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  استان کرمانشاهروغنی برتر زیتون پالسم عرفی ژرمم

 

 2فهدي حویزهنرجس  ، 1غالمیرحمت اله 

  چکیده

و حفاظت و  نداي برخوردار نژادي از اهمیت ویژه  نوان زیر بناي تحقیقات در امر بهذخایر توارثی گیاهی به ع

برنامه  که در این راستا با توجه به این. باشد  المللی بسیار ارزشمند می  ها از دیدگاه ملی و بین  است از آنحر

یکی از نیازهاي اساسی در این برنامه ارائه ارقام  ،باشد  نشاه در حال اجرا میاان کرمتوسعه کشت زیتون در است

خوشبختانه در استان کرمانشاه درختان زیتون با قدمت زیاد و به صورت پراکنده . باشد  سازگار با اقلیم استان می

ولی به علت . دنگرمسیري استان وجود دار  ي جنگلی در مناطق گرمسیري و نیمهها  ر باغات و عرصهو خودرو د

 ها در برنامه توسعه باغات زیتون در استان کرمانشاه مقدور  امکان استفاده از این ژنوتیپ ،عدم مطالعه و بررسی

 اقدام به شناسایی و بررسی خصوصیات هاي زراعی و جنگلی  در مناطق داراي زیتونبه همین منظور  .نبوده است

ات صفدر همین راستا  .انجام گردید ها  در مناطق رویش طبیعی آن  IOCهاي مختلف بر اساس توصیه  ژنوتیپ

دهی و مرحله برداشت میوه   دهی، پس از گل  حل مختلف رشد شامل خواب درخت، گلزایشی و رویشی در مرا

. کدام به عنوان یک ژنوتیپ انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت که هرتعدادي ژرم پالسم زیتون بر روي 

زیتون  هاي برتر  عنوان ژنوتیپبه ،ژنوتیپ 11نهایت تعداد دراستان کرمانشاه ژرم پالسم زیتون  بررسیپس از 

   .ها استفاده نمود هاي اصالحی از این ژنوتیپتوان در برنامه که می شناسایی شدند روغنی،

  ، صفات رویشی، صفات زایشی، کلید شناسایی هاي بومی  زیتون، ژنوتیپ: کلیديهاي  واژه

 

  

                                                           
1
 بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزياستادیار  

 کاري از دانشگاه شهید چمران اهواز فارغ التحصیل دکتري میوه 2
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  مقدمه

). 1381صادقی، (درجه شمالی و جنوبی هستند  45تا  30هاي جغرافیایی  بهترین مناطق کشت زیتون در عرض

در  نور ساعت 3500تا  2600و تابش ساعت آفتابی در سال  1500بهترین محصول زیتون در مناطقی با بیش از 

درجه سانتیگراد براي تولید  20تا  15متوسط دماي سالیانه  ).1381مسچی و همکاران، (آید  به دست میسال 

درجه سانتیگراد به خوبی  35درجه سانتیگراد و حداکثر تا دماي  - 7زیتون حداقل تا دماي . زیتون مناسب است

اد سبب حساس هستند و سرماي زیر صفر درجه سانتیگر البته برخی ارقام زیتون به سرما بسیار. کند رشد می

تا  500دگی سالیانه بین در مناطقی با بارن ).1985، 1هارتمن و ویشر(گردد  ها می صدمه دیدن میوه و درخت آن

هت رشد درخت رطوبت نسبی مناسب ج ).1381صادقی، (متر امکان کشت دیم زیتون فراهم است  میلی 800

تر از  اطق داراي میانگین رطوبت نسبی کمدرصد است و این من 65تا  40یز زیتون حدود خ زیتون در مناطق میوه

زیتون خاکی با بافت متوسط،  به طور کلی خاك مناسب کشت ).1998و همکاران،  2ووینگ(درصد هستند  70

میوه صورت  4بر درصد از استخراج روغن زیتون از میان 95 ).1995، 3اوریو(سنگین و با زهکشی کافی است  نیمه

روغن زیتون به  ).2016و همکاران،  6اینزا-گارسیا(درصد روغن هستند  5و جنین تنها شامل  5بر گیرد و درون می

و اسیدهاي چرب غیراشباع ارزش  Eو  Kو ویتامین هاي ) کلسیم، آهن، پتاسیم و سدیم(دلیل عناصر غذایی 

  ).2017و همکاران،  7گو(غذایی باالیی دارد 

اي برخوردار است و حفاظت و  رثی گیاهی به عنوان زیر بناي تحقیقات در امر به نژادي از اهمیت ویژهذخایر توا

هاي بومی آوري ژنوتیپشناسایی و جمع. باشد حراست از آنها از دیدگاه ملی و بین المللی بسیار ارزشمند می

هاي بومی به دلیل داشتن سازگاري با تیپرود که ژنوشمار میهاي اصالحی به درختان میوه اولین گام در برنامه

                                                           
      

1
 Hartmann and Whisher 

      2 Weiying 
      3 Urio 
      4 mesocarp 
      5 endocarp 
      6 Garcia-Inza 
      7 Guo 
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در خصوصیات ). 2007و همکاران،  1میلر(اقلیم منطقه مورد نظر، اهمیت بسیار زیادي در گزینش ارقام دارد 

باشد، از این رو بررسی صفات کمی ظاهري هر گیاه تحت تاثیر خصوصیات ژنتیکی آن و عوامل محیطی می

باغی و مقاومت  -هاي اصالحی و ایجاد ارقام جدیدتر با صفات مناسب زراعیتواند جهت انجام پروژهگیاهان می

  . تر به شرایط نامطلوب محیطی موثر و مفید باشدبیش

  

  ضرورت و اهمیت

هاي درختی است که در حوزه مدیترانه از نظر اجتماعی ترین گونهیکی از قدیمی) .Olea europaea L(زیتون 

 3000رقم با بیش از  1200کشور،  24منطقه زیتون خیز جهان و  79یتون در ز. و اقتصادي داراي اهمیت است

  ). 2009و همکاران،  2بالدونی(اسم متفاوت وجود دارد 

زیتون یکی از . یکی از اهداف اصلی در کشاورزي ایران، تامین و خودکفایی کشور از نظر روغن خوراکی است

حمل زیاد در برابر شرایط نامساعد محیطی، باال بودن کیفیت هاي بارزي چون تگیاهان روغنی است که با ویژگی

برخی صفات مهم زراعی مثل مقاومت به بیماري . روغن و اهمیت آن از نظر تغذیه بسیار مورد توجه است

ورتیسیلیوم  و آفت مگس زیتون، قوه نامیه و توان مناسب گیاه و قابلیت سازگاري به شرایط مختلف که در ارقام 

 4مکیز :2008، و همکاران 3کوال(وحشی یافت هاي پالسمژرمتوان در شوند را میبه سختی یافت می اصالح شده

  ). 2008و همکاران، 

در کرمانشاه مناطق زیادي وجود دارند که درختان زیتون براي سالیان طوالنی به طور وحشی و خودرو در آن 

این . انداند و با شرایط سازگار شدهها زنده ماندهوتیپاین درختان از میان بسیاري از ژن. اندرشد و نمو کرده

هاي زیستی و غیر زیستی ها داراي پتانسیل خوبی از نظر کیفیت و کمیت روغن زیتون و مقاومت به تنشژنوتیپ

  .دهدگر قرار میانداز خوبی را پیشرو یک اصالحکه امید و چشم. هستند

                                                           
      

1
 Mailer 

        
2
 Baldoni 

        
3
 Colella 

        
4
 Mkize 
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  نتایج کاربردي

متر  1390ر منطقه بابایادگار واقع شده که ارتفاع این منطقه از سطح دریا د این ژنوتیپ: D2 ژنوتیپ - 1

شکل  .است گرم 35/1میانگین وزن میوه  این ژنوتیپ داراي فرم مجنون و تاج متوسط بوده، .باشد می

در این ژنوتیپ در اواسط مهرماه تمامی  .باشد ته بریده می با نوك صاف و) L/W = 41/1( میوه بیضوي

. باشد درصد می 70و درصد گوشت 88/9درصد روغن در ماده تر  .روکیده بودندچسبز و تا حدي  ها میوه

تنها منبع آب مورد استفاده . باشد ، سطح بذر صاف با نوك تیز میگرم5/0 متوسط به طور وزن هسته

  .)1شکل(باشد  این ژنوتیپ، نزوالت آسمانی می

 

  
  

 )دوبابایادگار ( ابایادگاردر منطقه ب D2ژنوتیپ  از برگ ینمای -1شکل

شـکل   .بود گرم 09/3این ژنوتیپ داراي فرم مجنون و تاج متراکم بوده، میانگین وزن میوه  :Ps4ژنوتیپ  - 2

هـا   در این ژنوتیپ در اواسط مهرماه میوه. باشد ته بریده می با نوك صاف و) L/W = 26/1( میوه بیضوي

. باشد درصد می 82درصد و درصد گوشت  55/10تر  درصد روغن در ماده. سبز و فاقد چروکیدگی بودند

  .)2شکل( باشد ، سطح بذر صاف با نوك تیز میگرم 54/0 متوسط به طور وزن هسته
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 )پارك سرپل چهار( سرپل ذهاب  پارك در Ps4  از برگ، میوه و هسته ژنوتیپ ینمای -2شکل

  

شـکل   .بود گرم 90/2، میانگین وزن میوه این ژنوتیپ داراي فرم مجنون و تاج متراکم بوده :Ps5ژنوتیپ  - 3

درصـد و   59/14درصد روغن در ماده تر  .باشد ته بریده می با نوك صاف و) L/W = 41/1(میوه کشیده 

، سطح بذر صـاف بـا نـوك تیـز     گرم 62/0 متوسط به طور وزن هسته. باشد درصد می 73درصد گوشت 

   .)3شکل( باشد می

  

  

  )پارك سرپل پنج( سرپل ذهاب  در پارك Ps5  سته ژنوتیپی از برگ، میوه و هینما - 3شکل
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شـکل   .گرم بود 36/3این ژنوتیپ داراي فرم مجنون و تاج متراکم بوده، میانگین وزن میوه  :Ps8ژنوتیپ  - 4

در این ژنوتیپ در اواسـط مهرمـاه    هامیوه .باشد ته بریده می با نوك صاف و) L/W =53/1(میوه کشیده 

 81درصـد و درصـد گوشـت     76/15درصد روغن در ماده تـر   .د چروکیدگی بودندتغییر رنگ داده و فاق

  .)4شکل( باشد صاف با نوك تیز می ، سطح بذرگرم 63/0 متوسط به طور وزن هسته. باشد درصد می

  

  
   )پارك سرپل هشت( سرپل ذهاب  در پارك Ps8  از برگ، میوه و هسته ژنوتیپ ینمای -4شکل

  

شکل  .بود گرم 48/4یپ داراي فرم مجنون و تاج متراکم بوده، میانگین وزن میوه این ژنوت : Bn6 ژنوتیپ - 5

در این ژنوتیپ در اواسط مهرمـاه  ها میوه. باشد ته بریده می با نوك صاف و) L/W = 47/1(میوه کشیده 

 85درصـد و درصـد گوشـت     96/11درصد روغن در ماده تـر   .تغییر رنگ داده و فاقد چروکیدگی بودند

تنهـا  . باشـد  ، سطح بذر صاف بدون نوك تیـز مـی  گرم 65/0 متوسط به طور وزن هسته .باشد میدرصد 

   .)5شکل( باشد منبع آب مورد استفاده این ژنوتیپ، نزوالت آسمانی می
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  )شش آواره بان( آواره منطقه بان در Bn6  ژنوتیپ از برگ ینمای -5شکل

شکل  .بود گرم 73/1متراکم بوده، میانگین وزن میوه  این ژنوتیپ داراي فرم مجنون و تاج: Ds3 ژنوتیپ - 6

ر ایـن ژنوتیـپ در اواسـط    دهـا   میـوه . باشـد  ته بریده می با نوك برجسته و) L/W = 60/1(میوه کشیده 

 54درصـد و درصـد گوشـت     79/11 درصد روغن در ماده تر .مهرماه تغییر رنگ داده و چروکیده بودند

تنهـا  . باشـد  ، سطح بذر صاف بدون نوك تیـز مـی  گرم 80/0 وسطمت به طور وزن هسته .باشد درصد می

   .)6شکل( باشد منبع آب مورد استفاده این ژنوتیپ، نزوالت آسمانی می

  

  
  )سفید سه ده( سفید منطقه ده در Ds3  ژنوتیپاز برگ، میوه و هسته  ینمای - 6شکل
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شکل  .بود گرم 92/2میانگین وزن میوه این ژنوتیپ داراي فرم مجنون و تاج متراکم بوده، : Ds12 ژنوتیپ - 7

در ایـن ژنوتیـپ در اواسـط    هـا   میـوه  .باشـد  ته بریده می با نوك برجسته و) L/W = 45/1(میوه بیضوي 

 70درصـد و درصـد گوشـت     41/10 درصد روغن در ماده تر .مهرماه تغییر رنگ داده و چروکیده بودند

تنهـا  . باشـد  سطح بذر صاف بدون نوك تیـز مـی  ، گرم 89/0 متوسط به طور وزن هسته .باشد درصد می

  .)7شکل( باشد منبع آب مورد استفاده این ژنوتیپ، نزوالت آسمانی می

  

  

  
  )سفید دوازده ده( سفید منطقه ده در Ds12  از برگ، میوه و هسته ژنوتیپ ینمای - 7شکل

  

شکل  .بود گرم 75/1ن میوه این ژنوتیپ داراي فرم مجنون و تاج متراکم بوده، میانگین وز: Ds13 ژنوتیپ - 8

در این ژنوتیپ در اواسط مهرماه ها  میوه. باشد ته بریده می با نوك برجسته و) L/W = 22/1(میوه کروي 

درصـد   71درصـد و درصـد گوشـت     48/9 درصد روغن در مـاده تـر   .تغییر رنگ داده و چروکیده بودند

تنها منبع آب مورد . باشد با نوك تیز می، سطح بذر صاف گرم 50/0 متوسط به طور وزن هسته. باشد می

 .)8شکل( باشد استفاده این ژنوتیپ، نزوالت آسمانی می
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  )سفید سیزده ده( سفید منطقه ده در Ds13  از برگ، میوه و هسته ژنوتیپ ینمای -8شکل

شکل  .بود گرم 35/2این ژنوتیپ داراي فرم مجنون و تاج متوسط بوده، میانگین وزن میوه : Ds14 ژنوتیپ - 9

در ایـن ژنوتیـپ در اواسـط    هـا   میـوه  .باشـد  ته بریده می با نوك برجسته و) L/W = 27/1(میوه بیضوي 

 68درصـد و درصـد گوشـت     21/8درصد روغن در مـاده تـر    .چروکیده بودند مهرماه تغییر رنگ داده و

تنهـا  . شـد با ، سطح بذر صاف بدون نوك تیـز مـی  گرم 76/0 متوسط به طور وزن هسته .باشد درصد می

 .)9شکل( باشد منبع آب مورد استفاده این ژنوتیپ، نزوالت آسمانی می

  
  )سفید چهارده ده( سفید منطقه ده در Ds14  از برگ، میوه و هسته ژنوتیپ ینمای -9شکل
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 .بـود گـرم   45/2 اج متوسط بوده، میـانگین وزن میـوه  این ژنوتیپ داراي فرم مجنون و ت: Ds15 ژنوتیپ -10

در ایـن ژنوتیـپ در اواسـط    هـا   میـوه . باشد ته گرد می با نوك برجسته و) L/W = 41/1(یضوي شکل میوه ب

درصـد   70درصد و درصـد گوشـت    31/9 درصد روغن در ماده تر .مهرماه تغییر رنگ داده و چروکیده بودند

آب مورد تنها منبع . باشد ، سطح بذر صاف بدون نوك تیز میگرم 73/0 متوسط به طور وزن هسته .باشد می

  .)10شکل( باشد استفاده این ژنوتیپ، نزوالت آسمانی می

  

  
  )سفید پانزده ده( سفید منطقه دهدر  Ds15  از برگ، میوه و هسته ژنوتیپ ینمای - 10شکل

  

 .بود گرم 97/2این ژنوتیپ داراي فرم مجنون و تاج متراکم بوده، میانگین وزن میوه  :Ds16 ژنوتیپ -11

در این ژنوتیپ در اواسط  ها میوه .باشد ته بریده می با نوك برجسته و) L/W = 47/1(شکل میوه کشیده 

 76درصـد و درصـد گوشـت     62/12درصد روغن در ماده تر  .مهرماه تغییر رنگ داده و چروکیده بودند

تنها منبع . باشد ، سطح بذر ناهموار با نوك تیز میگرم 78/0 متوسط به طور وزن هسته .باشد درصد می

  .)11شکل( باشد ورد استفاده این ژنوتیپ، نزوالت آسمانی میآب م
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  )سفید شانزده ده( سفید منطقه ده در Ds16  از برگ، میوه و هسته ژنوتیپ ینمای - 11شکل

  

  گیري نتیجه

ژرم پالسم ژنوتیپ در بین  11در نهایت تعداد  ،برتر استان کرمانشاه روغنیژرم پالسم زیتون ارقام   پس از بررسی

ژنوتیپ  چهار، در نهایت تعداد که. شناسایی شدندزیتون روغنی هاي برتر  به عنوان ژنوتیپاستان کرمانشاه تون زی

، دو شـامل بابایادگـار  شناسایی شـدند کـه    روغنیزیتون هاي برتر  هاي باقیمانده به عنوان ژنوتیپ در بین ژنوتیپ

  .بودند سفید سه و ده آواره شش سرپل هشت، بان  پارك

  العمل کاربرديدستور

توان در احداث باغات زیتون در مناطق گرم استان کرمانشاه میبرتر  روغنیژرم پالسم زیتون ارقام از  - 1

 .و نیمه گرم استفاده نمود

توان در کارهاي اصالحی خصوصا مقاومت به آفات و ذکر شده می روغنیژرم پالسم زیتون ارقام  از - 2

 .بیماري، تنش هاي محیطی استفاده کرد

توان به  را می سفید سه آواره شش و ده سرپل هشت، بان  ، پاركدو بابایادگار، رقم پیشنهادي ارچه - 3

  .کشت کردمتحمل خشکی در استان کرمانشاه  روغنی عنوان ارقام
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