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رقم  11برگ  مورفولوژیکی، عملکردی و میزان عناصر غذایی  هایویژگیبررسی 

 شرایط محیطی منطقه طارمکاشته شده در زیتون 
 

 4زادهو حسن ابراهیم 3، مهدی طاهری2، وحید نیکنام1*حبیب شیرزاد

 

 (22/3/1317تاریخ پذیرش:  -11/1/1317)تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

د. نباشهای محیطی از عوامل مهم محدودکننده گسترش کشت و کار و عملکرد زیتون در مناطق گرم و خشک میتنش

 ،یزرد، روغن) زیتون رقم 11مورفولوژیکی و میزان عناصر غذایی برگ  هایویژگیبرخی  ارزیابی هدف ابحاضر پژوهش 

های شور کاشته شده در شرایط خاک (ایو کورفول ایکنسروال نو،یلچ ،یکیکرونا ا،یگدالولیابلونگا، آم ا،یدولیکار ن،یآربک ،یکیوتیول

ارقام مورد مطالعه از نظر  نشان داد که جیقرار گرفت. نتا یبررس مورد ،بودند شور نسبتاًمنطقه طارم که تحت آبیاری با آب 

و میزان عناصر غذایی برگ تفاوت کلروفیل  شاخصآذین، تعداد میوه در شاخه، شاخه، تعداد گل در گلآذین در تعداد گل

متغیر بود. بیشترین تعداد میوه  66/8تا  66/1هم داشتند. تعداد میوه نهایی در شاخه در ارقام مورد مطالعه بین  داری بامعنی

مشاهده ( 33/3) ( و کاریدولیا33/3(، زرد )66/1مقدار در ارقام روغنی ) و کمترین (33/7( و کورفولیا )66/8در ارقام آربکین )

که احتماالً بودند خود  یها و کلر در برگ میاز سد یکمتر  زانیم یحاو ایگدالولیو آم یکیکرونا ،در بین ارقام مورد مطالعهشد. 

 . ردیقرار گبیشتری توجه  مورد تواند یو م باشد یم یشور طیارقام در شرا نیمقاومت اهای وجود مکانیسماز  یناش

 

 میوه نهایی ،کلر، سدیمزیتون،  ،تنش شوری کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
                            شناسی و قطب تبارزائی موجودات زنده ایران، پردیس علوم، دانشگاه تهران                                                           شناسی علوم گیاهی، دانشکده زیستدانشجوی دکتری زیست - 1

 رانشناسی و قطب تبارزائی موجودات زنده ایران، پردیس علوم، دانشگاه تهاستاد گروه علوم گیاهی، دانشکده زیست - 2

 زنجاندانشیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  - 3

 و قطب تبارزائی موجودات زنده ایران، پردیس علوم، دانشگاه تهران شناسیتاستاد گروه علوم گیاهی، دانشکده زیس - 1

 h.shirzad@urmia.ac.ir: الکترونیکپست  *
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 مقدمه

محیطی بر فرآیندهای فیزیولوژیک مراحل عوامل درک اثر 

تأثیر بسزایی در افزایش محصوالت  ،مختلف رشد گیاه

(. 1381یاضی، )میرمحمدی میبدی و قرهدارد کشاورزی 

های محیطی، شوری و خشکی بیشترین اثر را  در بین تنش

میالدی  2202تا سال  شود می بینی بر گیاهان دارند. پیش

، 1اشرفهای کشاورزی شور شوند ) درصد زمین 02بیش از 

1111.) 

مساحت کل کشور را اراضی شور درصد از  7/11حدود 

 های مورد درصد از زمین 02تشکیل داده و نزدیک به 

 ،استفاده کشاورزی، با درجات مختلف با مشکل شوری

باشد )میرمحمدی میبدی و  قلیایی یا غرقابی روبرو می

ویژه در مناطقی  (. شوری خاک و آب به1381یاضی،  قره

زاینده است ناپذیر است، یک مشکل ف که آبیاری اجتناب

بزرگی از   (. دسته1382، دامغانیمهدوی)کافی و 

های شور، اراضی کشاورزی هستند که به مقدار  زمین

ویژه در مناطق  که آبیاری، به آنجا اند. از زیادی آبیاری شده

خشک بیشتر است، مقدار زیادی آب از طریق تبخیر و 

آبیاری تعرق از خاک خارج شده و امالحی که همراه با آب 

یابند  تدریج در خاک تجمع می اند، به وارد خاک شده

 (.1380)احمدی و همکاران، 

ای نسبت به  مالحظه  بسیاری از گیاهان حساسیت قابل

دهند که این امر به علت  شرایط شور از خود نشان می

تجمع یون سدیم در داخل سلول و تأثیر آن بر تأخیر در 

ها و  یت بسیاری از آنزیمتعادل یونی و تنظیم اسمزی، فعال

 2تورانمتابولیسم سلول و نیز ایجاد سمیت بازدارنده است )

 (. 2221و همکاران، 

عنوان یک  ترین محصوالتی است که به زیتون یکی از مهم

زیتون   گیرد. روغن استفاده قرار می منبع روغن مورد

ای مطلوبی داشته، به همین علت مصرف  های تغذیه ویژگی

درصد تولیدی دنیا( مرسوم  77مدیترانه ) آن در حوزه

باشد، که در حال گسترش به سایر مناطق است  می

 .(1381مرندی، )جلیلی

های مهم وزارت جهاد کشاورزی افزایش  یکی از برنامه

 عوامل از یکی آب اما کمبود .است زیتونسطح زیر کشت 

 باشد میاین محصول  زیر کشتسطح  توسعه محدودکننده

 کشاورزی برای توسعه و آب کمبود بر هغلب و برای

                                                           
1. Ashraf 

2. Turan 

 در .استفاده شود پایین کیفیت با هایی آب از بایست می

مشکالت  از یکی خاک و آب شوری خیزمناطق زیتون

دهد  شده نشان می  نتایج تحقیقات انجام .باشد می اساسی

در حال  ،های تحت کشت زیتون که شوری خاک باغ

تهدیدکننده عملکرد و یکی از عوامل اصلی  افزایش است

کمی و کیفی زیتون در منطقه طارم که قطب اصلی زیتون 

 (. 1311رودسری،  باشد )نوری می ،کشور است

های مقابله با تنش شوری انتخاب و کشت ارقام  یکی از راه

مرندی، )جلیلی باشد مقاوم و متحمل به تنش شوری می

ر د شوری به مقاوم ارقام معرفی دلیل همین . به(1381

 گیاه این روی بر شوری تنش اثر بررسی همچنین و زیتون

باشد.  می ضروری زیتون از برداری بهره و گسترش در ادامه

خوشبختانه در زیتون محدوده وسیعی از ارقام با 

های مختلف وجود دارد و تعداد زیادی از ارقام در  قابلیت

شده و به   ایستگاه تحقیقات زیتون طارم زنجان کشت

اند که منبع مناسبی برای بررسی  باردهی رسیدهمرحله 

های رشدی و عملکردی زیتون به تنش شوری  پاسخ

  .باشند می

 روش دو به تنش به متحمل ارقام نمودن جدا انتخاب و

 صفات اساس )بر غیرمستقیم عملکرد( و )سنجش مستقیم

 تنش( انجام تحمل با مرتبط و فیزیولوژیک مورفولوژیک

 (.1386، و همکاران )داداشی شود می

+سمیت متابولیک
Na  به توانایی آن در رقابت با+

K  برای

های سلولی ضروری است، وابسته  نواحی که برای فعالیت

باشد. فراوانی سدیم در خاک سبب لطمه به جذب  می

(. 2221توران و همکاران، شود ) پتاسیم توسط گیاه می

+وسیله  آنزیم به 02بیش از 
K شوند که  سازی می فعال

+
Na تواند این نقش را ایفاء کند. بنابراین فراوانی  نمی+

Na 

K/یا نسبت باالی 
++

Na تواند به فرآیندهای آنزیمی  می

و همکاران،  3خان) مختلف در سیتوپالسم آسیب برساند

های مشابه، نظیر  . سازوکار جذبی که بین یون(2221

تواند یک شاخص  می شود، سدیم و پتاسیم تمایز قائل می

انتخاب مفید برای گزینش ارقام متحمل و نیز برای 

منظور بهبود و جذب مؤثر عناصر  های اصالحی به برنامه

  (.2211و همکاران،  1لادمیرغذایی باشد )

های متأثر از شوری، به علت فراوانیی مقیدار ییون     در خاک

                                                           
3. Khan 
4. Demiral 
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سدیم تبادلی، نسبت باالی یون سیدیم بیه پتاسییم و نییز     

افتد.  عنوان یک مشخصه، اتفاق می یون سدیم به کلسیم به

هیا، جیذب و جابجیایی     در گیاهان رشد کرده در این خاک

+عناصر غذایی اصلی مثل 
K 2+و 

Ca  اثیر تینش شیوری     بیر

یابد و این امر تأثیر به سزایی در کاهش  شدت کاهش می به

و  1نشیان راهمطالعه دارد ) تحمل به شوری در گیاهان مورد

 (.  2218همکاران، 

رست نسبتاً مقاوم به شوری است  گونه شیرین زیتون یک

(. جذب و انتقال مقادیر زیادی 2216و همکاران،  2علومی)

و کلر در گیاه در طول تنش شوری باعث اثر از سدیم 

سمیت مخصوص و یک عدم توازن در روابط یونی گیاه و 

(. در 1111 و همکاران، 3تاتینیشود ) ای می وضعیت تغذیه

اثر تنش شوری، غلظت پتاسیم در بسیاری از 

و همکاران،  1گورهامیابد ) ها کاهش می رست شیرین

یمار شوری یکسان (. در زیتون میزان پتاسیم در ت1180

در ارقام مختلف متفاوت است. بیشترین کاهش پتاسیم در 

شده که زیتون   های پیر است و مشاهده ها و برگ ریشه

های  توانایی نگهداری نسبت باالیی از پتاسیم در برگ

جوان را دارد و این عمل ممکن است در مقابله با 

های اسمزی تک ظرفیتی موجود در نمک محیط  کاتیون

(. کلر 2222و همکاران،  0چارتزوالکیسخارجی باشد )

یابد.  های گیاه زیتون تجمع می صورت مختلفی در شاخه به

تاتینی اما جذب و انتقال کلر معموالً کمتر از سدیم است )

 (.   2212،و همکاران  6و کچو 1111و همکاران 

رقیم   26بنیدی   منظور طبقه ( به1110و همکاران ) 7مارین

آزمایشیی را فقیط بیر اسیاس      ،نظر تحمل شوری زیتون از

کاهش طول شاخه انجام دادند. بررسیی نشیان داد کیاهش    

مول کلرید میلی 122طول شاخه نسبت به شاهد در تیمار 

درصد بسته بیه رقیم متفیاوت     72درصد تا  16سدیم بین 

 تاتینی و یچگو باشد. می
مییزان   که دادند ( نشان1117) 8

 بیه  بسیتگی  سیمیت  هیای  نشیانه  ظهور برای نمک غلظت

 رشید،  محییط  گییاه،  سین  رقیم،  نظیر فاکتورهای مختلفی

بررسی دو رقم لچینو و  دارد. وضعیت محیطی و تنش دوره

فرانتیو در تنش شوری مشخص کرد که رقم لچینو که یک 

                                                           
1. Rahneshan  

2. Elloumi 

3. Tattini 

4. Gorham 
5. Chartzoulakis 
6. Kchaou 

7. Marin 

8. Gucci and Tattini 

رقم حساس به شوری است زودتر از رقم فرانتیو و در تیمار 

 گرفتیه در  قیرار موالر کلرید سیدیم تحیت تیأثیر    میلی 02

موالر تحت تأثیر میلی 122که رقم فرانتیو در غلظت   حالی

هیا و   گیرد. مشخص شد که وزن خشک ریشه تنش قرار می

یابید ولیی انیدام     اندام هوایی در تنش شیوری کیاهش میی   

ها بیشیتر تحیت تیأثیر شیوری قیرار       هوایی نسبت به ریشه

 (.1117ی و تاتینی، چگوگیرد ) می

( بیا بررسیی شیش رقیم     2222و همکاران ) چارتزوالکیس

زیتییون تحییت تیینش شییوری نشییان دادنیید کییه وجییود     

های ژنتیکی در مقاومت این شش رقم وابسیته بیه    اختالف

ها به ساقه در هنگام  ها در جلوگیری از ورود یون قابلیت آن

باشید. در شیوری    کاربرد کلرید سدیم در ناحیه ریشیه میی  

ید سدیم( بیشیتر ارقیام   مول کلرمیلی 02متوسط و پایین )

قابلیت جلوگیری از ورود یون سدیم را نشان دادند. تجمیع  

عنوان یک سازوکار مقاومت برای زیتیون   سدیم در ریشه به

 رود. در هنگام تنش شوری به شمار می

( نشان داد که رقیم لچینیو در برابیر تینش     2220) دمیرال

منفیی  باشد. شوری اثیرات   آ میتر از رقم بارنه شوری مقاوم

Kروی محتوای 
+ ،Ca

Mgو  2+
های گییاهی داشیت.    بافت 2+

Naبا افزایش تینش شیوری نسیبت    
+
/K

گیاهیان افیزایش    +

( اثر شوری )کلریید سیدیم( روی   2226) 1طباطبائییافت. 

رشیید، غلظییت یییونی و فتوسیینتز در سییه رقییم زیتییون     

را بررسی کیرد و نشیان داد   ( 12و زرد 11، میشن12مانزانیلو)

مول( سبب کاهش میلی 102های باالی شوری ) غلظت که

درصد، بیه   76درصد و  68درصد،  63سطح برگ به میزان 

ترتیب در ارقام میشن، مانزانیال و زرد شد. در هر سه رقیم  

میزان تنفس و فتوسنتز با افیزایش شیوری کیاهش یافیت.     

همچنین شوری سبب کاهش پتاسیم و نسبت پتاسییم بیه   

 رقام زیتون گردید.  های ا سدیم در برگ

( میزان تحمل به شوری پنج رقیم  2212و همکاران ) کچو

هیای رشیدی و خیروج     را با ارزیابی ویژگی NaClزیتون به 
+

Na  و-
Cl دادنید.   ای، موردبررسیی قیرار   در شرایط گلخانه

اما مییزان   دادشوری پارامترهای رشدی در ارقام را کاهش 

 .  بودآن در ارقام مختلف متفاوت 

 در بخصوص زیتون زیر کشت سطح گسترش با توجه به

 دیگر مشکل و از طرفکویر  حاشیه خشک گرم مناطق

                                                           
9. Tabatabaei 

10. Manzanillo  

11. Mission 

12. Zard 
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 به مقاوم ارقام معرفیدر این مناطق،  خاک و  آب شوری

 بر شوری تنش اثر بررسی همچنین و در زیتون شوری

 زیتون از برداری بهره و گسترش در ادامه گیاه این روی

های پژوهش حاضر واکنشدر لذا  .باشد می ضروری

 11مورفولوژیکی، عملکردی و میزان عناصر غذایی برگ 

زیتون کاشته شده در شرایط اقلیمی منطقه طارم رقم 

 مورد بررسی قرار گرفت.

 

  هامواد و روش

در اییین آزمییایش خصوصیییات مورفولییوژیکی، عملکییردی و 

رقیم زیتیون )زرد، روغنیی،     11میزان عناصر غذایی بیرگ  

ولییییوتیکی، آربکیییین، کارییییدولیا، ابلونگیییا، آمیگیییدالولیا، 

کورفولیا( که در باغ ایستگاه کرونایکی، لچینو، کنسروالیا و 

بررسی قیرار   مورد ،شده بودند  تحقیقات زیتون طارم کشت

سییاله بودنیید.  12گرفییت. همییه درختییان مییورد آزمییایش  

 مطالعیه در  مشخصات خصوصیات خاک و آب منطقه مورد

 شده است.  نشان داده 1 جدول

 و عملکردیمورفولوژیکی  صفات

آذییین در شییاخه، تعییداد گییل در پیینج  صییفات تعییداد گییل

آذیین، تعیداد مییوه     آذین، تعداد گل کامل در پنج گیل  گل

در کلروفیل شاخص اولیه در شاخه، میوه نهایی در شاخه و 

)ارجیی و   زیتون مورد ارزییابی قیرار گرفتنید    ارقام مختلف

 .(1313زاده، نوری

 میزان عناصر غذایی برگ

گییری  استخراج عصاره گیاهی جهت اندازه برای این منظور

کلر، سیدیم، پتاسییم و نیتیروژن صیورت گرفیت و سی س       

گییری  عنوان عصاره خام برای انیدازه  عصاره بدست آمده به

 استفاده قرار گرفت. میزان عناصر مورد

 Chloride Analyzerمیییزان کلییر بییا اسییتفاده از دسییتگاه 

(Model 926, Sherwood scientific) گییری شید.    ، انیدازه

گیری میزان نیتروژن از روش کجلدال اسیتفاده   برای اندازه

. مییزان سیدیم و پتاسییم توسیط     (1181، 1س)دومیا  شید 

 Flame photometer, Fater 405)سینج  دسیتگاه شیعله  

model, Iran) (1380)ارشد و همکاران،  گیری شداندازه. 

هیای  نمونهبرای تعیین میزان غلظت عناصر آهن و روی، از 

درجیه سلسییوس بیه     72برگ که قیبالً در آون در دمیای   

شیده بودنید، اسیتفاده گردیید. بیا        ساعت خشک 72مدت 

-AAاسییییتفاده از دسییییتگاه جییییذب اتمییییی )مییییدل  

                                                           
1. Dumas 

6300Shimadzu    میزان عناصیر آهین و روی تعییین شید ) 

 .(1178، 2نورول)لیندسی و 

فسفر بیه روش کیالریمتری رنیر زرد مولیبیدات وانیادات،      

نیانومتر   172میوج    توسط دستگاه اس کتروفتومتر با طیول 

های اسیتاندارد   گیری شد. در این روش سری محلول اندازه

 0فسفر برای رسم منحنی اسیتاندارد سیاخته شیدند و بیه     

لیتر از محلیول آمیونیم    میلی 0لیتر عصاره گیاه مقدار  میلی

 20های آزمیایش   مولیبدات وانادات اضافه شد و درون لوله

لیتر ریخته و به حجم رسانیده و س س مییزان فسیفر    میلی

قرائت شد.  (Unicam, U.K)توسط دستگاه اس کتروفتومتر 

میزان فسفر برحسب درصد از فرمول زیر محاسیبه گردیید   

 (.1370)امامی، 

      
 

     
 

   

  
 

گیرم در لیتیر(،    : غلظت فسفر نمونه )میلیaدر این فرمول: 

bگرم در لیتر(،  : غلظت فسفر شاهد )میلیV  حجم نهیایی :

: وزن گییاه خشیک   Wلیتیر(،   عصاره در مرحله هضم )میلی

: میاده خشیک   DMاسیتفاده جهیت هضیم )گیرم( و      مورد

 باشد.   گیاهی )درصد( می

 

 آنالیزهای آماری

پژوهش حاضر به صورت طرح آماری بلوک کامل تصیادفی  

رقیم )زرد، روغنیی، ولییوتیکی، آربکیین، کارییدولیا،       11با 

ابلونگییا، آمیگییدالولیا، کرونییایکی، لچینییو، کنسییروالیا و     

 سه تکیرار انجیام شید. بیرای تجزییه وارییانس        باکورفولیا( 

از هیا  و برای مقایسه مییانگین داده  SASافزار ها از نرمداده

 تفاده شد.  سآزمون دانکن ا

 

 نتایج و بحث

نشیان داد کیه ارقیام مختلیف     ها دادهنتایج تجزیه واریانس 

آذیین   نظر تعداد گیل  زیتون در سطح احتمال پنج درصد از

نظیر صیفات    در شاخه و در سطح احتمیال ییک درصید از   

آذین، تعیداد مییوه اولییه     در پنج گلو گل کامل تعداد گل 

کلروفییل   شیاخص در شاخه، تعداد میوه نهایی در شاخه و 

 (.2داشتند )جدول هم  داری با تفاوت معنی

     مطالعییه بییین شییاخه در ارقییام مییوردآذییین در  تعییداد گییل

(، 21بییود. بیشییترین تعییداد در رقییم آربکییین ) 12-66/21

( مشییاهده شیید و 66/21( و کرونییایکی )21آمیگییدالولیا )

                                                           
2. Lindsay and Norvell 
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( 12( و کورفولییا ) 12کمترین میزان آن در ارقام ابلونگیا ) 

مشاهده شد. بین ارقام زرد، روغنی، ولییوتیکی، کارییدولیا،   

لحییات تعییداد  داری از تفییاوت معنیییلچینییو و کنسییروالیا 

 (.3آذین در شاخه مشاهده نشد )جدول  گل

    مطالعیه بیین   آذیین در ارقیام میورد    تعداد گل در پنج گیل 

( و 131بود. بیشترین تعداد در رقیم زرد ) متغیر  71-131

( و 71( و کمترین تعداد در رقیم لچینیو )  33/130روغنی )

ولیوتیکی، آربکین،  ( مشاهده شد. بین ارقام67/73ابلونگا )

کنسیییروالیا و کورفولییییا تفیییاوت  کارییییدولیا، کرونیییایکی،

 (.3داری وجود نداشت )جدول  معنی

داری  آذین، تفاوت معنیی  نظر تعداد گل کامل در پنج گل از

مطالعیه مشیاهده    در ارقام مورددرصد  1در سطح احتمال 

بیشترین مقدار در رقم ابلونگیا و کمتیرین    (.2شد )جدول 

 (.3در رقم روغنی مشاهده شد )جدول  مقدار

بیود.   66/8 -66/1تعداد میوه نهایی در شاخه در ارقام بین 

( و کورفولیییا  66/8بیشییترین تعییداد در ارقییام آربکییین )  

(، زرد 66/1( و کمتییرین مقییدار در ارقییام روغنییی ) 33/7)

 (.3( بود )جدول 33/3( و کاریدولیا )33/3)

 شیاخص کیه مییزان    دادهیا نشیان    نتایج مقایسه مییانگین 

 در ارقییام مییورد SPADکلروفییل بییرگ بیر اسییاس قرائیت    

هیم داشیتند. بررسیی مییزان      داری بیا  مطالعه تفاوت معنی

داری بیر   کلروفیل نشان داد کیه رقیم تیأثیر معنیی    شاخص 

روی این خصوصیت داشته است. میزان کلروفیل بیرگ در  

ن بیود. بیشیتری   06/82الیی   16/61مطالعه بین  ارقام مورد

( و 82/ 36(، ابلونگیا ) 06/82میزان در ارقیام آمیگیدالولیا )  

( و 23/73(، روغنیی )  16/61کمترین میزان در ارقام زرد )

 (.3( مشاهده شد )جدول 16/72کورفولیا )

کیه شیرایط   داد نشان  پژوهش حاضرآمده از  دست نتایج به

محیطی موجود در منطقیه طیارم روی صیفات عملکیردی     

شیده در    های مشیاهده  . تفاوتاشتداری د ارقام تأثیر معنی

ناشییی از  مییورد مطالعییه خصوصیییات عملکییردی ارقییام   

هیایی کیه اثیر     در خیاک . باشدمیهای ژنتیکی ارقام  تفاوت

هیای شییمیایی و    وسییله واکینش   کودها ممکین اسیت بیه   

بیولوژیکی، خشک شدن سطح خاک، تراکم الیه زیرخیاک  

لحیات   ارقیامی کیه از   کشیت و عوامل دیگر محدود شیود،  

کاربرد عناصر غیذایی کارآمید هسیتند، از اهمییت خاصیی      

 . (2228، 1رنگل و دیمون) برخوردار است

                                                           
1. Rengel and Damon 

هییای محیطییی یکییی از عوامییل مهییم محدودکننییده تیینش

گسترش سیطح زییر کشیت و کیاهش عملکیرد زیتیون در       

، 2کنان و گلچیین تحمل) مناطق گرم و خشک ایران هست

2211) . 

( طییی بررسییی دوسییاله 1312همکییاران )پوراسییکندری و 

رقم زیتون از جهت خصوصیات عملکیردی   22خصوصیات 

تر و خشک میوه و نسبت گوشت به هسته اعالم  مانند وزن

داری بین رقم، شیرایط محیطیی، سیال     کردند تفاوت معنی

لحات اکثر صفات وجود داشیت.   ها از تولید و اثر متقابل آن

مطالعیه بیا یکیدیگر     میورد نظر صفات  بررسی از ارقام مورد

( در 2228و همکیاران )  3پیادوال دار داشیتند.   تفاوت معنیی 

ژنوتیپ زیتون نشان دادند کیه   131مطالعات خود بر روی 

عملکرد، بیشتر تحت تأثیر ژنتیک است. محققین دیگر نیز 

لحیات   با مقایسه ارقام مختلف زیتون اعیالم کردنید کیه از   

نسیبت گوشیت بیه    خصوصیات مختلیف نظییر وزن مییوه،    

دار وجود داشیت   تفاوت معنیهای کلروفیل هسته و رنگیزه

(. در تحقیقی دیگر نیز مشخص شد 1312، جبلی)سعادتی

مییوه  مربیو  بیه   توجهی در بین صیفات    که اختالف قابل

 (. 1182، 1دازا و دونیرارقام مختلف وجود دارد )

 عناصر غذایی برگ

مطالعیه اثیر    ارقام میورد که نتایج تجزیه واریانس نشان داد 

روی عنصیر بیور و    درصد پنجدر سطح احتمال  یدار یمعن

در سطح احتمال ییک درصید روی عناصیر میس، منگنیز،      

آهن، پتاسیم، سدیم و کلر دارد. نتایج همچنین نشیان داد  

داری روی عناصیر  زیتون تاثیر معنیی  مطالعه مورد که رقم

 (.1روی، فسفر و نیتروژن نداشت )جدول

 10/63-173/32بیین   مطالعیه  میورد بیور در ارقیام    میزان

بود. بیشیترین مییزان در    گرم بر کیلوگرم ماده خشکمیلی

( مشیاهده شید. بیین    mg/kg DW 10/63رقم کرونیایکی ) 

 (.0ی وجود نداشت )جدول دار یمعنسایر ارقام تفاوت 

گرم بر کیلوگرم میلی 02/8-68/3میزان مس در ارقام بین 

بود. بیشترین مقدار در ارقام کرونیایکی  متغیر ماده خشک 

(mg/kg DW02/8 ( کارییییدولیا ،)mg/kg DW27/8،) 

 mg/kg DW (، آمیگیدالولیا ) mg/kg DW11/7آربکیین ) 

( و کمتیرین مقیدار در  mg/kg DW61/0( و ابلونگیا ) 66/6

                                                           
2. Tahammolkonan and Golchin 

3. Padula 

4. Daza and Donaire 
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 موردمطالعهخصوصیات خاک و آب منطقه  -1جدول 

  موارد مورد آزمایش
 خصوصیات آب

    (meq/L) 
Anions Cations CO3

2- HCO
3- Cl

- SO4
2- Ca

2+
+Mg

2+ Na
+
 K

+ 
22/22 22/22  12/2 12/32  22/10 02/32  12/13  72/8  12/2  

 Silt خصوصیات خاک

(%) 
Sand 

(%) 
Clay 

(%) 
K 

(mg/kg) 
P 

(mg/kg) 
OC 

(%) 

CaCO3 

(%) 

pH EC 

dS/m 

 01 32 16 103 12/12 77/2 12/13 20/7 6 (cm 30-0) عمق

 02 22 16 73 2 20/2 72/1 12/7 7 (cm 60-30)عمق
ns ،*  یک درصد و احتمال پنج حدار در سط معنیعدم معنی داری،  ترتیببه  :**و 

 

 تاثیر نوع رقم بر شاخص های مورد ارزیابی زیتونتجزیه واریانس  -2جدول 

 تاثیر رقم بر شاخص های مورد مطالعه در زیتونمقایسه میانگین  -3جدول 
 تیمار )رقم(
 

 زرد

تعداد گل آذین در 

 شاخه

ab 66/11 

تعداد گل در پنج 

نیگل آذ   

a 131 

تعداد گل کامل در 

نیپنج گل آذ  

ef 10 

تعداد میوه اولیه 

 در شاخه

de 33/3 

در  یینها وهیم

 شاخه

de 33/3 

 کلروفیل اس د
 

16/61 f 

ab 22 a 33/130 f 13 e 66/1 e 66/1 23/73 روغنی def 

ab 66/11 b 126 c 33/26 b 66/6 b 66/6 03/73 ولیوتیکی ed 

a 21 bc 67/17 b 33/30 a 66/8 a 66/8 66/71 آربکین ab 

bc 17 b 33/126 b 33/30 de 33/3 de 33/3 32/76 کاریدولیا bcd 

c 12 cd 67/73 a 66/01 bc 66/0 bc 66/0 36/82 ابلونگا a 

a 21 ab 67/116 de 66/11 d 66/3 d 66/3 06/82 آمیگدالولیا a 

a 66/21 b 67/120 ef 66/17 cd 66/1 cd 66/1 02/77 کرونایکی abc 

ab 66/16 d 71 e 11 cd 1 cd 1 23/70 لچینو cde 

ab 33/21 b 120 cd 20 d 66/3 d 66/3 33/77 کنسروالیا abc 

c 12 b 112 c 66/26 ab 33/7 ab 33/7 16/72 کورفولیا ef 

درصد بر اساس آزمون  1سطح احتمال داری از نظر آماری در آذین در شاخه(، تفاوت معنیهای با حروف مشترک در هر ستون )غیر از تعداد گلمیانگین

 باشد.درصد می 0داری در سطح احتمال دهنده عدم تفاوت معنیآذین در شاخه نشاندانکن ندارند. حروف مشابه در ستون مربو  به تعداد گل

 

 mg/kg (، لچینییو )mg/kg DW68/3ارقییام روغنییی ) 

DW80/3( ولیییوتیکی ،)mg/kg DW380/1 کنسییروالیا ،)

(mg/kg DW18/1( زرد ،)mg/kg DW06/1 وکورفولیییا )

(mg/kg DW78/1 0( بود )جدول.)   میزان منگنز در ارقیام

گیرم بیر کیلیوگرم    میلیی  72/07-12/18بین  مطالعه مورد

بیود. بیشیترین مییزان در ارقیام کرونیاییکی       ماده خشیک 

(mg/kg DW72/07 ( آربکییین ،)mg/kg DW36/17 و )

( مشیاهده شید و کمتیرین    mg/kg DW 36/11کورفولییا ) 

(، لچینیو  mg/kg DW 12/18میزان در ارقام آمیگیدالولیا ) 

(mg/kg DW68/23( ولیییوتیکی ،)mg/kg DW38/21 ،)

 mg/kg(، کارییییدولیا )mg/kg DW00/21کنسیییروالیا )

DW12/28( و ابلونگا )mg/kg DW32 0( بود )جدول.) 

         مطالعیییه بیییین میییورد در ارقیییام عنصیییر آهییینمییییزان 

.بیود گرم بر کیلوگرم میاده خشیک   میلی 01/27-72/127

 

  

 

 (meq/l) 

      

      

 
 

 

 
 

 

 

 منابع تغییرات
 

درجه 

 آزادی

در  نیآذ گلتعداد 

 شاخه

تعداد گل در پنج 

نیآذ گل   

در تعداد گل کامل 

نیآذ پنج گل  

تعداد میوه اولیه 

 در شاخه

در  یینها وهیم

 شاخه

(د اس) کلروفیل  

 

81/0 2 بلوک ns 12/131 ns 12/1 ns 12/1 ns 12/1 ns 721/7 ns 

12/06 12 تیمار * 21/1326 ** 83/123 ** 88/12 ** 88/12 ** 172/36 ** 

 خطای آزمایشی

 )درصد( ضریب تغییرات

22 21/11  

16/11  

18/111  

33/13  

72/12  

62/12  

22/1  

28/23  

22/1  

28/23  

112/3  

61/2  

یک درصد و احتمال پنج حدار در سط معنیعدم معنی داری، ترتیب به  :**و  *،  ns 
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 mg/kg) کرونییایکی در رقییمبیشییترین میییزان آهیین   

DW72/127 )    و کمتییرین مقییدار در ارقییام آمیگییدالولیا

(mg/kg DW01/27( لچینییییو ،)mg/kg DW33/33 )

 (.0 )جدول ( مشاهده شدmg/kg DW17/31وکاریدولیا )

بیشیترین   درصید بیود.  62/1-1میزان پتاسیم در ارقام بین 

درصید(، کنسیروالیا    61/1مقدار پتاسیم در ارقام روغنیی ) 

درصیید(، آمیگییدالولیا   03/1درصیید(، ولیییوتیکی )  62/1)

     بییود. کمتییرین میییزان در ارقییام کرونییایکی درصیید( 16/1)

درصید( مشیاهده گردیید. بیین      22/1درصد( و لچینو ) 1)

ارقییام آربکییین، کاریییدولیا، ابلونگییا و کورفولیییا تفییاوت     

 (.0میزان پتاسیم مشاهده نشد )جدول  ازلحاتی دار یمعن

بیشترین مییزان سیدیم    ،نتایج مقایسات میانگین بر اساس

( در رقییم روغنییی و  درصیید 66/2( و کلییر )درصیید 16/2)

 درصید(   1/2)و کلیر   درصد(  21/2)کمترین میزان سدیم 

 (.0بدست آمد )جدول در رقم کرونایکی 

در کیه   دادنشیان   پیژوهش حاضیر  آمیده از    دسیت  به جینتا

 زانیم ،موجود در منطقه طارم یو خاک ییآب و هواشرایط 

 بیا هیم   یدار یمعنی  فاوتمطالعه ت جذب عناصر ارقام مورد

هیای میورد   شیاخص شیده در    مشاهده یها . تفاوتندداشت

 یها از تفاوت یناش منطقه طارم یطیمح طیشراارزیابی در 

 یهیا  عناصر موجود در بیرگ  زانی. مدباشمی ارقام  یکیژنت

 1 در جیدول  نکیه یرقم بود. با توجه بیه ا  ریتحت تأث تونیز

 یدسی  6 یمتیر یسیانت  32 یالی  2خیاک در عمیق    یشور

 یدس 7 ،یمتریسانت 62 یال 32بر متر و در عمق  منسیز

    یریی گجیه ینت نیچنی  ،بر متر گزارش شیده اسیت   منسیز

پیژوهش در معیر     نیی شود که ارقام مورد مطالیه در ا یم

از عناصر  یبودند. تجمع برخ زیخاک ن یعیطب یتنش شور

دهنیده   نشیان  هارقام کمتیر بیود کی    یمضر در برگ در برخ

هیای   . گیزارش باشید  یمی  یارقام به شور نیمتحمل بودن ا

 یفراوانی، نشان داده است که شوری، جذب و تجمیع برخی  

و  1رزاگی ردهید )  عناصر غیذایی را در گیاهیان کیاهش میی    

ارقام  شتری(. ب2220، 2اشمیدهالتر و هو و 2223همکاران، 

 کییی یکییم و متوسییط دارا یشییور یهییا در تیینش تییونیز

شیامل   سیتم یس نیی است. ا میسد ونی یبرا یدفع ستمیس

در  یسیم  یهیا  ونیی و  ونیی  نیاز تجمع بالقوه ا یریجلوگ

 1قرابیی و  2223و همکاران،  3لورتواست ) ییهوا یها اندام

                                                           
1. Rogers  
2. Hu and Schmidhalter 

3. Loreto 

 نیو بیا احتسیاب وجیود چنی     نی(. بنابرا2218و همکاران، 

 هیی در ناح توانید  یو کلر م میسد یها ونیغلظت  یستمیس

 یخیوب  بیه ها باشد که در ارقیام مقیاوم    از برگ شتریب شهیر

چون  ی. نتایج این پژوهش نشان داد، ارقامشود یمشاهده م

از ارقیام   یکمتیر  یها زانیم یحاو ایگدالولیو آم یکیکرونا

 یند که احتماالً ناشبودخود  یها و کلر در برگ میمضر سد

 توانید  یو می  باشد یم یشور طیارقام در شرا نیاز مقاومت ا

زیتیون   رختان. تحمل به شوری در دردیتوجه قرار گ مورد

واسطه وجود برخی خصوصیات مانند توانایی در کیاهش   به

سدیم و  یها ونیدفع  یها سمیها، مکان قابلیت اسمزی برگ

 هیا،  شیه یهیا در ر  ها، مکانیسم نگهیداری نمیک   کلر در برگ

ها است. شاید بیه همیین    ها در ساقه جلوگیری از تجمع آن

 ،یکیادلیل اسیت کیه برخیی از ارقیام زیتیون ماننید کرونی       

عنوان ارقام متحمل به  میشن، آربکین، پیکوآل و سویالنا به

 (.1117گوچی و تاتینی، اند ) شده شوری مطرح
 

 کلی گیرینتیجه

 اتیکیییه خصوصییی نتیییایج پیییژوهش حاضیییر نشیییان داد 

ارقیام  و میزان عناصر غذایی برگ  یعملکرد ی،کیمورفولوژ

 منطقیه طیارم   ی و خیاکی طی یمح طیدر برابیر شیرا   تونیز

 تیوان  ینظیر می   که با توجه به هدف میورد  باشد یمتفاوت م

کشت در مناطق مورد نظیر   یو برا نشیرا گز مناسب ارقام

همچییون  قییامار برخییی از پییژوهش نییینمییود. در ا هیتوصیی

در برابیر شیرایط    و آمیگدالولیا کرونایکی یا،، کورفولنیآربک

تواننید   محیطی منطقه طارم مقاومت خوبی داشتند که می

 توجه بیشتری قرار گیرند.  مورد

                                                                                    
4. Gharabi 
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 میزان عناصر غذایی برگ زیتونتأثیر رقم بر تجزیه واریانس  -4جدول 
درجه  راتییمنابع تغ

 آزادی

 بور

 

 مس

 

 روی

 

 منگنز

 

 آهن

 

 پتاسیم

 

 فسفر

 

 نیتروژن

 

 سدیم

 

 کلر

ns20/3 *37/67 *21/321 *26/231 ns223/2 ns2223/2 ns221/2 2221/2 1/327* 2 بلوک ns 222/2 ns 
 ns72/23 **32/127 **13/1631 **12/2 ns2226/2 ns211/2 **221/2 **217/2 80/8** 83/20* 12 تیمار

2221/2 227/2 2223/2 223/2 38/11 83/67 60/12 30/1 32/82 22 خطای آزمایشی  221/2  

 راتییتغ بیضر

 )درصد(
 8/22 60/22 10/21 81/21 21/13 13/11 13/16 88/12 0/1 77/7 

ns،  *  دار در سطح احتمال پنج و یک درصدمعنیداری، عدم معنی: به ترتیب **و 

 

 مقایسه میانگین میزان عناصر غذایی برگ در ارقام مختلف زیتون -5جدول

 بور رقم
(mg/kg DW) 

 مس
(mg/kg DW) 

 منگنز
(mg/kg DW) 

 آهن
(mg/kg DW) 

 پتاسیم

)%( 

 سدیم

)%( 

 کلر

 )%( 

 b 87/12 d 06/1 bcd 68/33 b 13/81 ab 18/1 bc13/2 d11/2 زرد
 b 32/31 d 68/3 cde 12/31 de 1/11 a 61/1 a16/2 a66/2 روغنی
 b 62/38 d 380/1 ed 38/21 c 71/00 ab 03/1 ab10/2 ab61/2 ولیوتیکی
 b 173/32 ab 11/7 ab 36/17 de 82/12 bc 32/1 bc13/2 cd02/2 آربکین
 b 37/37 a 27/8 ed 12/28 def 17/31 bc 30/1 bc13/2 cd01/2 کاریدولیا
 b 38/13 abc 61/0 ed 2/32 de 01/13 bc 32/1 bc13/2 cd03/2 ابلونگا

 b 23/31 abc 66/6 e 12/18 f 01/27 abc 16/1 ab11/2 b08/2 آمیگدالولیا
 a 10/63 a 02/8 a 72/07 a 72/127 d 22/1 d21/2 e1/2 کرونایکی
 b 18/32 d 80/3 ed 68/23 ef 33/33 cd 22/1 c12/2 cd02/2 لچینو
 b 21/10 d 18/1 ed 00/21 cd 33/18 a 62/1 a16/2 a66/2 کنسروالیا
 b 11/33 dc 78/1 abc 36/11 c 68/01 bc 33/1 bc13/2 bcd00/2 کورفولیا

حروف  درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند. 1داری از نظر آماری در سطح احتمال (، تفاوت معنیبورهای با حروف مشترک در هر ستون )غیر از میانگین

 باشد.درصد می 0داری در سطح احتمال معنی دهنده عدم تفاوتنشان بور،مشابه در ستون مربو  به 
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 ص 118

. مجله به نژادی نهال و شرایط آب و هوایی طارم و سرپل ذهاب ارقام زیتون درسازگاری برخی . 1313 ارجی، ع. و نوری زاده م.
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