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 چکیده

درجه شمالی و  45تا  20هاي جغرافیایی  زیتون گیاهی است نیمه گرمسیري که کشت آن در عرض

ی صورت درجه شمالی و جنوب 45تا  30هاي  جنوبی امکان پذیر است ولی تولید تجاري آن در عرض

هاي  فعالیت. گلدهی یک پدیده فصلی است که تحت تأثیر و کنترل محیط قرار دارد. گیرد می

گلدهی درختان زیتون در بهار . گردد فیزیولوژیکی ناشی از انگیزش گل مدتی قبل از ظهور گل آغاز می

سال بعد رخ  ها براي تولید گل در انگیزي در جوانه شود و حدود هشت هفته بعد از آن گل انجام می

هاي گرم به دلیل برطرف نشدن نیاز سرمایی باعث عدم  کشت زیتون در مناطقی با زمستان. دهد می

گلدهی شده و همچنین در مناطقی که نیاز سرمایی به طور کامل بر طرف نشود باعث تاخیر در ظهور 

شناسی با  تهاي زیتون از نظر ریخ گل. شود ها و نیز طوالنی شدن دوره گلدهی می اولین گل

آذین در ارقام زیتون تغییرات زیادي  تعداد گل در گل. افشانی سازگار است افشانی یا دگرگرده خودگرده

 .کند هاي حاوي گل بر روي درختان تغییر میداشته و بر اساس موقعیت جغرافیایی، شاخه

 درجه زگاري،ناسا خود چون عواملی. گیرد می صورت باد کمک به زیتوندرختان  در افشانی گرده

گاهی در بین ارقام زیتون . هستند مؤثر زیتون میوه تشکیل و تلقیح در گرده دانه بودن زنده و حرارت

  .شود ارقام نر عقیم دیده می

 انگیزي افشانی، نر عقیمی و گل زیتون، گلدهی، گرده: کلمات کلیدي
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لید و فرآوری زیتون  نشرهی تو

 مقدمه

 شناسی گل ریخت

دو جنسه )هرمافرودیت( با چهار  دارای دو نوع گل شامل گل نر وگل 2ناسی، زیتوناز نظر گیاهش

کنند. اندام نر  هم پیوسته در قاعده است که پس از تشکیل میوه ریزش می کاسبرگ و چهار گلبرگ به

ای بوده،  ای دارد. مادگی دو برچه دارای دو پرچم متقابل است. دیواره خارجی دانه گرده ساختار ویژه

ر هر برچه دو تخمک واژگون قرار دارد. خامه، کوتاه و ضخیم بوده و در انتها به یک کالله کامالً د

ها، کالله و گرده در  ها، گلبرگ شود. شکل کاسبرگ توسعه یافته، دو شیاری، پرزدار و مقعر منتهی می

 دارد.  های یک درخت نیز وجود بین ارقام زیتون متفاوت است. اما این تغییرات در بین گل

ها روی  . اما در برخی ارقام گلگردد یمی یک ساله تشکیل ها شاخههای زیتون روی  طور معمول گل به

زیتون خوشه با یک محور مرکزی منتهی به   نیآذ . گلشود یمی دو یا چند ساله نیز تشکیل ها شاخه

بعضی از ارقام  یها نیآذ شود. روی گل ها تشکیل می طور معمول در محور برگ یک گل بوده و به

 2333؛ وایز و همکاران، 2335شود )الوی،  آذین خوشه مرکب( نیز تشکیل می های ثانویه )گل انشعاب

آذین برای هر رقم متفاوت است و از  ها روی گل ها و توزیع آن (. تعداد گل2332و وایز و همکاران، 

 (. 2336کند )الوی،  سالی به سال دیگر تغییر می

افشانی سازگار  افشانی و هم برای دگرگرده شناسی هم برای خودگرده نظر ریختهای زیتون از  گل

ها نزدیک هستند  ها به قدری به کالله ها بساک (. در بعضی از گل2315اند )گریگس و همکاران،  شده

افتد. از سوی  افشانی اتفاق می ها روی کالله ریخته و خودگرده ها، گرده که در زمان باز شدن بساک

ها  است، در این گل ها به شکل پهن بوده و به اطراف پراکنده شده ها بساک در تعدادی از گلدیگر 

طور  ها به های نر در زیتون بیانگر آن است که این گل افتد. وجود گل افشانی اتفاق می دگرگرده

ود ش باشند. در هر فصل دو نوع گل روی درختان زیتون دیده می انحصاری فقط برای تولید گرده می

که دارای مادگی  3های نر که دارای پرچم و مادگی و گل 1های دو جنسی (، گل1000)اتیه و همکاران، 

گردد. سقط مادگی به نبود  ها به مادگی بر میهای فعال هستند. بیشترین ناهنجاری سقط شده و پرچم

 (.2335وی، شود )ال یک تخمدان، کوچک بودن آن، ناقص بودن یا به ناپایداری تخمدان مربوط می

کند. رنگ  که تقریباً فضای داخلی لوله گل را پر می شود یمگل کامل با مادگی بزرگش شناخته 

های نر ریز بوده و به  مادگی در زمان نارس بودن سبز و در زمان تمام گل سبز تیره است. مادگی گل

افتد، اما،  ن اتفاق میآید. در همه ارقام زیتون سقط تخمدا سختی از قاعده گل رشد کرده و باال می

های مختلفی از  های نر درجه طور معمول در گل دهند. به بعضی از ارقام، این پدیده را زیاد نشان می

                                                           
1 Olea europea L. 
2 Hermaphrodite 
3 Staminate 
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لید و فرآوری زیتون  نشرهی تو

های کامل و نر در ارقام زیتون یک پدیده ژنتیکی و  تمایز تخمدان قابل مشاهده است. درصد گل

های نر با وضعیت  (. تعداد گل2335، الوی، 2331باشد )عظیمی و همکاران،  صفتی وابسته به رقم می

های  باردهی فصل قبل همبستگی داشته و به شرایط محیطی نیز وابسته است. همچنین درصد گل

( و در 2335های نر )الوی،  بیشترین نسبت گل 2باشد. رقم آسکوالنا کامل در ارقام زیتون متغیر می

(. 2331امل را دارند )دیمازی و همکاران، بیشترین درصد گل ک 3و کاالماتا 1مقابل ارقام آدرامیتینی

ها قرار  ها روی شاخه آوری، جهت جغرافیایی که گل های کامل به وضعیت رشد درخت، سال درصد گل

اند، رطوبت خاک، مقدار نیتروژن برگ و مراحل رشد و نمو جوانه گل بستگی دارد )الوی،  گرفته

درصد در بین ارقام زیتون متغیر  36تا  10از های کامل  (. درصد گل1001؛ الوی و همکاران، 2336

؛ عظیمی و 2331؛ دیمازی و همکاران، 2331؛ کوئواس و همکاران، 2332است )راپوپورت و رالو، 

(. درصد گل کامل در درختان نیاور نسبت به درختان آور بیشتر است )کوئواس و رالو، 2331همکاران، 

ری از نظر عملکرد دا ل در ارقام مختلف، تفاوت معنیهای کام (. با وجود تفاوت بین نسبت گل2330

؛  2332است )رالو و همکاران،  ها در زیتون بیان شده مشاهده نشد و دلیل این امر تعداد بسیار زیاد گل

های سقط شده نشان داد که  های انجام شده روی تعداد و میزان گل (. پژوهش2336الوی و همکاران، 

ی روی درخت بر عملکرد تأثیر گذار ها های تاج یک درخت زیتون بیشتر از تعداد گل آذین تعداد گل

های نر نیز تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی قرار دارد  (.  تعداد گل1006است )رییل و همکاران، 

های نر از سالی به سال دیگر تفاوت  های کامل به گل (. در داخل هر رقم، بین نسبت گل2335)الوی، 

های  آذین های کامل در گل درصد زیادی از گل (.2315داری وجود دارد )گریگس و همکاران،  معنی

شود )دیمازی و همکاران،  اند، تولید می هایی که در سمت جنوبی درختان واقع شده میانی شاخه

درصد از این  1-1گردد که تبدیل  گل تشکیل می 500000(. روی هر درخت زیتون حدود 2331

 (. 2336؛ الوی، 2330، ها به میوه موجب باردهی اقتصادی خواهد شد )مارتین گل

 

 افشانی گرده

 زنده و دما ناسازگاری، خود چون عواملی. گیرد می صورت باد کمک به زیتوندرختان  در افشانی گرده

؛ 2333اسکوبار و همکاران، -فرناندز)است  مؤثر زیتون میوه تشکیل و تلقیح در گرده دانه بودن

. یابد می بهبود زا گرده ارقام از استفاده با اسبمن تولید و میوه تشکیل. (2315گریگس و همکاران، 

های طبیعی است. استفاده از دانه گرده ارقام دیگر  تأمین منبع تولید گرده شرط الزم برای تولید میوه

های طبیعی مؤثر است  افشانی درختان زیتون عالوه بر افزایش عملکرد، در تولید میوه برای گرده

زا ضروری است )الوی و دات،  تفاده از ارقام مختلف به عنوان گرده(. اس1002)کوئواس و همکاران، 

                                                           
1 Ascolana  
5 Adramitini  
3 Kalamata  
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لید و فرآوری زیتون  نشرهی تو

ها،  افشانی موفق در زیتون عالوه بر تولید گرده کافی در زمان شکوفائی گل (. برای یک دگرگرده2313

ها الزامی است )دال پرو برتینی،  پوشانی از نظر زمان باز شدن گل دیگر و هم کشت ارقام سازگار با هم

(، قریسی 2315های انجام گرفته توسط گریگس و همکاران ) (. بررسی1001ین و سدلی، ؛ گور2360

دهی در بین  ( نشان داد که تاریخ و مدت زمان گل2331( و عظیمی و همکاران )2333و همکاران )

رقم زیتون در مدت  36افشانی  ( روی گرده1001ارقام متفاوت است. نتایج پژوهش الوی و همکاران )

 دهی به شرایط اقلیمی بستگی دارد.  شان داد که طول دوره گلسال ن 21

های نر از  های هرمافرودیت اهمیت زیادی دارد و درصد گل برای برآورد تشکیل میوه فقط نسبت گل 

(. با این 2331درصد در رقم سالوننکا ممکن است تغییر کند )ویلمور،  5درصد در رقم لوکو تا  35

های نر همبستگی زیادی نداشته، در مقابل با  یک درخت زیتون با گل های آزاد شده از حال گرده

گرده نیز  زنی دانه (. قابلیت جوانه1023ها همبستگی دارد )برتون و برویل،  ها و تعداد گل آذین اندازه گل

 گرده دانه یزن جوانه درصدبین ارقام مختلف زیتون متفاوت بوده و نقش مؤثری در توانایی باروری دارد. 

 همان اما شود یم دیتول یکمتر گرده دانه یاورن سال در. است آور سال از شتریبیاور ن سال در تونیز

 (.1021، همکاران و)مازیو  دارند یباالتر یزن جوانه درصد و ترند افتهی توسعه گرده دانه کم تعداد

ای تولید  ونه گردهشود در این ارقام هی. گ گاهی در بین ارقام زیتون ارقام نر عقیم نیز دیده می

های انجام شده نشان داده است که  (. پژوهش2331؛ ویلمور و همکاران، 1000شود )موتیر،  نمی

افشانی تأثیر گذار باشد. برخی از ارقام زیتون برای رشد  تواند روی فرایند گرده شرایط محیطی می

(. اثر دما روی رشد 2366پتیز، ای نیاز دارند )هارتمن و ا های ویژه بهینه لوله گرده به درجه حرارت

گرده گیرنده( بستگی دارد )برادلی و همکاران،  -های گرده به ترکیب ارقام زیتون )گرده دهنده لوله

های گرده قادر نیستند  دهد و به همین دلیل لوله های پایین، رشد لوله گرده را کاهش می (. دما2362

کند  رت دیگر دمای باال رشد لوله گرده را تسریع می( یا به عبا2331به کیسه جنینی برسند )مارتین، 

( و کوئواس و همکاران 2333اسکوبار و همکاران ) –(. در حالی که فرناندز 2315)گریگس و همکاران، 

درجه  30-35درجه سلسیوس بهتر از  15( گزارش کردند که رشد لوله گرده در دمای 2331)

های باال  کند و دما های مختلف، تغییر می در محیط باشد. درجه سازگاری ارقام زیتون سلسیوس می

(. هم چنین فاکتورهای محیطی در 2330افشانی تأثیر منفی دارد )آندروالکیس و لوپاساکی، روی گرده

( 1001های کامل )الوی و همکاران،  ( و تشکیل گل2333میزان تشکیل میوه )قریسی و همکاران، 

 نقش پیچیده ای دارند. 

 
 شانی مؤثراف دوره گرده

افشانی تا  افشانی مؤثر عبارت است از طول عمر تخمک منهای زمان تأخیر بین گرده دوره گرده

افشانی اتفاق بیفتد، طول دوره  های زیتون خودگرده (. زمانی که در گل2365لقاح )ویلیامز، 
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لید و فرآوری زیتون  نشرهی تو

ا دگرگرده افشانی های گرده و تاخیر در تلقیح، در مقایسه ب افشانی مؤثر به دلیل رشد آهسته لوله گرده

افشانی مؤثر در بین ارقام  (. طول دوره گرده1021تر خواهد بود )وولتین سالک و همکاران،  کوتاه

افشانی مؤثر تحت تأثیر عوامل  مختلف و از سالی به سال دیگر متغیر است. همچنین دوره گرده

مانی  تخمک و زنده متعددی شامل مدت زمان پذیرش گرده توسط کالله، رشد لوله گرده، طول عمر

افشانی  (. طول دوره گرده2336گیرد )ترومپ و بورس بوم،  ( و دما قرار می2331آن )ایگیا و همکاران، 

مؤثر تحت شرایط محیطی یکسان و در مدت دو سال در رقم پیکولین بیشتر از لوکو بوده است و این 

(. 2331. )ویلمور و همکاران، های رقم لوکو نسبت داده شد تفاوت به کوتاه بودن طول عمر تخمک

افشانی مؤثر تأثیر  تواند روی طول دوره گرده دما و فاکتورهای درونی گل می ژهیو بهشرایط محیطی 

ای بر طول عمر تخمک و رشد لوله  (. دما اثر قابل مالحظه1002زیادی داشته باشد )سانزول و هررو، 

 10تان زیتون آربکین در درجه حرارت گرده و همچنین پذیرش کالله دارد. طول عمر تخمک درخ

 در یبارده سطح(. 2331درجه سلسیوس گزارش شده است )کوئواس،  15از  تر شیبدرجه سلسیوس 

 کی تنها اما و زند یم جوانه گرده دانه یادیز تعداد کالله سطح در. دارد قرار دما ریتاث تحت نیز تونیز

 بارور را تونیز گل تخمک چهار از یکی و برسد ها تخمک به و کند رشد خامه در تواند یم گرده لوله

  .(1023 ،همکاران)سیالک و  دینما

 

 خود ناسازگاری در زیتون

؛ 2331های کامل دارد )مارتین و همکاران،  های نر و هم گل زیتون گیاهی یک پایه است که هم گل

ه است. بر اساس نتایج های زیادی در مورد ناسازگاری گرده زیتون صورت گرفت (. بررسی2331رالو، 

اند )سیفی و  حاصل ارقام به سه گروه خودناسازگار، خودسازگار نسبی و خودسازگار کامل تقسیم شده

بوده و برای  خود ناسازگار(. از سوی دیگر گزارش شده است که اکثر ارقام زیتون 2333حسین آوا، 

(. در حالی که مارتین و 2311و تریوز،  افشانی نیاز دارند )پورلینگز تولید حداکثر عملکرد به دگرگرده

طور معمول درختان زیتون  ( بیان کردند که به1001( و الوی و همکاران )2331همکاران )

افشانی و تشکیل میوه ثابت  ها و شرایط محیطی وجود مشکل گرده خودسازگارند، اما در برخی از مکان

 تونیز درختان در یدگرگشن باعث که است یعوامل نیتر مهم از یکی یناسازگار خودشده است. 

 که داد نشان( 1023) یمشتاق اصل و پور میتسل(. نتایج پژوهش 1026مارچس و همکاران، ) گردد یم

 جزو شیراز و یروغن ارقامبوده و  یسازگار ازخود یباالئ حد یدارا یا سازگار خود یفیشم و زرد ارقام

 بهترین عنوان به ترتیب به دزفول و رودبار یفیشم رقاما. شدند بندی طبقه ناسازگار خود نسبت به ارقام

 .نددش توصیه شیراز و یروغن ارقام یبرا دهنده گرده
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ها مناسب نیست، دگرگرده افشانی، پدیده تلقیح و تشکیل میوه در  هایی که کیفیت گل در سال

که  (. هنگامی1002؛ کوئواس و همکاران، 2333بخشد )قریسی و همکاران،  های گرم را بهبود می اقلیم

یابد، دگرگرده افشانی الزم  درجه سلسیوس افزایش می 30ها دمای هوا به باالی  در زمان باز شدن گل

های خشک، کوتاه بودن دوره نیاز سرمایی  بوم زیست (. از دیگر مشکالت هوای گرم و 2331است )رالو، 

زیتون، ناسازگاری گرده را افزایش دهی  های باال در طول دوره گل (. دما1002است )آیرزا و سیبت، 

مانند. در شرایط گرم و خشک دوره گرده  گرده از رشد باز می های دهد. در چنین شرایطی لوله می

دهی فقط به چند روز  یابد. در ضمن در شرایط اقلیمی گرم و خشک دوره گل افشانی موثر کاهش می

( و کوئواس و پولیتو 2316ز و وویاتزی )های پورلینگ یابد. از سوی دیگر بر اساس گزارش کاهش می

های گرده قادر نیستند با رشد و نمو در داخل خامه،  افشانی اکثراً لوله ( در زمان خودگرده2331)

اند. در حالی که  های جنینی از بین رفته رسند که کیسه خودشان را به تخمک برسانند و یا زمانی می

رسند. این نتایج  تر رشد نموده و به تخمک می یلی سریعهای گرده خ افشانی لوله در زمان دگرگرده

های  شود. در مرحله گلدهی از دانه ی قوی دیده میخود ناسازگارنشان داد که در زیتون یک سیستم 

دهی و  ها، دو بار اواسط گل گرم در هکتار( و چهار زمان ) شروع باز شدن گل 300گرده رقم سویالنا )

افشانی رقم مانزانیال  های آزمایش برای گرده ترین ردیف رین و جنوبیت مرحله تمام گل( در شمالی

های گرده  استفاده شد. نتایج نشان داد که هر چقدر فاصله درختان رقم مانزانیال از محل کاربرد دانه

 2های بکرزا های طبیعی رقم مانزانیال کاهش و در مقابل درصد میوه سویالنا بیشتر بود، درصد میوه

های طبیعی و  (. منبع گرده )رقم گرده دهنده( تولید میوه2331افت )سیبت و همکاران،ی افزایش 

باشد، اما  مانزانیال یک رقم خودسازگار می اگرچهدهد.  را در رقم مانزانیال تحت تأثیر قرار می 1بری شات

کاهش یافت بری  های شات شدند، تعداد میوه های ارقام دیگر تلقیح  های مانزانیال با گرده وقتی گل

افشانی مانزانیال  های رقم بارونی و سویالنا برای گرده (. زمانی که از گرده2315)گریگس و همکاران، 

ها کاهش یافت. از سوی  بری های طبیعی افزایش و در مقابل تعداد شات استفاده گردید، تعداد میوه

های طبیعی  ها روی تشکیل میوه های ارقام میشن و آسکوالنا استفاده شد، اثر آن دیگر وقتی از گرده

 (. 2331کمتر دیده شد به عبارت دیگر این دو رقم با رقم مانزانیال سازگار نبودند )سیبت و همکاران، 

های مختلف متغیر است. برای مثال رقم مورایولو در ایتالیا  پدیده سازگاری در بین ارقام و در محیط

( 2330هندوستان یک رقم خود بارور )سینگ و کار، ( و در2332یک رقم خودناسازگار )بینی و لنزی،

معرفی شده است. مطالعات انجام یافته روی رقم لچینو در اکثر موارد نشان داده است که یک رقم 

(، در حالی که 2336؛ یوگرینوی. و استامپار، 2313باشد )آنتوگوزی و استانداردی،  خود ناسازگار می

های این رقم خود بارور هستند. نتیجه  ردند که تعدادی از کلون( گزارش ک2335بارتولینی و گوریرو )

خود ناسازگاری ارقام زیتون کاهش عملکرد میوه در باغ هایی است که تنها از یک رقم استفاده شده 

                                                           
1 Parthenocarp  

2  Shot berry  
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(. حتی ارقامی که درجات متفاوتی از خود باروری را 2330؛ سینگ و کار، 2313است )الوی و دات، 

؛ 2330یابد )فونتانازا،  گیرند، عملکردشان افزایش می افشانی قرار می گردهدارند وقتی در معرض دگر

 اوایل در معموال که شده ذکر 2تاخیری نوع از زیتون در (. خود ناسازگاری1001الوی و همکاران، 

 که درحالی (2331سدلی، ) رود می تحلیل نمو و رشد از قبل جنین و بروز کرده جنین نمو مرحله

زینانلو و همکاران، ) اند کرده بیان گامتوفیتیک نوع از را زیتون در ناسازگاری ن نیزبرخی از محققی

  (.2336؛ الوی، 2330؛ هارتمن و اوپتایز، 2332

 

 انگیزی در زیتون گل

شود. این پدیده با  های درختان میوه و زیتون دیده می در تعداد زیادی از گونه 1آوری پدیده سال

شود. عدم تشکیل  شناخته می 1و متعاقب آن عملکرد پایین در سال نیاور 3آور عملکرد زیاد در سال

باشد  آور از جمله زیتون می های سال آور ویژگی مشترک بیشتر گونه جوانه گل در طی سال

آوری ناشناخته است اما شرایط محیطی و عوامل  (. مکانیسم سال2331)مونسالیس و گلدشمیت، 

انگیزی ممکن است  (. گل2331؛ مونسالیس و گلدشمیت، 2333رنیر، انگیزی موثرند )ب درونی روی گل

آور کنترل شود. در زیتون حذف بذر میوه قبل از سخت شدن  توسط بذرهای تولید شده در طی سال

(. 2336کند )استوت و مارتین،  های حاوی بذر، تشکیل میوه را تحریک می هسته در مقایسه با میوه

ها منتقل شده و مسئول  ست که ترکیبات تولید شده توسط بذر به جوانهها این ا تفسیر غالب آزمایش

های درون میوه درست قبل از مرحله سخت شدن  انگیزی هستند. در پژوهشی هسته بازدارندگی گل

هسته در درختان آور رقم مانزانیال حذف شدند، درختان در سال بعد، مجدد گل دهی داشتند )فرناندز 

 ( .2331اسکوبار و همکاران، –

دهی اهمیت دارد. زمان  انگیزی و بهبود میوه یافتن دالیل تناوب باردهی به منظور تعیین زمان گل

انگیزی و  دقیق انگیزش گل در زیتون ناشناخته است. عوامل محیطی در طول زمستان در گل

قوع سرما شروع آغازی در زیتون در اوایل نوامبر )اوایل آبان ماه(، قبل از و آغازی نقش دارند. گل گل

آغازی در آن اتفاق افتاده تنها برای شکستن خواب نیاز  ای که گل شود و دماهای پایین در جوانه می

شود بنابراین در سال بعد فقط  آور تقریباً رشد رویشی دیده نمی (. در سال2332است )رالو و مارتین، 

تشکیل جوانه گل به یک سری  (.1005شود )گلدشمیت،  ها گل دیده می در نقاط محدودی روی شاخه

های انتهایی و محوری نیازمند است. نمو جوانه گل یک سری  تغییرات در الگوی تمایزی جوانه

                                                           
1 Late acting self-incompatibility  
2 Alternate-bearing 
3  on 
4  off 
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فرآیندهای پیچیده هستند که توسط دو مرحله فیزیولوژیکی بارز مشخص می شوند6 الف( مرحله گل 

 (. 2333های گل )برنیر،  آغازی و ب( مرحله نمو جوانه

های گل برای فصل آتی دارند و پیشنهاد  داری روی رشد و نمو جوانه حال نمو اثر معنیهای در  میوه

های درختان  های در حال رشد و نمو یک منبع مصرف قوی هستند که در بیشتر گونه شده که میوه

( اما در 2331کند )مونسالیس و گلدشمیت،  ها با رشد رویشی رقابت می میوه برای جذب متابولیت

های آور و ن ارتباط کامالً واضح و معنی دار نیست. تعدادی از محققین همبستگی بین سالزیتون ای

( و افزایش در 1001ها )پریتسا و وویاتزیس، ها، پلی آمین های اولیه مثل کربوهیدرات نیاور و متابولیت

زیتون و انگیزی  (. گل1000مقدار نشاسته در طی زمستان را گزارش نمودند )دالروزا و همکاران، 

باشد )رالو و مارتین،  های رویشی به زایشی شبیه اکثر درختان میوه در فصل تابستان می تمایز جوانه

های دیگر،  (. برخی از پژوهش2336؛ پرویتی و تومبزی، 2331اسکوبار و همکاران،  -؛ فرناندز2332

زیاد قبل از سخت شدن انگیزی زیتون در تابستان را تایید نموده و بیان گردید که به احتمال  گل

 (. 2336؛ تومبزی و کارتچینی، 2336باشد )استوت و مارتین،  هسته می

های درختان نیاور در مقایسه با درختان آور در اوایل مرداد ماه مشاهده شد. هم  افزایش در اندازه جوانه

ر معنی داری بین به طو 2ر ان ایآهای درختان نیاور در مقایسه با درختان آور مقدار  چنین در جوانه

(. مطالعات بافت شناسی و بافت 2330ماه های تیر و مرداد افزایش داشته است )ناوارو و همکاران،

انگیزی درختان زیتون، تفاوت زود هنگام بین میزان هورمون سیتوکینین درختان  گل 1ایمنی شناسی

ای محوری درختان نیاور به ه آور و نیاور را آشکار ساخت. زآتین تجمع یافته فقط در مریستم جوانه

نیز دیده  آر ان ایشد. هم زمان سیگنال قوی  ویژه در تیر ماه، در مرحله سخت شدن هسته مشاهده 

ها با  انگیزی مرتبط بوده و انطباق آن با گل ان ای  آرشد. تجمع هورمون سیتوکینین و سیگنال قوی  

های رویشی به  تعیین زمان تبدیل جوانهمرحله فنولوژیکی رشد و نمو، یک ابزار مناسبی را برای 

 (.1003کند )آندرئینی و همکاران،  زایشی مشخص می

( در طول مراحل GA3& GA4اسید جیبرلیک ) اسید ایندول استیک وزآتین، اسید آبسیزیک،  غلظت

آور و  ها( هم در درختان ها و میوه ها، گره های مختلف )برگ آغازی( و اندام انگیزی، تمایز و گل نمو )گل

انگیزی و غلظت اسید  غلظت اسید ایندول استیک در مرحله گل. هم درختان نیاور زیتون متفاوت است

اسید آبسیزیک، زآتین و اسید جیبرلیک در مرحله تمایز یابی در باالترین سطح قرار داشت. غلظت 

باالتر بود  در سال آور GA3در سال نیاور و غلظت  GA4زآتین و اسید آبسیزیک،  ،ایندول استیک

 .(1001 ،و همکاران 3اولگر)

                                                           
1  RNA 
2  Immunocytochemistry 
3
 Ülger 



 31 89  سال،  دو ، شمارهیکدوره       

 
 

 

  

 

41 

 

لید و فرآوری زیتون  نشرهی تو

( ارائه شد. بر اساس این تئوری 2336انگیزی در زیتون توسط الوی ) ای بودن گل تئوری دو مرحله

انگیزی که به دلیل نیاز به  انگیزی )القا و تحریک( در فصل تابستان و مرحله دوم گل مرحله اول گل

انگیزی، در شرایط مساعد آب و هوایی در طی دو فصل  گلافتد. پدیده  سرما در فصل زمستان اتفاق می

های گل با فاکتورهای درونی تابستان و شرایط بیرونی زمستان  شود. عالوه براین تمایز جوانه کامل می

 (.2ارتباط دارد )شکل 

های بافت شناسی و بافت شناسی ایمنی  انگیزی در درختان زیتون به روش مطالعه پدیده گل

در درختان ( را تایید نمودند. 2336تئوری ارائه شده توسط الوی ) (1003همکاران، )آندرئینی و 

 آر ان ای()انگیزی است. این مرحله با تجمع هورمون سیتوکینین و  زیتون اولین مرحله رشد و نمو، گل

آید. مرحله دوم در طول فصل  مشخص گردیده و در فصل تابستان )در طی تیر ماه( به وجود می

گیرد. نتیجه این که در درخت زیتون تمایز جوانه گل از یک سری  در مرحله رکود قرار میزمستان 

 فاکتورهای درونی و محیطی تاثیر می پذیرد.

 

 
 6 اثر شرایط محیطی روی مراحل توسعه رویشی و زایشی در درختان زیتون 2شکل 

 

های مختلف زراعی،  اده از تکنیکها و ارقام مختلف زیتون و استف زیست  تحقیقات انجام یافته در بوم

های گل زیتون را از اواخر دی تا بهمن ماه نشان داده است. دوره زمانی مذکور نشان  تمایز جوانه

های گل و پیشرفت آن یک عامل اساسی  های پایین در شروع تمایز جوانه دهد درجه حرارت می

وی زیتون رقم گملیک نشان داد که های بافت شناسی دو ساله ر (. بررسی2336باشد )گرانادوس،  می

آور و نیاور در اواخر  های گل )کاسبرگ، گلبرگ، پرچم و مادگی( در سال زمان تمایز و رشد جوانه

 (.1023باشد )مرت و همکاران،  اسفند می

 
 ضرورت و اهمیت

هدف از احداث باغ زیتون تولید محصول اقتصادی است. آگاهی از پدید شناسی )فنولوژی( گل کمک 

زیادی به مدیریت صحیح باغ و در نهایت عملکرد اقتصادی خواهد کرد. بدون شک دانستن 

افشانی و تشکیل میوه دنبال آن گرده نقش عوامل مؤثر بر تشکیل گل و مراحل تکوین آن و به



 31 89  سال،  دو ، شمارهیکدوره       

 
 

 

  

 

42 

 

لید و فرآوری زیتون  نشرهی تو

های زیتون به  کمک بسیار زیادی به تولید محصول اقتصادی خواهد کرد. از نظر سازگاری گل

شوند. بنابراین آگاهی از میزان سازگاری و  دسازگار نسبی و خودسازگار تقسیم میخودناسازگار، خو

ها  ناسازگاری ارقام، شناسایی ارقام گرده دهنده مطلوب و عوامل موثر بر انگیزش، آغازش و درصد گل

های زیتون و تولید محصول با عملکرد باال و کیفیت مطلوب الزم و  کامل برای بهبود مدیریت باغ

ی است. بنابراین الزم است که کشاورزان و زیتون کاران تا حدودی اطالعاتی در خصوص ضرور

 افشانی و عوامل مؤثر بر آن داشته باشد. گرده

 

 دستورالعمل کاربردی

 های آور )پر محصول( نیاز به تنک میوه خواهد بود. در سال .2

از حد کودهای نیتروژنه ویژه مصرف بیش  های کم محصول )نیاور( از آبیاری زیاد و به در سال .1

 اجتناب شود.

های گرم باید با استفاده از روغن ولک یا دورمکس نیاز سرمایی بر  در صورت داشتن زمستان .3

 طرف گردد.

 های گرم از ارقام با نیاز سرمایی پایین استفاده شود. در مناطقی با زمستان .1

 
 نتایج کاربردی 

انگیزی و تشکیل میوه  عث جلوگیری از گلهای فراوان با های پر محصول وجود میوه در سال .2

 برای سال بعد خواهد شد.

های کم محصول آبیاری زیاد و مصرف بیش از حد کودهای نیتروژنه باعث جلوگیری  در سال .1

 انگیزی و تشکیل میوه برای سال بعد خواهد شد. از گل

درختان دارای  شود و های گرم نیاز سرمایی برای تمایزیابی جوانه گل تأمین نمی در زمستان .3

 دهد. نر شده یا اصالً گل نمی  گل
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