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چکیده
به منظور بررسی سازگاری برخی از ژنوتیپهای بومی زیتون آزمایشی با  8ژنوتیپ در قالب طرر بلرو

هرای

کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم زنجان از سال  6881لغایت  6831بهاجرا درآمد .درختران زیترون برا
فاصله  1×1در فروردین  6881کشت شدند .صفات مختلف رویشی و زایشی اندازهگیری شرد .نترایج مقایسره میرانگین
صفات رویشی نشان داد که ارتفاع ،عرض تاج ،سطح مقطع تنره و رشرد فصرل جراری شراخه درختران زیترون برین
ژنوتیپها دارای تفاوت معنیدار بودند .تعداد گلآذین در شاخه ،تعداد گرل در گرلآذیرن ،درصرد گرل کامرل و
درصد نهایی تشکیل میوه در بین ژنوتیپها دارای تفاوت معنیدار بود .ژنوتیپهرای  T7 ،T3 ،T2و  G4برا بریا از
 621گلآذین در شاخه برتر از بقیه بودند .بیشترین تعداد گل در گلآذین در ژنوتیپهرای  T7 ،T2و  B3مشراهده
شد .وزن میوه بین ژنوتیپها دارای تفاوت معنیدار بود بهطوریکه وزن میوه از  2/8تا  3/8گررم برین ژنوتیرپهرا
متفاوت بود .ژنوتیپ  G4درشترین میوه را داشت .بیشترین وزن گوشت به ژنوتیپ  G4تعلق داشت .عملکرد میوه در
درخت بین ژنوتیپها دارای تفاوت معنیدار بود بهطوریکه ژنوتیپ  T2بیشترین عملکررد و ژنوتیرپ  B1کمتررین
عملکرد را داشت .درصد روغن در ماده خشک بین ژنوتیپها متفاوت بود و ژنوتیپ  G4بیا از  01درصد روغن در
ماده خشک داشت .بهطورکلی ژنوتیپهای  T2و T7بر اساس میزان عملکرد باال و درصد روغن حدود  44درصرد و
ژنوتیپ  G4با توجه به درشتی میوه (بیا از  3گرم) ،عملکرد نسبتاً خوب (حدود یک تن) و میزان روغن باال (بیا از
 02درصد در ماده خشک) ،بهعنوان ژنوتیپهای امید بخا معرفی میشوند.

کلید واژهها :درصد روغن ،زیتون ،سازگاری ،عملکرد میوه

مقدمه

تومااه کشات از اهمیات زیاادی بکخاوردار امات .اساق

گسنکا کشت زینوا در هک مططقهای به شاکای ز

تحقیقات انجام شده در بکخی از نقاط کشور ژنوتیپهای

و هوایی و وجود ارقام مازگار در زا مططقه بسنگی دارد.

زینوا به صورت وحشی رویش مینمایاد کاه باه عطاواا

از زاجائیکه بکنامه تومااه کشات زیناوا از ماا 4392

مطابی ژننیکی بسیار مهمای باه شامار مایزیطاد و از زاهاا

در کشااور در دماانور کااار قااکار گکفنااه و در دهااههااای

میتواا در بکنامههای به باایی و باهنااادی امانداده نماود

گذشنه ایلب زینواکاریها باک امااا ارقاام موجاود در

( .)Zeinanloo et al., 2008اننخا رقم در بایسانی

کشور به خصوص زرد و رویطی بوده امت .اننخا ارقام

یکای از مهاامتااکی مکاحاام موفقیاات بایااداری محسااو

ماازگار بااا شااکای ز و هااوایی هااک مططقااه در راماانای

میگکدد ،چواکه درخناا میوه زماا زیادی نیاز دارند تاا
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به مکحله باردهی کامم بکمطد .از ای رو اننخا رقم مطاماب

کانابیسی 1و ناموحی جابا 5شاده امات .در حاالیکاه در

مطجک به تولید مودزور از محصو با کیدیت میشود.

حا حاضک ارقام دیگکی از زینوا از دیگک مطااق دنیاا باه

در دنیا ،تحقیقات در مورد زینوا بک ماکفی ارقام جدید

زا کشور وارد شده امت .در بی ارقام بومی نسالی بلیدی

حاصم از ننایج پاکوژههاای باهنااادی و یاا اننخاا از بای

و رامای بیشاانکی ماطر زیااک کشات را بااه خاود اخنصاااص

ژنوتیپهای مخنلف تأکیاد دارد .خوشاسخنانه در بکخای از

دادهاند ( .)Ayoub et al., 2009نناایج تحقیقاات زاهاا

نقاط کشور ارقام و ژنوتیپهایی از زینوا وجاود دارد کاه

بک روی  43رقم بومی اردا نشااا داد کاه ارقاام از لحاا

در حا حاضک مورد توجه قکار گکفنهاند .ای ژنوتیپها باه

خصوصاایات میااوه بااا هماادیگک دارای تداااوت ماطاایدار

دلیم داشن مازگاری دراز مدت با شاکای اقلیمای مططقاه

هسنطد ،به اوریکه ارقام نساالی بلیادی ،کدااری رومای،6

رویش یافنه از اهمیت زیادی بکخوردار مایباشاطد .در ایا

کداری بلیدی 9و کانابیسی از لحا میزاا روی بااهتک از

رامنا تحقیقات گسنکدهای در خصوص بکرمای ماازگاری

بقیه بودند .رقم شامی دارای بیشنکی وزا میوه بود .ارقاام
8

ارقام و ژنوتیپهاای زیناوا در دنیاا باه عمام زماده امات

کداااری روماای و نسااالی محاازم دارای بیشاانکی اااو

(Arji et al., 2013؛ Bartolini et al., 1998؛

گاامزذی ا و تاااداد گاام در گاامزذی ا بودنااد .بکرماای

 .)Zeinanloo et al., 2016تحقیقای باک روی بکخای

خصوصایات ذخاایک ژننیکای گوناههاای گیااهی باهویااه

ژنوتیپهای زینوا بومی در ایسنگاه تحقیقات زینوا ااارم

ژنوتیپهایی که هطوز به صورت بومی نگهداری شدهاناد

زنجاا و مکپم ذها نشاا داد که بکخی از ایا ژنوتیاپهاا

از اهمیت زیادی بکخوردار میباشد .در حا حاضک بایش

قابلیت تولید رقم را دارند .در ایا ژنوتیاپهاا رقمای باه ناام

از  2333رقم در مططقه مدینکانه شطامایی و ماورد بکرمای

دیکه که مطشاء زا مططقه دیکه ماکپم ذهاا امات باهعطاواا

قکار گکفنهاند(.)Bartolini et al., 1998

یک رقام کطساکوی ماکفای گکدیاد ( Zeinanloo et al.,

اننخاااا کلاااونی و بکناماااه دورگگیاااکی دو روا

 .)2016تحقیقااات بااه انجااام رماایده در خصااوص زینااوا در

اص حی بکای دمنیابی به ارقام جدید میباشاطد .اننخاا

امناا ککمانشاه در ایسنگاه تحقیقات زیناوا داههاو ماکپم

کلونی بک اماا مایارهای منداوت اننخابی مانطاد بااردهی

ذها نشاا داد ایلب ارقام زینوا مازگاری مطاماسی نشااا

باه ،تطاو باردهی ضایف و مطامب باودا باکای ازدیااد

نمیدهطد و از جطساه تولیاد رویا دارای عملکاکد مطاماسی

رویشی بوده و در ننیجه کلواها اننخا  ،ازدیاد و تاکویج

نیسنطد اگکچاه بکخای از ارقاام مانطاد کطساکوالیا ،ماانزانی ،

مایگکدناد (Zaher et al. .)Gregoriou, 1996

ماوی نا و زرد دارای عملکاکد میاوه تقکیساان مطاماسی بودناد
( .)Arji et al., 2013دیگاک مطالااه باک روی دو رقام
زینوا به نامهاای زرد و رویطای در چهاار مططقاه از اماناا
ککمانشاه نشاا داد که عکسالامم رقم نه تطهاا باه ژننیاک
زا بلکااه بااه شااکای ز و هااوایی نیااز وابساانه اماات،
بهاوریکه میزاا عملککد میوه و درصد روی هک دو رقام
در مططقه جوانمیکی بیشنک از مکپم ذهاا  ،قصاک شایکی و
گی ایک بود (.)Ahmadipour and Arji, 2012
تحقیقات در کشور اردا مطجک به شطامایی و امانداده
از ژنوتیپهای بومی مانطد نسالی بلیدی ،4رامی ،2شاامی،3
1- Nabali Baladi
2- Rasei
3- Shami

( )2011اظهار داشنطد که دو رقم به ناامهاای هاوزیاا 7و
مطارا 43در مکاکش از اکیق بکنامههای اننخا کلاونی باه
ثست رمیدهاند.
شکای اقلیمی مسنادی بکای توماه کشت زیناوا در
شهکمناا اارم وجود دارد ،باه ااوریکاه تاا پایااا ماا
 4371مطر زیککشت بایات زینوا زا شهکماناا حادود
 23هزار هکنار بوده امت که حدود  43هزار هکنار بارده
4- Kanabisi
5- Nasouhi Jaba
6- Kfari Romi
7- Kfari Baladi
8- Nabali Muhasan
9- Haouzia
10- Menara
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و بقیه به صورت ییکبارده میباشاد .از ایا مقادار ماطر

امنداده گکدید .باد از  5الی  6ماعت دمنگاه خااموا و

بارده حدود  53هزار ت زینوا تولید شده امت و منوم

به مطرور خشک نمودا ،نمونهها باه زوا مطنقام شادند و

عملککد در هک هکنار حدود  5333کیلاوگکم باوده امات

باد از خشک شدا اقدام به توزی مجدد شد و از اکیاق

( .)Anon, 2015در کشااور ژنوتیااپهااای زینااوا بااومی

کسک ایجاد شاده درصاد رویا باک حساب وزا خشاک

زیااادی بااه صااورت خااودرو وجااود دارنااد و بساایاری

تایای گکدیاد ( .)I.O.O.C., 2002درصاد رویا در

از زاهااا پنانساایم بااکای ماکفاای بااه صااورت رقاام دارنااد

ماده تک از حاصم ضک درصد در ماده خشاک میاوه در

( .)Zeinanloo et al., 2008از ای رو ایا پااوهش

درصد روی در ماده خشک محامسه گکدید.

با  8ژنوتیپ زینوا بکتک بومی (از لحا خصوصیات میوه)

در پایاا دادههای بهدمت زمده با امنداده از نکمافازار

از مطااق ااارم زنجااا و گکگااا باه مطراور دمانیابی باه

 MSTATCمورد تجزیه و تحلیم زماری قکار گکفات و

ژنوتیپ بکتک و مازگار در رامنای بکنامه به نااادی زیناوا

مقایسه میانگی ها با ززموا چطد دامطهای دانک باه انجاام

از اکیق اننخا مورد بکرمی قکار گکفت.

رمید.

مواد و روشها
مواد گیاهی

نتایج و بحث
ژنوتیپ های زیناوا ماورد بکرمای در شاکای ز و

مواد گیاهی ای تحقیاق شاامم  8ژنوتیاپ زیناوا باه

هاااوایی ااااارم زنجااااا دارای رشاااد مندااااوتی بودناااد

نامهای ( T7 ،T3 ،T2مطشااء ااارم) M6 ،G4 ،B3 ،B1

بهاوریکه مقایسه میانگی رشاد ااولی نشااا از تدااوت

و ( E2مطشاااء گکگاااا) در فااکوردی  4386در ایساانگاه

ماطی دار در مطر احنما پطج درصاد بای ژنوتیاپهاا را

تحقیقات زینوا اارم زنجاا در قالب ااک بلاو هاای

دارد (جدو  .)4ژنوتیاپ  M6بیشانکی و ژنوتیاپهاای

کامم تصادفی با مه تکاکار باا فواصام  6 ×6مناک کشات

 T2و  E2کمنکی ارتداع در مقایسه با دیگک ژنوتیپها را

گکدیدند .در هک واحد ززمایشی  3درخت کشت گکدید.

داشنطد .از ای رو ننیجهگیکی میشود که رشد اولی ارقام

بهمطرور بکرمی مازگاری و مقایسه ژنوتیپ هاا باا مططقاه

و ژنوتیپهای زینوا ع وه بک شکای ز و هوایی به نوع

صدات مخنلدی مانطد ارتداع درخات و ماطر مقطای تطاه،

رقم یا ژنوتیپ بسنگی دارد.

عکض درخت و رشد ما جاری شااخههاا انادازهگیاکی

رشد عکضای ژنوتیاپ هاای زیناوا در شاکای ااارم

شد .همچطی باا ورود باه مکحلاه زایشای صادات زایشای

زنجاا همانطاد رشاد ااولی دارای تدااوت ماطایدار باود

شامم ،تاداد گمزذی در شاخه ،تاداد گم در گمزذی ،

بهاوریکه مطابق جدو ( )4ژنوتیپهای  G4و  T3دارای

درصد گم کامم ،درصد تشکیم میوه ،وزا میوه ،درصاد

بیشنکی رشد عکضای و ژنوتیاپ  T2دارای کمناکی رشاد

گوشت میوه ،وزا هسنه ،نسست وزا گوشت به هسنه ،درصاد

عکضی در مقایسه با دیگک ژنوتیپها بود ،که نشاا از تأثیک

ماده خشک ،درصد روی و عملککد میوه انادازهگیاکی شاد.

ژننیک بک رشد رویشی زینوا دارد .مقایسه میانگی مطر

بکای اندازهگیکی درصد روی ابندا تاداد  53میوه از هاک

مقطی تطه ژنوتیپهای زینوا نشاا از تدااوت ماطایدار در

رقم در هک تککار توزی و باد از زا در زوا با دمای 435

باای ژنوتیااپهااا دارد (جاادو  .)2ژنوتیااپ  B3دارای

درجه ماننیگاکاد باه مادت  12مااعت خشاک گکدیاد.

بیشنکی رشاد تطاه و ژنوتیاپ  E2کمناکی رشاد تطاه در

مپس نمونهها خشک شاده تاوزی شادند .باا امانداده از

مقایسه با دیگک ژنوتیپها را دارا باود .مطاابق جادو ()4

زمیا میوههای خشک شده خکد شدند و از خمیک حاصله

رشد فصم جاری شاخهها بکای ژنوتیپهاای  T7و M6

مقدار  2گکم در دمنگاه موکساله قاکار داده شاد و از دی

در مقایسه با دیگک ژنوتیپها ماطیدار بود.

اتیم اتک باه میازاا  353میلایلیناک باکای امانخکا رویا
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جدول  -6مقایسه میانگینهای خصوصیات رویشی ژنوتیپهای زیتون
Table 1. Means Comparison of Vegetative Characteristics of olive genotypes
ژنوتیپ
Genotype

T2
T3
T7
B1
B3
E2
M6
G4
)C.V. (%

ارتفاع (متر)
)Height (m

2.18c
2.87abc
3.00ab
2.67abc
2.7abc
2.3bc
3.05a
2.9abc
10.06

عرض (متر)
)Wide (m

سطح مقطع تنه (سانتیمتر مربع)
)TCA (cm2

1.60b
2.33a
2.17ab
2.13ab
1.98ab
1.93ab
1.97ab
2.43a
10.37

44.13ab
48.21ab
49.77ab
44.64ab
67.87a
36.90b
61.75ab
52.57ab
20.99

رشد جدید (سانتیمتر)
)Shoot Season Growth (cm

26.92b
26.91b
32.28a
25.49b
26.43b
25.5b
31.66a
27.74b
5.28

حکوف مشابه در هک منوا نشاادهطده عدم ماطیدار بودا تیمارها در مطر احنما پطج درصد ززموا دانک امت.
Same letter in each column indicate nonsignificant at 5% Duncan’s test between treatments.

جدول  -2مقایسه میانگین خصوصیات گل در ژنوتیپهای زیتون
Table 2. Means Comparison of flower characteristics of olive genotypes
ژنوتیپ
Genotype

T2
T3
T7
B1
B3
E2
M6
G4
)C.V. (%

تعداد گل آذین در شاخه
Inflorescence per Shoot

تعداد گل در گل آذین
Flower per Inflorescence

درصد گل کامل
Perfect Flower %

درصد تشکیل نهایی میوه
Final Fruit Set %

23.49a
17.29bcd
22.36ab
10.40e
20.56abc
12.82de
15.6cde
19.54abc
12.73

27.55c
28.61c
50.90a
19.85d
17.91d
36.32b
32.64bc
7.49e
10.45

1.42c
1.3c
2.11b
3.48a
2.23b
2.69b
2.54b
1.44c
17.95

141a
141.7a
122ab
119.7b
72.33c
88.33c
79.67c
126ab
7.17
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نناایج تحقیقاات نشااا داده امات کاه رشاد رویشاای

داشنطد .یکی از عوامم مهم در تشکیم میاوه و در نهایات

زینوا در شکای ز و هوایی مکپم ذها بسنه باه رقام

عملککد میاوه و رویا تااداد گامزذیا در شااخه و یاا

منداوت بود ( .)Arji et al., 2013از ای رو ننایج ایا

درخت میباشد ،که خوشسخنانه در شکای ز و هاوایی

پاوهش نشاا از تداوت در رشد رویشی بی ژنوتیپهاای

اارم زنجاا ای پدیاده باه خاوبی ری مایدهاد و ایلاب

زینوا داشت که با ننایج تحقیق فوق مطابقت داشت.

ژنوتیپها دارای تاداد زیادی گمزذی در مقایسه با ارقام

کلیه ژنوتیپ ها در ماا پاطجم بااد از کاشات دارای

زینوا در بکخی از مطااق پکورا زینوا در کشاور مانطاد

گلاادهی و وارد مکحلااه میااوهدهاای شاادند .ننااایج مقایسااه

مکپم ذها بودند بهاوریکه در مکپم ذهاا میاانگی

میانگی صدت تااداد گامزذیا در شااخه ژنوتیاپهاای

تاداد گم زذی بکای ارقاام زیناوا ماورد بکرمای خیلای

زینوا در شکای ز و هوایی اارم زنجاا نشااا داد کاه

پااایی تااک از هماااا ارقااام در شااکای اااارم زنجاااا بودنااد

صدت مذکور در مطر یاک درصاد در بای ژنوتیاپهاا

(.)Arji and Norizadeh, 2014

دارای تداوت ماطایدار باود (جادو  .)2میاانگی تااداد

اندازهگیکی تاداد گم در گمزذی در بی ژنوتیپها

گمزذی در شاخه از  92/33تا  414/9در بی ژنوتیاپهاا

دارای تداوت ماطیدار بود .ننایج نشاا داد که تاداد گام

منغییااک بااود (جاادو  .)2ژنوتیااپهااای  T2 ،T3و G4

در گمزذی از  43/1در ژنوتیاپ  B1تاا  23/17در ژنوتیاپ

بیشنکی و ژنوتیپ های  M6 ،B3و  E2کمناکی تااداد

 T2منغییک بود (جدو  .)2اساق منادولوژی خصوصایات

گاامزذی ا در شاااخه در مقایسااه بااا دیگااک ژنوتیااپهااا را

ارقام زینوا با توجه باه ایا کاه ژنوتیاپ هاای ،E2 ،B1
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 M6و  T3کمنااک از  48گاام در گاامزذیاا داشاانطد در

وزا میوه دارای تداوت ماطیدار بودند (جدو  .)3میازاا

دمنه ارقام با تاداد گم پایی قکار داشنطد در حالیکه بقیه

وزا تااک میااوه باای ژنوتیااپهااای زینااوا منداااوت بااود

ژنوتیااپهااا بااا باایش از  48گاام و کمنااک از  25گاام در

به اوریکه ژنوتیپ  G4با  7/51گاکم و ژنوتیاپ  T7باا

گم زذی داشنطد که جزء ارقام منوم گم قاکار گکفنطاد

 5/58گکم بیش از  5گکم وزا داشنطد ،درحاالیکاه بقیاه

( .)I.O.O.C., 2002در بی ژنوتیپها  1ژنوتیپ ،T2
 B3 ،T7و  G4بااا باایش از  48و کمنااک از  25گاام در
گم زذی در زمکه ارقام منوم گم قاکار گکفنطاد کاه باا
ننااایج پاوهشاای در روی رقاام زرد (منوم ا  22گاام در
گمزذی ) بهعطاواا یاک رقام مطاماب کشات در مططقاه
اارم زنجاا مطابقت داشت .ژنوتیپهاا از لحاا درصاد
گم کامم دارای تداوت ماطیدار در مطر احنما زماری
یک درصد بودند ،بهاوریکه ننایج نشاا داد درصد گم
کامم از  9/17درصد در ژنوتیپ  G4تا  53/7درصاد در
ژنوتیپ  T7منغییک بود (جدو  .)2ننایج ای پااوهش در
خصوص تداوت در درصد گم کامم با ننایج تحقیقی در
ااارم زنجاااا کاه نشاااا داد بای  41رقاام زیناوا تداااوت
ماطیدار در درصد گم کامم (از  2تا  99درصاد) وجاود
دارد ،مطابقت داشت ( .)Azimi et al., 2016از ای رو
میتواا ننیجه گکفت درصد گم کامام عا وه باک ایا کاه

ژنوتیپها کمنک از  5گکم وزا داشانطد (جادو  .)3اساق
مندولوژی خصوصیات ارقام زینوا با توجه به ای که وزا
میوه ژنوتیپهاای  M6 ،E2 ،B3 ،B1و  T3بای  2تاا 1
گکم ،ژنوتیپهای  T2و  T7بی  1تا  6گاکم و درنهایات
ژنوتیاپ  G4باا بایش از  6گاکم باهتکتیاب جازء منوما ،
درشت و بسیار درشت قکار گکفنطاد (.)I.O.O.C., 2002
از ای رو میتاواا گدات کاه وزا میاوه صادنی امات کاه
اگکچه تحت تأثیک شکای محیطی قاکار مایگیاکد بلکاه باه
شدت تحت تأثیک نوع رقم قکار دارد .وزا میوه بسنه به رقم
منغییک بوده و ننایج ای پاوهش با ننایج تحقیقاتی در ااارم
زنجاا مطابقت داشت بهاوریکه وزا میوه از  4/3گکم در
رقم ککونایکی تا  43/5گاکم در رقام کطساکوالیا و از 4/84
در رقم تیاکی تا  43/9گکم در رقم چالکیدیکیس منغییک باود
(Arji and Norizadeh, 2014؛ .)Azimi et al., 2016

تحت تأثیک شکای محیطی قکار میگیکد به شادت بسانه باه

مقایسه خصوصیات میوه  34کلوا زینوا در قسکا نشااا

نوع رقم دارد .درصد نهایی تشکیم میوه بکای شکای ااارم

داد که وزا میوه زاهاا از  3/3تاا  9/4گاکم تدااوت دارد

زنجاا دارای تداوت ماطیدار بی ژنوتیپ ها بود .ننایج نشااا

( .)Gregoriou, 2006از ای رو ژنوتیپهای بومی دارای

داد که درصد نهایی تشاکیم میاوه از  4/3درصاد در  T3تاا

تطوع خوبی در خصوص درشنی میوه بودند ،بهاوریکه ماه

 3/18درصد در  B1منغییک بود (جدو .)2

ژنوتیپ با میوه درشات در بای زاهاا وجاود داشات کاه از

ننایج مقایسه میانگی ها نشاا داد ،ژنوتیپها از لحاا

جطسه کطسکوی از اهمیت زیادی بکخوردار میباشد.

جدول  -8مقایسه میانگین وزن تر و خشک ،وزن گوشت میوه و هسته ژنوتیپهای زیتون
Table 3. Means Comparison of fruit fresh and dry, flesh and pit weight of olive genotypes
ژنوتیپ
Genotype

وزن تر میوه (گرم)
)Fruit Fresh Weight (g

وزن خشک میوه (گرم)
)Fruit Dry Weight (g

وزن گوشت (گرم)
)Flesh Weight (g

وزن هسته (گرم)
)Pit Weight (g

T2
T3
T7
B1
B3
E2
M6
G4
)C.V. (%

4.08c
3.48d
5.58b
2.36e
2.78de
3.00de
3.41cd
9.54a
7.02

1.23c
1.78b
1.79b
0.90d
1.16cd
1.19c
1.24c
3.09a
7.23

3.46c
2.96cd
4.93b
2.16e
2.36de
2.54de
2.86cde
8.85a
7.83

0.62ab
0.52cd
0.65a
0.21f
0.43e
0.46de
0.55bc
0.69a
6.74
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Same letter in each column indicate nonsignificant at 5% Duncan’s test between treatments.
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وزا خشک میاوه در بای ژنوتیاپهاا مندااوت و دارای

اندازه میوه یک صدت ژننیکی امت که به میازاا زیاادی

تداوت ماطیدار در مطر یک درصد بود (جادو  .)3نناایج

تحت تأثیک شکای محیطی قکار میگیاکد .انادازه میاوه در

نشاا داد که ژنوتیاپهاای زیناوا دارای وزا خشاک میاوه

عملککد نهایی میوه بسیار ماؤثک امات و همچطای باکای تهیاه

منداااوتی بودنااد بااهاااوریکااه ژنوتیااپ  G4دارای بیشاانکی

کطسکو یک صدت امامی میباشد (.)Arji et al., 2013

( 3/37گکم) و ژنوتیپ  B1دارای کمناکی ( 3/7گاکم) وزا

ژنوتیاپهااای  G4و  T7باا داشاان بایش از  5گااکم وزا

خشک میوه در مقایسه با مایک ژنوتیپها بودناد (جادو .)3

میتوانطد بکای کطسکو مطامب باشطد.

وزا گوشت میوه در بی ژنوتیپهاا در ماطر یاک درصاد

صدت نسست گوشت به هسنه در بای ژنوتیاپهاا دارای

تداااوت ماطاایدار داشاات (جاادو  .)3مقایسااه میااانگی وزا

تداااوت ماطاایدار بااود (جاادو  .)1ننااایج نشاااا داد کااه

گوشت میوه ژنوتیپهاا نشااا داد بیشانکی وزا گوشات باه

ژنوتیپهای زینوا دارای نسست گوشات باه هسانه مندااوتی

ژنوتیپ  G4و کمنکی به ژنوتیپ  B1تالق داشت (جادو

بودند ،بهاوریکه ایا نساست در ژنوتیاپهاای  G4و B1

 .)3ژنوتیپها از لحا وزا هسنه دارای تدااوت ماطایدار در

بیش از  43و در مایک ژنوتیپها بی  5تاا  9باود (جادو .)1

مطر یک درصاد بودناد (جادو  .)3مقایساه میاانگی وزا

هماااوری که م حره میگکدد نسست گوشت به هسانه

هسنه ژنوتیپها نشاا داد بیشنکی وزا هسنه در ژنوتیپ G4

در ژنوتیپ ها به شدت به نوع ژنوتیپ بسنگی داشت چاکا

و کمنکی در ژنوتیپ  B1ثست شد (جدو .)3

که ژنوتیپ  B1علیریم ای که دارای میوه کوچکی بود

ننایج تحقیقاتی در ااارم زنجااا نشااا داد خصوصایات

ولی نسست گوشت به هسنه بااهتکی در مقایساه باا ایلاب

میوه از قسیم وزا میوه ،وزا گوشت ،وزا هسنه در بی ارقاام

ژنوتیپ ها داشت .ننایج ای پاوهش در خصاوص نساست

مخنلف دارای تداوت ماطیدار بودناد کاه ایا خصوصایات

گوشت به هسنه با ننایج دیگک تحقیقات در مکپم ذها ،

بسنه به رقم منغییک باود (Arji and Norizadeh, 2014؛

و اارم زنجااا مطابقات داشات (،Arji et al., 2013

 .)Azimi et al., 2016ننایج تحقیقات بکرمای ماازگاری

Arji and Norizadeh, 2014؛ .)Azimi et al., 2016

 41رقم زینوا در شکای ز و هوایی مکپم ذها نشاا

بهاوریکه ننایج زاهاا نشااا داد تدااوت ماطایداری در

داد کااه صاادت وزا میااوه و وزا گوشاات بااکای ارقااام

بی نسست گوشت به هسنه در ارقام زینوا وجود دارد.

زمیگاادالولیا ،کطسااکوالیا و ابومااطم بیشاانک از بقیااه ارقااام

ژنوتیپ های زینوا در صادت درصاد گوشات دارای

بااوده در حااالیکااه ارقااام ککونااایکی و زربکاای دارای

تداوت ماطیدار در مطر یک درصد بودناد (جادو .)1

کمنااکی میاازاا وزا میااوه و وزا گوشاات بودنااد .وزا

مقایسه میانگی صدت درصد گوشت نشاا داد ژنوتیپهاای

خشک میوه در ارقام زمیگدالولیا ،کطسکوالیا و زرد بااهتک

 G4و  B1در مقایسه با دیگاک ژنوتیاپهاا دارای درصاد

از بقیه بود .صدت وزا هسنه بکای رقم زمیگدالولیا و زرد

گوشت باهتک از  73بودند ،اگکچاه درصاد گوشات بقیاه

بیشنک از بقیه بوده در حالیکه ارقام ککونایکی و زربکای

ژنوتیپها بی  83تاا  88درصاد منغییاک باود .باهااورکلی

دارای وزا هسنه کمنکی بودناد (.)Arji et al., 2013

ژنوتیپ هاا درصاد گوشات خاوبی داشانطد کاه ناشای از

ززمایش های دیگک تداوت در اندازه میوه ،میزاا گوشات

شکای محیطی مطامب پکورا زاها بود .قسمت گوشنی

و وزا هسنه ارقام مخنلف بسنه به رقم و شاکای مخنلاف

میوه زینوا  65-85درصد وزا میوه را به خود اخنصااص

محیطای گازارا نماودهاناد (Jibara et al., 2006؛

می دهد که مکشار از رویا و ز امات .شاکوع تجمای

 .)Lavee and Wodner, 1991افازایش در انادازه

روی در ملو های گوشت به صورت خطای مایباشاد.

یا وزا میوه ممک امت در ننیجه افزایش در وزا خشک

بکای زینوا های کطسکوی قسامت گوشانی میاوه یکای از

و یا تجمی میزاا رویا باشاد .انادازه میاوه یاک صادت

قسمتهای مهام و اقنصاادی امات ( Rapoport and

بسیار مهم در زینوا بهخصوص در ارقام کطسکوی امات.

 .)Martin, 2006مطالاات نشااا داد در گوشات میاوه
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 41رقم زینوا ایکانی و خارجی در شاکای ز و هاوایی

 B3و  T7بهتکتیب دارای کمناکی ( 4/37مااننیمناک) و

ایسنگاه تحقیقات زینوا داههو مکپمذها بی  94تا 85

بیشنکی ( 4/71ماننی مناک) قطاک میاوه بودناد (جادو .)1

درصد بسنه به رقم منغییک بود ( .)Arji et al., 2013از

اااو و قطااک هساانه بساانه بااه ژنوتیااپ منغییااک و در باای

ای رو نوع رقم و شکای ز و هاوایی تاأثیک چشامگیکی باک

ژنوتیااپهااا تداااوت ماطاایدار مشاااهده شااد (جاادو .)5

درصد گوشت دارند .ای صادت در تهیاه کطساکو و رویا

ژنوتیپ  B1و  M6بهتکتیاب دارای کمناکی و بیشانکی

دارای اهمیت امت زیکا که وجاود هسانههاای کاوچکنک در

اااو هساانه ،در حااالیکااه  B1و  G4بااهتکتیااب دارای

مقایسه با میزاا گوشت یکای از خصوصایات مطاماب باکای

کمنکی و بیشنکی قطک هسنه بودند (جدو .)5

ارقام کطسکوی محساو مایگاکدد و از اکفای باکای ارقاام

ننایج مقایسه میانگی ها نشاا داد ژنوتیپهاای زیناوا

رویطی نیز حائز اهمیت امت زیاکا بیشانک رویا در گوشات

دارای تداوت ماطیدار در درصد ماده خشاک و راوبات

تجمی پیدا مینماید و وجود گوشات بااهتک مطجاک باه تولیاد

میوه بودند (جدو  ،)5بهاوریکه ژنوتیاپ  T3بایش از

بیشنک روی میگکدد.

 53درصااد ،ژنوتیااپ  B3باایش از  13درصااد و بقیااه

او و قطک میوه در بی ژنوتیپ هاا مندااوت و دارای

ژنوتیپها بی  33تا  37درصد مااده خشاک میاوه زاهاا

تداوت ماطیدار در ماطر یاک درصاد باود (جادو .)1

منغییک بود (جدو  .)5میزاا تداوت درصد راوبت میاوه

ژنوتیپ  B1و  T3بهتکتیب دارای کمنکی ( 4/85ماننیمنک) و

بی ژنوتیپها ماطیدار بود و از حادود  18درصاد تاا 67

بیشنکی ( 2/12ماننیمنک) او میاوه بودناد در حاالیکاه

درصد منغیک بود (جدو .)5

جدول  -4مقایسه میانگین نسبت گوشت به هسته ،درصد گوشت و ابعاد میوه ژنوتیپهای زیتون
Table 4. Means Comparison of fruit to pit ratio, flesh percent and fruit dimentions of olive genotypes
ژنوتیپ
Genotype

نسبت گوشت به هسته
Flesh/Pit Ratio

T2
T3
T7
B1
B3
E2
M6
G4
)C.V. (%

5.58d
5.74d
7.62c
10.42b
5.53d
5.56d
5.22d
12.85a
8.73

درصد گوشت
Flesh %

84.81c
85.15c
88.37b
91.23a
84.66c
84.76c
83.85c
92.74a
0.78

طول میوه (سانتیمتر)
)Fruit Length (cm

قطر میوه (سانتیمتر)
)Fruit Diameter (cm

2.20bc
2.42a
2.3ab
1.85d
2.10c
2.29ab
2.32ab
2.31ab
2.49

1.73bc
1.8b
1.94a
1.43ef
1.39f
1.55de
1.58d
1.63cd
3.21

حکوف مشابه در هک منوا نشاادهطده عدم ماطیدار بودا تیمارها در مطر احنما پطج درصد ززموا دانک امت.
Same letter in each column indicate nonsignificant at 5% Duncan’s test between treatments .

جدول  -0مقایسه میانگین ابعاد هسته و ماده خشک و رطوبت میوه ژنوتیپهای زیتون
Table 5. Means Comparison of pit dimension and fruit dry matter and moisture content of olive genotypes
ژنوتیپ
Genotype

طول هسته (سانتی متر)
)Pit Length (cm

T2
T3
T7
B1
B3
E2
M6
G4
)C.V. (%

1.52d
1.59cd
1.43e
1.23f
1.62c
1.74b
1.82a
1.55cd
2.41

قطر هسته (سانتی متر)
)Pit Diameter (cm

0.85c
0.81d
0.93b
0.59h
0.69g
0.74f
0.78e
1.01a
1.47

درصد ماده خشک میوه
Fruit Dry Matter %

30.15d
51.16a
32.05d
38.06bc
41.66b
39.78bc
36.31c
32.44d
3.82

درصد رطوبت میوه
Fruit Humidity %

69.85a
48.84d
67.95a
61.94bc
58.34c
60.22bc
63.69b
67.56a
2.31

حکوف مشابه در هک منوا نشاادهطده عدم ماطیدار بودا تیمارها در مطر احنما پطج درصد ززموا دانک امت.
Same letter in each column indicate nonsignificant at 5% Duncan’s test between treatments.
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صدت درصد وزا خشاک میاوه باهتکتیاب باکای ارقاام

توانایی تولید میوه مطامب دارند و رشد میوه مایتواناد از

رویطی ،زمیگدالولیا ،زرد و زمدی میس بااهتک از بقیاه ارقاام

نرک اقنصادی چه بکای تهیه روی و چه بکای تهیه کطسکو

بود که رابطه خاوبی باا درصاد رویا در ارقاام دارد .ارقاام

مطامب باشد.

زمیگدالولیا ،رویطی ،زرد و زمدی میس دارای درصد روی

ننایج مقایسه میانگی های عملککد میوه در درخات و

باهتکی نسب به دیگک ارقاام بودناد (.)Arji et al., 2013

در هکنار نشاا داد بی ژنوتیپها در ماطر زمااری یاک

در تحقیقاای درصااد ماااده خشااک و راوباات میااوه در

درصااد تداااوت ماطاایدار وجااود داشاات (جاادو ،)6

بی ارقاام دارای تدااوت ماطایدار باود و رقام تیااکی در

بااهاااوریکااه ژنوتیااپ  T2بااا  6/1کیلااوگکم در درخاات

مططقه اارم زنجاا بیشنکی درصد ماده خشک را داشات

بیشنکی و ژنوتیپ  B1با  2کیلوگکم در درخت کمناکی

( .)Arji and Norizadeh, 2014تحقیقاات ماذکور

میاازاا عملکااکد را داشاانطد .بااا توجااه ب اه شااکای مساااعد

حداکثک تا  11درصد ماده خشک را نشاا دادند در حالیکاه

محیطی درخناا زینوا ژنوتیپهای مخنلاف در ماا او

در ای ا پاااوهش ژنوتیااپ  T3تااا  54درصااد ماااده خشااک

تولیااد حاادود  533تااا  4933کیلااوگکم میااوه در هکنااار

داشت که میتواند از اهمیت زیادی بکخوردار باشد.

داشنطد (جدو  ،)6ازای رو بک اماا م پاایی درخنااا

میزاا گوشت یک صدت مهم بکای ارقام زینوا امات .زیاکا

ژنوتیپ های مخنلف عملککد میاوه بایش از یاک تا در

بیش از  75درصدروی در گوشت تجمی مییاباد از ایا رو

هکنار بکای ژنوتیپهای  T3 ،T2و  T7که مطشاء زاهاا

ارقام دارای گوشت زیاد میتوانطد هم بکای تهیه روی و هم

اارم زنجاا باوده امات در ماا پاطجم رشاد از اهمیات

بکای تهیه کطسکو مطامب باشطد .ننایج انادازه گیاکیهاا نشااا

زیادی بکخوردار میباشد .ننایج پاوهشی در شاکای ز

میدهد که ارقام زمیگدالولیا و کطسکوالیا دارای وزا گوشت

و هااوایی اااارم زنجاااا روی درخناااا  43ماااله  41رقاام

بیشنکی در مقایسه با ارقام دیگک میباشطد در حاالیکاه ارقاام

زینوا نشاا داد عملککد میوه در بی ارقاام دارای تدااوت

ککونایکی و زربکی میازاا گوشات کمناکی در مقایساه باا

ماطیدار میباشاد ،باهااوریکاه منوما عملکاکد باکای

دیگک ارقام داشنطد (.)Arji et al., 2013

ما های ششم ،هدنم ،هشنم ،نهم و دهم بهتکتیاب ،4427

السنااه از زاجااائیکااه می ازاا گوشاات و اناادازه می اوه

 3653 ،2782 ،4673و  4389کیلااوگکم در هکنااار بااوده

صدات ژننیکی هسنطد درصاد گوشات در ارقاام مخنلاف

امات ( )Azimi et al., 2016و باا مقایساه باا نناایج

ماایتوانااد از اهمیاات زیااادی بکخااوردار باشااد .در ایاا

عملککد ژنوتیپها در م  5مالگی نشااا از بکتاکی ایا

ززمایش ننایج نشاا میدهد که بکخی از ژنوتیپها زینوا

ژنوتیپها را دارد.

جدول  -1مقایسه میانگین عملکرد و درصد روغن میوه ژنوتیپهای زیتون
Table 6. Means Comparison of yield and oil % of olive genotypes
ژنوتیپ
Genotype

T2
T3
T7
B1
B3
E2
M6
G4
)C.V. (%

عملکرد میوه (کیلوگرم در درخت)
)Fruit Yield (kg/Tree

عملکرد میوه (کیلوگرم در هکتار)
)Fruit Yield (kg/ha

6.40a
3.83bc
4.30b
0.2d
3.07bcd
2.50cd
3.17bcd
3.50bcd
18.44

1773.0a
1062.0bc
1191.0b
554.0d
849.5bcd
692.5cd
877.2bcd
969.5bcd
18.44

درصد روغن در ماده خشک میوه
Oil % in Dry Weight

43.76b
44.44b
44.65b
42.86b
39.17c
40.56c
44.85b
52.06a
1.88

حکوف مشابه در هک منوا نشاادهطده عدم ماطیدار بودا تیمارها در مطر احنما پطج درصد ززموا دانک امت.
Same letter in each column indicate nonsignificant at 5% Duncan’s test between treatments.

تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی) ،جلد  14شماره  ،3پاییز 79

در پاوهشی در شکای ز و هوایی مکپم ذهاا باک
روی  41رقم زینوا مشاخ

84

در ماده خشک داشنطد (.)Perrini, 1999

شاد کاه عملکاکد میاوه در

میاازاا تجماای روی ا در میااوه بساانگی بااه رقاام،

ما پطجم رشد بی  263گکم تا حدود  2کیلوگکم منغییاک

شکای محیطی محم پکورا و میازاا محصاو دارد .اماا

بود و باا افازایش ما درخنااا عملکاکد افازایش داشات

الگوی اسیای تجمی رویا از مخنصاات هاک رقام امات

( .)Arji et al., 2013در حاالیکاه در ایا پااوهش

( .)Lavee and Wodner, 1991ننایج تحقیقات باک

عملککد از  2تا  6/1کیلوگکم در ما پاطجم رشاد منغییاک

روی  43رقاام بااومی اردا نشاااا داد کااه ارقااام از لحااا

بود که نشاا از بکتکی ای ژنوتیپها را دارد.

خصوصاایات میااوه بااا هماادیگک دارای تداااوت ماطاایدار

صدت درصاد رویا در مااده خشاک میاوه در بای

بودند .بهااوریکاه ارقاام نساالی بلیادی ،کدااری رومای،

ژنوتیپها در مطر یک درصد ماطیدار بود (جادو ،)6

کداری بلیدی و کانابیسی از لحا میزاا رویا بااهتک از

بااه اااوریکااه ژنوتیااپ  G4باایش از  53درصااد و بقیااه

بقیه بودند (.)Ayoub et al., 2009

ژنوتیپها بی  37تا  11درصد روی داشنطد .در پاوهشی

نتیجهگیری

در شکای ااارم زنجااا درصاد رویا در مااده خشاک

بهاور کلی ژنوتیاپهاای  T2و T7بر سار م زار س

بااکای  41رقاام زینااوا از  32تااا  55درصااد منغییااک بااود

عملک د بهت تاب بر دردود  1/7و  1/2تر د ککار د

( .)Azimi et al., 2016در پااوهش دیگاک در ااارم

ا ددود  5ا لگی و زا س

وغ دردود  44د صرد د

زنجاا ای مقدار از  17تا  52درصاد باکای ارقاام یوناانی

ز ده خشک و ژنوتاپ  G4ب توجه به د شای زاوه (برا

زینوا منغییاک باود (.)Arji and Norizadeh, 2014

سز  9گ م) ،عملک د نسبا ً خوب (ددود یک ت ) و زار س

در یک بکرمی در امسکیای اینالیا گازارا شاد کاه ارقاام

سز  52د صد د زر ده خشرک)،به عاروس

زینوا ککاتیطا و فکاننویو بهتکتیب  59و  51درصاد رویا

وغ ب ال (با

ژنوتاپک ی سزاد بخ

زع فی زیشوند.
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Abstract
Background and Objectives
Olive (Olea europaea L.) belongs to Oleaceae family. Olive fruit has been used for oil and table
olive. Olive is one of the most important fruit trees around the world. Iran is one of the regions of
the world with different wild olive genotypes distributed in different provinces. Olive genotypes
are important genetic resources for Iran. These genotypes can be selected as promising genotypes
and used in breeding programs. The objective of this study was to evaluate adaptability of 8 olive
genotypes from Gorgan and Taroum.

Materials and Methods
This experiment was conducted to evaluate adaptation ability of 8 olive genotypes in Tarrom olive
research station during 2007- 2011. Trees were planted under a complete randomized block design
with a 6 × 6 distance. Vegetative and reproductive characters of olive trees were measured. The
collected data were analyzed with MSTATC and the means were compared with Duncan's multiple
test.

Results
Vegetative results showed that tree height, wide, shoot season growth and trunk cross sectional
areas were significantly different at 1% between olive genotypes in Tarrom olive station.
Inflorescence number per shoot, flower number per inflorescence, perfect flower percent, and
final fruit set were significantly different at 1% statistical level. Fruit weight was significant
between olive genotypes and it varied between 2.3 and 9.8g. G4 genotype had the biggest fruit
and flesh weight. Fruit yields were significant between genotypes so that T2 and B1 had the
highest and lowest yields respectively. The oil percent in dry matter was significantly different
between genotypes. All genotypes had higher than 40% oil in dry matter. The highest oil
percentage (52%) was recorded in G4 genotype. Generally, G4 olive genotype could be a
promising genotype due to the large fruit (more than 9 grams), relatively high yield (about one
ton) and high oil content (more than 52% of the dry matter).

Discussion
Wild olive genotypes are very important gene pole for any purposes in each county. Iran has
different wild olive genotypes in different regions like Golestan, Gilan, Kerman, Kermanshah,
Ilam and so on. Identification and evaluation of adaptability of local olive genotypes are very
important for new olive cultivar selection and breeding programs. As mentioned above, the
evaluated olive genotypes show different responses in Taroum olive research station. Different
vegetative and reproductive characteristics were recorded on evaluated olive genotypes.
Generally, results showed that G4 olive genotype was superior based on fruit traits, oil and yield.
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