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 انتخاب رقم مناسب زیتون براي کاشت در شرایط اقلیمی طارم 

 
 1امیر عباس تقی زاده

 *2نلوعلی اصغر زینا

 3رقیه امینیان دهکردي 

  

 چکیده

ي آن به مناطق سازگارِ مشابه انجام شد.  منظور انتخاب رقم مناسب زیتون، براي کاشت در اقلیم طارم و توصیه این تحقیق به
این مد نظر قرار گرفت. ارقام مطالعه شده در  "آوري کم سال"و  "عملکرد باال"براي شناسایی رقم مطلوب، دو پارامتر مهم 

کبکی، زرد و شنگه بودند. این   پژوهش، هشت رقم داخلی و خارجی شامل: کنسروالیا، مانزانیال، کرونیکی، آربکین، روغنی، تخم
هاي کامل تصادفی  ، در قالب طرح بلوك1396تا  1391ارقام در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم به مدت شش سال زراعی از سال 

 در کیلوگرم اساس بر درخت هر عملکرد میوه، برداشت از ر تکرار، بررسی شد. براي هر رقم، پسبا سه تکرار و سه مشاهده در ه
 سال و  (Y)عملکرد صفات براي آماري محاسبات جهت تکرار، هر درخت سه عملکرد میانگین از و شد برداري یادداشت درخت
ي تفاوت بارز  بین ارقام داخلی و خارجی نشان دهنده مقایسات اُرتوگونال انجام شده براي دو صفت،. گردید استفاده(I)  آوري

در میان ارقام شرکت کننده در آزمایش، بیشتر تحت  ،79/0 آوري سال اثر میانگین با کبکی تخم بین دو گروه از ارقام بود. رقم
 .است داشته آوري سال زا را تاثیر کمترین ،30/0 آوري سال اثر میانگین با کرونیکی رقم و آوري قرار گرفت تاثیر ویژگی سال

 کیلوگرم 37/25تولید  با کنسروالیا رقم آن از پس و محصول کیلوگرم 76/30 تولید با کرونیکی رقم عملکرد را میانگین باالترین
بیشترین و رقم شنگه کمترین عملکرد را به خود  زرد، رقم داخلی، ارقام میان در دارا بود. درخت ازاء هر کیلوگرم محصول به

ص دادند. درنهایت با توجه به دو پارامتر بیان شده، رقم کرونیکی به عنوان مناسبترین رقم، با عملکرد مطلوب و کمترین اختصا
 آوري برگزیده شد. مقدار سال

 آوري، مقایسات اُرتوگونال، رقم کرونیکی. کلمات کلیدي: سال
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 مقدمه 

هاي درختی است که در حوزه مدیترانه، از نظر  ترین گونه یکی از قدیمی  (.Olea europaea L)زیتون با نام علمی 
 و داراي کشور وجود دارد 24خیز جهان و  ي زیتون منطقه 79اجتماعی و اقتصادي داراي اهمیت است. زیتون در 

 سوي از 2017 سال در شده ارائه . آمار)2009(بالدونی و همکاران،  استاسم متفاوت  3000رقم با بیش از  1200
 که )2019(فائو،  است کرده بیان هکتار هزار ششصد و میلیون 10 حدود را دنیا در زیتون کشت زیر سطح فائو، سازمان

 18718 با است توانسته وسیع سازگاري با قابلیت زیتون درخت. است هکتار هزار 71 حدود مقدار این از ایران سهم
نام،  (بی دهد اختصاص خود به میوه درختان سایر با مقایسه در طارم منطقه در را کشت زیر سطح بیشترین هکتار
 تولید و گسترش که دهد می نشان طارم شهرستان در زیتون بارور غیر و بارور باغات کشت زیر سطح تغییرات ).1395
 دهی میوه و دهی گل که است محیطی عامل ترین مهم دما. است برخوردار رشدي به  رو روند از شهرستان این در زیتون
 یا درخت به آسیب سبب که دماهایی و کنند می تحریک را باروري که دماهایی. دهد می قرار تأثیر تحت را زیتون

 نواحی هواشناسی ایستگاه 10 در یافته انجام تحقیقات. هستند مهم سازگاري تعیین براي شوند، می آن محصول
 که است داده نشان دمایی سازگاري لمد از استفاده با کنترل، ایستگاه یک و کشور کشت حال در و خیز زیتون
) 1948( . سینگ)1385(محمدي و وکیلی، است  ایران در زیتون گسترش نواحی مساعدترین از یکی طارم ي منطقه

 و باالست محصول که باغی سال براي "2آور" سال اصطالح و کرد تشریح میوه  درختان براي را 1آوري سال روند
 انجام زیتون عملکرد روي که تحقیقی طی در .داد اختصاص را است اندك محصول که سالی براي "3نیاور" اصطالح

 مانند عواملی اساس، این بر. گردید تعیین آوري سال ي پدیده ي درجه بر گیاه بیرونی و درونی اثرات بین تعامالت شد،
 .)2007(الوي،  باشند داشته آوري سال بروز در بسزایی نقش توانند آبیاري، تغذیه و... می کردن، هرس

هاي مطلوب رویشی، زایشی، عملکرد (از نظر کنسروي و یا  ي کشت زیتون، توجه به ارقام با ویژگی ي توسعه در برنامه
هاي مدرن،  ي زیتون کاري ي توسعه توانند مورد توجه باشند. الزمه چنین سازگاري به شرایط محیطی می روغنی) و هم

هاي فیزیکو شیمیایی و فنولوژیک براي تعیین  قم است. ارزیابی برخی ویژگیشناخت سازگاري محیطی مناسب با هر ر
ي زیتون کشور باشند  توانند از مسائل مهم طرح توسعه اي کردن ارقام داخلی و خارجی می سازگاري  و منطقه

 ).1368(درویشیان، 
اقلیم طارم، تعیین مقدار اثر این  و عملکرد برخی ارقام مطرح زیتون در  آوري ي اثر سال هدف از این تحقیق مطالعه

صفات روي هر یک از ارقام خارجی و داخلی و تعیین مقدار اختالف بین دوگروه آزمایشی بود. در نهایت با توجه به 
 ي هر کدام به مناطق سازگارِ مشابه مطالعه گردید. ویژگی هر رقم، قابلیت توصیه

 
 ها مواد و روش

تون طارم واقع در بخش گیلوان از توابع شهرستان طارم انجام شد. این منطقه این پژوهش در ایستگاه تحقیقات زی
 با شدید خشک نیمه اقلیم داراي و است مند بهره کمتر شمالی هاي بارندگی و رطوبت از خزر، دریاي به نزدیکی رغم علی

  باشد. می مالیم هاي زمستان و گرم بسیار هاي تابستان
 
 

1 Alternate bearing 
2 On 
3 Off 
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 گیلوان عبارتند از:مشخصات جغرافیایی و اقلیمی 
 متر؛ متوسط دماي سالیـانه 360؛ ارتفاع از سطح دریا 26'و  49°؛ طول جغـرافیائی 79'و  36°عرض جغرافیائی 

گراد؛ متوسط بارندگی  سانتی  43° گراد؛ حداکثر دماي مطلق سانتی -10°گـراد؛ حداقل دماي مطلق  سانتی°4/17
 متر. میلی 250سالیانه 

 گراد با درجه سانتی 38باالي  دماي ساعت 114 وقوع 2014 سال در طارم زیتون تحقیقات هایستگا دماي بررسی
 بود 12-14 ساعات در مرداد ماه به مربوط گرم ساعات بیشترین. گراد را نشان داد سانتی درجه 46 مطلق حداکثر

 ).2009(زینانلو و همکاران، 
، 5، روغنی4، کنسروالیا3، کرونیکی2، مانزانیال1شامل آربکین براي انجام این مطالعه هشت رقم بومی و خارجی زیتون،

انتخاب و در ایستگاه تحقیقاتی زیتون طارم کشت گردیدند. این ارقام در قالب طرح  8کبکی و تخم 7، شنگه6زرد
شت ها از سال ششم ک آوري داده مورد ارزیابی قرار گرفتند. مطالعات و جمع با سه تکرار، 9هاي کامل تصادفی بلوك

رقم مورد نظر بر اساس نوع  8) ادامه داشت، عملکرد 1396آغاز و تا شش سال پس از آن (سال 1391درختان، در سال 
مصرف (کنسروي یا روغنی) در شهریور و آبان ماه با برداشت محصول از سه درخت هر تکرار براي هر رقم محاسبه 

یانگین گرفته شد و مقدار عملکرد بر حسب کیلوگرم در گردید. سپس براي تجزیه آماري از سه درخت در هر تکرار م
 (زمـــان اردیبهشـــت اواخـــر از اي هر درخت مشخص گردید. آبیاري هر دو روز یکبار به روش آبیاري قطـــره

 در ســاعت شــش به مــدت بارنــدگی) مجــدد شــروع (زمــان مهــر اواخــر تــا بارنــدگی) تقریبــی توقـــف
 مدیریت. شد انجام موجود هاي توصیه طبق الزم شیمیایی کودهـــاي درختــان تقویــت بــراي. شــد انجــام زرو

 دو طی تراکتور با ها ردیف بـــین در طوریکـــه به. گردیـــد انجـــام شـــیمیایی و مکانیکی صورت به هرز علفهاي
 در (گراماکســون) پــاراکوات کــش علف بــا هــا ردیف يرو در و شد زده شخم اردیبهشت اواخــر و اسفند مرحله

 زده شــخم بیــل بــا درختــان تنــه دور. شد مصرف هــزار در دو غلظــت بــه فــروردین اوایــل یا اسفند اواخــر
 .شد

 هاي آزمایش از طریق رابطه زیر محاسبه شد: آوري براي هر رقم طی سال ي ضریب سال ي محاسبه نحوه
 
 
 

 
 در این رابطه: 
 Iآوري؛  : ضریب سالY عملکرد؛ :i سن درخت و :n1936(هابلین و همکاران،  باشد هاي مطالعه شده می : تعداد سال.( 
 

1 Arbequin 
2 Manzanilla 
3 Koroneiki 
4 Konservolia 
5 Roghani 
6 Zard 
7 Shengeh 
8 Tokhm kabki 
9 Randomized complete block design 
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 هاي ارقام استفاده شده در پژوهش: ویژگی
 دت رشد گسترده،عا و کم رشد قدرت داراي باشد. درخت آن می 1لیدا: مبداء این رقم اسپانیا و ایالت الف) رقم آربکین

 هجدهم تمام گل زمان متوسط، ها گل شدن باز زمان بارده، زود .است باد به متحمل تاج متوسط و تراکم با مجنون
متقارن، وزن  و گرد میوه شکل .است کم ناسازگاري خود افشانی داراي گرده نظر از است. رودبار شرایط در اردیبهشت
 سیاه، زمان رسیدن در زمان میوه رنگ چنین است. هم ریز هاي اراي عدسکد پستانک، فاقد گرم)، 2-75/1میوه کم (

 )،میوه فرابر بخش در درصد در ماده خشک و 65تر و   درصد در ماده 27-22زیاد ( روغن میزان ماه، آبان رسیدن اواسط
مگس  سیاه، کشپش به حساس، باکتریائی و زگیل بیماري لکه طاووسی به نسبتاً مقاوم شوري، و سرما به متحمل
 ).1389باشد (زینانلو،  می کلروز به حساس بسیار و زیتون

درخت  .است معروف "زیتون سیاه"به  طارم مناطق بعضی در روغنی، مصرف نوع ایران، رقم مبداء این ب) رقم روغنی:
 اثر در مناطق در این درخت تاج و باد به بسیار حساس تُنک، تاج و افراشته رشد عادت زیاد، رشد قدرت داراي آن

ي  اندازه .است طول میانگره متوسط، خاکستري، به مایل سبز بارده هاي شاخه رنگ آید. می در شکل پرچم به باد وزش
ي آن در زمان  نسبتاً درشت رنگ زمینه و متوسط ها عدسک نوك، گرم است. داراي 4میوه متوسط و وزن میانگین آن 

رنگ هفتاد  تغییر شهریور، اول نیمه رنگ تغییر تاریخ شروع رایط رودبارش در است. سیاه به مایل بنفش رسیدن کامل
 ناسازگار و سرما به نسبی داراي مقاومت و خشکی به نسبتاً حساس زا، ریشه باشد. سهل ها دهه اول آبان می درصد میوه

 است. گرم اقلیمی شرایط با
 و فاصله تُنک تاج افراشته، با متوسط، رشد درتدومنظوره، ق رودبار با مصرف پیدایش آن ایران، : مبداءج) شنگه

 میوه وزنکند.  می دیگر ریزش ارقام از دیرتر شده اي قهوه هاي گلبرگ ولی زودگل بسیار .باشد می متوسط ها میانگره
 میوه رس، رنگ زود گرد، میوه متوسط، نوك هسته به گوشت نسبت کم، ها گرم، عدسک 2/5متوسط با میانگین وزن 

 .درصد است 50خشک بطور متوسط ماده در روغن باشد. درصد می سیاه رسیدن زمان در
 یونان از 1377 سال یونان است. در در روغنی رقم مهمترین روغنی و فقط مصرف نوع یونان، آن : مبداءکرونیکی د)

 رشد قدرت داراي ندرخت آ .است شده کشت طارم در ایستگاه و شد ایران وارد اسپانیا از 1379 سال در و اسپانیا وارد
 هر در متوسط، گل آذین در گل تعداد متوسط، آذین گل طول تراکم کم است. با و گسترده رشد عادت با و متوسط

آوري  سال با و محصول پر بسیار شود. می تبدیل میوه به آن هاي از گل درصد یک دارد. وجود میوه سه بیش آذین گل
 زیاد، ولی گرده تولید اول اردیبهشت، رودبار نیمه شرایط در گل تمام ریختا کم، آن سرمائی نیاز باشد. می کم خیلی
 زائی با قابلیت ریشه و بارده زود شود. می استفاده یونان در زا گرده براي 2ماستوئیدس رقم از اغلب .است ناسازگار خود

 است. کشت متراکم براي مناسب و خشک و گرم اقلیمی شرایط با ناسازگار، متوسط
 متوسط، رشد داراي قدرت آن کنسروي است. درخت فقط مصرف نوع استان فارس و ایران، کبکی: مبداء آن تخم ه)

 داراي و متوسط میان گره طول با روشن خاکستري رنگ داراي بارده هاي متراکم است. شاخه تاج و گسترده رشد عادت
آذین آن  و متوسط طول گل 25تا  20آذین  گل در گل تعداد متوسط فشرده، و طویل آذین است. گل جانبی هاي شاخه

 گرم است. 7-6ي آن  آوري شدید و وزن میوه سانتی متر است. داراي سال 7/3
نیمه  تاج گسترده، عادت رشد زیاد، نسبتاً رشد درخت و) زرد: مبداء آن ایران و داراي مصرف دو منظوره است. قدرت

 کم تعداد به متوسط و ها میانگره طول به خاکستري، مایل بزس هاي بارده شاخه رنگ باد است. به متحمل و متراکم
 23ي آن  میلیمتر و طول میوه 17ي آن  گرم، قطر میوه 5-4میوه آن متوسط با وزن  .است جانبی بارده شاخه داراي

 زمان رد میوه رنگ متوسط، تعداد به ریز داراي عدسک نسبتًا برآمده، میوه دم اتصال محل نوك، فاقد میلی متر، میوه

1 Llida 
2 Mastoids 
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 .خشکی است و سرما به متحمل و زا ریشه سهل است. نسبتاً یکنواخت غیر و قرمز تیره کامل رسیدن
 رشد با قدرت باشد. درخت آن یونان می کنسروي رقم دومنظوره و مهمترین مصرف نوع ز) کنسروالیا: مبداء آن یونان،

 میوه است. شکل میانگره بلند با خاکستري بارده ايه است. رنگ شاخه متراکم نیمه تاج و رشد گسترده عادت با زیاد،
ریز،  هاي داراي عدسک و گرم است. فاقد پستانک 9/6ي آن در شرایط رودبار  بزرگ، وزن میوه ي مرغی، اندازه تخم

 و رس میان یکنواخت است. سیاه و به متمایل بنفش کامل رسیدن زمان در میوه رنگ هسته زیاد، به گوشت نسبت
 سال داراي ولی باال با عملکرد و بارده مختلف است. زود هاي اقلیم با سازگاري داراي زا، ریشه باشد. سهل می آزاد هسته
 خوب آن باکتریائی به شانکر دارد. مقاومت محصول سنگین بار و باد مقابل در کمی استحکام ها است. شاخه زیاد آوري

است (زینانلو،  گزارش شده متفاوت مختلف منابع در رماس به مقاومت خشکی است. و ورتیسلیوم به حساس باشد. می
1389.( 

 و اسپانیا در 1گوردال رقم از کنسروي پس رقم مهمترین کنسروي، مصرف اسپانیا، نوع آندولس آن ح) مانزانیال: مبداء
 با بلند هاي شاخه داراي تاج گسترده، رشد عادت با زیاد رشد باشد. درخت آن قدرت  می آمریکا در کنسروي رقم اولین
 ي  اندازه .باشد می 3بلیدي ،2ماري زرد، آن ارقام مناسب زاي گرده ناسازگاري و خود داراي ها است. گل پائین به رو حالت

 پوست و فاقد پستانک میوه نوك شیاردار، انتهاي میوه گرد، میوه نوك گرم با 5متوسط با میانگین  تا میوه آن بزرگ
 نسبتاً بوده، زا ریشه رقم سهل است. یک آوري سال داراي و محصول پر است. بسیار زیاد و ریز هاي داراي عدسک میوه

 ).1389باشد (زینانلو،  می کلروز ورتیسلیوم و به حساس بسیار سرما، به حساس
 

 گیري و بحث نتیجه
قام، از نظر آماري تفاوت مقایسات اُرتوگونال انجام شده بین دو سري ارقام داخلی و خارجی نشان داد، بین دو گروه از ار

 ). 1آوري (در سطح یک درصد) وجود دارد (جدول  داري بین عملکرد (در سطح پنج درصد) و سال معنی

 

 مقایسات اٌرتوگونال بین ارقام داخلی و خارجی -1جدول 

 F نسبت مربعات میانگین آزادي درجه مقایسات
 6/6 09/183* 1 عملکرد

 54/46 271/0** 1 آوري سال
n.s, *, **داري اشاره دارد. داري در سطح یک درصد، پنج درصد و عدم معنی : به ترتیب به معنی 

 

شود تفاوت از نظر عملکرد در بین ارقام آزمایشی، در سطح یک درصد معنی دار مشاهده می 2همانطور که در جدول   
آورد گردید. در بین ارقام مورد بررسی درصد بر 29) و همچنین مقدار ضریب تغییرات براي صفت عملکرد 2بود (جدول 

کیلوگرم به ازاي هر درخت بدست  76/30در آزمایش، باالترین مقدار عملکرد مربوط به رقم کرونیکی با میانگین تولید 
). مشابه همین نتایج در تحقیقی که به منظور بررسی صفات کمی و کیفی زیتون در شمال استان 1آمد (شکل 

1 Gordal 
2 Mari 
3 Belidi 
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کیلوگرم براي هر درخت، در  7/24ز بدست آمده است، در این تحقیق رقم کرونیکی با عملکردخوزستان انجام شد، نی
 )1392گرد و زینانلو،  ن داد (عجممیان بیست و یک رقم مورد بررسی در آن آزمایش باالترین عملکرد را نشا

 تجزیه واریانس عملکرد هشت رقم زیتون داخلی و خارجی -2جدول 
 -ارزشF P مربعات میانگین اديآز درجه تغییرات منابع

 002/0 **33/6 19/175 7 رقم

 49/0n.s 623/0 53/13 2 تکرار

   67/27 14 خطا

n.s, *, **دار دار در سطح یک درصد، پنج درصد و عدم معنی : به ترتیب معنی 
 

نشد  کنسروالیا) مشاهده داري از نظر عملکرد در بین ارقام خارجی (کرونیکی، مانزانیال، آربکین و هرچند تفاوت معنی
 کیلوگرم در هر درخت بود. 65/17ولی در بین ارقام خارجی کمترین مقدار عملکرد مربوط به رقم مانزانیال با عملکرد 

کبکی و شنگه) به ترتیب مربوط به رقم زرد با  ترین عملکرد در بین ارقام داخلی (زرد، روغنی، تخم باالترین و پایین
کیلوگرم محصول در هر درخت بود. در پژوهش دیگري در  82/7محصول و رقم شنگه با تولید کیلوگرم  94/20تولید 

ارتباط با تاثیر شرایط اقلیم بر کیفیت روغن ارقام زیتون، مشخص گردید که رقم شنگه عالوه بر عملکرد پایین، از نظر 
ازده رقم مطالعه شده در آن آزمایش از طوري که در میان دو نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده، به  کیفیت روغن

 ).1394ترین کیفیت روغن برخوردار بوده است (زینانلو و همکاران،  پایین

 
 *: ارقام داراي حروف مشترك تفاوتی از نظر میانگین صفت ندارد.

 نمودار مقایسه عملکرد ارقام مورد آزمایش -1شکل 
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آوري در سطح یک درصد براي ارقام مورد بررسی در  مقدار اثر سال شود، تفاوت مشاهده می سههمانطور که در جدول 
درصد محاسبه شد.  باالترین  15)، همچنین مقدار ضریب تغییرات براي این صفت 3دار بود (جدول  آزمایش معنی
ه رقم زرد آوري مربوط ب کبکی مشاهده گردید. در میان ارقام داخلی کمترین مقدار سال آوري در رقم تخم مقدار اثر سال

 بود.
 

 تجزیه واریانس اثر سال آوري روي هشت رقم زیتون -3جدول 

 F نسبت مربعات میانگین آزادي درجه تغییرات منابع

 22/14 083/0** 7 رقم

 000/0ns 12/0 2 تکرار
  0058/0 14 خطا

n.s, *, **دار دار در سطح یک درصد، پنج درصد و عدم معنی : به ترتیب معنی 
آوري و رقم کرونیکی کمترین مقدار  س، در میان ارقام خارجی، ارقام مانزانیال و کنسروالیا باالترین مقدار سالبر این اسا

 این اثر را داشتند.

 
 *: ارقام داراي حروف مشترك تفاوتی از نظر میانگین صفت ندارد.

 آوري ارقام مورد آزمایش نمودار مقایسه میانگین شاخص سال -2شکل 
 

کبکی و کمترین مقدار آن در  آوري در رقم تخم قابل مالحظه است، باالترین مقدار ضریب سال دودر شکل همانطور که 
 آوري داشتند. رقم کرونیکی به نحوي که عملکرد ارقام کرونیکی، آربکین و زرد به ترتیب کمترین تاثیر را از سال
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 توصیه ترویجی
ست، اما دیر بارده و داراي رشد زیادي است و کیفیت روغن آن به هایی نسبتاً بزرگ ا اگر چه رقم شنگه داراي میوه

باشد. از  آوري شدید در این رقم می دلیل پایین بودن اسید اولئیک مناسب نیست. تحقیق حاضر بیانگر وجود صفت سال
روالیا رقمی دو تري برخوردار است. رقم کنس طرف دیگر این رقم نسبت به سایر ارقام آزمایشی از عملکردي نسبتاً پایین

شود. همچنین به دلیل  منظوره با عملکردي باالست و کشت آن به دلیل مقاومت به سرما، در مناطق سرد توصیه می
باغی  هاي به هاي باردهی، داراي یکنواختی تولید خواهد بود. هرچند با مراقبت آوري، در طی سال تاثیر اندك از سال

نسبتاً مناسبی  آوري کم و محصول دهی به حداقل رساند. رقم مانزانیال داراي سال توان این تاثیر رامنظم مانند هرس می
پذیر آن سبب  هاي انعطاف آوري کم، در این آزمایش، رقم کرونیکی است، شاخه است. رقم پرمحصول و داراي سال

میان ارقام داخلی رقم  تحمل تاج به آسیب ناشی از وزش باد تند شده، بنابراین مناسب براي مناطق بادخیز است. در
بطور  آوري در میان ارقام داخلی بررسی شده دارد. زرد از محصول مطلوبی بر خوردار است و کمترین تاثیر را از سال

. با این حال، مهمترین ویژگی این رقم مقاومت کلی درختان زیتون به سرماهاي شدید زمستانه مقاومت چندانی ندارند
ه است و در مناطقی با سرماي زمستانه بهترین انتخاب براي احداث باغات زیتون است. به آن به سرماي زمستان  باالي

 شوند. طور کلی رقم کرونیکی با توجه به صفات بررسی شده در این آزمایش، جهت کاشت در اقلیم طارم توصیه می
 

 سپاسگزاري
اعتبار از سوي سازمان تحقیقات آموزش و تأمین  2-03-03-89172این نتایج حاصل از اجراي پروژه مصوب با شماره 

 و ترویج کشاورزي است.
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