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چکیده
(1382 و 1381) سال دو آزمایشی طی زیتون، ارقام برخی براي مناسب زاي گرده و انتخاب افشانی گرد ه بررسی براي
این در بود. تیمار و7 تکرار 3 با تصادفی کامل آماري، بلوكهاي طرح گردید. انجام طارم زیتون تحقیقات ایستگاه در
پذیرنده و زا ماسـتوئیدس گرده و کرونیکی کاالماتا، آربیکن، ارقام و گرده زا ارقام فقـط زرد و ارقام روغنی آزمایـش
گردههاي و شد اخته شاخه هر در کامل تعداد 300-150 گل کامل، تالقیها براسـاس تعداد گل انجام براي بودند . گرده
هر درخت روي آزاد، گرد ه افشانی تعیین شدند. براي افشـانی گرده متقابل صورت به و آوري جمع در پاکتها رقم هر
پس شدند. نیز پاکتگیري افشـانی تیمار خودگرد ه آذینهاي شـدند. گل گذاري و اتیکت شـمارش آذین گل 100-200
شد ن باز با گل تمام از پس هفته دو اولیه میوههاي شـد ند. پاکتها باز مشـاهده میوه هاي اولیه، با گذشـت دو هفته از
جوانه بررسی قابلیت ثبت گردیدند.در و شد ه میوههاي نهایی شمارش گل دوره تمام از پس هفته 8 شمارش و پاکتها
در د ارد را گـرده دانه جوانه زنی قابلیت درصد بیشـترین با84 ترتیب به زرد رقم گردید که مشـخص گرده زنـی دانه
شاخص نظر از نشان داد بررسیها بود. د ارا را گرد ه زنی دانه جوانه قابلیت کمترین درصد 25/9 کرونیکی با رقم حالیکه
ساله د و نتایج حال این داشت با قبولی قابل نتیجه مورد مطالعه ارقام تمام باردهی آزاد براي افشـانی گرده سـازگاري

می باشد. ماستوئیدس با زرد و آربیکن ارقام آربیکن، با روغنی رقم خوب نسبتًا سازگاري بیانگر
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مقدمه
زیتون ــعه موثري براي توس و مثبت ــال اخیر قدمهاي چند س درطی
مدرن زیتونکاريهاي است. الزمه توسعه شده برداشته ــور کش در کاري
ــناخت تلقیح کنندههاي ش و ــروي کنس یا روغنی ــب مناس ارقام معرفی

میباشد. رقم هر مناسب
ــکیل میوه تش براي الزم ــرط ش میوه درختان اکثر د ر ــانی گرده افش
ــورت ص باد کمک به ــون زیت ــان در درخت ــانی ــد(11).گرده افش میباش
بودن ــده زن حرارت و درجه ــازگاري، ــود ناس چون خ عواملی ــرد. می گی
تشکیل .(10، مؤثر هستند (8 زیتون میوه ــکیل و تش تلقیح در گرده دانه
مییابد. تامین زا بهبود ارقام گرده ــتفاده از اس با ــب مناس عملکرد میوه و
بررسیها است. طبیعی میوههاي تولید براي الزم شرط گرده تولید منبع
درختان افشانی گرده براي دیگر ارقام گرده دانه از استفاده میدهد نشان
موثري نقش طبیعی میوههاي تولید د ر عملکرد، افزایش بر ــون عالوه زیت
بعنوان ارقام مختلف را از ــتفاده اس ضرورت (13)Datt و Lavee دارد(5).
زیتون گرد ه دانه زنی جوانه قابلیت طرف یک از ــتهاند. داش زا بیان گرده
زنی جوانه قابلیت د یگر ــرف ط از دارد و باروري توانایی در موثري ــش نق
قابلیت همکاران(1) و ــو زینانل ــت. اس متفاوت نیز زیتون گرده ارقام دانه
این و ــی بررس را مانزانیال و زرد، روغنی، ماري ارقام گرده دانه جوانه زنی
Pinney .اعالم نمودند ٪34 /5 و ٪27/5 ،٪25 /6 ،٪60/5 بترتیب را توانایی
میشن و آسکوالنا مانزانیال، ارقام زنی جوانه ــی بررس ضمن (15)Polito و
گرده ــی زن جوانه و نگهداري ــبی در نس میزان رطوبت ــه د ادند ک ــان نش
ترین پایین میشن و آسکوالنا باالترین داد نشان آنها است. بررسی موثر
زیتون خود ناسازگارند ارقام از ــیاري ــد بس میباش دارا را زنی جوانه د رصد
ــت(3، اس د یگر جزئی بعضی در و کلی آن ها از بعضی ــده در پدی ــه این ک

در اوایل معموالً ذکرشده که تاخیري1 نوع از در زیتون ناسازگاري .(9، 4
می رود (17) تحلیل نمو به و رشد از قبل و جنین ظاهر جنین نمو مرحله
بیان گامتوفیتیک ــوع ن از را زیتون در ــازگاري ناس نیز برخی ــه درحالیک

.(12 ،11 اند(1، کرده
مختلف ــام ارق ــاروي خودب ــار رفت ( 4) Loupassaki و Androulakis

در میوه کرد ند. میانگین تشکیل بررسی تا 1984 سال 1979 از را زیتون
-82 از سال سیس5 وآمفی ــتوئیدس3، کاالماتا4 ماس کرونیکی2، آذین گل
یافته انجام بررسیهاي بود. 0/36 و 0/52 ،0/60 ،1/01 ترتیب به 1979
رقم 3 و یونانی رقم 12 ــاروري دگرب یا خودباروري ــکوفایی، ش دوره روي
ارقام بود. روز 6-7 ــکوفایی گلها بین ش د وره که داد نشان ــد ه ش معرفی

کرکیراس لیانولیا واسیلیکادا6،
کاالماتا  و 7

داشتند. قرار دوره یک ارقام در بقیه د اشت اما تاخیر گلهایشان ــکوفائی ش
رقم حالیکه در بود خیلی زیاد آد رامیتینی7 کاالماتا و کامل گلهاي درصد
16 از گل آذین تعداد گل در داشت. کمتري واسیلیکادا درصد گل کامل
Lianolia Kerkiras در گل 44 تا Chondrolia chalkidikis ــم رق گل در

بود(7). متغیر
ساله (78-1376) بهترین سه بررسی یک طی همکاران (1) زینانلو و
کردند با توجه ــخص مش را لچینو9 زرد و روغنی، بلیدي8، ارقام زاي گرده
حسب مورد مطالعه بر ارقام زا براي گرد ه بهترین ــازگاري س ــاخص ش به
بلیدي، زرد، لچینو، براي روغنی -1 گردید . تعیین ترتیب زیر به ــت اولوی

مانزانیال5. و روغنی
روغنی،  ماري، براي 3- بلیدي زرد . و مانزانیال، ماري براي ماري - 2
مانزانیال. و بلید ي ماري، زرد ، براي 4- مانزانیال مانزانیال. و بلیدي لچینو،
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Evaluation of pollination and choice of suitable pollinizer for some olive cultivars in Tarom region 

By:M.D Azimi., Scientific Member of Zanjan Agricultural and Natural Resources Research Center 

M. Khosrov Shahli., Associated Professor of Science Faculty, Tabriz University

M. Golmohammadi .,Scientific Member of Gazvin Agricultural and Natural Resources Research Center 

In order to evaluation of pollination and choice of suitable pollinizer for some olive cultivars, an experiment 

accomplished in two years from 2002 at Tarom olive research station. Statistical design was randomized complete 

block design with 8 treatments and 3 replications. In this study, Roghany and Zard cultivars exclusively were used 

as pollinizer and Arbequina, Kalamata, Konservolia, Koroneiki and Mastoidis cultivars had pollinated bilateraly 

(reciprocal). In per crossing 150-300 perfect flowers per shoot emasculated, then pollens of pollinizer cultivars 

collecting in bag and closed on shoot. In cross pollination, 100-200 inflorescence counting and etiquettes. Inflorescence 

of self-pollination treatment settled in bag too. Initial fruit set counted and recorded two weeks after full bloom and 

final fruit set 8 weeks after full bloom too.Zard cultivar had the highest pollen viability 85٪. But Koroneiki with 25.9٪ 

had the lowest pollen viability. With a view to index of compatibility, cross-pollination had better result for production 

of all cultivars although result of two years shown that Roghany had comparatively compatibility with Arbequina, Zard 

and Arbequina with Mastoidis too.

Key words: Olive, Pollination, Self- incompatibility and Olive cultivars
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رقم زیتون کننده تلقیح بهترین و ــانی افش گرده ارزانی(2) معصومی و
تشکیل میوه نهائی میانگین نشان داد که نتایج کردند. ــی بررس را روغنی
زرد، شنگه، روغنی، از گرده ارقام ماري، بلیدي، ــتفاده بااس روغنی رقم در
به ــانی افش خودگرده و آزاد ــانی افش گرده کاالماتا، و مانزانیال ــومی، فیش
16/94 ،11/77 ،12/03 ،12/15 ،12/35 ،13/62 ،14/1 ،14/36 ترتیب
گرده ماري نظر آنها رقم به افشانی شده بود. درصد گلهاي گرد ه 7 /34 و

میباشد. رود بار روغنی محلی رقم سازگار با و مناسب دهنده
انتخاب گرده و ــانی گرده افش ضمن مطالعه (6) و همکاران Cuevas

کردند گزارش و پیکوال13 هوجیبالنکا12 ــویال11، براي ارقام مانزانیال د س زا
داده و ــان ــانی آزاد نش به گرده افش مثبتی العمل عکس رقم ــه س هر که
سازگار براي ترکیبهاي معنی داري افزایش یافت. طور به ــکیل میوه تش
ــویالنا، س گوردال به ترتیب پیکوال و هوجیبالنکا ــویال، دس مانزانیال ارقام

بود. آربیکن و پیکوال
و  ــام روغنی داراي ارق طارم ــون زیت تحقیقات ــتگاه ــیون ایس کلکس
برخوردار ــادي از اهمیت زی تجاري از نظر ــت که اس متعددي ــروي کنس
گرده ــت و وضعی ــازگاري س ــت اس الزم رقم ــی معرف از ــل قب ــتند. هس
و کرونیکی ــروي)، آربیکن، (کنس کاالماتا ارقام ــود. ش ــی بررس ــانی افش
بنابراین ــوند. میش ــوب محس دنیا معروف ارقام از ــتوئیدس(روغنی) ماس
زا گرده بهترین تعیین و ــانی افش گرده مطالعه طرح این اجراي از ــد ف ه

بود. فوق ارقام از تعدادي براي

و روشها مواد
ارقام ساله چهار درختان روي و1382 1381 سالهاي د ر بررسی این
زیتون تحقیقات ــتگاه ایس در ــتوئیدس ماس و کرونیکی کاالماتا، آربیکن،
ظهور شروع رشد شاخهها، زمان تاریخ ــی بررس این در گرفت. انجام طارم
گردید . یادداشت برد اري و زمان تمام گل گلها باز شدن زمان آذین، گل
جهت هاي د ر کامل گلهاي تعداد آذین و گل د ر تعداد گل ــمارش ش براي
در گل و تعداد انتخاب تصادفی صورت به گل آذینهایی د رخت، مختلف

گردید. شمارش کامل گلهاي و آذین گل
تکرار 3 و تیمار 7 با (RCBD) ــی تصادف کامل بلوکهاي آماري ــرح ط
روز 2-3 تالقی براي هر گردید. ــتفاده اس بلوك) یک د رخت بعنوان ــر (ه
تعداد کامل، گلهاي با شمارش تالقی ها انجام براي گلها، شد ن باز از قبل
پاره با رقم گرده هاي هر ــد و ش ــاخه اخته ش در هر کامل گل 150-300
متقابل صورت به و در پاکتها جمع آوري پنس ــط توس ــاكها بس کردن
بهعنوان صرفاً روغنی ــی ارقام زرد و بررس این در ــدند. ش ــانی افش گرده
داده شده بهتر، پاکتها تکان افشانی گرده ــتفاده شدند. براي اس زا گرده

اتیکت گذاري شدند . و
100-200 آزاد ــانی افش ــرده گ و ــانی خود گرده افش ــن تعیی ــراي ب
خودگرد ه ــار تیم د ر ــد. درخت انتخاب ش در هر ــاخه ش روي ــن آذی گل
آذین ها شمارش، شاخه گل روي گل ها شدن باز قبل از روز ــانی، یک افش
روي آزاد ــانی افش گرده تیمار در و ــدند ش گذاري اتیکت و ــري پاکتگی

نصب گردید. اتیکت آذین گل شاخههاي حاوي
پاکتها باز تمام گل پایان از د وهفته پس میوه اولیه14، براي شمارش
نهایی15 میوه شمارش براي و شدند شمارش اولیه تعداد میوه هاي و شده
ثبت آن ها تعداد شمارش شده و میوهها از تمام گل، بعد هفته هشت نیز

(مهرماه) ــید ن رس مرحله در میوهها، ــی نهای نمو و ــد رش از پس گردید .
میوهها برداشت شدند.

1382 گرده هاي ــال س د ر گرد ه دانه زنی قابلیت جوانه ــی براي بررس
حاوي 0/8 ــت کش محیط روي ــگاه آزمایش در ــده و ش آوري جمع ارقام
25 دماي در بوریک اسید پیام و100 پی ــاکارز 15 درصد س درصد آگار،
تعداد ساعت گذشت سه از پس و .(15) گرد ید ند سانتیگراد کشت درجه
شده شمارش هر لوپ ــدند . ــمارش ش ش لوپ زیر د ر گردههاي جوانه زده

گردید. یادداشت تکرار یک بعنوان
باروري و 2- سازگاري از دو شاخص: 1- گرده زا تعیین بهترین براي

گردید(18،4). استفاده
ــان (یا افش گرده خود آذین گل د ر ــوه تعداد می ــاروري16 ب ــاخص ش

آزاد افشانی گرده آذین گل د ر تعداد میوه به تالقیها)
افشان خودگرده گل آذین در میوه د رصد تشکیل سازگاري17 شاخص

آزاد گرده افشانی آذین گل در شده تشکیل میوه درصد تالقیها) به (یا
ــداد یا تع ــکل ش دادههایی که به افزار، داده ها با نرم ــه از تجزی ــل قب
ــتفاده اس داده ها کردن نرمال ــراي ب جذري داد ه تبدیل بودند از ــد درص
براي و MSTATCافزار آماري نرم از د اد هها تحلیل تجزیه و براي ــد. گردی

گردید. استفاده دانکن د امنهاي چند آزمون از دادهها میانگین مقایسه

بحث نتایج و
اساس بر مطالعه مورد ارقام در ــی رویش جوانههاي رشد ــروع زمان ش
دو در طی ارقام بین در ــا ام میکند تغییر هوایی و ــرایط آب ش تغییرات
تمام گل تاریخ و گل ها ــدن باز ش نگرد ید. پدیده مشاهده اختالفی ــال س
تفاوتهایی نیز بین ارقام ودر یافته تغییر هوایی آب و شرایط تغییر با نیز
ارقام سایر از زودتر سال دو آربیکن در طول رقم گلهاي گرد ید . ــاهده مش
1382 سال دوره شکوفائی گلها در گل رسید. به مرحله تمام و شده باز
گلهایش ــدن ش باز که کاالماتا جز رقم به و 1381 بود ــال س از تر کوتاه
دادند (شکل هم نشان با پوشانی خوبی ارقام هم گردید سایر شروع دیرتر

.(1
موثر آذین گل در گل تعداد و کامل گل درصد صفات روي ــال س اثر
کامل گل درصد و آذین در گل ــد اد گل تع 1381 ــال س بود بطوریکه در
1382 ــال س حالیکه در در بود ، ــد 48/94 درص و گل 23/036 ــب بترتی
ــب 22/12 و 23/69 بترتی ــل گل کام درصد ــن و آذی در گل ــداد گل تع
کاالماتا بیشترین تعداد و ــتوئید س ماس مورد مطالعه ارقام بین در بودند.
گل درصد باالترین آربیکن ــم رق حالیکه در ــتند داش را آذین در گل گل
د یگر سال ــالی به س از گل کامل تعداد 1). تغییر بود(جدول دارا را کامل
و تغذیه هوایی، آب و ــرایط ش نظیر محیطی که عوامل ــت اس بیانگر این
ژنتیکی عوامل اما ــد میباش گذار تاثیر پدیده آبیاري روي این آب میزان
دیگر رقم رقمیبه از کامل گل تعد اد ــتند. هس صفت موثر بروز این در نیز
دیگر در داخل به سال ــالی س از تغییرات میزان معموالً و ــت اس متفاوت
تاثیر نر تحت ــاي گله تعداد ــت اس معتقد (12)Lavee ــت. اس ثابت ارقام
٪95 نظیر آسکوالنا ارقام از بعضی در دارند. قرار محیطی ژنتیکی و عوامل
میشود. نر پیدا گل به ندرت رقم سوري حالیکه در ــتند در هس نر گل ها
نسبت بین تفاوتهاي معنیداري که دادند ــان نش همکاران(10) و Griggs

وجود در داخل هر رقم دیگر ــال س به ــالی س از نر گلهاي کامل به گلهاي
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تعداد از نظر معنی د اري تفاوت ــز نی ــکاران(14) هم Nait و Taheen د ارد.
Dimassi و گزارش کردند. مروکین1 پیکولین کلونهاي رقم بین گل کامل
گل 20 از بیش کاالماتا و که رقم کرونیکی د ادند ــان همکاران(7) نیز نش
بیش از 80 کاالماتا که رقم دادند نشان آنها دارند هم چنین آذین گل در
گل د رصد ــی این بررس در د ارند . کامل گل 60 درصد بیش از وکرونیکی
بررسیهاي بود. درصد 46/9 کرونیکی رقم در و 14 کاالماتا در رقم کامل
داد ــان نش ــاخه ش در گل آذین صفت تعداد روي (3 (جد ول گرفته انجام
را در شاخه آذین تعداد گل ــترین بیش کرونیکی ــتوئیدس و ماس ارقام که

گرفت. قرار آماري سطح نیز در یک ارقام بقیه دارند.
گردید(جدول1) که مشخص گرد ه دانه زنی جوانه قابلیت ــی بررس در
در ــت داش را گرده دانه زنی جوانه قابلیت ــترین بیش درصد زرد با84 رقم
د انه گرده زنی جوانه قابلیت کمترین درصد با 25/9 کرونیکی حالیکه رقم

زرد ارقام گرده دانه زنی جوانه ــت همکاران(1) قابلی و زینانلو ــود. ب را د ارا
(16)Tous وRovira نمودند. اعالم و ٪25/6 ــب ٪60/5 بترتی را و روغنی
و 1998 سالهاي طی در را آربیکن کلونهاي گرده دانه جوانهزنی قابلیت
د ات(13) و الوي کردند. ذکر درصد 37-79 و 27-63 ترتیب ــه ب 1999
این از دادند. و نشان را زیتون ارقام گرده دانه جوانهزنی د ر قابلیت تفاوت

دادند. تذکر گرده زا بعنوان را مختلف ارقام استفاده از ضرورت رو
میوه تشکیل در افشانی خودگرد ه و افشانی دگرگرد ه اثر بررسی براي
اثرات یافته انجام واریانس تالقیهاي تجزیه تجزیه آماري انجام گردید. در
سطح آماري در از نظر آربیکن رقم نهایی و اولیه تشکیل میوه تیمارها در
ــوه اولیه می ــکیل تش 1381 درصد ــال س د ر بود ند. معنیدار احتمال ٪1
ــانی در مقایسه خود گرده افش ــانی آزاد و افش گرده در تیمارهاي و نهایی
میوه تشکیل نظر از 1382 ــال س در حالیکه بود در تالقیها باال ــایر با س

صفت
رقم

آذین در گل کاملتعداد گل گل درصد
زنی دانه قابلیت جوانه

گرده
20/487b78/24a45/39bآربیکن

26/828a13/995d64/74bکاالماتا

20/618b46/930d25/90cکرونیکی

27/965a33/632c55/39bماستوئیدس

84/26a--زرد

49/90b--روغنی

تیمار

13811382

IFS4FFS3IF2ISI1سازگاري سازگاريIFSFFSIFISIکالس کالس

نسبتاً سازگار18/67a13ab1/120/81شدیداً ناسازگار16/33c8b0/080/08روغنی

شدیداً ناسازگار52/33a1/67c3/140/10شدیداً ناسازگار16/33c1b0/080/01زرد

نسبتاً سازگار15b11/67ab0/900/73شدیداً ناسازگار10/67c4/67b0/050/05کاالماتا

نسبتاً سازگار48/67a4abc2/920/25شدیداً ناسازگار62/33c0b0/300کرونیکی

نسبتاً سازگار19/67a11/67ab1/180/73شدیداً ناسازگار30/33bc2/33b0/150/02ماستوئیدس

سازگار16/67a16a11سازگار208a101/67a11گرده افشانی آزاد

افشانی گرده /135/33a60/33a0/650خود نسبتاً سازگار41a6/03abc2/460/38نسبتاً سازگار60

زیتون. ارقام د ر مورد بررسی میانگین صفات 1:مقایسه جدول

دامنهاي آزمون چند ٪5 احتمال سطح نظر آماري در از باشـند می مشترك حروف داراي سـتون هر د ر میانگینهایی که
ند ارند. داري معنی تفاوت دانکن

آزاد در افشانی ماستوئیدس، گرده کرونیکی، کاالماتا، روغنی، زرد، ارقام آربیکن با تالقیهاي نتایج به مربوط صفات 2: مقایسه میانگین جد ول
سازگاري میزان تعیین و 1381-82 سالهاي

ندارند. معنی داري تفاوت دانکن دامنهاي آزمون چند احتمال ٪5 سطح در آماري باشند از نظر می مشترك ستون داراي حروف هر در که میانگینهایی
 ISI= Index of Self-Incompatibility IF= Index of Fertility FFS= Final Fruit Set IFS= Initial Fruit Set 
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اختالفی مشاهده تیمارها بین کنسروالیا و کاالماتا تالقیهاي جز نهایی به
رقم روي یافته انجام تالقی هاي دو ساله نتایج میانگین ــه نگردید. مقایس
و اولیه میوه تشکیل روي ــانی افش دگرگرده درکل که داد ــان آربیکن نش
گرده سازگاري ــاخص ش نظر از همچنین دارد (جد ول2) مثبتی اثر نهایی
در هنگام بایستی و د ارد رقم این بارد هی براي بهتري نتیجه افشانی آزاد
رقم چند ترکیب ــابه از مش مناطق و طارم منطقه د ر زیتون احداث باغات
خوب رقم نسبتاً سازگاري دو ساله بیانگر نتایج حال این با ــت. جس ــود س

.(6 میباشد(جد ول آربیکن با افشانی گرده خود و روغنی
تشکیل درصد براي معنیداري را تفاوت کاالماتا با رقم تالقیها نتایج
ــد معنیدار 1درص احتمال ــطح داد که در س ــان نش نهایی و اولیه ــوه می
تمام نهایی میوه ــکیل تش نظر آماري 1381 از ــال س در .(3 بودند(جدول
1382 سال در داشتند قرار یک سطح آزاد در افشانی گرده بجز تالقی ها
نیز سازگاري ــاخص ش نظر از گردید. مشاهده ــابهی مش نتایج تقریباً نیز
بود ند شد یداً ناسازگار کاالماتا رقم با آزاد ــانی افش گرده بجز تالقیها تمام
ساله دو گردید اما نتایج تاحدودي تعدیل کالس این 1382 ــال در س که
و دارد مطلوبی آزاد نتیجه افشانی گرد ه کاالماتا رقم براي میدهد ــان نش
.(7 استفاده نمود (جد ول چند رقم ترکیب از باغ زمان احداث در بایستی
برايدرصدتشکیل میوه بارقمکرونیکیتفاوتمعنیداريرا نتایجتالقی ها
.(4 معنیدار بودند(جد ول سطح احتمال 1درصد در که نشان داد نهایی و اولیه
سطح در یک تمام تالقیها نهایی میوه تشکیل نظر آماري از 1381 در سال
خودگرده و شده در کاالماتا تشکیل اولیه میوه این حال تعداد با داشتند قرار
به نهایی تشکیل میوه اما در بود. افشانی آزاد گرده بیشتر از این رقم در افشانی
گرفتند . c قرار در گروه تیمار ها بقیه گرفت قرار b در گروه روغنی که تالقی جز
در بود. صفر آربیکن، زرد وکنسروالیا تالقیهاي در نهایی میوه تعداد بطوریکه
ماستوئیدس و کنسروالیا کاالماتا، روغنی، تالقیهاي جز به نیز 1382 ــال س
قرار گروه در یک و کرده عمل یکسان اولیه میوه تشکیل نظر تیمار ها از بقیه
افشانی گرده از بیشتر آربیکن تالقی در شده تشکیل اولیه گرفتند .تعداد میوه
افشانی گرده از کمتر تیمارها تمام د ر نهایی میوه تشکیل میزان اما بود آزاد
با سایر مقایسه در د اد که نشان ساله د و نتایج میانگین رقم نیز این آزاد بود.در

روغنی جز به تالقیها تمام با و داشته بهتري نتیجه آزاد افشانی تیمار ها گرده
.(8 میباشد(جدول ناسازگار ً شدیدا

د رصد براي را معنی داري ــاوت تف ــتوئیدس ماس رقم با تالقی ها نتایج
1درصد ــال ــطح احتم س د ر ــان داد که نهایی نش و اولیه ــوه می ــکیل تش
اولیه میوههاي شمارش براي ــال 1381 س در بودند(جدول 5). معنیدار
ــطح قرار س در یک بقیه کرونیکی و کاالماتا آربیکن، زرد، جز تالقیهاي به
خودگرده آزاد و افشانی فقط گرده میوههاي نهایی شمارش اما در داشتند
در تشکیل 1382 ــال س در قرار گرفتند. اما کالس در یک هم با ــانی افش
گروه یک د ر تیمارها بقیه تالقیهاي کاالماتا و کرونیکی جز اولیه به ــوه می
و کرونیکی آربیکن، کاالماتا، تالقیهاي نهایی میوه ــکیل تش گرفتند. قرار
ساله د و نتایج د اشتند. قرار کالس یک آزاد در ــانی با گرده افش کرونیکی
داشته بهتري نتیجه رقم این آزاد براي افشانی گرده که مید هد نشان نیز
توجه با و بود ه سازگار زیاد ي حدود تا نیز زرد و آربیکن ارقام تالقیهاي اما
این ترکیب از می توان ــب مناس افشانی گرده دوره ــانی پوش وجود هم به
روغنی، تالقیهاي استفاده نمود. ــتوئیدس ماس رقم باغات احداث در ارقام

.(9 بودند (جدول ناسازگار کرونیکی و کاالماتا

باغ در احداث پیشنهادات عملی
باز شدن زمان نظر از ماستوئید س و کرونیکی آربیکن، کاالماتا، ارقام
باغات در احداث خوبی داشته و ــانی پوش هم ــانی افش گرد ه دوره و گلها

گیرند. قرار هم کنار در میتوانند ترکیبی
ــانی افش گرده نظر از مطالعه مورد ارقام تمام کل د ر ــی بررس این در
بهترین آزاد افشانی و گرد ه ندادند رقم نشان یک به مناسبی العمل عکس
و طارم منطقه در مذکور ارقام از باغ احداث زمان در لذا ــت داش را نتیجه
افشانی گرده مناسب پوشانی هم با چندرقم از ــت اس الزم ــابه مش مناطق

نمود. استفاد ه
ــبتاً زیادي نس حد ود تا ــه ک تنها رقمیبود ــن ــی آربیک بررس این در

بود. خودسازگار
ماستوئید س با زرد و آربیکن ارقام خوب نسبتاً ــازگاري س به با توجه

تیمار
13811382

IFSFFSIFISIسازگاري سازگاريIFSFFSIFISIکالس کالس

نسبتاً سازگار8/67a3b0/440/25شدیداً ناسازگار1/67bc0b0/040آربیکن

نسبتاً سازگار24a3b1/220/25شدیداً ناسازگار0c0b00روغنی

شدیداً ناسازگار15/33a1bcd0/780/08شدیداً ناسازگار5/33bc0/33b0/120/04زرد

نسبتاً سازگار11/67a3/33b0/590/28شدیداً ناسازگار0/33c0/33b0/010/08کرونیکی

شدیداً ناسازگار8a0/67cd0/410/05شدیداً ناسازگار0c0b00ماستوئیدس

سازگار19/67a12a11سازگار43/67a27a11گرده افشانی آزاد

افشانی گرده نسبتاً سازگار10/67a3b0/540/25شدیداً ناسازگار64/69a1b1/480/04خود

سالهاي در آزاد افشانی گرده زرد، کرونیکی، ماسـتوئیدس، روغنی، آربیکن، ارقام با کاالماتا تالقیهاي نتایج به مربوط میانگین صفات مقایسـه :3 جدول
میزان سازگاري 82-1381 وتعیین

ندارند. معنی داري تفاوت دانکن دامنهاي آزمون چند احتمال ٪5 سطح در آماري باشند از نظر می مشترك ستون داراي حروف هر در که میانگینهایی
ISI= Index of Self-Incompatibility IF= Index of Fertility FFS= Final Fruit Set IFS= Initial Fruit Set 
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تیمار
13811382

IFSFFSIFISIسازگاري سازگاريIFSFFSIFISIکالس کالس

شدیداً ناسازگار92/33a0d1/700شدیداً ناسازگار89a0c0/720آربیکن

شدیداً ناسازگار16/33cd4/33c0/300/09نسبتاً سازگار71/33a16/33b0/580/20روغنی

نسبتاً سازگار51ab11/33b0/940/23شدیداً ناسازگار122/67a0c0/990زرد

شدیداً ناسازگار9/33d7/33bc0/170/15شدیداً ناسازگار138a0/67c1/120/01کاالماتا

شدیداً ناسازگار10d4c0/180/08شدیداً ناسازگار99/33a1/33c0/800/05ماستوئیدس

سازگار54/33ab49a11سازگار123/67a83a11گرده افشانی آزاد

افشانی گرده نسبتاً سازگار51/67ab15/33b0/950/31شدیداً ناسازگار128/33a3c1/040/04خود

تیمار
13811382

IFSFFSIFISIسازگاري سازگاريIFSFFSIFISIکالس کالس
کامًال سازگار20/67a13a1/681/11شدیداً ناسازگار22bc0/33b0/260/01آربیکن
نسبتاً سازگار11ab2/33cd0/890/20شدیداً ناسازگار29abc0/33b0/340/01روغنی
نسبتاً سازگار19/67a9ab1/600/77شدیداً ناسازگار8/33c1/67b0/100/03زرد

نسبتاً سازگار5/33bc4/33bc0/430/37شدیداً ناسازگار26/33bc0b0/310کاالماتا
شدیداً ناسازگار5/33bc1d0/430/09شدیداً ناسازگار22/33bc0b0/260کرونیکی

سازگار12/33ab11/67a11سازگار85/33a63/33a11گرده افشانی آزاد
افشانی گرده نسبتاً سازگار10/15ab4/33bc0/820/37شدیداً ناسازگار60/33a11/67a0/710/18خود

براي زیتون باغات احداث در زا گرد ه رقم بعنوان ــم رق دو این ــوان از میت
نمود. استفاده ماستوئیدس رقم

سپاسگزاري
حمایتهاي ــا ب 111-12-81255 ــماره ش به تحقیقاتی ــرح ط این
کشاورزي تحقیقات در مرکز کشاورزي و آموزش تحقیقات ــازمان س مالی
سپاس وسیله بدین مولفین آمد. در اجرا به زنجان استان طبیعی منابع و

میدارند. ابراز را خود قدردانی و

پاورقیها
1 - Late acting self-incompatibility

2- Koroneiki                                                              

3- Mastoidis                                                             

4- Kalamata                                                               

5- Amphissis                                                             

6-Vasilikada

7 - Adramitini

8 - Balady

9- Leccino   

10 - Manzanilla

11 -Manzanilla de Sevilla

12- Hojiblanca

13- Picual

14- Initial Fruit Set

15 – Final Fruit Set

سالهاي در آزاد افشانی گرده زرد، کاالماتا، ماسـتوئیدس، روغنی، آربیکن، ارقام با تالقیهاي کرونیکی نتایج به مربوط میانگین صفات مقایسـه :4 جدول
میزان سازگاري 82-1381 وتعیین

ندارند. معنی داري تفاوت دانکن دامنهاي آزمون چند احتمال ٪5 سطح در آماري باشند از نظر می مشترك ستون داراي حروف هر در که میانگینهایی
ISI= Index of Self-Incompatibility IF= Index of Fertility FFS= Final Fruit Set IFS= Initial Fruit Set 

سالهاي در آزاد افشانی گرده کرونیکی، کاالماتا، زرد، روغنی، آربیکن، ارقام با ماسـتوئید س تالقیهاي نتایج به مربوط میانگین صفات مقایسـه :5 جدول
میزان سازگاري 82-1381 وتعیین

ندارند. داري معنی چند دامنهاي دانکن تفاوت 5٪ آزمون احتمال سطح د ر آماري نظر از باشند مشترك می حروف داراي هر ستون د ر که میانگینهایی
ISI= Index of Self-Incompatibility IF= Index of Fertility FFS= Final Fruit Set IFS= Initial Fruit Set 
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سازگاريIFISIتیمار کالس
نسبتاً سازگار0/60/45روغنی
شدیداً ناسازگار1/610/06زرد

نسبتاً سازگار0/480/39کاالماتا
شدیداً ناسازگار1/610/13کرونیکی

نسبتاً سازگار0/670/38ماستوئیدس
سازگار11گرده افشانی آزاد
افشانی گرده نسبتاً سازگار1/550/49خود

سازگاريIFISIتیمار کالس
شدیداً ناسازگار0/240/13آربیکن
شدیداً ناسازگار0/610/13روغنی
شدیداً ناسازگار0/450/06زرد

شدیداً ناسازگار0/300/18کرونیکی
شدیداً ناسازگار0/210/03ماستوئیدس

سازگار11گرده افشانی آزاد
افشانی گرده شدیداً ناسازگار1/050/06خود

سازگاريIFISIتیمار کالس
شدیداً ناسازگار1/210آربیکن
شدیداً ناسازگار0/440/15روغنی
شدیداً ناسازگار0/970/12زرد

شدیداً ناسازگار0/650/08کاالماتا
شدیداً ناسازگار0/490/07ماستوئیدس

سازگار11گرده افشانی آزاد
افشانی گرده شدیداً ناسازگار10/18خود

سازگاريIFISIتیمار کالس
نسبتاً سازگار0/970/56آربیکن
شدیداً ناسازگار0/620/11روغنی
نسبتاً سازگار0/850/40زرد

شدیداً ناسازگار0/370/19کاالماتا
شدیداً ناسازگار0/350/05کرونیکی

سازگار11گرده افشانی آزاد
افشانی گرده نسبتاً سازگار0/770/28خود

آربیکن رقم 1382 -1381 سالهاي مشترك تیمارهاي ساله دو مقایسه میانگین :6 جدول

کاالماتا رقم 1382 -1381 سالهاي مشترك تیمارهاي ساله دو میانگین مقایسه :7 جدول

رقم کرونیکی. 1382-1381 سالهاي مشترك تیمارهاي ساله دو میانگین 8: مقایسه جدول

ماستوئیدس. 1381-1382 رقم مشترك سالهاي ساله تیمارهاي د و مقایسه میانگین :9 جدول

افشانی... گرده بررسی
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زیتون. رقم پنج د ر تمام گل وتاریخ شدن گلها باز زمان :1 شکل
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16 – Index of  Fertility

17 – Index Self-Incompatibility

18- Picholine marocaine

استفاده مورد منابع
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