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چکیده

هاي کامل ح آماري بلوكدر قالب طرآزمایش انجام شد.این تحقیق در شرق مازندران بر روي ارقام زیتون ماري و روغنی
نیتروژن و بور بر تشکیل میوه و صفات مربوط . تاثیر عناصر انجام گرفت1393-1392هاي در سالتکرار4تیمار و 4تصادفی در

در هزار و فاکتور دوم در 20فاکتور اول ازت از منبع اوره در دو سطح صفر و به کمیت و کیفیت میوه مورد بررسی قرار گرفت.
درصد تشکیل میوه، ري بر داپاشی اثر معنینتایج  این بررسی نشان داد تیمار محلولدوسطح صفر و پنج در هزار به کاربرده شدند.

اد تک میوه داشته است.وزن و ابع

تشکیل میوهپاشی برگی، محلولبوریک، ، اوره، اسیدOlea europaea:هاي کلیديواژه

مقدمه

پاشی برگی می گیرد. با محلولپاشی برگی صورت میهاي چالکود، پخش سطحی و محلولمصرف کود در باغات ایران به روش
). در 1388ها الزم است، مستقیما در اختیار شاخ و برگ قرار داد(نائینی و همکاران، را زمانی که اثر سریع آنتوان عناصر غذایی 

ها به میوه % گل2% یا 1شود. اما بازده تجاري زمانیست که گل در درختان بالغ یافت می500،000درخت زیتون در زمان تمام گل، 
,.Martin et al)تبدیل شوند  در اینصورت رشد گیاه، تولید میوه، میزان و کیفیت روغن تحت تاثیر تغذیه مناسب است و .(2005

نیتروژن یک .(Yermiyahu et al., 2008)مصرف آن با آب آبیاري براي بهینه کردن تولید روغن و بازده اقتصادي کاربردي است 
هاي زیتون الزم و ضروري است این عنصر در باغعنصر مهم و ضروري در رشد زیتون است و اعمال مدیریت مطلوب در مورد

). و گیاهان بیشتر از همه عناصر، به آن نیازمندند. به همین دلیل مهمترین عنصر محدود کننده عملکرد گیاهان است 1391(اسمعیلی، 
رده زیتون دنیا در این مناطق میلیون هکتار باغ با10% از 98مطالعات انجام یافته در مناطق مدیترانه اي که حدود ).1389، صادقی(

Fernadez-Escoba(هاي کودي استفاده شده براي تغذیه زیتون وجود دارد که نیتروژن در اکثر فرمول، نشان داده استواقع شده

et al., 2009( .فعالیت هاي بهار و تابستان که زمان مقدار نیتروژن برگی در طول پائیز و زمستان تقریبا ثابت است اما در طول ماه
هاي بور در برگهاي جوان در زمان شکوفایی گلها به سمت گلها و میوه).1391رویشی و زایشی است پائین می باشد (اسمعیلی، 

Fernadez-Escobar(کند جوان حرکت می et al., گرم میکرو15براي گلدهی و تشکیل میوه مقادیر بور در برگها حدود ).2009
بنابراین هدف از این پژوهش تعیین میزان مناسب نیتروژن و بور در تغذیه زیتون و افزایش عملکرد ).1389(صادقی، ضروري است 

باشد.درختان زیتون ارقام ماري  و روغنی در استان مازندران می

هامواد و روش

طی مطالعات اولیه یک قطعه باغ زیتون انتخاب گردید، به طوري که درختان باغ از نظر سن، اندازه و همچنین از لحاظ مدیریتی 
تکرار انجام شد. در این آزمایش تیمارها شامل اوره در 4با هاي کامل تصادفیآماري بلوكقالب طرح مشابه بودند. این تحقیق در 
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16در این آزمایش در هزار و اثرات متقابل آنها بررسی شد.5اسید بوریک در دو سطح صفر و در هزار،20دو سطح صفر و 
برگی ازت و بور، در اواسط اسفند زمانیکه درخت در شروع پاشیمرحله اول محلولدرخت انتخاب شد.4درخت، هر تیمار شامل 

شد. مرحله کیسه کشیدن شاخه بارده زیتون، در زمان نیمه باز پاشی کل درخت با ازت و بور انجام بیداري است، به صورت محلول
40×20ها با پارچه سفید هاي شمال، جنوب، شرق و غرب انتخاب شدند و شاخهها، از هر درخت چهار شاخه در جهتبودن گل

ها ها را از روي شاخهکیسههاي اولیه تشکیل شد،متر، کیسه کشیده شدند. مرحله شمارش اولیه، دو هفته بعد، زمانیکه میوهسانتی
مو داخل کیسه ریخته شمارش تعداد گلهاي ریزش نموده درون کیسه و گلهاي چسبیده به شاخه که با قلمبرداشته و در ادامه ابتدا 

ورد هاي مشاخهگذاريشد، انجام گردید. سپس شمارش تعداد گلهاي تبدیل شده به میوه (میوه اولیه) انجام شد. و در نهایت اتیکت
با پاشی کل درخت محلولبرگی ازت و بور، زمانیکه هسته میوه شروع به سخت شدن نمود، پاشیمرحله دوم محلولنظر انجام شد.

ها ها در مرحله رسیدگی سبز قرار داشتند، شمارش نهایی میوهازت و بور انجام شد. مرحله شمارش نهایی، در شهریور زمانیکه میوه
میوه، تک وزن کل دصد تشکیل میوه اولیه و نهایی، و صفاتی از قبیل انجام شد. ها در مرحله سیاه شدن میوهگیرياندازه. انجام شد

هاي گیري قرار گرفت.  دادهمیوه زیتون  مورد اندازهتک هسته، وزن گوشت خشک شده و ابعاد تک میوه، وزن تک وزن گوشت 
بدست  آمده مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند.

نتایج و بحث

تیمار توام درختان زیتون روغنی و ماري درارقامتوان چنین نتیجه گرفت که براساس نتایج بدست آمده در طی مدت آزمایش می
و همچنین . استشکیل میوه نهایی شدهداري در درصد تمنجر به افزایش معنیبا تیمار شاهد در مقایسه و بور به تنهاییازت و بور
نتایج . گردیدتشکیل میوه اولیهدرصد در يدارزت و بور و ازت به تنهایی در مقایسه با تیمار شاهد منجر به افزایش معنیتیمار توام ا

وزن خشک گوشت هسته، بدست آمده حاکی از آن است که صفاتی مانند وزن کل تک میوه، وزن گوشت تک میوه، وزن تک
محمدي و هاي (گلکه با نتایج گزارشدهندداري از خود نشان میمعنی، طول تک میوه و قطر تک میوه اختالف تک میوه

کاربرد ،هر دو رقمالبته در ها داشته است. تري نسبت به سایر تیمارازت و بور تاثیر مثبتیو تیمار ).مطابقت دارد.1390مستشاري، 
ارقام مذکور بهترین تیمار ازت و بور از نظر آزمون درنداشت. نسبت گوشت به هسته  داري در  ها نسبت به شاهد تاثیر معنیتیمار

دانکن از خود نشان داد.
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Abstract

This research performed in East of Mazandaran on Mari and Roghani cultivar. Experiment were
arranged in a complete randomize block design with four treatment and four replications in 2013 and
2014. The Effect of nitrogen and boron on the fruit set and quantity and quality fruit characteristics
were examined. First factor consisted of nitrogen application urea solution at two concentrations of 0
and 2% and second factor boric acid at two concentration of 0 and 0. 5%. The results showed that
treatment have significant on increasing fruit set percentage, weight and size fruit single.
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