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 مقاله پژوهشی 

 زرد رقم زیتون روغن و میوه کیفی خواص و عملکرد بر هرس شدت  ثیرأت

 

  *4زهرا یوسفی و 3، اسماعیل فالحی2یان، احمد قلی1علی سلیمانی

 
 ( 16/8/1400تاریخ پذیرش:    -11/4/1400)تاریخ دریافت:  

 

 چکیده 

ها در کل حجم تاج  های رویشی و زایشی و همچنین نورگیری برگافزایش فعالیتهرس درختان و تعیین شدت مناسب آن برای  

تکرار روی درختان زیتون رقم زرد در   سه  در  های کامل تصادفیطرح بلوک  قالب   در  درخت ضروری است. بدین منظور تحقیقی

و    30،  15، کاهش  (هرس  بدون)های مختلف، شامل چهار سطح شاهد  هرس باردهی در شدت.  شد  اجرا  طی دو سال پی در پی،

ساله زیتون واقع در ایستگاه تحقیقات زیتون رودبار در سال اول آزمایش انجام شد.    20درصد از حجم تاج پوششی درختان    45

تند. بر این اساس درختان  ف ثیر شدت هرس قرار گرأ عملکرد درختان تحت ت  های نر و ماده و همچنینگل  تعداد   که  داد   نشان  نتایج

بیشتر از درصد    30عملکرد درختان در سطح هرس    ماده را داشتند. با اینحال،های نر و  بیشترین تعداد گل  درصد  45هرس    با

داری نشان نداد، لیکن با  ها در درختان هرس شده در مقایسه با شاهد تفاوت معنی سایر تیمارهای هرس بود. درصد روغن میوه

های  راندمان عملکرد روغن نیز در این درختان باال بود. در بین شاخص  ،درصد  30در درختان با شدت هرس    ملکرد باالتوجه به ع 

اندازه مختلف  قبیلکیفی  از  روغن،  شده  اسیدیتهآنتی  ظرفیت  گیری    هایشاخص  و  پراکسید  ارزش  روغن،  آزاد  اکسیدانی، 

آنتی270K  ،232K  اسپکتروفتومتری ظرفیت  شاخص  ،  و  تاکسیدانی  تحت  روغن،  و    ثیرأ عددپراکسید  دادند  نشان  افزایش  هرس 

  30هرس  رسد  مشاهده شد. به نظر میدرصد    15و    30ترتیب در هرس  اکسیدانی و عدد پراکسید، بهبیشترین مقدار ظرفیت آنتی

 تواند به عنوان سطح مناسب و متعادل از شدت هرس در زیتون مورد استفاده قرار گیرد. ، میدرصد

 

 عملکرد روغن ،  اکسیدانیحجم تاج، ظرفیت آنتی: کلمات کلیدی
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 مقدمه 

ز ی  تونیدرخت  منطقه    یکبعنوان  مهم  محصوالت  از 

  ن یامردمان   یی غذا میدر اقتصاد و رژ  یموثر  ، نقش ترانهیمد

دارد. همچن طب  نیا  نیمنطقه  انداز  در چشم    ، یعیدرخت 

نقش    ،یو جانور  یاه یحفاظت از خاک، حفاظت پوشش گ

توجه ز  یقابل  سطح   5/10  تونیزجهانی  کشت    ریدارد. 

گسترده شده است.    ایکشور دن  47هکتار است که در    ونیلیم

ب2018در سال   م  ونیلیم  210از    ش ی،  در    تونیز  وهیتن 

 کشورهای  .شد   دیلتو  تن در هکتار،  2، با متوسط عملکرد  ایدن

مصر،    ه،یمراکش، تونس، سور  ه،یترک  ونان، ی  ا، ی تالیا  ا،یاسپان

الجزا و  زیتون شناخته   ریپرتقال  تولید  برتر    جزء ده کشور 

  78کشت    ریبا سطح ز  تونیز  ران،ی. در ا(2020،  1شدند )فائو 

درآمد    یمنبع اصل  عنوانبه  هزار تن،  109  دیهزار هکتار و تول

ز مناطق  که   استاستان کشت    27در    ز،یخ تونیباغداران 

اول تا سوم    یهادر رتبه   ن یو قزو  النیزنجان، گ  یهااستان 

   (.1397نام، ی)ب  دکشور قرار دارن  دیتول نیباالتر

تاج پوششی مناسب و متعادل از طریق اجرای    از  برخورداری

  و  تغذیه  رشد،  وریبهره  افزایش  در  زیادی  ثیرأ ت  هرس،

همکاران،    2گویرادو-)سوال  دارد  زیتون  درختان  عملکرد و 

افزایش سطح (. هرس2016 بر  عالوه  درخت،    برگ   کردن، 

و   آفات  رطوبت،  افزایش  و  باال  سمت  به  تاج  رشد  مانع 

شاخهبیماری عبور  و  تاج  داخل  در  میها  هم  از  شود  ها 

بطور معمول   تون،ی. درخت ز(0200و همکاران،    3)تومبزی 

سال   دو  م  کباریهر  معموال  شودیهرس  هرس  شدت   .

دانسته   یاقه یسل اساس  بر   ایباغداران    یشخص  یها و 

قابل    نهی. با توجه به هزردی گیکار صورت مهرس  یهاشرکت

ا  یتوجه تحمهرس   نگونهیکه  باغدار  بر  و    کندیم  لیها 

بارور  نیهمچن در  آن  موثر  داشت  ینقش   ک ی  ندرختان، 

مورد   نیدر ا  یقاتیتحق  یها بر داده  یاستاندارد مرجع و مبتن

فقدان چنرسد یبه نظر م  یضرور هرس    ی علم  یالگو  نی. 

در باغات    ژهیکشور، بو  زیخ تونیبطور کامل در اکثر مناطق ز

ب  یسنت در  و حت   نیو  حوزه،   نیا  نیمتخصص  یکشاورزان 

 ادیز  تفراوان و بعضاً خسارا  یمشهود بوده و باعث سردرگم

 .  شودیبه اقتصاد باغداران م ی مال

  به   وابسته  میوه  کیفیت  و  عملکرد  ها، بررسی  از  بسیاری  در

 در  بطوریکه.  باشد می  درخت  تاج  داخل  در  نور  جذب  مقدار

 
1. Fao 

2. Sola-Guirado 

3. Tombesi 

  افزایش   با   خطی  بطور  گل،   تراکم   هلو،  و  سیب  درخت

  درصد   23  و   40  آستانه  تا  ترتیببه  خورشیدی،  تشعشعات

 کیفیت  هایشاخص.  یابد می  افزایش  خورشید،  کامل   تابش

  سیب  برای  درصد  60)  باالتری  هایآستانه  رنگ،  مانند   میوه،

کورلی  اندداده  نشان  را(  هلو  برای  درصد  30و و    )مارینی 

در2006،  4گراپادلی    سایر   مانند  هم،  زیتون  درختان  ( 

 دارد  فتوسنتزی  فعال   تشعشات  به  بستگی   عملکرد   ها، میوه

 درختان  که  ایمطالعه  (. در2006و همکاران،    5)ویاللوبوس

در  مقایسه  سایه  بدون   درختان  با   مصنوعی  سایه  زیتون 

  میوه،  اندازه آذین،گل تعداد که  است شده مشخص اند، شده

  در   گرفته  قرار  درختان  در  میوه  روغن  کیفیت  و  میوه  مقدار

یابد )تومبزی و همکاران،  می  کاهش   شدت   به  مصنوعی،   سایه

  فعال   تشعشعات  و  عملکرد  اجزای  بین  رابطه  (.1999

باغات  با هدف طراحی مناسب تاج    فتوسنتزی درختان در 

  آمده   بدست  نتایج  اساس  بر .  گرفت  قرار  بررسی  متراکم، مورد

 خطی  رابطه  فتوسنتزی،  فعال  تشعشعات  از  %37  آستانه  تا

 داشت   وجود  درخت  تاج  در  میوه  تراکم  و  تشعشات  این  بین

  این  میوه،   روغن   مقدار  و   میوه  خشک  وزن  مقدار  مورد  در  که

  زارع .  (2019و همکاران،    6)کونور رسید  می  %60  به  آستانه

 سبز   رقم  خشک  انجیر  کیفیت  و  کمیت  بر  هرس  اثر(  1386)

  زمستانه   شدید  هرس  که  داد   نشان  و   بررسی  سال  سه  طی  را

  به   نسبت  زمستانه،  سربرداری  هرس  با  همراه  ها،پنجه 

  باعث   ها، پنجه  زمستانه  سبک  هرس  و  سنتی   هرس  تیمارهای

 تابستانه، سبز هرس  با اما. شد هاشاخه  دارمعنی طولی رشد

 داشتن  نگه   کوچک  برای  که  شده   کاسته  هاشاخه  طولی  رشد

 دیم  شرایط در خاک رطوبت از بهینه استفاده و هاشاخساره

 برای   را  تحقیقی(  1390)  کنگرشاهی اسدی.  است  موثر

  مصرف   مدیریت  با   انشو  نارنگی   در   باردهی   تناوب  کاهش

  این   به  و   دادند  انجام  مازندران  شرق   در  هرس،  و  نیتروژن

  پاییزه  مصرف   همراه  به  اوره  پاشیمحلول  که  رسیدند  نتیجه

  بین   از  تقریبا  را  آوریسال  سیکل  بهاره،  هرس  و  نیتروژن

  و   تاج  قطر  تغییرات(  1386)  همکاران  و   باغستانی .  بردمی

  با   را  یزد   هایکاریتاغ  در  شده  هرس  هایدرختچه   ارتفاع

 سانتی  35  ارتفاع  در  برش  بر،کف)  هرس  مختلف  هایشیوه 

  مورد  سال  6  مدت  طی  در  شاهد  و(  متریسانتی  70  و  متری

  بر هرس که رسیدند نتیجه این به و  دادند قرار بررسی

4. Marini and corelli-Grappadelli 

5. Villalobos 

6. Connor 
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  ثیر أ ت  تاغ  هایدرختچه   شادابی  افزایش  و  سازیجوان 

 از  برتر  متری،سانتی  35  ارتفاع   از  برش  و  داشت  داریمعنی

(،  1391محیسنی و همکاران ).  گردید  معرفی   هاروش  دیگر

سال  ثیرأ ت بر  زیتون  پسیل  آفت  و  هرس  عامل  آوری دو 

درختان زیتون را بررسی کردند. نتایج بررسی آنها نشان داد  

کاهش   باعث  سال،  سه  طول  در  آفت  کنترل  و  هرس  که 

سال معنیمیزان  کاهش  این  ولی  شدند  نبود.  آوری  دار 

هاره، نسبت به هرس پاییزه، تراکم آفت را  همچنین هرس ب

 مختلف  هایشدت  ثیرأ ت  داری کاهش داد. مطالعهبطور معنی

  و  متوسط  هرس  انجام  که  است  داده  نشان  زیتون  در  هرس

  کاهش   تر،درشت  هایمیوه  تولید  در   نآ  ثیرأ ت   بدلیل  سنگین

  به   فرورفتگی، درهم  بدون  هاشاخه  منظم   توزیع  و   تاج   حجم

همکاران،   کنندمی  کمک  مکانیکی  برداشت و  )تومبزی 

شدت هرس    ریثأ ت  یبررس  قیق،ح(. لذا هدف از این ت2002

و بدنبال    روغن زیتونو    وه یم  ی فیو ک  یکم   ی هابر شاخص

علم  کی  نیتدوآن   جهت    ی پروتکل  هرس  شدت  نظر  از 

 .کشور است این محصول مهم یبه صنعت باغدار هیتوص

 

 هامواد و روش

ساله    20  درخت  اصله  12  شامل   تحقیق  این   آماری  جامعه

  زیتون   باغ  در  زرد  رقم  زیتون   شده  انتخاب  پیوندیغیر

  گیالن   استان  رودبار  شهر  در  رودبار  زیتون  تحقیقات  ایستگاه

  در باغ   آبیاری  و سیستم  متر  6× 7  فاصله کاشت درختان.  بود

  که  شدند  انتخاب  درختانی  تصادفی،  گزینش  در.  بود  سنتی

 بودن  نیاور  سال  یا  و  آورسال )  باردهی  حالت  ارتفاع،  نظر  از

 یکنواخت   آبیاری  میزان  و  تغذیه  شرایط  قطر،  ،(درختان

  درختان.  باشند  نداشته  بیماری   و   آفات   عالئم   و   باشند 

  کاهش   ،(هرس  بدون)  شاهد  شامل  سطح  چهار  در   انتخابی

ماه   بهمن اواخر در و تاج درخت حجم درصد 45 و 30 ،15

  ابتدا  درخت،  حجم  کاهش   برای.  شدند  هرس  ،1398سال  

گردید    گیری  اندازه   ( 1)  فرمول  از   استفاده  با  درخت  تاج   حجم

 (. 2010)فائو، 

حجم  (1) =
3.14

4
× 2(قطر) ×     ارتفاع

درخت    برهم  عمود  قطر  دو   متوسط  قطر،  محاسبه  برای

شد    گرفته  نظر   در   ،(کنیممی  نگاه   تاج   به  باال   از  که   زمانی )

  تاج   حجم  کاهش   بین  رابطه  آوردن  بدست  برای(.  1  شکل)

 از   خارج  درختان  از  تعدادی  شده،   جدا  هایشاخه   وزن  و

  و   هرس  درصدی،  15  حجم  کاهش   میزان  به  باغ،   پروژه

  روابط   اساس  بر  سپس.  شدند  توزین  نیز  شده  جدا  هایشاخه 

  اساس  بر  شده  جدا  هایشاخه وزن مقدار  رگرسیونی ریاضی

 . گردید مشخص درخت حجم کاهش

 

 
 زیتون رقم زرد جهت انجام محاسبات حجم تاج پوششی درخت  تاج قطر و نمایش شماتیک پارامترهای ارتفاع -1 شکل

 

 ارتفاع 

 قطر
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  ارتفاع  در   یکسان  تقریبی  قطر  با   شاخه  چهار   درخت  هر  در

  شاخه  16  معادل  جغرافیایی،   جهت  هر چهار  در  تاج  میانی 

  صفات  گذاری، عالمت  از  بعد   و   شد   انتخاب  درخت،  هر  در

  (99و  98) ذیل و در طی دو سال زراعی شرح به نظر مورد

 . شدند گیریاندازه آنها در

های رشد رویشی، زایشی و گیری شاخصاندازه

 مشخصات میوه 

  های گل  تعداد   ماده،   گل   تعداد   گل،   های نشانه  ظهور  از  پس 

  روی   شده،  گذاریعالمت  هایشاخه  روی  آذینگل  تعداد  و  نر

  فصل   شاخساره  طول  .شد  گیریاندازه  ششم   تا   سوم  های گره

مهرماه(،   فصل   انتهای  در  جاری )اواخر  حسب   رشد  بر 

میوه.  شد  گیریاندازه  متر،سانتی هسته  ،(گرم)  وزن   وزن 

 هسته   به  گوشت  وزن  )گرم(، نسبت  وزن گوشت میوه  ،(گرم)

 تنه،  هر  میزان باردهی بر حسب سطح مقطع عرضی  و  میوه

 . شد محاسبه میوه برداشت زمان در

   زیتون  روغن   کیفی  و  کمی  خصوصیات

از  میوه  روغن   درصد استفاده  با  خشک،  ماده  حسب   بر 

همکاران،    1)بنات  سوکسله  دستگاه  ظرفیت  (،2013و 

و همکاران،    2)دو   DPPH  روش  از  استفاده   با  اکسیدانیآنتی

  های شاخص  و   پراکسید  ارزش  روغن،  آزاد  اسیدیته  (،2009

  اروپا  اتحادیه  قوانین  بر  منطبق  270K  ،232K  اسپکتروفتومتری

(EEC 2568/91 )شدند گیری اندازه . 

 

 آماری  تجزیه  و آزمایش  طرح

  تصادفی   های کامل در قالب طرح آماری بلوک  پژوهش   این

 نرم  از  استفاده  با  هاداده  آماری  آنالیز.  شد  انجام  تکرار  سه  با

روش آزمون   به  ها میانگین  مقایسه  و  SAS 9.1آماری    افزار

  با   نمودارها.  گرفت  انجام  %5ای دانکن در سطح  چند دامنه

 . گردید رسم Excel افزارنرم از استفاده

 

  و بحث  نتایج

ین، تعداد گل ماده و  آذهای دوساله تعداد گلبررسی داده

ها در سال دوم بیشتر نشان داد که این شاخص  تعداد گل نر

در   ماده  گل  تعداد  بیشترین  همچنین  بودند.  اول  سال  از 

درصد با    15های عالمتگذاری شده، در شدت هرس  شاخه 

عدد، مشاهده گردید. بیشترین تعداد گل نر،    253متوسط  

متوسط   با  هرس(،  )بدون  شاهد  تیمار  به   13/115مربوط 

(. شدت هرس بر رشد شاخساره  2عدد، بدست آمد )شکل  

 در سال جاری، موثر نبود.  

هسته، میوه، وزن  های دوساله نشان داد که وزن  بررسی داده

وزن گوشت میوه، نسبت وزن گوشت به هسته در سال اول  

( اما نسبت باردهی به سطح  3بیشتر از سال دوم بود )شکل  

بود. از مقطع عرضی در سال دوم بسیار بیشتر از سال اول  

به  45و    30طرف دیگر، شدت هرس   دارای  درصد  ترتیب 

مقطع   سطح  به  باردهی  نسبت  مقدار  کمترین  و  بیشترین 

بود درخت  هرس  (.  4  شکل ) عرضی  شدت    30همچنین 

های  درصد، دارای عملکرد روغن باالتری نسب به سایر شدت 

   (. 5هرس بود )شکل 

داده تحلیل  و  کیفیت  تجزیه  به  مربوط  شامل  های  روغن، 

اکسیدانی روغن،  درصد اسیدیته، عدد پراکسید، ظرفیت آنتی

و درصد روغن    232Kو    270Kاسپکتروفتومتری    هایشاخص

و عدد    اکسیدانیکه شدت هرس بر ظرفیت آنتی  نشان داد

ت و  است  موثر  روغن  شاخصأپراکسید  سایر  بر  آن  ها  ثیر 

ترتیب، دارای  درصد، به  15و    30دار نبود. شدت هرس  معنی

اکسیدانی و عدد پراکسید بودند  بیشترین مقدار ظرفیت آنتی

 (.  6)شکل 

در موجود  زیتون  درختان  حاضر  مطالعه    ایستگاه  در 

از نظر    اجرای  اول  سال  رودبار در  زیتون  تحقیقات تحقیق 

  .بودند  آوردوم در حالت    سال  باردهی در حالت نیاور و در

بنابراینهرس درختان در بهمن ماه سال انجام شد.    نیاور، 

شاخه کاهش  سالبدلیل  وقوع  و  بارده  تعداد های    آوری، 

  سال   در  درختان  باردهی  میزان   همچنین  و  ماده   و  نر  ایهگل

شدت    که  است  آورسال  درختان  جزء  زیتون.  بود  کمتر  اول

پدیده بسته به نوع رقم و مدیریت باغ متفاوت بوده    بروز این

 نیستند،   برخوردار  مطلوبی  مدیریت  از  که  سنتی   هایباغ  و در

  شده   شناخته  پدیده   یک  آوریسال.  شودمی  مشاهده  بیشتر

  پوشانی هم  دلیل  به  احتماال  و  است  زیتون  هایباغ  در

های رشد رویشی و زایشی و همچنین وجود رقابت  چرخه 

های جدید که محل  بین گلدهی و رشد میوه با رشد شاخه 

  شود تشکیل محصول سال بعد روی درختان است، ایجاد می

  وزن   بودن  دلیل عمده باال   اساس  این   بر  (. 2014،  3)فرناندز

 هسته  به  گوشت  نسبت  و  هسته  وزن  میوه،   گوشت  وزن  میوه،

  ها میوه بین  رقابت بودن کمتر بدلیل  اول،  سال  های میوه در

باشد. هر چند نفوذ نور بیشتر ومی  غذایی  مواد جذب برای

 
1. Banat 

2. Du 

3. Fernandez 
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( و  1398های اول )آذین درختان هرس شده زیتون رقم زرد طی سالمیانگین تعداد گل نر، گل ماده و گلمقایسه سمت راست:  -2شکل 

های با حروف   میانگین زرد. رقم زیتون هرس  مختلف هایشدت در  ماده گل  تعداد و نر گل تعداد میانگینمقایسه ( و سمت چپ: 1399دوم )

 دانکن اختالف معنی داری ندارند. بر اساس آزمون   %5 احتمال سطح درمشترک 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بر اساس آزمون دانکن   %5 احتمال سطح   درهای با حروف مشترک  میانگین مقایسه میانگین صفات پومولوژیکی زیتون رقم زرد. -3شکل 

 اختالف معنی داری ندارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  بر هرس مختلف هایشدت  ثیرأت میانگین درختان زیتون رقم زرد و سمت چپ: مقایسهمیانگین عملکرد مقایسه سمت راست:  -4شکل 

 بر اساس آزمون دانکن اختالف معنی داری ندارند. %5 احتمال سطح در های با حروف مشترک  میانگینزرد.  رقم زیتون درختان میوه عملکرد
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بر اساس آزمون دانکن    %5 احتمال   سطح درهای با حروف مشترک  میانگین  زرد. رقم  زیتون  درختان عملکرد روغن میانگینمقایسه  -5شکل 

 اختالف معنی داری ندارند.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 زرد و سمت چپ: رقم زیتون درختان عدد پراکسید روغن بر هرس مختلف هایشدت ثیرأت میانگین سمت راست: مقایسه -6شکل 

های با حروف مشترک   میانگین  زرد. رقم زیتون درختان روغن اکسیدانیظرفیت آنتی  عدد بر هرس مختلف هایشدت  ثیرأت میانگین مقایسه

 بر اساس آزمون دانکن اختالف معنی داری ندارند.  % 5 احتمال سطح در

 

کاهش   همچنین  و  مناسب  رویشی  تهویه  شاخسارهای 

موضوع دخیل  بدنبال هرس هم می این  در  تا حدی  تواند 

ت  آمده،  بدست  نتایج  اساس  بر  بر  أ باشد.  هرس  شدت  ثیر 

گل تعداد  شاخساره صفت  از  مشخصی  طول  در  آذین 

آذین  تواند تعداد گلچرا که هرس امسال نمی  ، دار نبودمعنی

های یکساله هرس نشده  شده سال قبل روی شاخه  تشکیل

ثیر قرار  أ های منتج از آنها را تحت تو همچنین تعداد میوه

آغازی در زیتون  انگیزی و گلدهد، زیرا که فرایندهای گل

می اتفاق  قبل،  سال  تابستان  و  پاییز  تمایز  در  و  افتد 

 
1. Martin 

2. Fernández 

ی گل برای تولید محصول جاری در اواخر زمستان هاجوانه 

  1شود )مارتینو بعد از گذراندن سرمای زمستانی انجام می

 (. 2005و همکاران، 

ها دارد چرا که در زیتون،  مقدار میوه بستگی به کیفیت گل

گل از  زیادی  تعداد  در  جنین  میسقط  صورت  گیرد  ها 

گل0142،  2)فرناندز از  پس  هفته  چند  ریزش (.  دهی، 

و    3شود )رودریگس های جوان آغاز میها و میوهگسترده گل

  تبدیل   میوه  به  ها گل   درصد  5  از  کمتر  ( و2018همکاران،  

  ماده  و نرگل  تعداد درصد،  45 هرس شوند. در شدتمی

3. Rodrigues 
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 از.  تشکیل شد  هرس  هایشدت  مابقی   به  نسبت  بیشتری

 شاخساره  تعداد  تشکیل  به  توانمی  موضوع این  علمی  دالیل

 از  بعد   سال  در  بیشتری  های گل  تعداد  آن  تبع  به  و  بیشتر

در درخت زیتون، بعد از    که  چرا.  داشت  اشاره  تنش هرس

های جانبی موجود تقویت ها از جوانههرس، رشد شاخساره

  45. در درختان با هرس  (1387  همکاران،  و  ارزانی)شود  می

درصد، اگرچه انتظار باال بودن نسبت حجم ریشه به شاخه  

رسد که درختان توان الزم برای  وجود دارد، ولی به نظر می

ر از دست  زیاد  انرژی  و  جبران  سنگین  در طی هرس  فته 

ها به میوه را نداشته بدنبال آن تبدیل تعداد بیشتری از گل

های هرس  و لذا باردهی و عملکرد روغن آنها کمتر از شدت 

  قابل  رفتن  دست  از  موجب  شدید  درصد بود. هرس  15و    30

  و  شودمی  گیاه   هایبافت  در  شده ذخیره   انرژی  توجه

  بین   از  نیز  را  کربوهیدرات  تولیدکننده  بالقوه  هایقسمت

  است که داده  برد. در تطابق با این نتایج، مطالعات نشانمی

  باعث   ،(شاخساره  از  درصد  75  حذف)  زیتون  در  شدید   هرس

  پتاسیم  کیلوگرم  9  و  نیتروژن  کیلوگرم 3/15  رفتن  دست  از

 همکاران،  و  رودریگس)شود  می  هکتار  یک  در  درختان

در(2018 هم،   تحقیقات  .    زای خسارت  ثیراتأ ت   به  دیگر 

غیرمثمر رویشی  رشد  افزایش  و  شدید   درختان  در   هرس 

و    2007،  1ووسن  ؛2007)تومبزی،    است  شده  اشاره  زیتون

 (. 2005، 2سیبت 

شده، منابع آلی خود را برای بازیابی ظرفیت   درختان هرس 

ها  برگفتوسنتزی از طریق افزایش طول شاخساره و تعداد  

می مصرف  بعد  سال  تولید  از  اطمینان  برای  کنند  و 

 هرس   شدت در  که  (، موردی2018)رودریگس و همکاران،  

وجود،  مشاهد  حاضر  تحقیق  در  %45 این  با    افزایش   شد. 

 آلی  ذخایر  جبران  توانایی  نهایت   در  رویشی  رشد  هایشاخص

  منجر  نهایتاً  و  نداشته  را  شدید   هرس  طی  در  رفته  دست  از

  15 و 30 شدت با  که شد. درختانی میوه عملکرد کاهش  به

 را  خود  تاج  سریع  بازسازی  توانایی   بودند،  شده   هرس  درصد

  لذا   و   داشتند  سالهیک  های شاخه  رشد  افزایش  بواسطه

  با   مقایسه  در  را  بیشتری  محصول و روغن   عملکرد  توانستند

   .باشند داشته ( هرس  بدون درحتان) شاهد  تیمار

های مختلف کیفی روغن زیتون، شدت هرس شاخصاز بین  

ثیر داشت.  أروغن ت  پراکسید  اکسیدانی و عدد ظرفیت آنتی  بر

 انگور  عملکرد  بر   هرس  شدت  ، (1389)کرمی    های بررسی  در

.  نداشت  ثیریأ ت  آن  کیفیت  بر  اما   بود،   موثر  سمرقندی   سیاه

 20  زیتون،  روغن  عدد پراکسید برای  قبول  البته مقدار قابل

  نام، بی)باشد  می  روغن  کیلوگرم  یک  در  اکسیژن  واالنتاکی

  ، 7  شکل  در  مشاهده  قابل  اعداد  به  توجه  با  که(  1389

برای  میانگین اعداد  در  شدت  این    محدوده   مختلف هرس 

در تحقیقات مشابه انجام    . بود  ایران  ملی   استاندارد   قبول  قابل 

کراتینا رقم  زیتون  روی  شیلی  در  بر 3شده  هرس  شدت   ،

عدد  اسیدیته،  مقدار    میزان  خاموشی،  ضریب  پراکسید، 

ت چرب،  اسیدهای  ترکیب  و  معنیأ آلفاتوکوفرول  داری ثیر 

نداشت اما درصد روغن با افزایش شدت هرس، افزایش پیدا  

( همکاران،    4فیچتکرد  نظر  2201و  به  درصد می(    رسد، 

و  عدد  اسیدیته،   اسپکتروفتومتری   هایشاخص  پراکسید 

K270  و  K232ثیر عملیات برداشت و فراوری أ ، بیشتر تحت ت

مانند زمان برداشت، روش برداشت، روش نگهداری و حمل  

 گیرند.  و نقل و مراحل مختلف استحصال روغن قرار می

هایی هستند که در غلظت  ها، به عنوان مولکول اکسیدان آنتی

معنی بطور  و  دارند  وجود  روغن کم  اکسیداسیون  از  داری 

می آنتیجلوگیری  آنتیداناکسیکنند.  گروه  دو  به   ها 

ها گروه  فنلشوند که پلیاکسیدان اولیه و ثانویه تقسیم می

به فنلی  ترکیبات  از  آنتیاصلی  عمل عنوان  اولیه  اکسیدان 

اکسیدانی  (. ظرفیت آنتی2006و همکاران،    5کنند )سیلوامی

ت این تحقیق، تحت  زیتون در  ثیر شدت هرس قرار أ روغن 

آنتی  دارای  %30گرفت و هرس   باالتری  ظرفیت  اکسیدانی 

ثیر شدت هرس بر این  أ های دیگر نیز، تبود. در برخی بررسی

(. هر  2014شاخص گزارش شده است )مورالس و همکاران،  

بگیرد،   قرار  بهتری  نورگیری  زیتون در شرایط  میوه  چقدر 

و   6مقدار فنل کل و خواص حسی باالتری خواهد دارد )ریل

شرایط رشدی بهتری   %30ین هرس  (. بنابرا2019همکاران،  

 کند.  را برای میوه درختان زیتون فراهم می

 

 کلی گیری  نتیجه

تا  15)  سبک  هایهرس   از )  درصد(   درصد(  30متوسط 

منظور تاج )به  کاهش حجم  درخت و  آرایش  برای  توانمی

، یک  7شکل  .  کرد  استفاده  انجام درست عملیات باغداری(، 

درصد را نشان   30نمونه درخت زیتون هرس شده با شدت 

 
1. Vossen 

2. Sibbett 

3. Coratina 

4. Fichet 

5. Silva 

6. Real 
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است،  هرس  ازدهد.  می ممکن  که  جایی  تا    باید   شدید 

حذف   برای  شود،  انجام  که  است  الزم  اگر  شود.    خوداری 

  . پذیردصورت  آورسال  از  های آلوده، پیر و غیربارده پسشاخه

  هرس  بدون   یا   هرس  با   احتماالً   آینده  سال  محصول  زیرا

شدت هرس بر عملکرد محصول، عملکرد  .  بود  خواهد  ضعیف

 اکسیدانی آن موثر است. روغن و ظرفیت آنتی

 

 
 درصد  30درخت زیتون هرس شده با شدت  -7شکل 

 

 منابع 

ارجی، ع. و جوادی، ت.  ارزانی برای  . سیستم1387، ک.،  تربیت  های جدید. )ترجمه(. وزارت جهاد  زیتون کاریهای هرس و 

 ص. 232کشاورزی، نشر آموزش کشاورزی. 

  مجله . مازندران شرایط در هرس و نیتروژن  مصرف مدیریت   با  انشو نارنگی  در باردهی  تناوب کاهش.  1390. ع کنگرشاهی، اسدی

   .225-217: 3 ایران، باغبانی فنون  و علوم

.  یزد هایکاریتاغ در شده هرس هایدرختچه ارتفاع و تاج قطر تغییرات. 1386. م ابولقاسمی،  و. ت.م زارع، ،.ن میبدی،باغستانی
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