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  هاي امید بخش زیتون جهت کاشت در استان فارسارقام و ژنوتیپ

  * 1پورمحمدرضا تسلیم

   2محمود ایزدي

  3گردفریدون عجم

 
 چکیده

سال      طرح  سعه باغات زیتون از  صالح و تو سفانه این طرح به       1371ا شد که متأ شروع  شور  دلیل عدم در ک

می محل کاشت برخورداري کافی از پشتوانه تحقیقاتی و عدم سازگاري بیشتر ارقام کاشته شده با شرایط اقلی      

ــد. نتایج اجراي    ــت مواجه ش ــکس ــیاري از موارد با ش هاي ها و پروژهطرحچندان موفقیت آمیز نبود و در بس

شامل: آمیگدالولیا،       شت رقم و ژنوتیپ برتر زیتون  ستان فارس منجر به معرفی ه خم کبکی، تتحقیقاتی در ا

سروالیا گردید. ارقام آمیگدا      شیراز و کن ستی (دزفول)، دهقان، زرد،  سروالیا در   لولیا، دکل، زرددکل، دو و کن

سازگاري و به آزمایش سایر ژنوتیپ     زراعی به عنوان ارقهاي  شدند و  شناخته و معرفی  شامل تخم  ام برتر  ها 

د. کاشت  آوري و اهلی گردیهاي بومی استان فارس جمع کبکی، دوستی (دزفول)، دهقان و شیراز از زیستگاه   

با توجه ادند. دهاي زیتون اسـتان فارس را حدود پنج برابر افزایش  ها، متوسـط عملکرد باغ این ارقام و ژنوتیپ

رویه آب از هاي پیاپی، برداشت بی، خشکسالیشدن کشور ایران در ناحیه خشک و نیمه خشک جهان به واقع

هاي متفاوت، توسعه  ، در صورت معرفی ارقام مناسب زیتون براي اقلیم  کمبود آبدر نتیجه و منابع زیرزمینی 

  ها باشد. تواند به عنوان یک راهکار براي مقابله با این چالشکشت زیتون می

  زراعیلمات کلیدي: زیتون، رقم برتر، ژنوتیپ برتر، سازگاري، عملکرد و بهک

  

  

 

                                                
بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان فارس، سازمان 1

  تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، شیراز، ایران

باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان فارس، سازمان بخش تحقیقات علوم زراعی و 2

  تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، شیراز، ایران

بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، 3

آموزش و ترویج کشاورزي، دزفول، ایران
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  مقدمه:

ا درجه شــمالی و جنوبی نســبت به خط اســتو  45تا  20هاي جغرافیایی کاشــت درخت زیتون در عرض     

. درجه شــمالی و جنوبی صــورت می گیرد   45تا  30هاي امکان پذیر اســت ولی تولید تجاري آن در عرض 

شیمی و فیزیک خاك، نیاز آبی) و   مطالعه تطبیق نیازمندي هاي یژگیوهاي زیتون (دماي حداقل و حداکثر، 

شکی و تحمل       شد و نمو مطلوب، مقاومت در برابر خ صر به فرد آن مانند نیاز به آهک براي ر ا مقاومت یمنح

ادقی، ون مناسب هستند ( ص   دهد که بسیاري از نقاط کشور براي توسعه زیت   در مقابل شوري خاك نشان می  

شک جهان        ).1381 شک و نیمه خ شور ایران در ناحیه خ شدن ک سالی   با توجه به واقع  شک هاي پیاپی، ، خ

شت بی  سب ز   کمبود آبدر نتیجه و رویه آب از منابع زیر زمینی بردا صورت معرفی ارقام منا یتون براي ، در 

  ها باشد. ن یک راهکار براي مقابله با این چالشتواند به عنواهاي متفاوت، توسعه کشت زیتون میاقلیم

سالیانه     سط دماي  سیوس    درجه  20تا  15متو ست   سل سب تولید زیتون ا تواند در مناطقی با زیتون می .منا

سیوس  درجه  35 دماي شد  سل ستان را تا   دماي گیاه. این نماید بخوبی ر سیوس  درجه  -7پایین در زم را  سل

ست. البته   را مشروط بر این  سلسیوس  درجه  -15بخوبی تحمل کرده و تا  شد، متحمل ا برخی که طوالنی نبا

موجب رسیدن خسارت به  سلسیوس ارقام زیتون نسبت به سرما بسیار حساس بوده و سرماي زیر صفر درجه       

 0-7ساعت دماي بین   2000تا  400بین  انگیزيزیتون جهت گلمختلف ارقام . شود میوه و خود درخت می

بطور مداوم تولید گل در زیتون را محدود  ســلســیوسدرجه  15دماي باالتر از نیاز دارند.  درجه ســلســیوس

سیوس   درجه  5/12کرده و دماي مداوم  سط   .شود هاي نر میباعث افزایش تولید گلسل  13تا  12دماي متو

ــیوس درجه  ــلس ــت در گلدهی زیتوبین ماه س ــزایی داردهاي مهر تا اردیبهش  Hartmann and( ن نقش بس

Whisler, 1975.( سیوس    درجه  40تا  دماي باال سی گل این   ریختدر سل ، کندنمیگیاه اختاللی ایجاد  شنا

در زمستان مانع دوره استراحت و موجب ادامه رشد و نمو گیاه شده و باردهی زیتون     خصوص  بهاما دماي باال 

نیمه گرمسیري و گرمسیري در اثر تشعشع آفتاب درختان دچار حالت  سازد. در مناطقرا با مشکل مواجه می

در  شود. میخصوص متوجه پوست و بافت درختان جوان در باغات جدید   هشوند. این خسارت ب  سوختگی می 

هاي جوان و بر روي چوب عالیم نکروز هاي باالتر از حد تحمل رقم در ناحیه زیر پوســت شــاخهدمااثر تداوم 

  ).1381گردد (مسچی و همکاران، مشاهده می

 42درجه و  31درجه و دو دقیقه و  27بین مدارهاى هاي پهناور کشور است که استان فارس یکی از استان

با توجه به  .طول شرقى قرار گرفته است دقیقه 38درجه و  55دقیقه و  42درجه و  50عرض شمالى و  دقیقه

ناحیه سرد و خشک شمالی، ناحیه معتدل و مرطوب مرکزي،  ملشاچهار ناحیه اقلیمی ) 1تنوع اقلیمی (شکل 

   ه است.مشخص شد گرم و خشک جنوبی در استان فارسخیلی ناحیه گرم و نیمه مرطوب غربی و ناحیه 
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  نواحی اقلیمی استان فارس -1شکل 

  

  ضرورت و اهمیت

فقیر و تولید محصول با ارزش و هاي کم بازده و درخت زیتون به دلیل مقاومت به کم آبی و سازگاري با خاك

ــو  ــیار حایز اهمیت بوده و به محص ــادي بس ــت  ل ثروتمند خاكکم هزینه از نظر اقتص ــهور اس هاي فقیر مش

. با این وجود، موفقیت در توسعه کشت زیتون منوط به کشت ارقام مناسب در هر )1381(مسچی و همکاران 

سازگار و نامن     اسب محکوم به شکست خواهد بود. نظر به وسعت زیاد      منطقه بوده و در صورت کاشت ارقام نا

ستان فارس و تنوع اقلیمی باال و همچنین تعداد زیاد ارقام و ژنوتیپ  سایی و معرفی ارقام و    ا شنا هاي زیتون، 

شت و اقلیم     ژنوتیپ ستعد ک سب زیتون براي مناطق م ضروري به هاي منا سد. بنابراین  نظر میهاي متفاوت  ر

هاي سازگاري و با در نظر گرفتن نیازهاي اکولوژیکی زیتون، ارقام سازگار با هر منطقه را   ایشباید با انجام آزم

  شناسایی و معرفی نمود تا منجر به تولید محصول اقتصادي شود.

  

  نتایج کاربردي

؛ 1387پور، ؛ تسلیم1387زینالو و همکاران،  ؛1383پور، هاي تحقیقاتی (تسلیمنتایج حاصل از اجراي پروژه

) منتج به معرفی هشت رقم و ژنوتیپ امیدبخش زیتون در استان 1390پور، و تسلیم 1390زینالو و همکاران، 
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  فارس شامل: آمیگدالولیا، تخم کبکی، دکل، دوستی (دزفول)، دهقان، زرد، شیراز و کنسروالیا گردیده است.

رم تا معتدل، قدرت رشد ضعیف، سازگار با شرایط آب و هوایی گ منظوره، دو این رقم: رقم آمیگدالولیا -1

عادت رشد گسترده، تراکم تاج متراکم، اندازه میوه بسیار درشت، شکل میوه کشیده، نسبت وزنی 

درصد، نسبتا مقاوم به 36/16، میزان روغن در وزن تر و در مناطق گرم  66/5گوشت به هسته میوه 

ترین رقم گرده دهنده گار بوده و مناسبافشانی نسبتاً خودناساسرما، شوري و خشکی است. از نظر گرده

هاي زایی قلمهکیلوگرم و میانگین ریشه 83/15آن رقم دکل است. میانگین عملکرد در درخت 

  درصد است.  86/4خشبی نیمه

 
  )1394آمیگدالولیا (ایستگاه تحقیقات زیتون کازرون، رقم  -2شکل 

  

این ژنوتیپ کنسروي، سازگار با شرایط آب و هوایی معتدل، قدرت رشد متوسط،  ژنوتیپ تخم کبکی: -2

عادت رشد گسترده، تراکم تاج متراکم، اندازه میوه بسیار درشت، شکل میوه بیضوي، نسبت وزنی 

. نسبتا مقاوم به سرما، نیمه مقاوم به شوري و حساس به خشکی است، 52/7گوشت به هسته میوه 

کیلوگرم و  85/27میانگین عملکرد در درخت باشد. افشانی خود سازگار میاین رقم از نظر گرده

  درصد است.  69/28خشبی آن هاي نیمهزایی قلمهمیانگین ریشه

  
  )1394ژنوتیپ تخم کبکی (باغ دهقان، شیراز،  -3شکل 



    

١٣٩٩ سال،  ٢ ، �مارهمدو دوره    

 

 

  
 

 

٥ 

 

�و�ید و ��آوری  ر� 
��

ز��ون  

رشد متوسط، عادت رشد گسترده، شرایط آب و هوایی گرم، قدرت  با سازگار کنسروي، این رقم رقم دکل: -3

مقاوم ، 1/8تراکم تاج متوسط، اندازه میوه درشت، شکل میوه کروي، نسبت وزنی گوشت به هسته میوه 

ترین افشانی نسبتاً خودناساگار بوده و مناسباز نظر گردهبه شوري، حساس به سرما و خشکی است. 

زایی کیلوگرم و میانگین  ریشه 53/24رقم گرده دهنده آن آمیگدالولیا است. میانگین عملکرد در درخت 

  درصد است.  70/9خشبی آن هاي نیمهقلمه

  
  )1394رقم دکل (ایستگاه تحقیقات زیتون کازرون،  -4شکل 

  

منظوره، سازگار با شرایط آب و هوایی معتدل (دو منظوره) و  دو این ژنوتیپ زفول):ژنوتیپ دوستی (د -4

گرم (کنسروي)، قدرت رشد متوسط، عادت رشد گسترده، تراکم تاج متراکم، اندازه میوه درشت، شکل 

، میزان روغن در وزن تر در شرایط آب و هوایی 89/6میوه کشیده، نسبت وزنی گوشت به هسته میوه 

نسبتاً مقاوم به سرما، نیمه مقاوم به شوري و مقاوم به خشکی است. از نظر درصد،  7/19معتدل 

میانگین دهنده آن ژنوتیپ شیراز است. ترین رقم گردهافشانی نسبتاً خود ناسازگار و مناسبگرده

  درصد است.  18/11خشبی آن هاي نیمهزایی قلمهکیلوگرم و میانگین ریشه 19/27عملکرد در درخت 

  
  )1394ژنوتیپ دوستی (ایستگاه تحقیقات زیتون کازرون،  -5شکل 
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کنسروي، سازگار با شرایط آب و هوایی معتدل، قدرت رشد متوسط، عادت  ژنوتیپاین  ژنوتیپ دهقان: -5

رشد گسترده، تراکم تاج متراکم، اندازه میوه درشت، شکل میوه بیضوي، نسبت وزنی گوشت به هسته میوه 

افشانی نامشخص است و نیاز و نیاز گردهخشکی و مقاومت به شوري ، مقاوم به سرما، وضعیت آن از نظر  42/6

کیلوگرم  62/16کیلوگرم است. میانگین عملکرد هر درخت  83/15میانگین عملکرد هر درخت طالعه دارد. به م

  درصد است.  41خشبی آن هاي نیمهزایی قلمهو میانگین ریشه

  
  )1394ژنوتیپ دهقان (باغ دهقان، شیراز،  -6شکل 

  

دو منظوره، سازگار با شرایط آب و هوایی معتدل، قدرت رشد متوسط، عادت رشد ایستاده،  این رقم رقم زرد: -6

، میزان 48/6تراکم تاج متوسط، اندازه میوه درشت، شکل میوه بیضوي، نسبت وزنی گوشت به هسته میوه 

افشانی ردهاز نظر گ .است حساس به خشکی و نیمه مقاوم به شوري ،مقاوم به سرما درصد، 21روغن در وزن تر 

خشبی آن هاي نیمهزایی قلمهکیلوگرم و میانگین ریشه 60/42میانگین عملکرد هر درخت خود سازگار است. 

  درصد است.  67/41

  
  )1394رقم زرد (ایستگاه تحقیقات زیتون کازرون،  -7شکل 
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قدرت رشد قوي، عادت کنسروي، سازگار با شرایط آب و هوایی گرم تا معتدل،  ژنوتیپاین  ژنوتیپ شیراز: -7

رشد ایستاده، تراکم تاج متوسط، اندازه میوه بسیار درشت، شکل میوه کشیده، نسبت وزنی گوشت به هسته 

و به سرما نسبتاً حساس است. از نظر گرده افشانی نسبتاً خود ناسازگار  خشکی و ساس به شوري، ح48/6میوه 

کیلوگرم و میانگین  5/24یانگین عملکرد هر درخت مترین رقم گرده دهنده آن رقم دوستی است. و مناسب

  درصد است. 05/59خشبی آن  هاي نیمهقلمه زاییریشه

  
  )1394رقم شیراز (باغ دهقان، شیراز،  -8شکل 

  

منظوره، سازگار با شرایط آب و هوایی معتدل (دو منظوره) و گرم (کنسروي)  دو این رقم رقم کنسروالیا: -8

افشان، خود گردهافشانی، سازگار و است. قدرت درخت قوي، عادت رشد ایستاده، تراکم تاج متوسط، از نظر گرده

در ، میزان روغن در وزن تر 68/4اندازه میوه درشت، شکل میوه کروي، نسبت وزنی گوشت به هسته میوه 

میانگین است.  مقاوم به خشکیو  حساس به شوري ،نسبتا مقاوم به سرمادرصد،  20شرایط آب و هوایی معتدل 

  درصد است.  57/4خشبی آن هاي نیمهقلمه زاییکیلوگرم و ریشه 58/24عملکرد هر درخت 

  
  )1394رقم کنسروالیا (ایستگاه تحقیقات زیتون کازرون،  -9شکل 
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  گیرينتیجه

  باشد:ل میهاي مختلف استان فارس بشرح ذیهاي مناسب براي اقلیمتوجه به مطالب فوق، ارقام و ژنوتیپبا 

ی و ارقام عنوان ارقام کنسروي و ژنوتیپ دوستهاي تخم کبکی، دهقان و شیراز بهاقلیم معتدل: ژنوتیپ -1

  زرد، آمیگدالولیا و کنسروالیا به عنوان دو منظوره.

هاي شیراز و دوستی به عنوان کنسروي و رقم آمیگدالولیا به ام دکل و کنسروالیا و ژنوتیپارقگرم:  اقلیم -2

   .عنوان دو منظوره

  

 
  دستورالعمل کاربردي

هاي بسیار سرد باشد. در این    هاي گرم و سوزان و زمستان  اقلیم مناسب کاشت زیتون نباید داراي تابستان    -1

  روغن و کنسرو و سرمازدگی خواهد شد. صورت به ترتیب موجب کاهش کمیت و کیفیت

ــروي،   -2 ــورت کنس ــتان فارس اقلیم معتدل بوده که زیتون را به ص ــت زیتون در اس برترین اقلیم براي کاش

  توان در آن کشت نمود.روغنی و دو منظوره می

از و ارقام دکل و کنســروالیا و ژنوتیپ هاي شــیرتوان از درصــورت توســعه کشــت زیتون در اقلیم گرم می -3

  عنوان کنسروي و رقم آمیگدالولیا به عنوان دو منظوره استفاده نمود.دوستی به

  شود.در اقلیم سرد و خیلی گرم کاشت زیتون به هیچ عنوان توصیه نمی -4
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