
  بررسي سازگاري و رشد نهال سه ساله دوازده رقم مختلف زيتون

(Olea europaea L.)  
 با كاربرد چند منظوره در قم 

1و محمدرضا نائيني 1، عباس پورميداني1حسين خاكدامن
  

  چكيده
ز به منظور بررسي سازگاري ارقام مختلف زيتون در قم، آزمايشي با استفاده از دوازده رقم، در مزرعه مارون ا

توابع استان قم، در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار اجرا گرديد. در اين تحقيق به مدت سه سال 
ماني و قطر تاج پوشش  نظير ارتفاع درختچه، قطر تنه نهال در محل يقه، زنده يصفات مختلف مورفولوژيك

اد و تعيين سطح سايه انداز، مورد ارزيابي قرار گرفت. به منظور مقايسه مقاومت درخت در برابر ب
نيز  ارتفاعاز جمله نسبت قطر تنه نهال در محل يقه به ارتفاع و نسبت قطر تاج پوشش به  هايي مشخصه

بين ارقام از نظر كليه صفات در سطح احتمال كه محاسبه گرديد. نتايج تجزيه واريانس در سال سوم نشان داد 
دار نبود. مقدار  اثر تكرار در سطح احتمال پنج درصد معني ولي ،داري وجود داشته يك درصد تفاوت معني

ترتيب به  كمترين و بيشترين مقدار ضريب تغييرات به  بود. قابل قبولضريب تغييرات صفات مختلف در حد 
درصد) تعلق داشت. نتيجه مقايسه ميانگين  1/12درصد) و نسبت تاج پوشش به ارتفاع ( 9/3قطر تاج پوشش (

ارقام رشيد و روغني از نظر ارتفاع، ارقام واالنوليا و زرد از نظر قطر تنه نهال  كه ان دادصفات مختلف نش
نتايج تجزيه مركب  درمحل يقه و ارقام روغني، رشيد و زرد از نظر قطر تاج پوشش برتر از ساير ارقام بودند.

ت قطر تنه در محل يقه جز نسبه اثر سال در كليه صفات ب داد كهصفات در طول سه سال اجراي طرح نشان 
دار بود. همچنين اثر رقم در  به ارتفاع و نسبت قطر تاج پوشش به ارتفاع، درسطح احتمال يك درصد معني

بررسي ضريب همبستگي  دار بود. معنينيز جز نسبت قطر تنه در محل يقه به ارتفاع   صفات مورد بررسي به
، قطر تنه نهال در محل يقه، قطر تاج پوشش و كه ارتفاع صفات در طول سه سال اجراي طرح نشان داد

داري داشتند. به عبارت ديگر، با افزايش هر  ماني در اكثر سالها با يكديگر همبستگي مثبت و معني شاخص زنده
يك از صفات فوق، ساير صفات نيز روند افزايشي داشتند. به منظور بررسي ارتباط بين ارقام مورد بررسي، 

متغيرها صورت گرفت. تجزيه كالستر، ارقام را در چهار گروه تقسيم نمود. گروه اول:  اي برروي تجزيه خوشه
ارقام سويالنا، مانزانيال، زرد قم و شنگه، گروه دوم: ارقام آربكين، گرگان و ميشن، گروه سوم: ارقام روغني، 

ه شده دو دوره جهش واالنوليا و رشيد و گروه چهارم: رقم زرد منجيل. در بررسي روند رشد نهالهاي كاشت
رشد مشاهده گرديد، يكي نيمه دوم اسفند تا آخر خرداد ماه كه گياه خواب زمستانه را سپري كرده و ديگري 

   نيمه دوم شهريور تا اواخر آبان ماه كه گياه دوره ركود رشد گرماي تابستانه را پشت سرگذاشته است.
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  مقدمه

خـوبي رشـد    ميليمتر به 300زيتون درختي هميشه سبز است كه در مناطق با بارندگي

دهـد. زيتـون قـادر اسـت      نموده و در صورت آبياري تكميلـي محصـول اقتصـادي مـي    

دهـي   + درجه سانتيگراد را بدون آنكه از نظـر فيزيولـوژيكي و محصـول   40تا  -10دماي

بسـياري از منـاطق ايـران بـراي      كـه  رسد به خوبي تحمل نمايد. به نظر ميصدمه ببيند، 

كشت زيتون مناسب باشد. البتـه ارقـام برتـر زيتـون پـس از انجـام طرحهـاي آزمـايش         

سازگاري و عملكرد محصول مشخص خواهند شد. درخت زيتون به دليل مقاومـت بـه   

حصول با ارزش و كـم هزينـه،   كم آبي و سازگاري با خاكهاي كم بازده و فقير و توليد م

مشـهور  » محصول ثروتمند خاكهاي فقيـر « از نظر اقتصادي بسيار حائز اهميت بوده و به

خاصـي   توان بـالقوه ). از آنجايي كه ارقام بومي داراي ويژگيها و 1376است (درويشيان،

باشند، بايستي در باغهاي  از نظر خصوصيات ميوه، درصد روغن و ديگر موارد مشابه مي

سازگاري كشت شوند و در مقايسه با ساير ارقام مورد ارزيـابي قـرار گيرنـد. برخـي از     

هـاي محيطـي از جملـه     ارقام غير بومي داراي خصوصيات بارزي مانند مقاومت به تنش

آتش سوزي، كم آبي، سرما، آفات و بيماريها و همچنين امتيـازاتي ماننـد درصـد بـاالي     

 ).1381باشند (مسچي و همكاران، محصول ميروغن و كيفيت مناسب براي فرآوري 

) به منظور دستيابي به سازگارترين ارقام زيتون در جيرفـت، سـيزده   1383احمدپور (

رقم زيتون شامل: آميگدافوليا، كنسرواليا، واالنوليا، مانزانيال، كاالماتا، ميشن، زرد نوديجه، 

را مورد آزمايش قـرار داد.  زرد، روغني گرگان، روغني رودبار، آمفيسيس، لچيو و بليدي 

رويشي آزمايش كه به مدت پنج سال ادامه داشت، رقم واالنوليـا داراي رشـد    مرحلهدر 

 ضعيف، آمفيسيس و روغني گرگان رشد متوسط و بقيه ارقام رشد مطلوبي داشتند.

مورفولوژيكي، بيوشـيميايي و   يواكنشها) اثر تنش خشكي بر 1382ارجي و ارزاني (

هاي ريشه دار شده برخي از ارقام زيتون بومي ايران (زرد، روغنـي و   لمهفيزيولوژيكي ق

ـ را ماري طارم)  طـور كلـي وزن    هبررسي و ارزيابي نمودند. براساس نتايج بدست آمده ب
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به رقم با افزايش تنش خشكي كاهش نشان دادند.  با توجهخشك ريشه ، شاخه و برگ 

با افزايش تنش افزايش نشان داد، بنابر ايـن   طور كلي ميزان پرولين برگ در تمام ارقام هب

ميزان نسبي آب برگ با افزايش تنش كاهش داشت. از اين بررسي مي توان نتيجه گيري 

كرد كه ارقام ماري طارم، زرد و روغني به ترتيب رشد و سـازگاري بهتـري بـا شـرايط     

  دهند.   خشكي نشان مي

هاي زيتون در مناطق خشك و ) به منظور توسعه كشت باغ1383ارجي و همكاران (

نيمه خشك ايران، اثر تنش خشكي بر روابط آبي پنج رقم زيتون را مورد ارزيـابي قـرار   

كـاهش در محتـوي نسـبي آب بـرگ در     كـه  طور كلي نشان داد  هدادند. نتايج آزمايش ب

گياهان تحت تنش شديد در ارقام ماري، روغني، بليدي، زرد و ميشن بـه ترتيـب كمتـر    

آب بـرگ در پاسـخ بـه تـنش خشـكي پاسـخهاي        توان بالقوهام مختلف از نظر بود. ارق

آب برگ در همه آنها يك روز بعد از آبيـاري بهبـود    توان بالقوهمتفاوتي نشان دادند اما 

  كامل حاصل نمود و به حد گياهان شاهد رسيد.

Bartolini ) ســازگاري زيتونهــاي ايتاليــايي را در شــرايط آب و 1994و همكــاران (

هوايي نيمه گرمسيري مونسون هندوستان بررسي نمودنـد. در ايـن بررسـي چهـار نـوع      

متفاوت از الگوي رشد مشاهده گرديـد. در ايـن تحقيـق تنهـا كولتيوارهـاي پيكـوالين،       

  پندوالين، كوراتينا، و فرانتويو رشد رويشي مناسبي نشان دادند.

Ayezra  وSibbett )2001دهـي درختـان    ي و ميوه) در تحقيقي اثر گرما روي گلده

كـاربردي، سـازگاري    الگـوي را در مناطق خشك آرژانتين بررسي و با اسـتفاده از يـك   

منطقـه از   12هاي گلدهي در  حرارتي را محاسبه و ارزيابي نمودند. در تحقيق اخير دوره

 1/21تـا   5/12آرژانتين، ايتاليا، مكزيك، پرو، اسپانيا و امريكا با ميانگين حـداكثر دمـاي   

درجـه سـانتيگراد بررسـي شـد.      5/12درجه سانتيگراد و ميانگين حداقل دماي صفر تـا  

اي  روزه در طول مدت گلدهي بود كه با توزيـع دوجملـه   10رژيم حرارتي شامل دوره 
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)Binomial modes  ارزيابي گرديد. براي تعيين خسارت گرما در هر دوره گلدهي، بـه (

وارد شد و براي تعيين خسارت سرما و يخبندان  درجه سانتيگراد 37نهال دماي بيشتر از

در هر دوره گلدهي، دماي كمتر از صفر  درجـه سـانتيگراد داده شـد. تجزيـه و تحليـل      

تـأثير دماهـاي مختلـف در باغهـاي جديـد زيتـون نسـبت بـه         كـه  اطالعات نشـان داد  

  رويشگاههاي اصلي آن، اختالف زيادي خواهد داشت.

Bacelar )2004ختماني و مورفولوژيكي سطح بـرگ تحـت شـرايط    ) ويژگيهاي سا

استرس آبي در پنج رقم زيتون (آربكين، بالنكوتا، كوپرانكـوزا، مـانزانيال و نگرينهـا) را    

مطالعه كرد. ارقام مانزانيال و كوپرانكوزا، نسبت به ساير ارقام بيشترين تطابق سـاختماني  

ال و نگرينها اسكروفيلي شـدن را  و مورفولوژيكي را در برابر استرس آبي داشتند. مانزاني

توسط بافتهاي پارانشيمي و در مورد ساختمانهاي محافظ مثل كوتيكول بااليي و اپيـدرم  

بااليي و پاييني افزايش داشتند. در اين ميان واريته بالنكوتا، بزرگترين برگهـا را داشـت   

  كه ممكن است به كاهش آب بيشتري منجر شود.

يتون نظير هميشه سبز بودن، عمر طـوالني بـيش از   با توجه به خصوصيات درخت ز

سال، مقاومت به كم آبي و سازگاري با خاكهاي كم بازده و فقير، ايـن تحقيـق بـا      1000

ارقام مختلف بومي و غيربومي و نيز بررسـي سـازگاري آنهـا     توان بالقوههدف شناخت 

يجـاد پوشـش   به شرايط اقليمي قم و معرفي ارقـام مناسـب در توسـعه جنگلكـاري و ا    

  درختي چند منظوره انجام شد.

  

  مواد و روشها 

بررسي سازگاري ارقام زيتون در شرايط اقليمي استان قم، طرح تحقيقـاتي   به منظور 

در مرزعه مارون بخش جعفرآباد قم، بـه مـدت سـه سـال اجـرا       1378 كاربردي ازديماه

در   50˚ 31′ 04″يو طـول شـرق    34˚ 45′ 54″منطقه اجراي طرح با عرض شمالي گرديد.
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ميليمتـر، متوسـط    2/157كيلومتري غرب قم واقع اسـت. متوسـط بارنـدگي سـاالنه      50

ميليمتر مـي   7/2952درجه سانتيگراد و متوسط تبخير واقعي  2/18درجه حرارت ساالنه 

باشد. خاك منطقه جوان بوده كه داراي تكامل پروفيلي مشخص نبـوده و از نظـر بافـت    

باشد. شوري خاك كمتر از يـك دسـي زيمـنس بـر متـر       مي) ميخيلي سبك (شني ـ لو 

  است.   

 20رقـم ايرانـي و بـيش از    10 با توجه به تنوع ارقام زيتون موجود در ايران (حـدود 

تر و از نظر توليد محصـول وضـعيت    رقم كه از نظر دامنه كشت وسيع 12رقم خارجي) 

منجيـل، روغنـي، آربكـين،     بهتري داشتند (ميشن، شنگه، رشيد، كرونيكي، زرد قـم، زرد 

گرگان، واالنوليا، سويالنا و مانزانيال) جهت آزمايش انتخاب شدند. به هركـدام از ارقـام   

تعلق گرفت. پس از تعيين محـل كاشـت، نقشـه اجـراي      12تا  1فوق به ترتيب كدهاي 

 5آزمايش در قالب طرح آماري بلوكهاي كامل تصادفي بـا سـه تكـرار و در هـر تكـرار      

نهالهـاي گلـداني يـك سـاله       متر به صورت رديفي پيـاده گرديـد.   5×  5فاصله  نهال به

زيتون كه با قلمه تهيه شده بـود، از مراكـز توليـد نهـال خريـداري و پـس از يـك مـاه         

  نگهداري در خزانه انتظار،  به عرصه كاشت منتقل گرديد.

صـيه  اصالح خاك محل اجراي طرح با توجه به نتـايج آزمـايش خـاك منطقـه و تو    

سـانتيمتر    80×80×80هـايي بـه ابعـاد     كودي آزمايشگاه براي كاشت نهال زيتون، چالـه 

گـرم سوپرفسـفات تريپـل و     900شده، در ته گودال كود دامي پوسيده  مخلوط  با  حفر

گـرم سـولفات روي اضـافه گرديـد. پـس از ريخـتن        100و  گرم سولفات پتاسـيم  800

طراف آن با دو قسمت خاك و يك قسمت كود مقداري خاك روي آن، نهال راكاشته و ا

اي بر اساس عرف محلي، همزمان  بـا مزرعـه مجـاور     دامي پوسيده پر شد. آبياري قطره

ساعت آبيـاري در هفتـه    4ليتر/ساعت در هر نوبت به مدت  8براي هر درخت به ميزان 

   انجام گرفت.
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پوشش، قطـر تنـه در   با توجه به ماهيت طرح، صفاتي از جمله ارتفاع نهال، قطر تاج 

ماني از رابطـه   محل يقه و درصد زنده ماني ارزيابي شد. شاخص زنده
1000×

×

=

a

cdh
ii

 Vi 

 aقطر تاج پوشـش برحسـب سـانتيمتر و     cdiارتفاع نهال برحسب سانتيمتر،  hiكه درآن 

منظـور مقايسـه    بـه ).  1364سن نهال برحسب سـال مـي باشـد، بـرآورد گرديـد(رهبر،     

از جملـه نسـبت    هـايي  مشخصـه ، درخت در برابر باد و تعيين سطح سايه انداز مقاومت

قطر تنه نهال در محل يقه به ارتفاع و نسبت قطر تاج پوشش بـه ارتفـاع نهـال محاسـبه     

به منظور بررسي اثـر احتمـالي تفـاوت نهالهـاي يكسـاله بـا يكـديگر از تجزيـه          گرديد.

ها، اختالف بين ارقام از  واريانس دوطرفه دادهكوواريانس انجام شد. با استفاده از تجزيه 

نظر صفات مختلف تعيين و به منظور مقايسه ارقام از نظر صفات مورد بررسي، مقايسـه  

اي دانكـن صـورت گرفـت. تجزيـه مركـب       ميانگين صفات به روش آزمون چند دامنـه 

ـ  ر نـوع  صفات به منظور تعيين اختالف در صفات اندازه گيري شده و عوامل ناشي از اث

رقم، سن نهال و اثر متقابل آنها بر يكديگر انجام شد. همچنين ضرايب همبستگي سـاده  

بـه منظـور تعيـين     به منظور تعيين رابطه بين متغيرهاي تحت بررسي، محاسـبه گرديـد.  

ــانس مــاتريس داده مؤلفــه ــه عاملهــا،   هــاي اصــلي واري هــا و اســتفاده از آنهــا در تجزي

سي رابطه بين خصوصيات ارقـام مختلـف زيتـون بـا تنـوع      گرديد. به منظور برر محاسبه

  ) استفاده گرديد.  Wardاي به روش ( ارقام و منشأ جغرافيايي آنها از تجزيه خوشه

 
 نتايج

دار نهالهـا بـا يكـديگر در     نتايج تجزيه كوواريانس نشان دهندة عـدم تفـاوت معنـي   

ر سـال سـوم را نشـان    نتايج تجزيه واريانس صـفات د  1شرايط اوليه بود. جدول شماره

دار بوده  دهد. در كليه صفات مورد بررسي اثر رقم در سطح احتمال يك درصد معني مي

دار نبود. مقدار ضـريب تغييـرات در ايـن     و اثر تكرار در سطح احتمال پنج درصد معني
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بود. كمترين و بيشترين درصد ضريب تغييرات به ترتيب به قطر  قابل قبولسال در حد 

درصـد)   12/12درصد) و نسبت قطر تاج پوشش بـه ارتفـاع نهـال (    97/3تاج پوشش (

  تعلق داشت.

  

  هاي سازگاري دوازده رقم زيتون در قم ـ تجزيه واريانس داده 1جدول شماره 

 صفت

 ضريب (MS)ميانگين مربعات

تغييرات         

 CV 
 (درصد)

 df=٢٢اشتباه  df=٢بلوك  df=١١رقم

** ارتفاع نهال (سانتيمتر)
٨٠/٦٢٧٥ ns

 ٣٣/٤ ١٠/٨٤ ٢٠/٥١ 

** نهال در محل يقه (سانتيمتر) قطر
٩٣/٠ ns

 ٩٢/٧ ١٠/٠ ٠٥/٠ 

** قطر تاج پوشش (سانتيمتر)
٢٠/٦٣٨٤ ns

 ٩٧/٣ ٢٠/٦٥ ٥٣/٧٥ 

** شاخص زنده ماني
١٤/٢ ns

 ٢٣/٩ ٠٧/٠ ٠٠٨/٠ 

** ١٠٠٠*نسبت قطر يقه به ارتفاع نهال 
٠٤/٠ ns

 ٩٣/٨ ٠٠٣/٠ ٠٠١/٠ 

** وشش به ارتفاع نهالنسبت تاج پ
١١/٠ ns

 ١٢/١٢ ٠١/٠ ٠٢/٠ 

درسال  قلمه ارتفاع  نسبت ارتفاع به 

  سوم

**
٢١/٨٥ ns

 ٠٤/٨ ٦٠/٣ ٠٨/١ 

  در سال سوم قطر قلمه نسبت قطر به 
**

٢٨/٤ ns
 ٩٤/١١ ٩٤/٠ ٠٦/٠ 

 )
  = معني دار نيست)  ns= معني دار در سطح يك درصد،   **

  

انگين صـفات در ارقـام مختلـف زيتـون را نشـان      ، نتايج مقايسه ميـ 2جدول شماره 

 3از نظر قطر تنه در محل يقه و رقـم   6از نظر ميانگين ارتفاع، رقم   3و 7 دهد. ارقام مي

از نظر ميانگين قطر تاج پوشش برتر از ساير ارقام و هر يك در گروه اول قرار گرفتنـد.  

برتـر از سـاير    3و  7ارقـام   كه ماني نشان داد همچنين مقايسه ارقام از نظر شاخص زنده

ترتيب از نظر نسبت قطر يقه به ارتفاع و نسبت قطر تاج پوشـش  ه ب 6و  11ارقام و رقم 

  به ارتفاع، برتر از ساير ارقام بودند. 
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ـ مقايسه ميانگين صفات دوازده رقم زيتون در سال سوم اجراي طـرح در    2جدول شماره 

 قم

 رقم
ارتفاع نهال 

 (سانتيمتر)

نهال  قطر يقه 

 (سانتيمتر)

قطر تاج 

 (سانتيمتر)

شاخص 

 زنده ماني

نسبت قطر يقه به 

 ارتفاع (درصد)

نسبت قطر تاج 

به ارتفاع 

 (درصد)

C ميشن -١
٢٠٩ FG

٦/٣ DE
١٩٢ CD

٥/٢ EF
٧/١ CD

٩/٠ 

 شنگه -٢
C

٢٠٦ CF
٩/٣ C

٢٥٠ CD
٦/٢ DE

٩/١ AB
٢/١ 

 رشيد -٣
A

٢٩٦ BE
٣/٤ A

٢٩٢ A
٣/٤ F

٤/١ D
٠/١ 

 كرونيكي -٤
E

١٧٧ E-G
٧/٣ DF

١٨٩ DE
٢/٢ BD

١/٢ AC
١/١ 

 زرد قم -٥
CD

١٩٩ BC
٤/٤ D

٢٠٤ C
٩/٢ BC

٣/٢ BC
٠/١ 

 زردمنجيل -٦
C

٢١٤ A
٣/٥ B

٢٦٨ AB
٨/٣ AB

٤/٢ A
٣/١ 

 روغني -٧
A

٢٩٧ EG
٨/٣ DE

١٩٨ A
٢/٤ F

٤/١ E
٧/٠ 

 آربكين -٨
EF

١٧٢ G
٢/٣ G

١٣٩ E
٨/١ DE

٩/١ DE
٨/٠ 

 گرگان -٩
DE

١٨٢ DG
٨/٣ G

١٤٤ DE
٣/٢ C-E

١/٢ DE
٨/٠ 

 واالنوليا -١٠
B

٢٤٦ B
٥/٤ DE

٢٠١ E
٧/٣ DE

٨/١ DE
٨/٠ 

F سيويالنا -١١
١٥٩ BE

٣/٤ F
١٧٥ DE

٣/٢ A
٧/٢ AC

١/١ 

DE مانزانيال -١٢
١٨٤ B-D

٤/٤ F
١٨٨ CD

٧/٢ AC
٤/٢ AB

٢/١ 

  داري ندارند) هاي داراي حروف مشابه اختالف معني (ميانگين

  

ي طـرح نشـان   ، نتايج تجزيه مركب صفات را در طول سه سال اجرا3جدول شماره 

مي دهد. اثر سال در كليه صفات به جز نسبت قطر تنه در محل يقه به ارتفـاع و نسـبت   

دار بود. بـه عبـارت ديگـر     قطر تاج پوشش به ارتفاع، در سطح احتمال يك درصد معني

جز صفات فوق) با يكديگر اخـتالف معنـي     ميانگين صفات در طي سالهاي مختلف (به

جز نسبت قطـر تنـه در محـل     رقم در صفات مورد بررسي به  داري داشتند. همچنين اثر

  يقه به ارتفاع، معني دار بود.
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  ـ تجزيه مركب صفات در طي سه سال بررسي دوازده رقم زيتون درقم 3شماره  جدول

 صفت

  (MS)ميانگين مربعات

  سال

  

٢=df 

  خطا (در سال)

٦=df 

  رقم

  

١=df 

  رقم× سال 

٢٢=df 

  خطا

٦٦=df 

** سانتيمتر)ارتفاع نهال (
٥٣/٢٢ ١٩٥١٧٧ 

**
٧٣٨٨ 

**
٠/٤٧ ١٠٩٥٦ 

** قطر تنه در محل يقه (سانتيمتر)
٠٤/٠ ٤٠ 

**
٠٢/٢ 

*
٠٧/٠ ١٣/٠ 

** قطر تاج پوشش (سانتيمتر)
٩٢/٤٥ ١٧١٠٢١ 

**
١١٤١٤ 

**
٥١ ٧٨٨ 

** شاخص زنده ماني
٠١/٠ ٢٣ 

**
٠٠/٤ 

**
٠٦/٠ ١٨/٠ 

ns ١٠٠نسبت قطر يقه با ارتفاع * 

٠٥/٠ ١٤/٠ 
ns

 ٠٧/٠ 
ns

 ٠٥/٠ ٠٦/٠ 

ns ١٠٠نسبت قطر تاج به ارتفاع *

 ١/١ ٦/١ 
ns

 ٤٧/٥٠ 
**

١/١ ٠٤/٥ 

)
  دار نيست) = معني  nsدار در سطح پنج درصد،  = معني *دار در سطح يك درصد،  = معني  **

  

همبستگي ارتفـاع بـا قطـر تـاج پوشـش       كه نشان دادبين صفات  همبستگيضريب 

دار و با نسـبت قطـر تنـه     مال يك درصد معنيماني مثبت و در سطح احت وشاخص زنده

دار  نهال در محل يقه به ارتفاع در سال سوم منفي و در سطح احتمال يك درصـد معنـي  

داري داشـت.   ماني با صفات بارز رويشي نيز همبستگي مثبت و معنـي  بود. شاخص زنده

ثـر سـالها   مـاني در اك  ارتفاع نهال، قطر تنه در محل يقه، قطر تاج پوشش و شاخص زنده

داري داشتند. به عبارتي با افزايش هر يك از صـفات   با يكديگر همبستگي مثبت و معني

  ). 4فوق ساير صفات نيز روند افزايشي خواهند داشت (جدول شماره

  



  دوازده رقم زيتون در قمبين صفات  همبستگيضريب  ـ  4شماره  جدول

 صفت

  ارتفاع

 نهال

  قطر

 نهال تنه

تاج  قطر

 پوشش

زنده  شاخص

 ماني

  ارتفاع

 قطر يقه 
  ارتفاع

 تاجقطر 

قطر يقه سال 

  سوم

  قطر قلمه

ارتفاع سال 

 سوم

  ارتفاع قلمه

        ٠٠/١ نهال ارتفاع

ns در محل يقه نهال قطرتنه
٠٠/١ ١٧/٠       

** تاج پوشش قطر
٥٧/٠ **

٠٠/١ ٥٧/٠      

** مانيزنده  شاخص
٨٩/٠ **

٥٧/٠ **
٠٠/١ ٦٩/٠     

** ارتفاع بهطر يقه ق نسبت
٧٤/٠- **

٤٨/٠ ns
١٨/٠- *

٠٠/١ -٣٧/٠    

* ارتفاع به قطر تاج نسبت
٣٧/٠- **

٤٤/٠ **
٤٣/٠ ns

١٣/٠ **
٠٠/١ ٥٨/٠     

نهال در سال   نسبت ارتفاع قلمه به ارتفاع

  سوم

*
٣٤/٠ ns

٠١/٠- ns
١٣/٠ ns

٢٥/٠ ns
٢٧/٠- ns

٠٠/١ -١١/٠  

  نسبت قطر قلمه به قطر نهال در سال سوم
ns

٠١/٠- **
٦١/٠ ns

٢٥/٠ ns
٢٤/٠ **

٤٤/٠ *
٣٦/٠ ns

٠٠/١ ٢٢/٠ 

)
  دار نيست) = معني  nsدار در سطح پنج درصد،  = معني *دار در سطح يك درصد،  = معني  **
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دهد. با بـرازش خـط بـرش از     ، نتايج تجزيه كالستر ارقام را نشان مي1شكل شماره 

 11ديگر تفكيك نمود. در ابتدا ارقـام  توان چهار گروه را از يك مي 25/3فاصله اقليدسي 

 5و  4بـه ترتيـب ارقـام     بعـد ) زيرگروه اول را تشكيل دادند. نيالا و مانزايالن(سيلو 12و

(شنگه) بـه آنهـا    2اي دورتر رقم  (كرونيكي و زرد) به اين زير گروه پيوسته و در فاصله

) در فاصـله اقليدسـي   (آربكين و گرگان 9و 8پيوسته و گروه اول را تشكيل دادند. ارقام 

(ميشن) گروه دوم تشـكيل   1يك زيرگروه تشكيل داده و سپس با اضافه شدن رقم  7/1

واالنوليا) به يكـديگر پيوسـته    و (روغني 10و 7ابتدا  ارقام   1/3شد. همچنين در فاصله 

(زرد منجيل) به تنهايي  6(رشيد) گروه سوم تشكيل گرديد. رقم  3و با اضافه شدن رقم 

    .گروه قرار گرفت در يك

 

6 3 7 10 1 8 9 2 5 4 11 12

            0.  00

            1.  62

            3.  23

            4.  85

O  b  s  e  r  v  a  t  i  o  n  s  

D  i  s  t  a  n  c  e  

  
   قم درزيتون  دوازده رقمتجزيه كالستر  از حاصلدندروگرام  - 1شكل شماره 

  زرد منجيل،  - 6زرد قم،  -5كرونيكي،  -4رشيد،  -3شنگه،  -2ميشن،  -1(ارقام مورد بررسي شامل: 

  مانزانيال)    -12ويالنا و س -11واالنوليا،  -10گرگان،  -9آربكين،  -8روغني،   -7
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  بحث 

در اين آزمايش نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين صفات تحت بررسـي نشـان   

كه  طوريه بين ارقام مختلف از نظر رشد و نمو تفاوت معني داري وجود دارد، ب كه داد

) (زرد منجيـل  6ماني، رقـم   ( روغني و رشيد) از نظر ارتفاع و شاخص زنده  3و 7 ارقام

از نظر ميانگين قطر تاج پوشش برتر از ساير ارقام بودند. رقـم    3از نظر قطر يقه و رقم 

نتـايج  بنابر اين  (كرونيكي) كمترين رشد رويشي را در بين ارقام تحت بررسي داشت. 4

كـه در بررسـي    )1994همكـاران (  و Bartoliniاين تحقيق با تحقيقات افرادي از جمله 

زيتون الگوهاي رشد متفاوتي مشاهده نمودنـد، همخـواني دارد.   سازگاري ارقام مختلف 

در تحقيق ايشان از ميان ارقام مورد بررسـي پيكـوالين، پنـدوالين، كوراتينـا و فرانتويـو      

رشد رويشي مناسبي داشـتند. همچنـين اخـتالف در الگوهـاي رشـد توسـط احمـدپور        

نيـز گـزارش شـده     ) در بررسي سازگاري ارقام مختلف زيتون در دشت جيرفت1383(

رويشي اجراي طرح در مورد رقم واالنوليا رشد ضعيف، در مـورد   مرحلهاست. وي در 

دو رقم آمفيسيس و روغني گرگان رشد متوسط و در مـورد بقيـه ارقـام رشـد مطلـوبي      

مشاهده نمود. ضـمن اينكـه عالئـم سـبز رسـيدن ميـوه در ارقـام بليـدي، كنسـرواليا و          

اه، ارقام زرد، مانزانيال و زرد نوديجه در مردادماه و ارقام لچيو، آميگدافوليا در اواخر تيرم

كاالماتا و ميشن در شهريورماه مشاهده گرديد. در اين تحقيق همچنين بـروز صـفات در   

ارقام مختلف زيتون نسبت به رويشگاه اصلي اختالف زيادي داشتند كه با نتايج تحقيـق  

Ayezra وSibbett )2001( ان دماي محيط بر گلدهي درختان زيتون در در تعيين اثر ميز

    مناطق خشك آرژانتين مشابه است.

دار نشدن اثر تكرار عالوه بر اينكـه نشـان دهنـده يكنـواختي مزرعـه       همچنين معني

اي و  آزمايشي و يكسان بودن شرايط كاشت و داشت نهالها (نظيركوددهي، آبياري قطـره 

ي ارقام مهيـا  يبروز و نمايش تفاوتهاي جز باشد، شرايط را براي وجين علفهاي هرز) مي
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تواند به دليـل كوچـك    نموده است. مقادير كوچك ضريب تغييرات در تمام صفات، مي

  .بودن ميزان واريانس خطا در آزمايش و شرايط يكنواخت كاشت و داشت نهالها باشد

اي معني دار شدن اثر سال و رقم در تجزيه مركب نشان داد، شرايط محيطي در ساله

اجراي طرح متغير بوده و همچنين روند رشد ارقام در طول سه سال اجراي طرح ثابـت  

تغييـرات صـفات مهـم     كـه  نشان دادهمبستگي بين صفات نبوده است. بررسي ضريب 

رويشي روند مشابهي داشته و درختان بلندتر داراي سـطح تـاج پوشـش بزرگتـر و تنـه      

ماني بودنـد.   مره باالتري از نظر شاخص زندهتر بودند. اين درختان همچنين داراي ن قوي

مبني بر تفاوت در ميـزان  ) 1382و ارزاني ( ارجياين مطلب با نتايج بدست آمده توسط 

 در ارقـام مختلـف   خشك ريشه، شاخه و بـرگ بـا افـزايش تـنش خشـكي     كاهش وزن 

مطابقت دارد. به عبارتي در ارقام مختلف، ميزان كـاهش وزن خشـك ريشـه و صـفات     

ي اندامهاي هوايي در شرايط تنش خشكي متفاوت بوده و از رونـد ثـابتي تبعيـت    رويش

    نمايد. نمي

با توجه به صفات رويشي به چهار گروه دسته بندي شـدند.   در تجزيه كالستر، ارقام

و از اين نظـر   متفاوت بودندارقام بومي و غير بومي از نظر صفات رويشي مورد بررسي 

گروه بنـدي ارقـام و تعيـين    كه بديهي است دست يافت. نمي توان به الگوي مشخصي 

باشد  دوري يا نزديكي آنها به يكديگر براساس ميانگين صفات رويشي تحت بررسي مي

توان ارقام را از نظـر   و در اين تحليل به دليل عدم بررسي و دخالت صفات زايشي، نمي

  دهي ارزيابي نمود. خصوصيات ميوه

بودن، همچـون بسـياري از درختـان ميـوه در شـرايط       رغم هميشه سبزبه زيتون نيز 

ويژه ميزان دما و رطوبـت، از رشـد بـاالتري برخـوردار اسـت.      ه ي بيمناسب آب و هوا

بررسي روند رشد نهالهاي كاشته شده، دو دوره جهش رشد، يكي از نيمه دوم اسفند تـا  

ر تا اواخر آبـان  آخر خرداد ماه ( با شروع گرم شدن هوا ) و ديگري از نيمه دوم شهريو

ماه ( كه گياه دوره ركود رشد در گرماي تابستان را پشت سر گذاشـته اسـت) را نشـان    
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ريزي و مديريت باغ از نظر تأمين  هاي رشدي در برنامه دهد. اطالع دقيق از اين دوره مي

نياز آبي، استفاده از كودهاي شيميايي و هرس اهميـت دارد. در ماههـاي بسـيار گـرم و     

  شود. د، رشد گياه كندتر ميبسيار سر

ماني و رشد نهالهاي ارقام مختلف زيتـون در منطقـه اجـراي     وجود اختالفها در زنده

گذارد كه وارد كردن گونه يا رقـم گيـاهي جديـد بـه      طرح، بر اين قاعده كلي صحه مي

منطقه بايد با در نظر گرفتن شرايط اكولوژيكي و آزمايش سازگاري و واكـنش گيـاه بـه    

اي از ارقـام بـومي    تهاي اكوسيستم باشد. در توسعه كشت زيتون نيز اگر واريتـه محدودي

انتخاب شود به علت سازش طبيعي، مشكلي ايجاد  نخواهـد شـد. امـا اگـر بـه منظـور       

اي از خارج وارد شود، بايسـتي بـه مـوارد     افزايش غناي ژنتيكي و تنوع محصول، واريته

  ذيل توجه نمود:

از خارج، مستلزم كاشت قبلي آن در ايستگاههاي تحقيقاتي وارد كردن يك واريته  -

محلي است تا پس از حصول اطمينان از چگونگي سازش آن با محيط، در سطح وسـيع  

  كشت شود.

توانايي رشد و ارتفاع يك درخت در ارقام مختلف متفاوت اسـت. شـناخت ايـن     -

پـرورش درخـت   باغدار را نسبت به ميـزان تـراكم و فاصـله كاشـت و تكنيـك       عوامل

  ).1376نمايد (درويشيان،  راهنمايي مي

هدف اين تحقيق بررسي صفات رويشي ارقام مختلـف از نظـر   كه الزم به ذكر است 

ماني نهالها بوده است كه اغلـب در طرحهـاي منـابع طبيعـي، آبخيـزداري و       رشد و زنده

نظيـر  باشد و بررسي صفات زايشـي و عملكـرد محصـول     توسعه فضاي سبز مد نظر مي

ميوه و درصد روغن كه در مباحث باغبـاني و صـنعتي مـورد     هايدهي، تركيب ميزان ميوه

ساله نياز دارد، تا بررسيها بر روي خصوصيات گل  7توجه است، به دوره زماني حداقل 

  و ميوه صورت پذيرد.
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  سپاسگزاري

ودن هزينـه، امكانـات و   از مسئوالن محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم به دليل فراهم نم

تجهيــزات الزم در قالــب طــرح تحقيقــاتي كــاربردي اســتاني و همكــاران محتــرم مركــز تحقيقــات 

كشاورزي و منابع طبيعي استان قم به دليل همكاري در مراحل اجرايي طـرح تحقيقـاتي تشـكر مـي     

تهـران بـه   نمايم. از آقاي دكتر علي عبادي عضو محترم هيأت علمـي دانشـكده كشـاورزي دانشـگاه     

  جهت داوري و اصالح گزارش نهايي طرح تحقيقاتي كمال تشكر را دارم.
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