوصیاتمقایسه . )39 و 32، 28( است
کلون زیتون در قبرس نشان داد که وزن  31 زایشی

). 25وت بود (اگرم متف 1/7تا  3/3ها از  میوه آن
هاي دیگر تفاوت در اندازه میوه، میزان  آزمایش

گوشت و وزن هسته ارقام مختلف بسته به رقم و 
). 28 و 27اند ( شرایط مختلف محیطی را گزارش کرده

پژوهش با نتایج گزارش شده در  نتایج حاصل از این
  فوق مطابقت دارد. هاي پژوهش

% روغن میوه در 95بیش از  که با توجه به این
نسبت باالي وزن گوشت میوه یابد،  گوشت تجمع می
ترین صفات در زیتون  یکی از مهمنسبت به هسته 

است. همچنین دارا بودن نسبت گوشت به هسته باال 
شمار  ت اساسی بهدر تهیه کنسرو زیتون یک صفا

تر و  ي گوشت بیشان ارقامی که دارآید. بنابرای می
نسبت گوشت به هسته باال باشند براي تهیه روغن و 

نتایج این . )36 و 24، 23( کنسرو مناسب هستند
 مگارونسیس و  ارقام آمفینشان داد که  پژوهش

داراي  تیاکیرقم تر و  بیش هسته هنسبت گوشت ب

 نسبت گوشت به هسته پایینیو همچنین  گوشت کم
طور که ذکر شد، اندازه میوه و میزان  بودند. همان

به  پتیوژننوع گوشت در میوه زیتون، عالوه بر 
با توجه به اهمیت  .وابسته است نیز شرایط محیطی

سیس و  اندازه میوه در تهیه کنسرو، ارقام آمفی
منطقه طارم در توانند براي تهیه کنسرو  می هالکیدیکی

  .شوندب و هوایی مشابه کشت آمناطق با شرایط و 
درصد رطوبت میوه بین ارقام مختلف تفاوت 

ها  ). مقایسه میانگین داده3داري داشت (جدول  معنی
در  68/50نشان داد که درصد رطوبت میوه ارقام از 

درصد در رقم مگارون متغیر بود.  34/62رقم تیاکی تا 
ت میوه، درصد که با افزایش درصد رطوی جایی از آن

یابد، بنابراین، رقم مگارون ماده خشک آن کاهش می
درصد) و  66/37ترین درصد ماده خشک ( داراي کم

 32/49ترین دردصد ماده خشک میوه ( رقم تیاکی بیش
میزان  ). درصد رطوبت میوه به4درصد) بود (جدول 

رسیدگی و زودرسی و دیررسی ارقام بستگی دارد. 
زیتون در طی مراحل رسیدگی  میزان رطوبت میوه در

یابد  زمان با رسیدگی میوه کاهش می تغییر کرده و هم
). از دست رفتن آب در میوه زیتون در طی دوره 17(

رسیدگی، از طریق ترك برداشتن واکس محافظ 
ها و یا سایر منافذ اپیدرم صورت  اپیکارپ، عدسک

). در آزمایشی مشخص شد که درصد 40گیرد ( می
داري در سه رقم زیتون نبالی  طور معنی به رطوبت میوه

)Nabali) نبالی اصالح شده ،(Improved Nabali (
) متفاوت بود. درصد Abu Shukaو ابوشوکا (

رطوبت میوه با رسیدگی میوه در هر سه رقم کاهش 
  ).4نشان داد (
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عملکرد درختان زیتون : و درصد روغنمیوه  عملکرد
دسترس و دماي محیط  به درصد تشکیل میوه، آب قابل

آور است  جا که زیتون درختی سال بستگی دارد. از آن
بنابراین درصد تشکیل میوه از سالی به سال دیگر 

شکیل میوه در متفاوت است. اگرچه میزان تغییرات ت
بین ارقام مختلف نیز تفاوت زیادي دارد. برخی از 
ارقام داراي سال آوري بسیار شدیدي بوده و برخی از 

  آوري کمی دارند. ارقام سال
عملکرد تفاوت تجزیه واریانس، مطابق جدول 

دار بود  معنی درصد 1در سطح  مورد بررسی رقاما
ساله عملکرد  هاي سه مقایسه میانگین داده). 3(جدول 

ترتیب با  نشان داد که رقم هالکیدیکی و مگارون به
ترین و  کیلوگرم در هر درخت، بیش 47/30و  67/31

ترین میانگین کیلوگرم کم 33/20رقم آگروماناکی با 
با ). 4(جدول  کرد میوه را به خود اختصاص دادندعمل

هاي مختلف، مقایسه میانگین عملکرد ارقام در سال
دلیل الگوهاي متفاوت  بهص شد که آزمایش مشخ

سه  طیدر میزان عملکرد میوه ارقام تناوب باردهی، 
، 1392. در سال )5(جدول  سال آزمایش متفاوت بود

در باالترین عملکرد مربوط به رقم پاترینی بود، 
ترین عملکرد را داشت.  که آگرومانکی کم حالی

 1394و  1394 هايسالطی در عملکرد رقم پاترینی 
این . ثابت ماند تقریباًچندانی نداشت و  نوسان

طی در ملکرد عپایداري عملکرد و نداشتن تغیرات 
سبی براي ارقام زیتون هاي مختلف، صفت منا سال

آوري رقم دهنده پایین بودن میزان سال است و نشان
طی سه ارقام هالکیدیکی و مگارون در عملکرد . است

م آزمایش رقم . در سال سوسال روند افزایشی داشت
هالکیدیکی باالترین عملکرد را به خود اختصاص داد 
و پس از آن رقم مگارون قرار گرفت. این دو رقم 

کن بود در مپتانسیل ژنتیکی باالتري داشتند و م
صورت ادامه آزمایش این روند ادامه داشته باشد. رقم 
اگروماناکی نیز روند افزایشی داشت اما نسبت به دو 

تري  کی و مگارون پتانسیل ژنتیکی پایینرقم هالکیدی
داشت. رقم آمفی سیس و تیاکی در طول سه سال 

. در سال دوم رقم ندتغیرات بسیار باالیی داشت
سیس باالترین عملکرد را به خود اختصاص داد،  آمفی

ترین عملکرد را داشت. در نتیجه  اما در سال سوم کم
کرد در این دو رقم پایداري الزم را براي ثبات عمل

هاي اصالحی و  طول زمان را ندارند. بنابراین در برنامه
  باشند.  جایگزینی ارقام در آینده مناسب نمی

 ساله در ارقام هالکیدیکی باالترین عملکرد تجمعی سه
کیلوگرم)  39/91کیلوگرم) و مگارون ( 99/94(

کارایی عملکرد در رقم مگارون  مشاهده گردید. صفت
باالتر از سایر ارقام بود. این بدان داري  طور معنی به

حال که رشد  است که رقم مگارون در عین  معنی
تري نسبت به ارقام دیگر داشت اما  رویشی پایین

توانست عملکرد باالیی نشان دهد. سیر صعودي 
دو رقم هالکیدیکی و مگارون و  افزایش عملکرد در

ر چنین ثبات عملکرد نسبتاً ثابت رقم پاترینی در کناهم
ساله، نشان  برتري این ارقام از نظر عملکرد تجمعی سه

عنوان ارقام  وان بهت دهد که این سه رقم را می می
و تناوب باردهی  بخش با پتانسیل باالي تولیدامید

هاي اصالحی و جایگزینی با سایر  پایین در برنامه
  ارقام در نظر گرفت.

میوه تشکیل شده  تعدادعملکرد میوه به اندازه و 
). مطالعات زیادي 10( هر درخت بستگی دارد رد

اي بین عملکرد و عوامل  دهد که رابطه نشان می
تر در طی دوره  له بیشأمحیطی وجود دارد و این مس

باشد. بارندگی در طی رشد و رسیدن میوه مشهود می
دوره گلدهی و رسیدن محصول در مناطق خشک از 

در ماه اهمیت زیادي برخوردار است. وجود بارندگی 
اي درست بعد از  اردیبهشت در مناطق مدیترانه

ثیر زیادي در تولید میوه أافشانی و تشکیل میوه ت گرده
نهایی دارد. دماي حداقل در فصل پاییز نیز در رشد 

  ).22ثر است (ؤنهایی میوه م
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  . 1392-1394هاي  رقم زیتون به تفکیک سال 6ر درخت) عملکرد (کیلوگرم در همقایسه میانگین  -5جدول 
Table 5. Means comparision of fruit yield (kg/tree) of 6 olive cultivars durinn 2013-2015.  

 رقم
Cultivar  

1392  
2013  

1393  
2014 

1394 
2015  

  ساله عملکرد تجمعی سه
Cumulative yield (kg) 

 سیس آمفی
Amphysis  

17.23bcd  35.20a  19.60bcd  72.03 

 پاترینی
Patrini  

25.76a  27.20abc  24.67abcd  77.63 

 آگروماناکی
Agromanki  

12.53cde  23.40abcd  25.07abcd  61.00 

 مگارون
Megaron  

20.76ab  29.26ab  41.37ab  91.39 

 تیاکی
Tiaki  

19.10abc  9.83bcd  36.27abc  65.20 

 هالکیدیکی
Halkidiki  

22.36ab  26.50abc  46.13a  94.99 

 باشد. درصد می 5دهنده عدم وجود اختالف معنی دار در سطح احتمال  حروف مشابه در هر ستون نشان
Means within a column followed by the same letter are not significantly different at the level of 5%.  

  
) نشان داد که 3 واریانس (جدول نتایج تجزیه

میزان روغن در ماده تر و خشک در بین ارقام مورد 
 درصد 1 احتمال داري در سطح بررسی تفاوت معنی

تر  با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، بیشداشت. 
ها  آن  ارقام داراي روغن باالیی بودند و درصد روغن

میزان روغن درصد بود.  17بر حسب ماده تر باالتر از 
 بر حسب ماده خشک میوه در بین ارقام در سطح

 09/42داري داشت و از  % تفاوت معنی1 احتمال
درصد در رقم  17/53درصد در رقم آگروماناکی تا 

ماهیتا  ال پژوهش. نتایج )4(جدول  متغیر بود تیاایکی
هاي  ) روي سه رقم زیتون به نام2009و همکاران (

و ابوشوکا نشان داد که درصد نبالی، نبالی اصالح شده 
ت بود. ده تر و خشک در بین ارقام، متفاوروغن در ما

ترین  ترین میزان روغن مربوط به رقم نبالی و کم بیش
  .)4( آن مربوط به رقم ابوشوکا بود

میزان نهایی روغن در میوه به اثر متقابل شرایط 
رشد و رقم بستگی دارد و همچنین میزان گوشت میوه 

). 38و  32ثر است (ؤروغن م ساختیزان نیز در م
میزان روغن در میوه زیتون افزایش سریعی در مرحله 

دهد و در انتهاي دوره  اولیه رسیدن از خود نشان می
گیرد  تري انجام می سرعت کمرسیدن این افزایش با 

 هاي پژوهشتایج با ن پژوهشنتایج این ). 33و  26(
در خصوص متغیر بودن میزان  پژوهشگرانسایر 

  ).27کند ( روغن در ارقام مختلف مطابقت می
  

 گیري نتیجه
 ارقامها نشان داد که  تجزیه و تحلیل کلی داده

ساله این  متوسط عملکرد سهو مگارون  هالکیدیکی
رو با در نظر  از اینباالتر از سایر ارقام بود.  ارقام

میوه درشت همچنین دارا بودن گرفتن عملکرد باال و 
د نتوان باال می و درصد روعن و نسبت گوشت به هسته

منظوره کنسروي و روغنی،  دوعنوان یکی از ارقام  به
 د.نبراي رقم زرد در منطقه طارم باش جایگزین مناسبی

هاي زیتون به  هاي کشت متراکم در باغ منظاامروزه 



 1398) 3)، شماره (26جلد (هاي تولید گیاهی  نشریه پژوهش
 

164 

هاي  سرعت در حال گسترش است. در این سیستم
قامی است که رشد متوسط و کاشت نیاز به ار

تري نسبت به سایر ارقام داشته باشند و در  پایین

با قبولی تولید کنند.  حال بتوانند عملکرد قابل عین
توجه به قدرت رشد متوسط و کارایی عملکرد باال، 

 هاي متراکم مناسب است.  رقم مگارون براي کشت
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