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 مقاله پژوهشی 

برخی از ارقام زیتون برای دهنده افشانی و تعیین رقم مناسب گردهبررسی گرده

(Olea europaea L. )در شرایط منطقه طارم 

 

 2و حسین جعفری  *1محمود عظیمی

 
 ( 19/11/1399تاریخ پذیرش:    -4/10/1399)تاریخ دریافت:  

 

 چکیده 

به مدت سه سال    1392از سال  ، آزمایشی  دخائن، پیکودو و کورنیکابراوردیالارقام میشن، ژلوت،    مناسب  زایگردهبرای تعیین  

و    و تشکیل میوه  مربوط به گلصفات  فنولوژی ارقام،  زمان با شروع فصل رشد،  همشد.    انجامطارم  ایستگاه تحقیقات زیتون    در

جوانه  گردهدرصد  زیتونهازنی  ارقام  گردهبو    یادداشت  ی  تعیین  ارای  مناسب  گرده  مذکوررقام  دهنده  شده  از  کنترل  افشانی 

های  گیری شدند. سپس گردهاخته شده و پاکت  دهندهبرای هر رقم گرده  گل ماده  100. در این روش حداقل تعداد  شداستفاده  

نیکابرا،  ابوسطل، کورارقام  ها نشان داد  مقایسه میانگین داده ند.  های مورد نظر منتقل شدپاکت  آوری و بهجمع  دهنده گردهارقام  

پیکودو تعداد گل پیکودو و وردیال.  آذین بیشتری داشتندژلوت، کایسی و  ژلوت،  بیشتری تعداد گل در گلدخائن  ارقام  آذین 

رقم    افشانی کنترل شدهدر گردهداشت.    درصد گل کامل بیشتریرقم کورنیکابرا در بین ارقام مورد بررسی  همچنین  .  داشتند

مناسبی  دهنده  گردهتوانند بعنوان  می  ی داشته وتاحدودی سازگار  با این رقمپیکودو    و  گروسان  ارقام ابوسطل،دخائن،  وردیال

 توانند میه وی داشتتاحدودی سازگارمیشن    با رقمنیز  دخائن  ارقام کورنیکابرا، ژلوت و وردیال  .دخائن استفاده شوندوردیالبرای  

رقم    مناسب  های هنده دگرده،  داشتهدخائن با ژلوت کامالً سازگار  و وردیالم کورنیکابرا  ارق ا.  باشندمیشن  رقم  دهنده  ارقام گرده

ارقام  تالقیدر  .  باشندمیژلوت   پیکودودهنده  گردههای  رقم  ارقام،  با  رقم   همه  این  سازگار    با  و  تاحدودی    دهندهگردهبودند 

معموالً در احداث    دارد و نی آزاد نتیجه مناسبی  افشاگرده  ،ارقام زیتون  تشکیل میوه  در  بنابراین  . باشندمیرقم پیکودو    مناسب

 پوشانی داشته باشند، کشت شود.افشانی با هم همباغ زیتون بایستی دو یا چند رقم که با هم سازگار بوده و از نظر گرده

 

 کامل  افشانی، زیتون، سازگاری، گل افشانی، دگرگردهخودگرده کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

رم استان زنجان یکی از مناطق مناسب برای  شهرستان طا

کشت زیتون است. سطح زیر کشت زیتون در این منطقه  

ارزیابی سازگاری  (2020نام،  بی)  باشدهزار هکتار می  20  .

نشان داد  در منطقه طارم    80در دهه  زیتون  مختلف  ارقام  

پیکودو1ابوسطل که   ژلوت2،  کایسی 3،  کورنیکابرا 4،   ،5  ،

، ارقام امیدبخش منطقه  8دخائن وردالو    7، میشن6گروسان

         (. a 1395و  b عظیمی و همکاران،بودند )طارم 

ویژه رفتار  دارای  زیتون  سالدرختان  که  هستند  آوری ای 

می سالنامیده  در  زیتون  درختان  یعنی  متوالی شود.  های 

  ( Onباردهی منظمی ندارند. بنابراین، یک سال پرمحصول )

مح کم  سال  یک  مقابل  محصول در  بدون  حتی  یا  صول 

(Offت میوه  عملکرد  بر  به شدت  که  دارند  میأ (  گذارد  ثیر 

زیتون یک گیاه   (.2007، 10؛ الوی2018و همکاران،  9کور)

که گل یک است  میپایه  تولید  نر  و  جنسه  دو  و  های  کند 

گیرد )کوئواس  می توسط باد انجام    افشانی در درختانگرده

پولیتو  از(.  1997،  11و  ارقام    استفاده  گرده   مختلفدانه 

افزایش عملکرد  برای گرده افشانی درختان زیتون عالوه بر 

ی طبیعی نقش مؤثری  هاوهیمدر رقم مورد نظر، در تولید  

پولیتو،  دارد و  تشکیل(1997  )کوئواس  دیگر  عبارت  به   . 

از  استفاده  با  زیتون  درختان  در  باردهی  افزایش  و  میوه 

گرده میارقام  بهبود  زیتون   یابد.زا  ارقام  از  برخی  اگرچه 

هستند اما استفاده از گرده ارقام دیگر، باردهی را    خودبارور

و   داده  تع افزایش  کاهش  تحریکیهاوهیمداد  سبب    12ی 

همکاران،  13)سیبت  شودیم دو  هاگلتعداد  .  (1990  و  ی 

رقم  که  در حالی جنسه از رقمی به رقم دیگر متفاوت است.  

تبیشدارای    14آسکوالنا نر ترین  گل    )الوی،   باشدمی  عداد 

ترین  بیش16و کاالماتا   15در مقابل ارقام آدرامیتینی،  (1985

 
1. Abou-Satl 

2. Picudo 

3. Jlot 

4. Kaissy 

5. Cornicabra 

6. Grossane 

7. Mission 

8. Verdial de jáen 

9. Kour 

10. Lavee 

11. Cuevas and Polito 

12. Shot berry 

13. Sibbett  

14. Ascolana   

15. Adramitini   

16. Kalamata   

  و همکاران،  17)دیمازی   را دارا هستند  کاملی  هاگلتعداد  

زیتون،  .  (1999 مختلف  ارقام  به  هاگلنسبت  در  کامل  ی 

وضعیت  هاگل رشد،  شرایط  به  نر    درخت،   باردهی ی 

آنها    ها گلکه  های مختلف تاج درخت  جهت تشکیل روی 

نیتروژن  شوندیم میزان  و  رطوبت خاک  دوره    ها برگ،  در 

؛ الوی و همکاران،  1996)الوی،    بستگی دارد  هاگلتکامل  

 . (2009 ،18؛ تریو2002

 بودن  زنده  و  حرارت  درجه  ،یخودناسازگار  چون  عواملی

 هستند  مؤثر  زیتون  میوه  تشکیل  و  تلقیح  در  گرده  دانه

ه  19اسکوبار-)فرناندز   یهاباغعملکرد  .  (1983  مکاران،و 

باغ  20کشتیتک زیتون   با  مقایسه  پیکوال در  که  رقم  هایی 

گرده رقم  گردیداز  استفاده  و    باشد یمتر  کم  ، زا  )کوئواس 

یک رقم خودناسازگار است   زیرا پیکوال.  (2001  همکاران،

خودگرده شرایط  در  میوه  و  تشکیل  کاهش  آن  افشانی 

کوئواس   یابد می و  اما  (2009  ، 21)پینیلوس    دگربا  . 

گردهگرده و  افزایش  افشانی  میوه  تشکیل  آزاد  افشانی 

بنابراین  یابدمی هنگام  .  زیتون،  احداث  در  درک  باغ 

و   میوه  تشکیل  افزایش  برای  زیتون  ارقام  بین  سازگاری 

دارد زیادی  اهمیت  ارزیابی  .  (2000  ،22)موتیر   عملکرد 

سا شاخص  نظر  از  داد  نشان  طارم  در  شده  زگاری  انجام 

بود.  گرده موثر  ارقام  تمام  باردهی  برای  آزاد      افشانی 

روغنی  گرده رقم  گرده  با های  و  آربکین  ارقام  رقم  های 

زرد   و  خوبی    باآربکین  نسبتاً  سازگاری  ماستوئیدس  رقم 

همکاران،   و  )عظیمی  شده  بررسی  (.  1387داشتند  انجام 

گرده انتخاب  رقزای  برای  این  که  داد  نشان  دزفول  م  رقم 

دهنده مطلوب  شدیداً خودناسازگار بوده و رقم شیراز گرده

بررسی  .  (2008  و همکاران،  23پور)تسلیم   باشد این رقم می

با   حاضر  ساله  گل  هدف سه  در  گل  تعداد  آذین،  تعیین 

گل درصد  و تعیین  ژنتیکی  عوامل  بررسی  و  کامل  های 

ت مطالعه  أمحیطی  طریق  از  خودناسازگاری  روی  ثیرگذار 

میافشگرده شده  کنترل  این  انی  نتایج  اساس  بر  باشد. 

های سازگار  و ترکیب  افشانی متقابل ارقام مطالعه، نیاز گرده

و   شده  گردهتعیین  ارقام  ارقام  برای  مناسب  مورددهنده 

 
17. Dimassi  

18. Therios   

19. Fernández-Escobar  

20. Monoculture 

21. Pinillos and Cuevas 

22. Moutier 

23. Taslimpour 
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باغ بررسی   احداث  احیای  برای  و  اصالح  یا  و  جدید  های 

 د. ونشمیانتخاب در شرایط منطقه طارم های قدیمی باغ

 

 هاروش  مواد و 

 مکان اجرای آزمایش 

مذکور   سال    1392سال    ازبررسی  سه  مدت  در  به 

درآمد.   اجرا  به  طارم  زیتون  تحقیقات  ایستگاه  کلکسیون 

دقیقه   5درجه و    49طول جغرافیایی محل اجرای آزمایش  

دقیقه شمالی و    47درجه و    36شرقی و عرض جغرافیایی  

دریا   سطح  از  متوسطبودمتر    350ارتفاع  دمای  سالیانه    . 

بارندگی  درجه سانتی  5/17شهرستان طارم   گراد، متوسط 

نسبی  میلی  250آن حدود   رطوبت  ساالنه  میانگین  و  متر 

می  71آن   فصل درصد  در  نسبی  رطوبت  بیشترین  باشد. 

 پاییز و کمترین آن در تابستان است.  

 مواد گیاهی 

زمان با شروع فصل رشد، فنولوژی  برای اجرای آزمایش هم

وردیال  تونیزارقام   ژلوت،  پیکودو،  میشن،  دخائن، 

تاریخ شروع  شامل  )گروسان    و   کورنیکابرا، ابوسطل، کایسی 

گل ظهور  رویشی،  گلآذینرشد  رنگ  تغییر  شروع  ها،  ها، 

گل شدن  باز  میوه(  شروع  تشکیل  و  گل  تمام  تاریخ  ها، 

گردید.   سالدر  یادداشت  سه  آزمایش  طی  صفات    اجرای 

های  آذین و درصد گلگل در گل  ،هآذین در شاختعداد گل

برای یادداشتگیری شد دازهناکامل   از .  برداری این صفات 

شاخهآذینگل میانی  استفاده  های   برایچنین  هم.  شدها 

تعدادگرده خودتعیین   در آذین  گل  100-200  افشانی، 

ی مورد هاشاخه و  انتخاب    هاروی شاخه  های مختلفجهت 

ات  یریگپاکت  نظر گرده   شدند.  یرگذاکتیو  تیمار    در 

اتیکت انتخاب و    ها آذینهای حاوی گلشاخه،  آزادافشانی  

افشانی  در گرده  در این آزمایش  . تیمار مذکور نصب گردید

زیتون گرده گیرنده شامل میشن، ژلوت،    ارقام   کنترل شده

دهنده  و کورنیکابرا بودند. ارقام گرده  دخائن، پیکودووردیال

، ژلوت، وردیال  گروسانمیشن،  سی،  یاک  ،ابوسطلشامل  نیز  

کورنیکابرا   پیکودو،  بودند.دخائن،  زرد  رقم  تعیین    و  برای 

آزمایش  مناسب    دهندهگرده مورد  زیتون  سال  ارقام  در 

افشانی کنترل شده استفاده گردید. در  از روش گرده  1392

افشانی  ها، برای گردهاین روش دو روز قبل از باز شدن گل

گرده رقم  هر  تعداد  هد با  حداقل  اخته    100نده  ماده  گل 

پاکت و  گردهشده  ابوسطل،  گیری شدند. سپس  ارقام  های 

وردیال ژلوت،  کایسی،  گروسان،  پیکودو،  میشن،  دخائن، 

پاکتکورنیکابرا و رقم زرد جمع  به  های مورد نظر  آوری و 

وردیالارقام   ژلوت،  گروسان،  و  میشن،  پیکودو  دخائن، 

شدند   کورنیکابرا جمع  .منتقل  گردهبرای  ارقام  آوری  های 

گلدگرده جمعآذینهنده،  شکافتن و  شده  آوری  ها     با 

گرده گل تیوپها  ها،  شیشهدر  درپوشهای  جمع ای    دار 

افشانی  در هنگام گردهآوری و در یخچال نگهداری شدند.  

پاکتگرده به  شدند.  ها  منتقل  نظر  مورد  رقم  برای  های 

 چند مرتبه تکان داده شدند.   اه پاکت ،افشانی بهترگرده

و  تعیین  برای   جوانه سرعت  گردهدرصد  ارقام  هازنی  ی 

محیط  گرده آگار،    8/0حاوی    یکشتدهنده،    15درصد 

و ساکارز  بوریکپیپی   100  درصد  اسید  و  )  ام  پینی 

تعیین درصد جوانه شد  درست(  1990  ،1پولیتو  برای  زنی  . 

گردهگرده ارقام  گردههای  ایدهنده،  روی    نهای  ارقام 

در زیر  ها  زنی آنمحیط کشت قرار داده شد و درصد جوانه

ساعت تعیین    24سه، شش و  پس از  استریو میکروسکوپ  

جوانه  گردید. درصد  تعیین  گردهدر  لوپ زنی  هر  ها، 

یک تکرار یادداشت و برای هر رقم    عنوانبهشمارش شده  

گردید.   شمارش  لوپ  دو   میوهشمارش    برایسه  اولیه، 

پاکت  ههفت گل  تمام  پایان  از  تعداد  پس  و  شده  باز  ها 

برای شمارش میوه نهایی نیز دو    و  شمارشاولیه    هایمیوه

م گل  تمام  از  بعد  آن  ها وهیماه  تعداد  و  شده  ها  شمارش 

شاخص گرده  بهترینتعیین    برای  گردید. ثبت   از  زا 

تشکیل  که    سازگاری گل  میوهدرصد    ن یآذدر 

می  افشانخودگرده درصد  گل  هوبه  در  شده    ن یآذتشکیل 

آرویو  گردید  استفاده  بود،  آزاد  افشانیگرده و  ،  2)زاپاتا 

 :(1990 ،3؛ اندروالکیس و لوپاساکی 1978

 تالقی ناسازگار  2/0نسبت برابر یا کمتر از  

 تالقی تا حدی سازگار 1و  2/0نسبت بین  

 دهد. تالقی سازگار را نشان می 1نسبت برابر یا بیشتر از 

 

 اری مآتجزیه 

آزمایش این  تعداد گل  در  آماری صفات  تجزیه  آذین  برای 

گل در  گل  شاخه،  گل  ،آذیندر  کامل درصد  درصد  های   ،

 در  میوه  تشکیل  افشانی آزاد و درصدتشکیل میوه در گرده

ارقام   افشانیخودگرده بر از    در بین    تجزیه واریانس مرکب 

بلوکپایه   هس  رقم و نه    های کامل تصادفی با طرح آماری 

 
1. Pinney and Polito 

2. Zapata and Arroyo 

3. Androulakis and Loupassaki 
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افشانی  آزمایش گرده  تجزیه آماری  برایاستفاده شد.    تکرار

  10های کامل تصادفی با  کنترل شده از طرح آماری بلوک

های  داده  آماری  تجزیهاستفاده گردید.  تکرار   سه  تیمار و  

  زنی گرده در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار وجوانه 

دادهنه   تجزیه  از  قبل  شد.  انجام  به دهداها،  رقم  که  هایی 

برای   جذری  داده  تبدیل  از  بودند  درصد  یا  تعداد  شکل 

داده کردن  گردید.  نرمال  استفاده  میانگین  ها      مقایسه 

در سطح    دار()حداقل اختالف معنی  LSD  آزمون  با ها  داده

  تحلیل   وتجزیه    برایشد.    انجام  درصد یک و پنج    احتمال

 استفاده گردید.     4/9نسخه   SASآماری افزارنرماز  ها داده

 

 نتایج و بحث 
 ای صفات گل های مزرعهنتایج سه ساله آزمایش 

و   میوه  تشکیل  و  گل  صفات  روی  سال  اثر  ارزیابی  برای 

گل تغییرات  شاخه  آذینبررسی  گلها  روی  میزان  در    و 

سالها  آذینگل طی  اجرای  در  مختلف  و   پروژههای 

ارقام دگرگشنی  و  خودباروری  ا  چگونگی    بی، یارزمورد 

اثر   داد  نشان  نتایج  گردید.  انجام  مرکب  واریانس  تجزیه 

گل تعداد  روی  کامل،  سال  گل  درصد  شاخه،  در  آذین 

گرده در  میوه  تشکیل  درصددرصد  و  آزاد   تشکیل  افشانی 

درصد  افشانی  خودگرده  در  میوه یک  احتمال  سطح  در 

ارقام   نیب  نیآذاز نظر تعداد گل در گلاما    ،استدار  معنی

نگرد  یداریمعنف  الاخت سال  دیمشاهده  طی  در  های  و 

یکنواختی   تغییرات  دیگر    داشتآزمایش  عبارت  تعداد  به 

-ثیر عوامل محیطی قرار می أ آذین کمتر تحت تگل در گل

آذین در  صفات تعداد گل  ،از سوی دیگر در بین ارقام گیرد.  

  تشکیل  آذین، درصد گل کامل و درصدشاخه، گل در گل

در گرده  فشانیادهخودگر  میوه  آزادو  تغییرات    افشانی 

درصد  داری  معنی یک  احتمال  سطح  داشت. در  وجود 

برای صفات تعداد  )رقم( چنین اثر متقابل سال در تیمار هم

میوه    تشکیل  آذین و درصد آذین در شاخه، گل در گلگل

معنی دار    در سطح احتمال یک درصد  افشانیخودگرده  در

 . (1)جدول  بود

 
 در طی سه سالو تشکیل میوه ارقام زیتون ه واریانس مرکب صفات گل زیتج -1جدول 

 درجه آزادی  منابع تغییرات 

 میانگین مربعات

آذین در  تعداد گل

 شاخه
 درصد گل کامل  آذین تعداد گل در گل

درصد تشکیل میوه در  

 افشانی آزاد گرده 

  در میوه  تشکیل درصد

 افشانیخودگرده 

 ns 67 /47 ** 37 /272 ** 87 /116 ** 27 /2 26/25715 ** 2 سال

 0/ 18 2/ 05 24/ 68 20/ 24 215/ 86 6 تکرار )سال( 

 ns 12 /4 ** 42 /3 60/2329 ** 41/ 92 ** 1770/ 00 ** 7 تیمار )رقم( 

 ns 74 /103 ns 85 /2 ** 57 /2 23/ 08 ** 1711/ 04 ** 14 سال × تیمار

 0/ 17 3/ 48 129/ 83 9/ 41 258/ 43 42 اشتباه آزمایشی 

 25/ 51 23/ 17 16/ 23 18/ 77 22/ 01 ات )درصد(یرغیضریب ت
 باشد. میدار و غیرمعنیدرصد  5 ،درصد 1: به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  nsو  *  ،**

 

گل تعداد  روی  سال  اثر  میانگین  شاخه  مقایسه  در  آذین 

که داد  گل  نشان  تعداد  شاخهتغییرات  در  در   آذین 

در    هاروی شاخه  ینآذتعداد گلزیاد بود.    های مختلفسال

(  33/45و    21/20،  12/85به ترتیب )  ارزیابی  سالسه  طی  

شاخه  گل در  سال  یعنی  بود.  آذین    1394و    1392در 

بارده )  درختان در در مقابل  .  قرار داشتند  (1آور   سالسال 

سال  درختان   در  زیتون  کامل  درصد    1393ارقام  گل 

).  داشتندبیشتری   همکاران  و  کوئواس  (  1994بررسی 

تعداد گل مانزانیال آذین در شاخه  نشان داد  در سال    2رقم 

 
1. On 

2. Manzanilla 

بین سال  داری بیشتر از سال نیاور بوده و اختالف معنی آور

 وجود داشت.  آور و نیاور 

گردهتغییرات   در  میوه  تشکیل  آزاددرصد  و    افشانی 

سالافشانی  خودگرده طول  در  بررسی  نیز  مورد    های 

در افشانی آزاد  گردهر  د  . درصد تشکیل میوهبودداری  معنی

از دو سال دیگر بود  1394سال   در    درصد(  94/4)  بیشتر 

  های سال  افشانیخودگردهدر  درصد تشکیل میوه  حالی که  

بیشتر بوده   1393نسبت به سال نیاور    1394و    1392آور  

افزایش تشکیل میوه در خودباروری سال و    92های  است. 

  در این دو سال   امل ی کها توان به تعداد زیاد گلرا می  94

( داد  نسبت  بارده  سال  دلیل  و (.  1  شکلبه    کوئواس 

داری برای( گزارش نمودند تغییرات معنی1994همکاران )
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افشانی آزاد و درصد تشکیل میوه در  گردهآذین در شاخه، درصد گل کامل، درصد تشکیل میوه در اثر سال روی تعداد گل -1شکل 

 داری ندارند.درصد تفاوت معنی یکنظر آماری در سطح احتمال  های دارای حروف مشترک در هر ستون از میانگینیتون. افشانی ارقام زخودگرده

 

سال بین  در  میوه  تشکیل  وجود  درصد  نیاور  و  آور  های 

 دارد. 

داده میانگین  گل  مقایسه  صفت  تغییرات  برای  گلها   در 

.  اشتد دوجو  رداتفاوت معنیدر بین ارقام  آذین نشان داد  

که   حالی  و  در  کایسی  ژلوت،  کورنیکابرا،  ابوسطل،  ارقام 

آذین بیشتری پیکودو در بین ارقام مورد مطالعه تعداد گل

دوندداشت مقابل  در  و  (  عدد  78/27)  دخائنوردیالرقم    ، 

کمتری  گلدارای    (عدد   67/32)  گروسان   روی آذین 

  ترتیب ز به  نیآذین  در گل. از نظر تعداد گل  ها بودندشاخه

و   پیکودو  ژلوت،  ارقام    دخائنوردیالارقام  سایر  از  برتر 

با   کورنیکابرا  رقم  گل  گل   74/12بودند.  در  آذیندر   ،

بقیه   با  گلارقام  مقایسه  در  گل   بود کمتری  آذین  حاوی 

است  بررسی.  (2)شکل   داده  نشان  مختلف  بین  های  در 

معنی تفاوت  زیتون  برای  ارقام  در آذین  گل  تعدادداری 

وشا گل  خه  در  همکاران،  گل  و  )عظیمی  ؛  1387آذین 

همکاران،   و  سیفی1999دیمازی  همکاران،  1؛  (  2015  و 

 .وجود دارد

 
1. Seifi 

داری برای درصد در بین ارقام مورد بررسی تغییرات معنی

درصد    10/53رقم کورنیکابرا با  گل کامل مشاهده گردید.  

ارقام مورد بررسی    ، گل کامل  اشت.  د  باالتریرتبه  در بین 

درصد    26/36و    38کایسی و پیکودو نیز به ترتیب با    ارقام

درصد در    5/7در رتبه بعدی قرار گرفتند. رقم ژلوت نیز با  

( گرفت  قرار  آخر  گل(.  2  شکلرتبه  و  نسبت  کامل  های 

زیتون  گل ارقام  بین  در  نر  )گریقزهای  و    2متفاوت 

ر ( اما تغییرات آن از سالی به سال دیگر د1975  همکاران،

(. از نظر  1387ثابت است )عظیمی و همکاران،    ل رقمداخ

( گل 1986الوی  تعداد  گل(  در  نر  ارقام های  در  آذین 

ثیر عوامل ژنتیکی و محیطی تغییر أ مختلف زیتون تحت ت

 کند.   می

رقم   در  سال  متقابل  اثر  بررسی  این  بررسی    نیزدر  مورد 

گرفت داد  (2)جدول    قرار  نشان  نتایج  تعداد  .  بیشترین 

شاخه  گل در  سال  آذین  که تشک  1392در  گردید  یل 

به   پیکودمربوط  و  ابوسطل  کورنیکابرا،  رقم بودو  ارقام   .  

 رتبه در آذین پس از این ارقام گل  104ژلوت با تعداد 

 
2. Griggs   
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آماری در سطح احتمال  ر نظ  های دارای حروف مشترک در هر ستون ازمیانگین  مقایسه میانگین صفات گل و تشکیل میوه ارقام زیتون. -2شکل 

 داری ندارند. درصد تفاوت معنی یک

 

مقابل در سال   قرار گرفت. در  و   1393بعدی  ژلوت    ارقام 

آذین کمتری  آذین، تعداد گلگل  14و    15دخائن با  وردیال

آذین، در  از نظر صفت تعداد گل در گلدر شاخه داشتند.  

(، 87/20وت )در بین ارقام مورد مطالعه رقم ژل  1392سال  

سال   )  1393در  ابوسطل  )73/20ارقام  ژلوت   ،)40/23 ،)

)وردیال )13/19دخائن  میشن  پیکودو 07/18(،  و   )

سال  93/18) در   ،)1394  ( پیکودو  رقم  (  47/22نیز 

آذین را دارا بودند. در مقابل رقم  بیشترین تعداد گل در گل

به ترتیب با تعداد    1394و    1393های  کورنیکابرا در سال

را دارا ( کمترین تعداد گل در گل33/12و    67/10) آذین 

آذین در  های تعداد گل(. تجزیه واریانس داده2بود )جدول  

-آذین نشان داد بین ارقام تفاوت معنی شاخه و گل در گل

-داری وجود داشت. ارتباط دادن تشکیل میوه به کل گل

زیتون مربوط می به رقم  بهآذین،    عبارت دیگر تعداد شود. 

برای مقایسه دقیق مجموع میوههر گلی  هاگل های  آذین 

برخوردار   زیادی  اهمیت  از  مختلف  ارقام  در  شده  تشکیل 

)کوبوریس همکاران،    1است  بررسی 2014و  این  در   .)

معنی  سالتفاوت  بین  در  داری  گردید.  مشاهده  ارقام  و  ها 

گل تعداد  رقم  گلهر  در  گل  و  متفاوت،  آذین  آذین 

 
1. Koubouris 

وجود    های نر متفاوت گل  امل و های کهمچنین نسبت گل

دارد. بنابراین برای نسبت تشکیل میوه بایستی استانداردی  

مبنای   بر  میوه  از درصد تشکیل  زیتون  برای  تعریف شود. 

می  100 استفاده  کامل  )فارینللی گل  همکاران،    2شود  و 

همکارانبررسی  (.  2006 و  داد  2014)  کوبوریس  نشان   )

ها برای تعداد گل/  لم و سان ارقاداری بیاختالف معنیکه  

های کامل وجود دارد. بیشترین تعداد آذین و درصد گل گل

گل در  کاالماتاآذین گل،  رقم  آن  3های  از  پس  رقم  و  در 

حالی در  شد.  مشاهده  در  کرونیکی  کمتری  گل  تعداد  که 

ماستوئیدسآذینگل ارقام  آمیگدالولیا  4های  وجود    5و 

م کرونیکی و  ل در رقهای کامترین درصد گلداشت. بیش

که درصد  پس از آن در رقم کاالماتا مشاهده شد. در حالی 

شد.  پایین شمارش  آمیگدالولیا  و  ماستوئیدس  ارقام  در  تر 

  م ارقبین ا( نشان داد که 1999) دیمازی و همکارانبررسی 

  داری وجود آذین تفاوت معنیزیتون برای تعداد گل در گل

ارقام   و  داشت.  اکاالمات کرونیکی  بیش  در   20ز  ا        گل 

 داشتند. آذین گل

درصد گل   60کرونیکی بیش از    و   80رقم کاالماتا بیش از  

 
2. Farinelli 

3. Kalamata 

4. Mastoidis 

5. Amygdalolia 
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بودند کامل   رقم  دارا  در  کامل  درصد گل  بررسی  این  در   .

 درصد بود.  46/ 9و در رقم کرونیکی  14کاالماتا 

به ترتیب ارقام    1392از نظر درصد گل کامل نیز در سال  

( پ 10/53کورنیکابرا   ،)( )26/36یکودو  کایسی  و   )84/32  )

(،  86/56به ترتیب ارقام کورنیکابرا )  1393درصد، در سال  

( پیکودو )70/34کایسی  ( درصد و سرانجام در  74/31( و 

)  1394سال   کورنیکابرا  ارقام  ترتیب  کایسی  35/49به   ،)

(46/46( پیکودو  و  خود 78/40(  به  را  درصد  بیشترین   )

مق در  دادند.  در  اختصاص  میشن   1392سال  ابل  ارقام 

رقم ژلوت   1393( درصد، در سال  01/9( و ژلوت )52/3)

سال  60/11) در  و  درصد   )1394  ( ژلوت  (، 99/1ارقام 

( در مقایسه با سایر ارقام  37/7( و گروسان )61/5میشن )

بررسی داشتند.  کمتری  کامل  گل  درصد  ارزیابی  ها  مورد 

همکاران،   و  )عظیمی  دادند  سا  (1387نشان  روی اثر  ل 

تعداد گل در گل و  ارقام  آذین  صفات درصد گل کامل  در 

ماستوئیدس و کاالماتا تعداد گل در  . ارقام  موثر بودزیتون  

آربو    داشتند  بیشتریآذین  گل درصد   بیشترینین  کرقم 

تغییر   بود.  دارا  را  کامل  به  درصد  گل  سالی  از  کامل  گل 

 همچنین  ، ژنتیکیو    عوامل محیطی  ثیرأ تحت ت سال دیگر  

)کوبوریسمقدار   دارند  قرار  قبل  سال  همکاران  میوه  ،  و 

متفاوت  (2010 دیگر  رقم  به  رقمی  از  کامل  گل  تعداد   .

در   دیگر  سال  به  سالی  از  تغییرات  میزان  معموالً  و  است 

الوی  داخل است.  ثابت  تعداد 1985) ارقام  است  معتقد   )

د.  ثیر عوامل ژنتیکی و محیطی قرار دارنأ های نر تحت ت گل

ب از  در  نر هستند در  گل  %95آسکوالنا    مثلارقام  عضی  ها 

  د. نایت شوکه در رقم سوری به ندرت گل نر پیدا میحالی

تفاوت معنی   (1995)  و همکاران  1تاحین نظر نیز  از  داری 

بین کامل  گل  پیکولینکلون  تعداد  رقم  مروکین  های 

 در طی  دخائنوردیالرقم  1392در سال . نمودندگزارش 

ی درصد تشکیل میوه آن  افشان خودگردهتیمار    در سه سال  

وردیال  ارقام    1394از سایر ارقام بیشتر بوده است. در سال  

، ابوسطل، کورنیکابرا، پیکودو، میشن و کایسی و در  دخائن

کورنی  1393سال   ژلوت  ارقام  و   خودتیمار    درکابرا 

ی درصد تشکیل میوه بیشتری داشته اند. در این افشانگرده

رقم ارقام    28/2با    دخائنوردیال  بررسی  بین  در  درصد 

  22/1صاحب بیشترین خودباروری بوده است. کورنیکابرا با  

با   نیز  رقم گروسان  قرار داشت.  رتبه دوم    34/0درصد در 

 
1. Nait Taheen 

گرف قرار  آخر  رتبه  در  )جدول  درصد  بررسی    (. 2ت  در 

همکاران، و  از2014  )کوبوریس  توجهی  قابل  درصد   )    

کرونگل رقم  کامل  خودگهای  تیمار  در  افشانی  ردهیکی 

های کامل رقم  درصد گل  7/8تا    6/3، و  همیوه تشکیل داد

تیمار  در  میوه  تشکیل  درصد  شدند.  بارور  کرونیکی 

-4/2ا  و آمیگدالولی  7/1-6/2ماستوئیدس  خودباروری رقم  

دگرگرده  5/0 تیمار  در  درصد بود.  بیشترین  نیز  افشانی 

اتفاق   کرونیکی  رقم  در  میوه  تنوع  ا  افتاد. تشکیل  رزیابی 

زیستی ارقام زیتون از طریق تجزیه و تحلیل بیولوژی گل 

میوه ژنتیکی  و  تنوع  ارزیابی  و  ایتالیایی    120دهی  رقم 

بین    ( نشان داد که در2019و همکاران )  2توسط لومباردو 

معنی و  زیاد  ژنتیکی  تنوع  زیتون  صفات  ارقام  برای  داری 

وجو ارقام  بین  در  میوه  تشکیل  و  داشت.  گل  عقیده د    به 

)  3متامم  با  دگرگرده(  2015و همکاران  مقایسه  افشانی در 

در تیمار  بخشد.  افشانی، تشکیل میوه را بهبود میخودگرده

از  دگرگرده میوه  تشکیل  افزایش  در    درصد  188افشانی، 

تونسی  بلدی   5/3تا    4رقم  رقم  در  بسبسی  5درصد  در    6و 

   .    بودتغیر مها بین سال

 های گرده ارقام مورد ارزیابی  زنی دانههنتایج جوان

جوانه   انسیوار  هیتجز  یبررس گرده    یهادانه  یزندرصد 

ز و  ط  تون،یارقام  شش  سه،  کشت    24ی  از  پس  ساعت 

داری در سطح  معنیارقام تفاوت    نیها نشان داد که بگرده

داشت  کیاحتمال   وجود  م.  درصد    ، یسیکا  شن، یارقام 

پ  ش  کودویژلوت،  در  ابوسطل  از    سهمارش  و  پس  ساعت 

جوان درصد  گرده،  دانه  در    یشتریب  یزن هکشت  داشتند، 

با   گروسان  رقم  کمتر  هشتمقابل  را   یزنجوانه   نیدرصد، 

 یزنجوانه ،ساعت پس از کشت شش نشان داد. در شمارش 

ژلوت، کورنیکابرا   هایهگرد ابوسطل،  ارقام کایسی، میشن، 

وردیال باالی  و  درص  50دخائن  رسید.  جوانهدرصد  زنی د 

از  گرده بیشتر  زرد  و  پیکودو  بین    45های  در  بود.  درصد 

تنها   مطالعه،  مورد  سرعت رقم  های  گرده ارقام    گروسان 

گذشت  .  ندداشت  یکمتر  زنیجوانه  از  ساعت    24پس 

هم    گرده  یهاهدان  یزنجوانه  با  آماری  نظر  از  ارقام  اکثر 

 و زرد    کودویپ زنی گرده دو رقم تفاوت نداشتند، اما جوانه

 
2. Lombardo 

3. Methamem  

4. Tounsi 

5. Beldi 

6. Besbessi 
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 ارقام زیتون افشانی در خودگرده  تشکیل میوهدرصد صفات گل و  و رقم برسال  اثر متقابلمقایسه میانگین   -2جدول  
 سال

 رقم
 آذین  تعداد گل

 در شاخه 
 درصد گل کامل  آذین ر گلتعداد گل د

 درصد تشکیل میوه  

 افشانیدر خودگرده 

 

 

 

 

1392 

117/ 7 ابوسطل  ab 67 /13  d-f 67 /17  e-j 277 /0  h-j 

136/ 7 کورنیکابرا  a 23 /15  c-f 10 /53  ab 02 /1  b-h 

24/ 67 گروسان  fg 00 /16  c-f 30 /13  f-j 23 /0  h-j 

104/ 3 ژلوت  bc 87 /20  a-c 01 /9  h-j 14 /0  ij 

79/ 67 ایسی ک  cd 27 /14  d-f 84 /32  b-g 877 /0  b-i 

27/ 67 وردیال دخائن   e-g 33 /16  c-f 17 /20  d-j 90 /4  a 

80/ 33 ن میش  cd 60 /13  d-f 52 /3  ij 387 /0  f-j 

110/ 0 پیکودو  ab 93 /14  c-f 26 /36  a-e 863 /0  b-i 

 

 

 

 

1393 

23/ 00 ابوسطل  fg 73 /20  a-c 02 /25  d-i 013 /0  j 

21/ 76 کورنیکابرا  fg 67 /10  f 86 /56  a 29 /1  b-d 

24/ 67 گروسان  fg 00 /16  c-f 23 /19  d-j 25 /0  h-j 

15/ 33 ژلوت  g 40 /23  a 60 /11  g-ij 14 /1  b-f 

23/ 33 کایسی   fg 87 /16  b-e 70 /34  b-f 31 /0  g-ij 

14/ 33 وردیال دخائن   g 13 /19  a-d 10 /27  c-h 443 /0  f-j 

21/ 00 میشن   fg 07 /18  a-e 65 /21  d-j 28 /0  h-j 

18/ 33 پیکودو  fg 93 /18  a-d 74 /31  b-g 59 /0  c-j 

 

 

 

 

1394 

40/ 67 ابوسطل  e-g 17 /14  d-f 10 /11  g-j 48 /1  b 

47/ 33 کورنیکابرا  ef 33 /12  ef 35 /49  ab 34 /1  bc 

48/ 67 گروسان  ef 23 /16  c-f 37 /7  h-j 53 /0  d-j 

49/ 67 ژلوت  ef 60 /14  d-f 99 /1  j 497 /0  e-j 

56/ 00 ی کایس  de 03 /13  d-f 46 /46  a-c 767 /0  b-j 

41/ 33 وردیال دخائن   e-g 60 /14  d-f 97 /14  e-j 49 /1  b 

34/ 76 میشن   e-g 27 /16  c-f 61 /5  h-j 10 /1  b-g 

44/ 33 پیکودو  e-g 47 /22  ab 78 /40  a-d 24 /1  b-e 

 

 یزندرصد جوانه  . در مقابلماندباقی درصد    48  در محدوده

سا گرده  ب  ریدانه  )  65از    شتریارقام  بود  (.  3  شکل درصد 

سرعت ثابت    تون،یارقام ز  هایگرده  یزننکته بارز در جوانه

پ گرده  یزنانه جو ارقام  در  زرد    کودویها  و  و  شش  طی  در 

گرده  24 از کشت  با گذشت    همچنینبود.  ها  ساعت پس 

گرده   ساعت  24 از کشت  ارقام    ها، پس    65-83بین  اکثر 

(  2015متامم و همکاران ).  داشتند  یزندرصد قدرت جوانه

زنی گرده زیتون به سال و باردهی  نشان دادند درصد جوانه

دارد.  Offیا    و   On)سال   بستگی  زیتون  درختان  در ( 

جوانه گلارزیابی  گرده  طی   19های  زنی  در  زیتون  رقم 

زنی  ، آنها نشان دادند درصد جوانه2013و    2012های  سال

درصد    85/88تا    1درصد برای رقم مسکی  5/60ها از  گرده

  38/62(، و از  On)سال    2012در سال    2برای رقم گربوئی 

 3برای رقم شتویی   درصد  47/97تا    درصد برای رقم مسکی 

 
1. Meski   

2. Gerouei   

3. Chetoui 

زنی درصد جوانه  کند.( تغییر میOff)سال    2013در سال  

 بود.  2012بیشتر از    2013ها در همه ارقام در سال  گرده

  و   ارقام  بیندر    تفاوت  (2014)  و همکاران  4به عقیده ماتزو 

زیتونگل  گردهزنی  جوانه  توانایی  در  هاسال  بین  های 

  داده  نسبت  محیطی  و  فیزیولوژی   عوامل  به  تاس  ممکن

  اصلی   نقش   است  ممکن  )نوع رقم(   ژنتیکی   تأثیر  اما   شود،

)   5مته   .باشد  داشته  را و سرعت  2016و همکاران  ( درصد 

خودباروری جوانه  بررسی  در  را  زیتون  مختلف  ارقام  زنی 

  گیری به دست آمد، بررسیکه از طریق دورگ  6رقم حیات 

جو درصد  داد  نشان  نتایج  حیات،  انهنمودند.  ارقام  زنی 

 بیشتر از رقم   10و چیللی 9، آیوالیک8، گملیک7اوالکساری

 
 

4. Muzzueo   

5. Mete 

6. Hayat 

7. Sari Ulak 

8. Gemlik 

9. Ayvalik    

10. Ҫilli 
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نظر آماری در سطح   های دارای حروف مشترک در هر ستون از میانگین زنی دانه گرده ارقام زیتون.مقایسه میانگین درصد جوانه  -3شکل 

 داری ندارند. درصد تفاوت معنی یک احتمال  

 

ارقابود، هم  1ممجیک  -م حیات، ساریچنین در حالی که 

جوانه سرعت  چیللی  و  در  اوالک  داشتند،  بیشتری  زنی 

زنی را نشان داد. ترین سرعت جوانهمقابل رقم آیوالیک کم

)  2سلیمانی همکاران  برای (  2010و  ژنتیکی  تنوع  وجود 

زنی و رشد لوله گرده را بین ارقام زیتون بیان  صفات جوانه

دادند نشان  و  گرد  داشته  بین  نزدیکی  گیاه  رابطه  و کل  ه 

  .وجود دارد

 افشانی کنترل شده در ارقام مورد ارزیابی  نتایج گرده

دخائن نشان  افشانی کنترل شده در رقم وردیالنتایج گرده

)جدول   در  6داد  نهایی  و  اولیه  میوه  تشکیل  درصد   )

از تالقیافشانی و دگرگردهتیمارهای خودگرده های  افشانی 

داری بیشتر بود.  طور معنیبه  ورد مطالعه با این رقم ارقام م

های  همچنین در بررسی سازگاری ارقام مورد مطالعه، گرده

رقم   این  با  زرد  و  میشن  کایسی،  ژلوت،  کورنیکابرا،  ارقام 

می گرده ناسازگار  و  باشند.  گروسان  ابوسطل،  ارقام  های 

وردیال رقم  با  نشان پیکودو  سازگاری  تاحدودی    دخائن 

 تاحدودی   رقم نیزافشانی اینده چنین تیمارخودگرمدند.هدا

است.   بوده  گردهسازگار  رقم  های  افشانیدر  شده  کنترل 

تالقی،  میشن در  نهایی  و  اولیه  میوه  تشکیل  رقم    درصد 

گرده  با  گروسان،  میشن  کورنیکابرا،  ابوسطل،  ارقام  های 

  های خودگرده دخائن و زرد با تالقیژلوت، پیکودو، وردیال

 
1. Memecik  

2. Soleimani 

دگرگرده و  معنیافشافشانی  تفاوت  و  انی  نداشته  داری 

درحالی بود.  بیشتر  میوه  تشکیل  تشکیل  درصد  درصد  که 

میوه اولیه و نهایی میشن با کایسی و درصد تشکیل میوه  

تالقی  با  نهایی  میشن  رقم  بود.های  کمتر        ابوسطل 

دخائن با این رقم  ارقام کورنیکابرا، ژلوت و وردیال  هایگرده

گردهنشان    یتاحدودی سازگار مقابل  در  ارقام  دادند.  های 

میشن   رقم  با  زرد  و  پیکودو  کایسی،  گروسان،  ابوسطل، 

خودگرده  ناسازگار تیمار  کامالً  بودند.  نیز  میشن  افشانی 

   (.3)جدول سازگار بوده است 

گرده با  ژلوت  رقم  نهایی  و  اولیه  میوه  تشکیل  های  درصد 

تیمار و  مطالعه  مورد  خودگردهارقام  و  های    دگر افشانی 

داری نداشته رقم ژلوت با همدیگر تفاوت معنیافشانی گرده

های کنترل افشانینتایج گردهو در یک سطح قرار داشتند.  

گرده که  داد  نشان  ژلوت  رقم  و  شده  کورنیکابرا  رقم  های 

بودند.  وردیال سازگار  کامالً  ژلوت  با  حالی دخائن  که  در 

ناسازگاری نشان    ان با این رقم کامالًهای زرد و گروستالقی

  با م ابوسطل، کایسی، میشن و پیکودو  ارقهای اگرده  دادند.

 همچنین تیمارتاحدودی سازگاری نشان دادند.  رقم ژلوت  

رقم خودگرده بود   ژلوت  افشانی  سازگار  حدودی  تا    نیز 

تالقی  (.4)جدول   ارزیابینتایج  مورد  ارقام  رقم   های    با 

داد    پیکودو اولینشان  میوه  تشکیل  این  درصد  نهایی  و  ه 

معنیتالقی  تفاوت  آماری  نظر  از  فقط ها  نداشتند.    داری 

کمتر از تیمارهای درصد تشکیل میوه نهایی رقم گروسان  

تالقی بود.  ارقام گرده با    پیکودو  رقمهای  دیگر  همه  های 
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رقم  افشانی حدودی سازگار بودند. همچنین تیمار خودگرده تا

 (. 4ل حدودی سازگار بود )جدوپیکودو نیز تا

-گرده    درصد تشکیل میوه اولیه و نهایی رقم کورنیکابرا با  

افشانی    های ارقام مورد مطالعه و تیمارهای خود و دگرگرده 

معنی میوه  تفاوت  تشکیل  درصد  فقط  ندادند.  نشان  داری 

تالقی  از  نهایی  کمتر  میشن  و  گروسان  با  کورنیکابرا  های 

بودتالقی  دیگر  تالقیهای  سازگاری  بررسی  رقم  .  های 

گرده ارقام  با  گردهکورنیکابرا  که  داد  نشان  ارقام  دهنده  های 

با این رقم    دخائن و زردگروسان، کایسی، ژلوت، وردیالابوسطل،  

حالی در  بودند.  سازگار  حدودی  با  تا  میشن  رقم  گرده  که 

را  افشانی رقم کورنیکابکورنیکابرا ناسازگار بود. تیمار خودگرده

توان گفت کورنیکابرا یک رقم  بوده است. مینیز کامالً سازگار  

می )جدول  خودبارور  بیشتر  5باشد  در  اثر  (.  در  زیتون  ارقام 

شود اما تشکیل میوه  افشانی میوه کمتری تولید میخودگرده

  ؛ 2012برتون و برویل، یابد )می    افشانی افزایش در دگرگرده

و گرده(2020،  1کوئواس سانچزاسترادا  چسبندگی کم  به  ها  . 

های گرده  خیر رشد لولهأ ها و تزنی گردهکالله، کاهش جوانه

خامه گل تیمار خودگردهدر  از های  که  است  افشانی مشهود 

(.  2019،  کوئواسعالئم بارز ناسازگاری است )سانچزاسترادا و

در تمام ارقام  ( نشان داد  2012)  2بررسی اسپیناردی و باسی 

به طور   ی افشانگردهخود  کیل میوه در تیمارتشمورد مطالعه،  

توجه گرده  یقابل  از  می  یافشانکمتر  بررسی آزاد  در  باشد. 

ارقام فرانتویو %3/1افشانی )آنها تشکیل میوه در خودگرده  )3  

کاسالیوا حالی   4و  در  بود،  دیگر  ارقام  از  در  بیشتر  که 

د  نش  ای تشکیلتقریباً هیچ میوه  5افشانی رقم رگینا خودگرده

میوه لچینو  رقم  در  گردید.    و  تشکیل  تعیین  نتایج  ناچیزی 

ابوسطل و کایسی نشان داد  گرده ارقام  برای  در  زای مناسب 

  سازگاری  این رقمهای رقم کورنیکـابرا بـا  گرده ،  رقم ابوسطل

ایـن بیشتری داشتند.   ارقام گروسان، پیکودو و میشن نیز با 

و  بـوده  سـازگار  بهمی   رقـم  گردهعنوتوانند  ارقام  برای ان   زا 

گرده نتایج  شوند.  استفاده  ابوسطل  رقم  رقم  در  افشانی 

داد، رقم کورنیکابرا بیشترین سازگاری را   نشـان  نیز  کایسـی 

 
1. Sánchez-Estrada and Cuevas 
2. Spinardi and Bassi 

3. Frantoio   

4. Casaliva 

5. Regina 

داشـته کایسـی  رقم  همکاران،    با  و  )عظیمی  (.  1397است 

)همچنین   همکاران  و  کردند (  2001کوئواس    ی هنگام  بیان 

مانزان گرده  الیدسوالیکه  هاج  النایسو  یاه با  بارور   کابالنیو 

تشک  شودیم معن  وه یم  لیدرصد  طور    ش یافزا  یداریبه 

بارونی .  ابدییم رقم  گرده  از  گرده  6استفاده  رقم  برای  افشانی 

اندازه میوه و عملکرد در   مانزانیال باعث درصد تشکیل میوه، 

سونورای  و  7منطقه  )سانچزاسترادا  شد  ، کوئواسمکزیک 

( نشان دادند  1393آوا )نیو حس   یفیس  نیا  بر  عالوه (.  2020

گرده  ی کیکرون  ی هاگل  حیتلق و    ایکنسروال  شن،یم  یهابا 

باسی    داد.  شیافزا  را  وهیم  لیتشک  النایسو و  اسپیناردی 

گرده2012) سازگاری  شاخص  شده  (  کنترل  متقابل  افشانی 

فرانتویو  رقم  در  سازگاری  شاخص  نمود.  تعیین  را  ارقام 

این    191/0الیوا  و در رقم کاس  264/0 ارقام بود.  شاخص در 

رگینا    034/0لچینو   ارقام  می  008/0و  همه  بنابراین  باشد. 

 سطح پایینی از خودباروری را نشان دادند. 
 

 گیری کلی نتیجه

گروسان،   میشن،  بررسی  مورد  ارقام  بین  در  مطالعه  این  در 

پیکودو و کورنیکابرا برای صفات  ژلوت، وردیال -گل  دخائن، 

د گ آذین  در  گل  تعداد  شاخه،  و  لر  کامل  گل  درصد  آذین، 

خودگرده در  میوه  گردهتشکیل  و  تفاوت  افشانی  آزاد  افشانی 

ابوسطل،  معنی ارقام  که  حالی  در  داشت.  وجود  داری 

مطالعه کورنیکابرا، ژلوت، کایسی و پیکودو در بین ارقام مورد  

گل داشتندتعداد  بیشتری  ارقام    .آذین  مقابل  ژلوت،  در 

وردیالپیکو و  در گلدو  حاوی گل  نیز  بیشتری دخائن  آذین 

بودند. در بین ارقام مورد بررسی رقم کورنیکابرا از نظر درصد  

 گل کامل رتبه باالتری داشت.  

های ارقام ابوسطل، گروسان  افشانی کنترل شده گردهدر گرده

گرده رقم  با  پیکودو  وردیالو  تا گیرنده  حدودی    دخائن 

دادسازگار نشان  همی  تاحدودی  ند.  نیز  رقم  این  چنین 

های کنترل شده رقم میشن،  افشانیخودسازگار بود. در گرده

وردیالتالقی  و  ژلوت  کورنیکابرا،  ارقام  تاحدودی    های 

افشانی میشن نیز کامالً  سازگاری نشان دادند. تیمار خودگرده

 
6. Barouni 

7. Sonora 
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کورنیکابرا،  دخائن، پیکودو،  ، کایسی، ژلوت، وردیالوسطل، میشن، گروسان دخائن و میشن با ارقام ابهای ارقام وردیالنتایج تالقی -3جدول 

 افشانی آزاد برای تعیین میزان سازگاری  زرد و گرده

 (.α=  %5در هر ستون اعدادی که دارای حروف مشترکند در یک گروه آماری قرار دارند )

 

دخائن، پیکودو، کورنیکابرا، زرد و  کایسی، ژلوت، وردیال سطل، میشن، گروسان، های ارقام ژلوت و پیکودو با ارقام ابونتایج تالقی -4جدول 

 و تعیین میزان سازگاری   1392افشانی آزاد در سال گرده
 رقم پیکودو  رقم ژلوت 

رقم گرده 

 دهنده 

درصد تشکیل 

 میوه اولیه 

درصد تشکیل 

 میوه نهایی

شاخص 

 ناسازگاری 
  گروه ناسازگاری 

رقم گرده 

 دهنده 

درصد  

تشکیل میوه  

 اولیه

رصد تشکیل د

 میوه نهایی

شاخص 

 ناسازگاری 
 گروه ناسازگاری 

 سازگار  حدی تا a 194 /1 ab 822 /0 48 /0 ابوسطل  سازگار  حدی تا a 153 /0 a 153 /0 31 /0 ابوسطل

 سازگار  حدی تا a 403 /1 ab 286 /1 74 /0 کورنیکابرا  سازگار  a 717 /0 a 620 /0 24 /1 کورنیکابرا

 سازگار  حدی تا a 046 /1 b 485 /0 28 /0 گروسان  اسازگار ن a 120 /0 a 040 /0 08 /0 گروسان

 سازگار  حدی تا a 803 /0 ab 596 /0 34 /0 ژلوت  سازگار  حدی تا a 290 /0 a 290 /0 58 /0 کایسی 

 سازگار  حدی تا a 894 /0 ab 660 /0 38 /0 کایسی   سازگار  حدی تا a 360 /0 a 163 /0 33 /0 میشن 

 سازگار  حدی تا a 369 /1 ab 711 /0 41 /0 میشن   ازگار س حدی تا a 477 /0 a 303 /0 61 /0 پیکودو

 سازگار  حدی تا a 835 /0 ab 661 /0 38 /0 زرد   سازگار  a 770 /0 a 650 /0 30 /1 وردیال دخائن 

 سازگار  حدی تا a 272 /1 ab 234 /1 71 /0 افشانیخودگرده   سازگار  نا a 063 /0 a 000 /0 0 زرد 

 -- -- a 916 /1 a 727 /1 افشانیدگرگرده   سازگار  دیح تا /a 215 /0 a 215 /0 43 افشانیخودگرده 

 -- ----- ------- -------- ----------  -- -- a 498 /0 a 498 /0 افشانیدگرگرده 

 (.α=  %5در هر ستون اعدادی که دارای حروف مشترکند در یک گروه آماری قرار دارند )

 
 

گرده نتایج  است.  بوده  رقم  ه نیافشاسازگار  شده  کنترل  ای 

دخائن  های رقم کورنیکابرا و وردیالژلوت نشان داد که گرده

افشانی  با ژلوت کامالً سازگار بودند. همچنین تیمار خودگرده 

  دخائن با این رقم   رقم ژلوت نیز تا حدودی سازگار بود. نتایج

-های ارقام مورد ارزیابی با رقم پیکودو نشان داد تالقیتالقی 

رقم گرده  های  با  سازگار  های  پیکودو  تاحدودی  ارقام  همه 

خودگرده تیمار  همچنین  نیز  بودند.  پیکودو  رقم  افشانی 

به بود.  باغتاحدودی سازگار  زیتون در بین  طور کلی در  های 

باردهی گرده و  میوه  افزایش تشکیل  برای  آزاد  ارقام،  افشانی 

یستی  نتیجه مناسبی داشته و معموالً در احداث باغ زیتون با 

رقم ک یا چند  نظر گردهدو  از  و  ه  بوده  با هم سازگار  افشانی 

 همپوشانی داشته باشند، استفاده شود.

 رقم وردیال دخائن
 

 رقم میشن  

رقم گرده 

 دهنده 

درصد تشکیل 

 میوه اولیه 

درصد تشکیل 

 میوه نهایی

شاخص 

 ناسازگاری 
  گروه ناسازگاری 

رقم گرده 

 دهنده 

شکیل درصد ت

 میوه اولیه 

صد تشکیل در

 میوه نهایی

شاخص 

 ناسازگاری 
 گروه ناسازگاری 

 ناسازگار  ab 193 /0 b 030 /0 03 /0 ابوسطل  سازگار  حدی تا c 800 /0 b 563 /0 27 /0 ابوسطل

 سازگار  حدی تا ab 937 /0 ab 520 /0 44 /0 کورنیکابرا  ناسازگار  c 157 /0 b 077 /0 04 /0 کورنیکابرا

 ناسازگار  ab 330 /0 ab 223 /0 19 /0 گروسان  سازگار  حدی تا bc 947 /0 b 717 /0 35 /0 گروسان

 سازگار  حدی تا ab 463 /0 ab 400 /0 34 /0 ژلوت  ناسازگار  c 407 /0 b 303 /0 15 /0 ژلوت

 ناسازگار  b 000 /0 b 000 /0 0 کایسی   ناسازگار  c 447 /0 b 313 /0 16 /0 کایسی 

 ناسازگار  ab 143 /0 b 080 /0 07 /0 پیکودو  ناسازگار  c 440 /0 b 350 /0 17 /0 میشن 

 سازگار  حدی تا ab 547 /0 ab 457 /0 39 /0 وردیال دخائن   سازگار  حدی تا c 647 /0 b 593 /0 29 /0  پیکودو

 ناسازگار  ab 393 /0 ab 200 /0 17 /0 زرد   ناسازگار  c 077 /0 b 077 /0 04 /0 زرد 

 سازگار  a 337 /1 a 253 /1 06 /1 افشانیخودگرده   سازگار  حدی تا a 667 /1 a 533 /1 75 /0 افشانیخودگرده 

 -- -- a 310 /1 a 180 /1 افشانیدگرگرده   -- -- a 430 /2 a 053 /2 افشانیدگرگرده 
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 سپاسگزاری

با شماره   پروژه خاص  از  -0316-92125این مقاله قسمتی 

حمایتمی  47-34 با  که  جهاد  باشد  سازمان  مالی  های 

کشاورزی استان زنجان و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  

بک گردید.  انجام  و  شاورزی  تشکر  نگارندگان  وسیله  دین 

 دارند. سپاس خود را اعالم می

 

افشانی آزاد برای تعیین  دخائن، زرد و گردههای رقم کورنیکابرا با ارقام ابوسطل، میشن، گروسان، کایسی، ژلوت، وردیال نتایج تالقی  -5جدول 

 میزان سازگاری 

 رقم گرده دهنده 
درصد تشکیل میوه  

 لیهاو

درصد تشکیل میوه  

 هایی ن

شاخص 

 ناسازگاری 
 گروه ناسازگاری 

 سازگار  حدی تا a 8191 /1 ab 956 /0 75 /0 ابوسطل

 سازگار  حدی تا a 0168 /1 b 403 /0 31 /0 گروسان

 سازگار  حدی تا a 2195 /1 ab 710 /0 55 /0 ژلوت

 سازگار  حدی تا a 9854 /1 ab 957 /0 75 /0 کایسی 

 ناسازگار  a 8350 /0 b 183 /0 14 /0 میشن 

 سازگار  حدی تا a 1240 /1 ab 718 /0 56 /0 زرد 

 سازگار  حدی تا a 1535 /1 ab 689 /0 54 /0 وردیال دخائن 

 سازگار  a 3708 /1 a 288 /1 01 /1 افشانیخودگرده 

 -- -- a 2804 /1 a 280 /1 افشانیدگرگرده 

 (.α=  %5ند )در هر ستون اعدادی که دارای حروف مشترکند در یک گروه آماری قرار دار
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