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لید و فرآوری زیتون  نشرهی تو

 کرمانشاه استان  کشت توسعه مناطق  در انتخاب ارقام زیتون کنسروی مناسب

 *1امیریابوالمحسن حاجی

  2اله غالمیرحمت

 3مرزبان نجفی

 

 چکیده

 خارجی و  بومی  دومنظوره  و کنسروی   ژنوتیپ و  رقم23 خصوصیات میوه منظور بررسیاین تحقیق به

  مدت سه سال  به  توسعه کشت زیتون دراستان کرمانشاه ارقام مناسب کنسروی و انتخاب برای زیتون

 شامل6  های بومی ژنوتیپ و  ارقام انجام شد.  ذهاب سرپل   شهرستان ایستگاه تحقیقات زیتون داالهو در 

 سویالنا،  کنسروالیا، شامل6 خارجی  ارقام  بودند. شنگه  و  زردزیتون   ، آباد زردعلی ،1گرگان ،2گرگان  ماری، 

  از صفات بودند. برخی   ماوی و دافنولیا کاالماتا، گروسان، حامد، ژلوت، دان، مانزانیال، میشن، نولیا،واال

های ارزیابی و تمایز زیتون مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج آزمایش استفاده از شاخص با زایشی میوه 

از جمله  مهم زایشی فاتصاز   ذهاب روی برخی سرپل خشک و  رمی گهوا و آب  طیراداد که ش نشان

ارقام زیتون سازگار با  است.  تاثیرگذار بوده  و عملکرد میوه  هسته  میوه، نسبت گوشت به  وزن و اندازه 

مانزانیال،   . ارقام کنسروالیا، از میزان روغن پایینی برخوردار بودند ذهاب  سرپل  شرایط آب و هوایی

کنسرو  ارقام دیگر برای فرآوری و  نسبت به  فات مورد مطالعهاز ص و ژلوت در برخی   سویالنا، زردزیتون

با  تر بین چهار تا شش گرم ارقامی  کنسروالیا با میانگین وزن میوه تر بودند. ارقام ژلوت و مناسب  زیتون

را ارقام ژلوت، مانزانیال  هسته  به  بندی شدند. بیشترین نسبت گوشت  دسته  متوسط  وزن میوه 

در   بودند. بیشترین عملکرد سه ساله میوه  دارا 3/3و 5/1،1/1بترتیب با میانگین نسبت وکنسروالیا 

دارا بودند. در بین ارقام مورد   کیلوگرم 3/13و 03/16درخت را ارقام کنسروالیا و سویالنا به ترتیب با 

-معرفی می ذهابعنوان رقم سازگار با شرایط آب و هوایی شهرستان سرپلپژوهش، رقم زرد زیتون به

 گردد. 

 سازگاری. کنسرو، رقم، ژنوتیپ، ، زیتون  کلمات کلیدی:

                                                           
سازمان تحقیقات، آموزش و  مربی پژوهشی، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، 2

 رویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران.ت

سازمان تحقیقات،  استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه،  1

 آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران.
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  منابع طبیعی کرمانشاه،بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و   3

 کشاورزی، کرمانشاه، ایران.
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لید و فرآوری زیتون  نشرهی تو

 مقدمه

الهه   ونانی    متون در  که طوریهب است.  بوده انیشنیپ  مقدس نزد  درختی  (.Olea europaea L)     تونیز

ته است آنرا غرس نموده و کشت و فواید آن را با خرد خود به مردم آموخ "پالس آنتا"عقل و صلح  

  دلیل  به  آن  اهمیت  که است ای  مدیترانه        مناطق  میوه  درختان (. زیتون از جمله 2316)درویشیان، 

  را برای  بهداشتی الزم  گواهی  زیتون   روغن   است. از آن  و روغن حاصل   میوه  و بهداشتی  غذایی  خواص

آمریکا را به  متحده   ( ایالت (FDAغذا و دارو   ازمانس   توسط  و عروقی   قلب  هایاز بیماری  محافظت

(. 1023 و همکاران،  2است )ترکاز اکثر کشورها قرارگرفته  توجه  وردم کار آن  و  و کشت  آورده   دست 

 20523310 حدود 1023سطح زیرکشت زیتون درسال 1آمارنامه سازمان خواروبار جهانی فائو براساس  

  است. در دنیا بوده  هکتار   هر  در   کیلوگرم  1/1003با عملکرد   تن میوه 12066061هکتار و با تولید 

تن  31305 هکتار و با تولید 56335 حدود در ایران   زیتون  زیرکشت  سطح    آمارنامه همان    براساس 

ون المللی روغن زیت انجمن بین ,FAO).1023بوده است ) در هکتار کیلوگرم  2501میوه با عملکرد 

(IOOC تولید روغن زیتون ) کنسرو   تن   1152500تن و 3232300 ( حدود1023) کل دنیا را در سال

 است.  زیتون اعالم کرده 

بوده  تن تولید کنسرو زیتون 36000تن و  3000 در ایران  روغن زیتون   تولید  آمارنامه   همان براساس  

تن  3/2153هکتار با تولید  361کرمانشاه  (. سطح زیر کشت زیتون در استانIOOC ,1023)است  

ذهاب، داالهو، ثالث های )قصرشیرین، سرپلکیلوگرم در هکتار در شهرستان 1235میوه و با عملکرد 

 در2336در سال    (. از میزان تولید میوه زیتون2331باباجانی، گیالنغرب و پاوه بوده است )بی نام،

است  روغن بوده  تولید برای  بقیهدرصد  5/3و  هیه کنسروبرای ت درصد 5/36 استان کرمانشاه حدود

 (.2336)گزارشات منتشر نشده، 

بین ارقام زیتون از   های گذشته و با توجه به اینکهبه افزایش سطح زیر کشت زیتون طی دهه  با توجه

اری و های فنولوژیک جهت تعیین سازگنظر ژنتیکی و نیازهای محیطی اختالف وجود دارد. لذا بررسی

 زرد ارقام کهطوریباشد. بهبومی کردن ارقام تجارتی از مسائل مهم طرح توسعه کشت زیتون می

 آن منطقه در را زیر کشت سطح ترینشانتخاب و بی زیتون و روغنی رودبار برای منطقه شمال کشور

 ارقام ور سازگاری زیادی به منظ ایهزمایش(. آ2313، )میرمنصوری  باشندمی دارا علیا( و طارم )رودبار

که رقم چماللی در   داد  تونس نشان کشور در  شده  نجاما است. آزمایش  انجام شده در بیشتر کشورها 

ای دارد. عملکرد اقتصادی قابل مالحظه  متر بارندگی سالیانهمیلی 100مرکز و جنوب تونس با وجود

که طوریاند. به و خشک نشان داده رمهای گبرای محیط ارقام زیتون سوریه سازگاری خود را همچنین

                                                           
1   Tarkaz 
2   FAO 
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لید و فرآوری زیتون  نشرهی تو

 با 1باشد. همچنین رقم سورانیبهترین رقم روغنی در شرایط گرم و خشک سوریه می2 رقم کایسی

تواند رقم خوبی در شرایط گرم سوریه روغن باال به شرط تامین رطوبت و آبیاری مناسب می درصد

روغنی در  سورانی بهترین رقم  رقم .کندافت پیدا می آن روغن باشد. ولی در شرایط خشک درصد

به نظر  دارد. متر بارندگی سالیانه وجودمیلی 300در مناطقی که  باشد.ای میهای حاشیهشرایط زمین

(. 1001)توبیله،  کندبر شرایط خشکی غلبه می است که بهترین رقم کنسروی 3آید رقم ژلوتمی

 ثیر شش ناحیه آب و هوایی منطقه کشت زیتونکردند؛ محققین تا ( بیان1001و همکاران ) 1 خلیف

 درکشور تونس را بر درختان بالغ زیتون رقم چماللی بررسی کردند.

  درخت دیگر  به درختی فنلی روغن از روغن و ترکیبات پلی داد متوسط وزن میوه، عملکرد  نتایج نشان 

یج مطالعات قبلی در خصوص تغییرات است. همچنین این نتا بوده  به ناحیه دیگر متغیر   ای از ناحیه  و

کند، در ارزیابی ( بیان می2333) 5اسفاکس را تایید کرد. تومبزی کلونی در رقم چماللی در ناحیه

  ترکیب شرایط  از متاثر   رسیدن میوه  مشخص گردید که  سلولی  های آنزیم فعالیت  و   تغییرات بافتی میوه

تواند موثرتر از بوده است.که این موضوع می شرایط کشتفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آب و هوای 

کند، مشخصه ارقام ( بیان می1003) 6ها باشد. تیریوزهای ژنتیکی قوی ارقام بر رسیدگی میوهکنترل

در "است. غلظت قند معموال 21تا  5دامنه  در نسبت گوشت به هسته "های کنسروی معموالزیتون

تا  21درصد است. درصد روغن ارقام کنسروی نسبتاً کم، و بین  6تا  5و بین   گوشت زیتون باال بوده

درصد در وزن تر میوه است. مقدار روغن بیشتر برای نگهداری کنسرو زیتون خسارت زا بوده و  10

گوشت میوه زیتون باید سفت  "معموال .شده و میوه زیتون نرم می شود باعث تغییر طعم محصول

تواند درحین کنسرو سازی و مراحل نگهداری بعدی شت میوه میباشد. زیرا خصوصیات سفتی گو

از گوشت به راحتی جدا شود. همچنین بافت اپیدرمی پوست   هسته باید   مفید باشد. در ارقام کنسروی

 را داشته باشند.   آوری )االستیکی( درحین عملیات فرآوریها بایستی نازک بوده که خاصیت کشمیوه

 

 ضرورت و اهمیت

 

از صفات میوه  های مناسب زیتون در منطقه و ثبت برخی ارقام و ژنوتیپ یق به منظور انتخاب تحق این

مدت سه سال در منطقه گرم و دومنظوره به  و  ارقام تجارتی بومی و خارجی زیتون کنسروی از  رقم  23

ل ذهاب انجام استان کرمانشاه و در محل ایستگاه تحقیقات زیتون داالهو سرپ  خشک سرپل ذهاب در

  گرفت.

                                                           
1   Qaisi 
2  Sorani  
3   Jlot 
6  Khalif 
1 Tombesi 
2  Therioes 
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لید و فرآوری زیتون  نشرهی تو

دقیقه شمالی و طول  30درجه و 31آزمایش در ایستگاه تحقیقات زیتون داالهو با عرض جغرافیایی  این

غرب  کیلومتری  1متر از سطح دریا و در 560دقیقه شرقی با ارتفاع 52و  درجه  15جغرافیایی 

ساله  3تا  6ن تحقیق درختان ای ذهاب در استان کرمانشاه انجام شد. مواد آزمایشی شهرستان سرپل

های بومی های بومی و خارجی کنسروی و دومنظوره بودند. ارقام و ژنوتیپژنوتیپ از زیتون رقم و  23

خارجی   آباد، زرد زیتون و شنگه بودند. ارقام ، زردعلی1، گرگان2شامل6 ماری، گرگان

، 3، کاالماتا3، گروسان1، ژلوت، حامد6ان، د5، مانزانیال1، میشن3، واالنولیا1، سویالنا2شامل6کنسروالیا

 بودند. 22و دافنولیا20ماوی 

ـای کامـل ه قالـب طـرح بلوکمدت سه سال در به 2333تا 2336های سالاین تحقیق در طی  

  یک مشاهده درهر تکرار انجام گردید. با سه تکرار و در طی دو آزمایش جداگانه با شش و تصادفی

(. IOOC، 1001شدند )    گیریهای ارزیابی و تمایز زیتون اندازهاز شاخص با استفاده  خصوصیات میوه

از  "های مختلف با توجه به بارندگی حدوداای در سالبار به روش آبیاری قطرهآبیاری هر دو روز یک

مدت اوایل اردیبهشت ماه زمان توقف تقریبی بارندگی تا اوایل آبان ماه زمان شروع مجدد بارندگی به

 صورت مکانیکی و شیمیایی انجام گردید. های هرز بهساعت در روز انجام شد. مبارزه با علفشش 

کود کامل  دو بار همراه با در هزار 5/2های نباتی با سم مربوطه هرساله با غلظت منظور مبارزه با کنهبه

گیری شده شامل6 صفات اندازه .پاشی گردیدنداز تشکیل میوه و پانزده روز بعد درختان محلول بعد

نسبت گوشت به هسته و عملکرد میوه بوده است. بدین ترتیب   میوه، وزن میوه، و  وضعیت تشگیل گل

شاخه در  1که در اوایل فصل رشد بعد از نمایان شدن گل آذین ها و قبل از باز شدن گل ها تعداد 

ین تعداد گل آذین در طور تصادفی انتخاب و بر این اساس میانگهای مختلف در هر درخت بهجهت

شاخه، تعداد گل و گل کامل در گل آذین شمارش شد. سپس یک ماه پس از زمان تلقیح و تشکیل 

ها بر اساس درجه ها بر اساس گل کامل در شاخه محاسبه گردید. میوهمیوه درصد تشکیل میوه

-ت مختلف درخت بهرسیدگی ارقام از اوایل شهریورماه تا اواسط آبان ماه در طی سه مرحله از جها

عدد میوه و پس از انتقال به آزمایشگاه با ترازوی دیجیتالی ده  200صورت تصادفی برداشت به تعداد 

 گیری شدند.هزارم وزن و با کولیس طول و عرض آنها اندازه

                                                           
3  Konservolea  
4  Sevillana  
3  Valanolia 
4  Mission  
5   Manzanilla  
6  Dan 
7  Hamed  
8 Grossanne 
9 Kalatma 
10 Mavi 
11  Dafnolia 
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لید و فرآوری زیتون  نشرهی تو

عملکرد درختان هر رقم در زمان برداشت به صورت جداگانه در هر درخت توزین و برحسب کیلوگرم  

مترمربع مساحت مقطع عرضی تنه دید. ضریب کارائی عملکرد برحسب وزن میوه بر سانتیمحاسبه گر

(. کلیه عملیات زراعی از جمله آبیاری، تغذیه و مبارزه با آفات و 2310محاسبه گردید )رسولزادگان،

 های وزن میوه، نسبت گوشت به هسته وداده .در همه درختان انجام گرفت   طور یکسانها بهبیماری

مورد تجزیه و تحلیل  Mastatcباشند. با نرم افزار آماری ارقام کنسروی مهم می در انتخاب  عملکرد که 

 آماری قرار گرفتند.

 

 نتایج کاربردی

های مورد مطالعه نشان داد میوه در ارقام و ژنوتیپ و  فنولوژی وضعیت تشگیل گل و   ت بیولوژیمطالعا

در  گل و زمان تمام اردیبهشت ماه اول شکوفایی گل نیمه ین،اول فرورد دهه آذین درکه ظهور گل

های انجام آزمایش متفاوت بود های محیط در سالمتاثر از درجه حرارت  اردیبهشت ماه دوم  نیمه

داشت.  ادامه  نیز در دهه دوم تا سوم خردادماه در ارقام مختلف  (. شروع سخت شدن هسته1و2)جدول

ترتیب ( به2333تا 2336ردین ماه در طی سه سال انجام آزمایش )حرارت در فرو متوسط درجه 

 2/11ترتیب )به  گراد و متوسط درجه حرارت اردیبهشت ماه نیز( درجه سانتی3/21و 3/23، 05/25)

( بیان می کنند که 2332( و صادقی)2333)2و ویاتیز1گراد بود. پرولینگ( درجه سانتی6/11، 1/13،

درجه حرارت مناسب برای گلدهی، گرده افشانی و    گراد محدودهدرجه سانتی   11تا  23درجه حرارت 

افشانی و تلقیح ماه زمان باز شدن، گردهتلقیح گل زیتون است. درجه حرارت ثبت شده در اردیبهشت

های روزانه با گل زیتون در ایستگاه تحقیقات زیتون داالهو نشان دادکه میانگین درجه حرارت

گراد بوده درجه سانتی 3/13تا  2/11ترتیب در دامنهدر سه سال انجام آزمایش بهاختالفات جزئی 

 است.

گیری شده میوه ها در خصوص صفت اندازهژنوتیپ و   ارقام  تجزیه واریانس تشکیل شده بین جدول 

های مختلف در وزن میوه، نسبت گوشت به هسته و عملکرد از نشان داد که تفاوت بین ارقام در سال

 دار بوده است.حاظ آماری در سطح یک درصد معنیل

 

 

 

 

                                                           
1
  Porlingis  

2
  Voyiatzis  
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لید و فرآوری زیتون  نشرهی تو

 قاتیتحق  ستگاهیابومی و خارجی در  های و ژنوتیپ  ارقام  شده یریگ اندازه صفات و مطالعه مورد ارقامی ژگیو -2 جدول

 (2333تا  2336های )بین سال (ذهاب)سرپل  داالهو تونیز

 

 ای رقم

 پیژنوت

 نوع منشاء

 مصرف

 وهیم وزن

 (گرم)

 بتنس

 گوشت

 هسته به

 وهیم عملکرد

 دردرخت

 (لوگرمیک)

 وهیم شکل

 عرض/طول

 هماد در روغن

 )%(تر

 دنیرس

 وهیم

 1-3 یکنسرو رانیا یمار

 زری

1-1 

 نییپا

5/3-3 1-5/2 

 دهیکش

5/1-1 

 نییپا

 زودرس

 مهرماه

 5/2-5/1 یکنسرو رانیا 2گرگان

 زیر

5/1-1 

 نییپا

1-1 6/2-1/2 

 یضویب

5/20-6 

 نییپا

 ررسید

 رماهآذ

 1/2-3/2 دومنظوره رانیا 1گرگان

 زیرخیلی 

6/2-1/2 

 نییپا

1-3 5/2-1/2 

 یضویب

21-5 

 نییپا

 ررسید

 آذرماه

 5/1-3 دومنظوره رانیا آباد یعل زرد

 زیر

5/3-5/1 

 نییپا

5/3-1 5/2-3/2 

 یضویب

5/3-1 

 نییپا

 زودرس

 مهرماه

 زرد

 تونیز

 5/1-3 دومنظوره رانیا

 زیر

5/3-3 

 نییپا

3-3 3/2-3/2 

 یضویب

3-5 

 نییپا

 زودرس

 مهرماه

 5/1-5/3 دومنظوره رانیا شنگه

 زیر

5/3-1/1 

 نییپا

3-3 3/2-3/2 

 یضویب

20- 6 

 نییپا

 زودرس

 مهرماه

 1-1/1 دومنظوره ونانی ایکنسروال

 متوسط

3/3-1/3 

 نییپا

13-25 5/1-5/2 

 دهیکش

5/23-3 

 نییپا

 زودرس

 مهرماه

 1-5/3 یکنسرو ایاسپان النایسو

 زیر

1/3-5/1 

 نییپا

11-3 5/2-3/2 

 یضویب

1/23- 3 

 نییپا

 ررسید

 آذرماه

 2-5/2 دومنظوره ونانی ایواالنول

 زیر یلیخ

5/2-2 

 نییپا

5/1-5/1 1-5/2 

 دهیکش

3-5 

 نییپا

 رس  متوسط

 ماهآبان

 1-3 دومنظوره کایآمر شنیم

 زیر

5/3-5/1 

 نییپا

5/23-1 1/2-3/2 

 یضویب

3/21- 1 

 نییپا

 ررسید

 آذرماه

 1-5/3 یکنسرو ایاسپان الیزانمان

 زیر

1/1-5/3 

 نییپا

23-5/1 1/2-3/2 

 یضویب

21-5/6 

 نییپا

 رس  متوسط

 ماهآبان

 1-5/3 دومنظوره هیسور دان

 زیر

3/3-1 

 نییپا

23-3 6/2-5/2 

 دهیکش

3-1 

 نییپا

 زودرس

 مهرماه

 5-1/6 یکنسرو هیسور ژلوت

 متوسط

5/5-5/3 

 نییپا

21-6 1/2-5/2 

 دهیکش

6-5/5 

 نییپا

 زودرس

 مهرماه

 1/1-1/1 یکنسرو مصر حامد

 زیر

1/3-1 

 نییپا

21-5/6 6/2-5/2 

 دهیکش

5/3-1 

 نییپا

 زودرس

 مهرماه

 5/1-3 دومنظوره فرانسه گروسان

 زیر

1-3 

 نییپا

30-3 3/2-1/2 

 یکرو

5/3-6 

 نییپا

 زودرس

 مهرماه

 کاالماتا

 (کاالمون)

 1-1 یکنسرو ونانی

 زیر

5/1-3 

 نییپا

31-1 6/2-1/2 

 یضویب

3-5/1 

 نییپا

 زودرس

 مهرماه

 3/1-3 دومنظوره هیترک یماو

 زیر

5/3-5/1 

 نییپا

5/6-2 5/2-1/2 

 دهیکش

3-5 

 نییپا

 رس  متوسط
 ماهآبان

 1-3 دومنظوره ونانی ایدافنول

 زیر

5/3-1 

 نییپا

23-5 6/2-3/2 

 یضویب

3-5 

 نییپا

 رس  متوسط

 ماهآبان
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لید و فرآوری زیتون  نشرهی تو

 ذهاب(گل و تمام گل ایستگاه تحقیقات زیتون داالهو )سرپل آذین، شکوفاییزمان ظهور گل -1جدول 

 (2333تا 2336های )در سال 
 تمام گل شکوفایی گل ظهور گل آذین سال

 اردیبهشت 25تا 3 اردیبهشت 22تا  3 فروردین 22تا  5 2336

 اردیبهشت 23تا  1 ا اردیبهشت0تا  2 فروردین 3اسفند تا  16 2331

 اردیبهشت 23تا22 اردیبهشت 25تا  1 فروردین 25تا  1 2333

 

 وزن میوه

گرم  1/1و  1/5مقایسه وزن میوه بین ارقام نشان داد که ارقام ژلوت و کنسروالیا به ترتیب با میانگین 

  تر میوهکمترین وزن  گرم 2/2 دارای بیشترین وزن تر میوه در بین ارقام بودند. رقم واالنولیا با میانگین

وزن تر  (IOOC)گرداشتند. براساس توصیف  گرم 16/3تا  11/2ارقام وزن میوه بین  را دارا بود. سایر

با وزن باال  عنوان ارقامی گرم به 3ریز و ارقام با وزن تر میوه باالی   عنوان ارقام گرم به 1میوه کمتر از 

ارقامی با  عنوان هگرم ب 6تا  1ژلوت و کنسروالیا با میانگین وزن میوه بین  شوند. ارقام دسته بندی می

، دان، میشن، حامد، دافنولیا، شنگه، سویالنا، زرد 2بندی شدند. ارقام گرگانمتوسط دسته  وزن میوه

گرم  1تا  1آباد، گروسان، مانزانیال، کاالماتا، ماری، زرد زیتون و ماوی با میانگین وزن میوه تر بینعلی

و واالنولیا با میانگین وزن تر میوه کمتر  1د. ارقام گرگانبندی شدن های ریز دستهمیوه  با عنوان ارقام به

استان   ذهابو در منطقه سرپل بندی شدههای خیلی ریز دستهعنوان ارقامی با میوهگرم به 1از 

 (.2باشند )شکلزیتون نمی ارقام کنسروی مناسب کرمانشاه

 

 از نظر میانگین صفات ندارندارقام دارای حروف مشترک تفاوتی *

 ارقام بومی و خارجی زیتون در میانگین وزن میوه -2شکل 
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لید و فرآوری زیتون  نشرهی تو

 نسبت گوشت به هسته

یکی از صفات مهم ارقام کنسروی نسبت گوشت به هسته است. میانگین نسبت گوشت به هسته در 

ترین نسبت گوشت به بیش 1/1، 5/1ترتیب با میانگین بین ارقام نشان داد که ارقام ژلوت و مانزانیال به

دارای کمترین نسبت  3/2و  6/2، 1/2بترتیب با میانگین  2، واالنولیا و گرگان1هسته و ارقام گرگان

را  3/3تا  5/1گوشت به هسته در بین ارقام را دارا بودند. سایر ارقام نسبت گوشت به هسته بین 

قرار دارد  21تا  5ر دامنه بین د "(. نسبت گوشت به هسته در ارقام کنسروی معموال1داشتند )شکل 

 (.1003)تیریوز، 

 

 ارقام دارای حروف مشترک تفاوتی از نظر میانگین صفات ندارند

 بومی و خارجی زیتون ارقام در میانگین نسبت گوشت به هسته -1شکل 

به  رقام با نسبت گوشتا عنوان به 5نسبت گوشت به هسته کمتر از  (IOOC)گر براساس توصیف 

-نسبت گوشت به هسته باال دسته بندی می ارقامی با عنوانبه باال به20هسته کم و ارقام با نسبت 

متوسط  .یک صفت مطلوب محسـوب مـی شـود ارقام گوشت به هسته در بودن نسبت باال شوند.

 نظر گرفته شـده و رد 2/20 تـا 2/5 از "کنسـروی معمـوال ارقام مختلف نسبت گوشت به هسته در

دراین تحقیق جزء  ارقام تحت بررسی همه (.2363)میرمنصوری،  مـی باشـد 2/3 آن مطلـوبمیزان 

حد  در یا هرگـاه شـرایط محیطـی فراهم نباشدبندی شدند. ارقام با نسبت گوشت به هسته کم دسته

 ت افـزایش خواهد یافتبـه گوشـ نسـبت هسـته، نداشـته باشـد برای رشد گیاه وجـود آن بهینه

 ذهاب نشان( در منطقه سرپل2333تا 2336(. نتایج آمارهای سه ساله هواشناسی )2332)صادقی، 

های بحرانی باال ویژه درجه حرارتو خشک منطقه سرپل ذهاب به گرم که تاثیر شرایط آب و هواییداد

های مختلف بر روی تشکیل و لسا شهریورماه( طی های )تیر، مرداد وو رطوبت نسبی پایین در ماه

حرارت  داری داشته است. متوسط درجهرشد و نمو میوه در ارقام تجارتی زیتون تاثیر معنی

 گراد بودهدرجه سانتی 6/32های )تیر، مرداد و شهریور( باالیماه   (2333تا 2336سه ساله )
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لید و فرآوری زیتون  نشرهی تو

است  درصد بوده 2/16ور( های )خرداد، تیر، مرداد و شهریساله ماه متوسط رطوبت نسبی سه است.

گراد در سرپل درجه سانتی 25 بیان داشتندکه درصد فراوانی دمای کمتر از (2336و زینانلو ) روشن

درصد در طی  23گراد با فراوانی درجه سانتی 30درصد و وقوع دمای باالتر و مساوی 36ذهاب حدود 

گردد. بنابراین شرایط ها میالاز س دهی در برخیمرحله گلدهی منجر به تغییرات در مسائل گل

 تواند بر تجمع گوشت میوه و روغن تاثیرگذار باشد.نامساعد محیطی و در این شرایط گرم و خشگ می

 

 عملکرد

میانگین عملکرد ساالنه درختان در ارقام بومی و خارجی زیتون در شرایط آب و هوایی ایستگاه 

یانگر این است که عملکرد و کارآئی عملکرد در تحقیقات زیتون سرپل ذهاب درآزمایش اول و دوم ب

-که در مقایسه میانگینطوری شود. بهارقام متفاوت بوده و این صفت در ارقام با افزایش سن زیاد می

های عملکرد ارقام بومی و خارجی زیتون در آزمایش اول و دوم به روش دانکن شش سطح مختلف 

کیلوگرم  3/13و  03/16ترتیب با هکرد میوه در درخت بمیانگین بیشترین عمل تشخیص داده شده که

کیلوگرم بترتیب  16/1و 13/1ترتیب با مربوط به ارقام کنسروالیا و سویالنا در رده اول و کمترین آن به

 2است. عملکرد ژنوتیپ گرگان  های اجرای آزمایش بودهدر سال2مربوط به رقم ماوی و ژنوتیپ گرگان

کیلوگرم در هر درخت  03/5به  225/0کیلوگرم در هر درخت با کارآئی  3/3 از میانگین 2336در سال

های واالنولیا، است. با این وجود در ارقام و ژنوتیپ افزایش یافته  2333در سال  631/0با کارآئی 

باالتر از یک نرسیده است.  ، شنگه و ماری کارآئی عملکرد با افزایش سن زیاد شده اما به 2گرگان

کنسروالیا کارآئی  میشن و آباد، زردعلی ، زردزیتون،1گرگان ه در ارقام سویالنا، مانزانیال،کدرحالی

 (.3)شکل  است باالتر از یک و بیشتر رسیده به 2333عملکرد با افزایش سن زیاد شده که در سال 

 

 ارقام دارای حروف مشترک تفاوتی از نظر میانگین صفات ندارند

 ساله در ارقام بومی و خارجی زیتون میانگین عملکرد سه -3شکل 
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لید و فرآوری زیتون  نشرهی تو

 دستورالعمل کاربردی

اغلب ارقام سازگار با شرایط آب و هوایی سرپل ذهاب جنبه کنسروی داشته و از میزان روغن پایینی 

برخوردار بودند. بنابراین اهداف توسعه کشت درختان زیتون در مناطق گرم و خشگ مشابه شرایط آب 

تر با تاکید بر توسعه ارقام مناسب کنسروی بوده و امکانات فرآوری و و هوایی سرپل ذهاب باید بیش

انگیزی، نیاز های تولید کنسرو زیتون پیش بینی گردد. مقوله درجه حرارت درخصوص )گلکارگاه

های گرم تابستان )میزان در ماه "سرمایی و رسیدن فیزیولوژیکی( همچنین رطوبت نسبی هوا خصوصا

اع از سطح دریا و تامین نیاز آبی مناسب باید در مناطق توسعه زیتون مشابه تبخیر و تعرق( و ارتف

ارقام و تعیین حد و مرز  ذهاب بیش از پیش در نظر گرفته شود. در معرفی شرایط گرم و خشک سرپل

 کشورهادیگر  وهای گرم کشور استانسازی تجربیات بومیاز   مناطق توسعه زیتون در استان کرمانشاه

طبق  ذهاب استفاده شود.مناطق گرم و خشک دنیا مشابه با شرایط آب و هوایی سرپل به خصوص

عنوان ارقام کنسروی  نتایج بدست آمده در آزمایش اول و دوم ارقام زیتون مانزانیال، سویالنا و ژلوت به

ر این منظوره نسبت به سایر ارقام تحت بررسی دعنوان رقم دو و ارقام کنسروالیا و زرد زیتون به

 تر بودند. آزمایش مناسب

 

 

 

 

 

 

 

 سپاسگزاری

و تامین اعتبار از سوی  1-051-21-01-36232این نتایج برگرفته از اجرای پروژه مصوب با شماره 

است. بدینوسیله از همکاران مرکز تحقیقات و  ترویج کشاورزی بوده  سازمان تحقیقات، آموزش و 

  ذهاب( که امکانو ایستگاه تحقیقات زیتون داالهو )سرپل آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

 گردد.این پروژه را فراهم آوردند، قدردانی می  اجرای
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