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بررسی ویژگیهای مورفولوژیکی ،عملکردی و میزان عناصر غذایی برگ  11رقم
زیتون کاشته شده در شرایط محیطی منطقه طارم
حبیب شیرزاد ،*1وحید نیکنام ،2مهدی طاهری 3و حسن ابراهیمزاده
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(تاریخ دریافت -1317/1/11 :تاریخ پذیرش)1317/3/22 :

چکیده
تنش های محیطی از عوامل مهم محدودکننده گسترش کشت و کار و عملکرد زیتون در مناطق گرم و خشک میباشند.
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی برخی ویژگیهای مورفولوژیکی و میزان عناصر غذایی برگ  11رقم زیتون (زرد ،روغنی،
ولیوتیکی ،آربکین ،کاریدولیا ،ابلونگا ،آمیگدالولیا ،کرونایکی ،لچینو ،کنسروالیا و کورفولیا) کاشته شده در شرایط خاکهای شور
منطقه طارم که تحت آبیاری با آب نسبتاً شور بودند ،مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که ارقام مورد مطالعه از نظر
تعداد گلآذین در شاخه ،تعداد گل در گلآذین ،تعداد میوه در شاخه ،شاخص کلروفیل و میزان عناصر غذایی برگ تفاوت
معنیداری با هم داشتند .تعداد میوه نهایی در شاخه در ارقام مورد مطالعه بین  1/66تا  8/66متغیر بود .بیشترین تعداد میوه
در ارقام آربکین ( )8/66و کورفولیا ( )7/33و کمترین مقدار در ارقام روغنی ( ،)1/66زرد ( )3/33و کاریدولیا ( )3/33مشاهده
شد .در بین ارقام مورد مطالعه ،کرونایکی و آمیگدالولیا حاوی میزان کمتری از سدیم و کلر در برگهای خود بودند که احتماالً
ناشی از وجود مکانیسمهای مقاومت این ارقام در شرایط شوری میباشد و میتواند مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
کلمات کلیدی :تنش شوری ،زیتون ،سدیم ،کلر ،میوه نهایی

 - 1دانشجوی دکتری زیستشناسی علوم گیاهی ،دانشکده زیست شناسی و قطب تبارزائی موجودات زنده ایران ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران
 - 2استاد گروه علوم گیاهی ،دانشکده زیستشناسی و قطب تبارزائی موجودات زنده ایران ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران
 - 3دانشیار بخش تحقیقات خاک و آب ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،زنجان
 - 1استاد گروه علوم گیاهی ،دانشکده زیستشناسی و قطب تبارزائی موجودات زنده ایران ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران
* پست الکترونیکh.shirzad@urmia.ac.ir :
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میبایست از آبهایی با کیفیت پایین استفاده شود .در
مناطق زیتونخیز شوری آب و خاک یکی از مشکالت
اساسی میباشد .نتایج تحقیقات انجام شده نشان میدهد
که شوری خاک باغهای تحت کشت زیتون ،در حال
افزایش است و یکی از عوامل اصلی تهدیدکننده عملکرد
کمی و کیفی زیتون در منطقه طارم که قطب اصلی زیتون
کشور است ،میباشد (نوری رودسری.)1311 ،
یکی از راههای مقابله با تنش شوری انتخاب و کشت ارقام
مقاوم و متحمل به تنش شوری میباشد (جلیلیمرندی،
 .)1381به همین دلیل معرفی ارقام مقاوم به شوری در
زیتون و همچنین بررسی اثر تنش شوری بر روی این گیاه
در ادامه گسترش و بهرهبرداری از زیتون ضروری میباشد.
خوشبختانه در زیتون محدوده وسیعی از ارقام با
قابلیتهای مختلف وجود دارد و تعداد زیادی از ارقام در
ایستگاه تحقیقات زیتون طارم زنجان کشت شده و به
مرحله باردهی رسیدهاند که منبع مناسبی برای بررسی
پاسخهای رشدی و عملکردی زیتون به تنش شوری
میباشند.
انتخاب و جدا نمودن ارقام متحمل به تنش به دو روش
مستقیم (سنجش عملکرد) و غیرمستقیم (بر اساس صفات
مورفولوژیک و فیزیولوژیک مرتبط با تحمل تنش) انجام
میشود (داداشی و همکاران.)1386 ،
+
سمیت متابولیک Na+به توانایی آن در رقابت با  Kبرای
نواحی که برای فعالیتهای سلولی ضروری است ،وابسته
میباشد .فراوانی سدیم در خاک سبب لطمه به جذب
پتاسیم توسط گیاه میشود (توران و همکاران.)2221 ،
بیش از  02آنزیم بهوسیله  K+فعالسازی میشوند که
 Na+نمیتواند این نقش را ایفاء کند .بنابراین فراوانی Na+
یا نسبت باالی  Na+/K+میتواند به فرآیندهای آنزیمی
مختلف در سیتوپالسم آسیب برساند (خان 3و همکاران،
 .)2221سازوکار جذبی که بین یونهای مشابه ،نظیر
سدیم و پتاسیم تمایز قائل میشود ،میتواند یک شاخص
انتخاب مفید برای گزینش ارقام متحمل و نیز برای
برنامههای اصالحی بهمنظور بهبود و جذب مؤثر عناصر
غذایی باشد (دمیرال 1و همکاران.)2211 ،
در خاک های متأثر از شوری ،به علت فراوانیی مقیدار ییون

مقدمه
درک اثر عوامل محیطی بر فرآیندهای فیزیولوژیک مراحل
مختلف رشد گیاه ،تأثیر بسزایی در افزایش محصوالت
کشاورزی دارد (میرمحمدی میبدی و قرهیاضی.)1381 ،
در بین تنشهای محیطی ،شوری و خشکی بیشترین اثر را
بر گیاهان دارند .پیشبینی میشود تا سال  2202میالدی
بیش از  02درصد زمینهای کشاورزی شور شوند (اشرف،1
.)1111
حدود  11/7درصد از مساحت کل کشور را اراضی شور
تشکیل داده و نزدیک به  02درصد از زمینهای مورد
استفاده کشاورزی ،با درجات مختلف با مشکل شوری،
قلیایی یا غرقابی روبرو میباشد (میرمحمدی میبدی و
قرهیاضی .)1381 ،شوری خاک و آب بهویژه در مناطقی
که آبیاری اجتنابناپذیر است ،یک مشکل فزاینده است
(کافی و مهدویدامغانی .)1382 ،دسته بزرگی از
زمینهای شور ،اراضی کشاورزی هستند که به مقدار
زیادی آبیاری شدهاند .از آنجا که آبیاری ،بهویژه در مناطق
خشک بیشتر است ،مقدار زیادی آب از طریق تبخیر و
تعرق از خاک خارج شده و امالحی که همراه با آب آبیاری
وارد خاک شدهاند ،بهتدریج در خاک تجمع مییابند
(احمدی و همکاران.)1380 ،
بسیاری از گیاهان حساسیت قابل مالحظهای نسبت به
شرایط شور از خود نشان میدهند که این امر به علت
تجمع یون سدیم در داخل سلول و تأثیر آن بر تأخیر در
تعادل یونی و تنظیم اسمزی ،فعالیت بسیاری از آنزیمها و
2
متابولیسم سلول و نیز ایجاد سمیت بازدارنده است (توران
و همکاران.)2221 ،
زیتون یکی از مهمترین محصوالتی است که بهعنوان یک
منبع روغن مورد استفاده قرار میگیرد .روغن زیتون
ویژگیهای تغذیهای مطلوبی داشته ،به همین علت مصرف
آن در حوزه مدیترانه ( 77درصد تولیدی دنیا) مرسوم
میباشد ،که در حال گسترش به سایر مناطق است
(جلیلیمرندی.)1381 ،
یکی از برنامههای مهم وزارت جهاد کشاورزی افزایش
سطح زیر کشت زیتون است .اما کمبود آب یکی از عوامل
محدودکننده توسعه سطح زیر کشت این محصول میباشد
و برای غلبه بر کمبود آب و برای توسعه کشاورزی

3. Khan
4. Demiral

1. Ashraf
2. Turan
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رقم حساس به شوری است زودتر از رقم فرانتیو و در تیمار
 02میلیموالر کلرید سیدیم تحیت تیأثیر قیرار گرفتیه در
حالی که رقم فرانتیو در غلظت  122میلیموالر تحت تأثیر
تنش قرار میگیرد .مشخص شد که وزن خشک ریشههیا و
اندام هوایی در تنش شیوری کیاهش میییابید ولیی انیدام
هوایی نسبت به ریشهها بیشیتر تحیت تیأثیر شیوری قیرار
میگیرد (گوچی و تاتینی.)1117 ،
چارتزوالکیس و همکاران ( )2222بیا بررسیی شیش رقیم
زیتییون تحییت تیینش شییوری نشییان دادنیید کییه وجییود
اختالف های ژنتیکی در مقاومت این شش رقم وابسیته بیه
قابلیت آنها در جلوگیری از ورود یونها به ساقه در هنگام
کاربرد کلرید سدیم در ناحیه ریشیه مییباشید .در شیوری
متوسط و پایین ( 02میلیمول کلرید سدیم) بیشیتر ارقیام
قابلیت جلوگیری از ورود یون سدیم را نشان دادند .تجمیع
سدیم در ریشه به عنوان یک سازوکار مقاومت برای زیتیون
در هنگام تنش شوری به شمار میرود.
دمیرال ( )2220نشان داد که رقیم لچینیو در برابیر تینش
شوری مقاوم تر از رقم بارنهآ میباشد .شوری اثیرات منفیی
روی محتوای  Ca+2 ،K+و  Mg+2بافتهای گییاهی داشیت.
با افزایش تینش شیوری نسیبت  Na+/K+گیاهیان افیزایش
یافت .طباطبائی )2226( 1اثر شوری (کلریید سیدیم) روی
رشیید ،غلظییت یییونی و فتوسیینتز در سییه رقییم زیتییون
(مانزانیلو ،12میشن 11و زرد )12را بررسی کیرد و نشیان داد
که غلظت های باالی شوری ( 102میلیمول) سبب کاهش
سطح برگ به میزان  63درصد 68 ،درصد و  76درصد ،بیه
ترتیب در ارقام میشن ،مانزانیال و زرد شد .در هر سه رقیم
میزان تنفس و فتوسنتز با افیزایش شیوری کیاهش یافیت.
همچنین شوری سبب کاهش پتاسیم و نسبت پتاسییم بیه
سدیم در برگهای ارقام زیتون گردید.
کچو و همکاران ( )2212میزان تحمل به شوری پنج رقیم
زیتون به  NaClرا با ارزیابی ویژگیهیای رشیدی و خیروج
 Na+و  Cl-در شرایط گلخانه ای ،موردبررسیی قیرار دادنید.
شوری پارامترهای رشدی در ارقام را کاهش داد اما مییزان
آن در ارقام مختلف متفاوت بود.
با توجه به گسترش سطح زیر کشت زیتون بخصوص در
مناطق گرم خشک حاشیه کویر و از طرف دیگر مشکل

سدیم تبادلی ،نسبت باالی یون سیدیم بیه پتاسییم و نییز
یون سدیم به کلسیم بهعنوان یک مشخصه ،اتفاق میافتد.
در گیاهان رشد کرده در این خاکهیا ،جیذب و جابجیایی
عناصر غذایی اصلی مثل  K+و Ca 2+بیر اثیر تینش شیوری
بهشدت کاهش می یابد و این امر تأثیر به سزایی در کاهش
تحمل به شوری در گیاهان مورد مطالعه دارد (راهنشیان 1و
همکاران.)2218 ،
زیتون یکگونه شیرینرست نسبتاً مقاوم به شوری است
(علومی 2و همکاران .)2216 ،جذب و انتقال مقادیر زیادی
از سدیم و کلر در گیاه در طول تنش شوری باعث اثر
سمیت مخصوص و یک عدم توازن در روابط یونی گیاه و
وضعیت تغذیهای میشود (تاتینی 3و همکاران .)1111 ،در
اثر تنش شوری ،غلظت پتاسیم در بسیاری از
شیرینرستها کاهش مییابد (گورهام 1و همکاران،
 .)1180در زیتون میزان پتاسیم در تیمار شوری یکسان
در ارقام مختلف متفاوت است .بیشترین کاهش پتاسیم در
ریشهها و برگهای پیر است و مشاهده شده که زیتون
توانایی نگهداری نسبت باالیی از پتاسیم در برگهای
جوان را دارد و این عمل ممکن است در مقابله با
کاتیونهای اسمزی تک ظرفیتی موجود در نمک محیط
خارجی باشد (چارتزوالکیس 0و همکاران .)2222 ،کلر
بهصورت مختلفی در شاخههای گیاه زیتون تجمع مییابد.
اما جذب و انتقال کلر معموالً کمتر از سدیم است (تاتینی
و همکاران  1111و کچو 6و همکاران.)2212،
مارین 7و همکاران ( )1110به منظور طبقهبنیدی  26رقیم
زیتون از نظر تحمل شوری ،آزمایشیی را فقیط بیر اسیاس
کاهش طول شاخه انجام دادند .بررسیی نشیان داد کیاهش
طول شاخه نسبت به شاهد در تیمار  122میلیمول کلرید
سدیم بین  16درصد تا  72درصد بسته بیه رقیم متفیاوت
میباشد .گوچی و تاتینی )1117( 8نشان دادند که مییزان
غلظت نمک برای ظهور نشیانههیای سیمیت بسیتگی بیه
فاکتورهای مختلفی نظیر رقیم ،سین گییاه ،محییط رشید،
دوره تنش و وضعیت محیطی دارد .بررسی دو رقم لچینو و
فرانتیو در تنش شوری مشخص کرد که رقم لچینو که یک
1. Rahneshan
2. Elloumi
3. Tattini
4. Gorham
5. Chartzoulakis
6. Kchaou
7. Marin
8. Gucci and Tattini

9. Tabatabaei
10. Manzanillo
11. Mission
12. Zard
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 )6300Shimadzuمیزان عناصیر آهین و روی تعییین شید
(لیندسی و نورول.)1178 ،2
فسفر بیه روش کیالریمتری رنیر زرد مولیبیدات وانیادات،
توسط دستگاه اس کتروفتومتر با طیول میوج  172نیانومتر
اندازه گیری شد .در این روش سری محلولهای اسیتاندارد
فسفر برای رسم منحنی اسیتاندارد سیاخته شیدند و بیه 0
میلیلیتر عصاره گیاه مقدار  0میلیلیتر از محلیول آمیونیم
مولیبدات وانادات اضافه شد و درون لولههای آزمیایش 20
میلی لیتر ریخته و به حجم رسانیده و س س مییزان فسیفر
توسط دستگاه اس کتروفتومتر ( )Unicam, U.Kقرائت شد.
میزان فسفر برحسب درصد از فرمول زیر محاسیبه گردیید
(امامی.)1370 ،

شوری آب و خاک در این مناطق ،معرفی ارقام مقاوم به
شوری در زیتون و همچنین بررسی اثر تنش شوری بر
روی این گیاه در ادامه گسترش و بهرهبرداری از زیتون
ضروری میباشد .لذا در پژوهش حاضر واکنشهای
مورفولوژیکی ،عملکردی و میزان عناصر غذایی برگ 11
رقم زیتون کاشته شده در شرایط اقلیمی منطقه طارم
مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها
در اییین آزمییایش خصوصیییات مورفولییوژیکی ،عملکییردی و
میزان عناصر غذایی بیرگ  11رقیم زیتیون (زرد ،روغنیی،
ولییییوتیکی ،آربکیییین ،کارییییدولیا ،ابلونگیییا ،آمیگیییدالولیا،
کرونایکی ،لچینو ،کنسروالیا و کورفولیا) که در باغ ایستگاه
تحقیقات زیتون طارم کشت شده بودند ،مورد بررسی قیرار
گرفییت .همییه درختییان مییورد آزمییایش  12سییاله بودنیید.
مشخصات خصوصیات خاک و آب منطقه مورد مطالعیه در
جدول  1نشان داده شده است.

در این فرمول :a :غلظت فسفر نمونه (میلیگیرم در لیتیر)،
 :bغلظت فسفر شاهد (میلیگرم در لیتر) :V ،حجم نهیایی
عصاره در مرحله هضم (میلیلیتیر) :W ،وزن گییاه خشیک
مورد اسیتفاده جهیت هضیم (گیرم) و  :DMمیاده خشیک
گیاهی (درصد) میباشد.

صفات مورفولوژیکی و عملکردی
صییفات تعییداد گییلآذییین در شییاخه ،تعییداد گییل در پیینج
گل آذین ،تعداد گل کامل در پنج گیل آذیین ،تعیداد مییوه
اولیه در شاخه ،میوه نهایی در شاخه و شاخص کلروفیل در
ارقام مختلف زیتون مورد ارزییابی قیرار گرفتنید (ارجیی و
نوریزاده.)1313 ،

آنالیزهای آماری
پژوهش حاضر به صورت طرح آماری بلوک کامل تصیادفی
با  11رقیم (زرد ،روغنیی ،ولییوتیکی ،آربکیین ،کارییدولیا،
ابلونگییا ،آمیگییدالولیا ،کرونییایکی ،لچینییو ،کنسییروالیا و
کورفولیا) با سه تکیرار انجیام شید .بیرای تجزییه وارییانس
دادهها از نرمافزار  SASو برای مقایسه مییانگین دادههیا از
آزمون دانکن استفاده شد.

میزان عناصر غذایی برگ
برای این منظور استخراج عصاره گیاهی جهت اندازهگییری
کلر ،سیدیم ،پتاسییم و نیتیروژن صیورت گرفیت و سی س
عصاره بدست آمده به عنوان عصاره خام برای انیدازهگییری
میزان عناصر مورد استفاده قرار گرفت.
میییزان کلییر بییا اسییتفاده از دسییتگاه Chloride Analyzer
( ،)Model 926, Sherwood scientificانیدازهگییری شید.
برای اندازه گیری میزان نیتروژن از روش کجلدال اسیتفاده
شید (دومیاس .)1181 ،1مییزان سیدیم و پتاسییم توسیط
دسیتگاه شیعلهسینج ( Flame photometer, Fater 405
 )model, Iranاندازهگیری شد (ارشد و همکاران.)1380 ،
برای تعیین میزان غلظت عناصر آهن و روی ،از نمونههیای
برگ که قیبالً در آون در دمیای  72درجیه سلسییوس بیه
مدت  72ساعت خشک شیده بودنید ،اسیتفاده گردیید .بیا
اسییییتفاده از دسییییتگاه جییییذب اتمییییی (مییییدل AA-

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشیان داد کیه ارقیام مختلیف
زیتون در سطح احتمال پنج درصد از نظر تعداد گیلآذیین
در شاخه و در سطح احتمیال ییک درصید از نظیر صیفات
تعداد گل و گل کامل در پنج گلآذین ،تعیداد مییوه اولییه
در شاخه ،تعداد میوه نهایی در شاخه و شیاخص کلروفییل
تفاوت معنیداری با هم داشتند (جدول .)2
تعییداد گییلآذییین در شییاخه در ارقییام مییورد مطالعییه بییین
 21/66-12بییود .بیشییترین تعییداد در رقییم آربکییین (،)21
آمیگییدالولیا ( )21و کرونییایکی ( )21/66مشییاهده شیید و

2. Lindsay and Norvell

1. Dumas
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تیینشهییای محیطییی یکییی از عوامییل مهییم محدودکننییده
گسترش سیطح زییر کشیت و کیاهش عملکیرد زیتیون در
مناطق گرم و خشک ایران هست (تحملکنان و گلچیین،2
.)2211
پوراسییکندری و همکییاران ( )1312طییی بررسییی دوسییاله
خصوصیات  22رقم زیتون از جهت خصوصیات عملکیردی
مانند وزن تر و خشک میوه و نسبت گوشت به هسته اعالم
کردند تفاوت معنیداری بین رقم ،شیرایط محیطیی ،سیال
تولید و اثر متقابل آنها از لحات اکثر صفات وجود داشیت.
ارقام مورد بررسی از نظر صفات میورد مطالعیه بیا یکیدیگر
تفاوت معنییدار داشیتند .پیادوال 3و همکیاران ( )2228در
مطالعات خود بر روی  131ژنوتیپ زیتون نشان دادند کیه
عملکرد ،بیشتر تحت تأثیر ژنتیک است .محققین دیگر نیز
با مقایسه ارقام مختلف زیتون اعیالم کردنید کیه از لحیات
خصوصیات مختلیف نظییر وزن مییوه ،نسیبت گوشیت بیه
هسته و رنگیزههای کلروفیل تفاوت معنیدار وجود داشیت
(سعادتیجبلی .)1312 ،در تحقیقی دیگر نیز مشخص شد
که اختالف قابل توجهی در بین صیفات مربیو بیه مییوه
ارقام مختلف وجود دارد (دازا و دونیر.)1182 ،1

کمترین میزان آن در ارقام ابلونگیا ( )12و کورفولییا ()12
مشاهده شد .بین ارقام زرد ،روغنی ،ولییوتیکی ،کارییدولیا،
لچینییو و کنسییروالیا تفییاوت معنیییداری از لحییات تعییداد
گلآذین در شاخه مشاهده نشد (جدول .)3
تعداد گل در پنج گیلآذیین در ارقیام میورد مطالعیه بیین
 131-71متغیر بود .بیشترین تعداد در رقیم زرد ( )131و
روغنی ( )130/33و کمترین تعداد در رقیم لچینیو ( )71و
ابلونگا ( )73/67مشاهده شد .بین ارقام ولیوتیکی ،آربکین،
کارییییدولیا ،کرونیییایکی ،کنسیییروالیا و کورفولییییا تفیییاوت
معنیداری وجود نداشت (جدول .)3
از نظر تعداد گل کامل در پنج گلآذین ،تفاوت معنییداری
در سطح احتمال  1درصد در ارقام مورد مطالعیه مشیاهده
شد (جدول  .)2بیشترین مقدار در رقم ابلونگیا و کمتیرین
مقدار در رقم روغنی مشاهده شد (جدول .)3
تعداد میوه نهایی در شاخه در ارقام بین  8/66 -1/66بیود.
بیشییترین تعییداد در ارقییام آربکییین ( ) 8/66و کورفولیییا
( )7/33و کمتییرین مقییدار در ارقییام روغنییی ( ،)1/66زرد
( )3/33و کاریدولیا ( )3/33بود (جدول .)3
نتایج مقایسه مییانگینهیا نشیان داد کیه مییزان شیاخص
کلروفییل بییرگ بیر اسییاس قرائیت  SPADدر ارقییام مییورد
مطالعه تفاوت معنیداری بیا هیم داشیتند .بررسیی مییزان
شاخص کلروفیل نشان داد کیه رقیم تیأثیر معنییداری بیر
روی این خصوصیت داشته است .میزان کلروفیل بیرگ در
ارقام مورد مطالعه بین  61/16الیی  82/06بیود .بیشیترین
میزان در ارقیام آمیگیدالولیا ( ،)82/06ابلونگیا ( )82 /36و
کمترین میزان در ارقام زرد ( ،)61/16روغنیی (  )73/23و
کورفولیا ( )72/16مشاهده شد (جدول .)3
نتایج بهدست آمده از پژوهش حاضر نشان داد کیه شیرایط
محیطی موجود در منطقیه طیارم روی صیفات عملکیردی
ارقام تأثیر معنیداری داشت .تفاوتهای مشیاهده شیده در
خصوصیییات عملکییردی ارقییام مییورد مطالعییه ناشییی از
تفاوت های ژنتیکی ارقام میباشد .در خیاکهیایی کیه اثیر
کودها ممکین اسیت بیهوسییله واکینشهیای شییمیایی و
بیولوژیکی ،خشک شدن سطح خاک ،تراکم الیه زیرخیاک
و عوامل دیگر محدود شیود ،کشیت ارقیامی کیه از لحیات
کاربرد عناصر غیذایی کارآمید هسیتند ،از اهمییت خاصیی
برخوردار است (رنگل و دیمون.)2228 ،1

عناصر غذایی برگ
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام میورد مطالعیه اثیر
معنیداری در سطح احتمال پنج درصد روی عنصیر بیور و
در سطح احتمال ییک درصید روی عناصیر میس ،منگنیز،
آهن ،پتاسیم ،سدیم و کلر دارد .نتایج همچنین نشیان داد
که رقم مورد مطالعه زیتون تاثیر معنییداری روی عناصیر
روی ،فسفر و نیتروژن نداشت (جدول.)1
میزان بیور در ارقیام میورد مطالعیه بیین 63/10-32/173
میلیگرم بر کیلوگرم ماده خشک بود .بیشیترین مییزان در
رقم کرونیایکی ( )63/10 mg/kg DWمشیاهده شید .بیین
سایر ارقام تفاوت معنیداری وجود نداشت (جدول .)0
میزان مس در ارقام بین  8/02-3/68میلیگرم بر کیلوگرم
ماده خشک متغیر بود .بیشترین مقدار در ارقام کرونیایکی
( ،)8/02mg/kg DWکارییییدولیا (،)8/27mg/kg DW
آربکیین ( ،)7/11mg/kg DWآمیگیدالولیا ( mg/kg DW
 )6/66و ابلونگیا ( )0/61mg/kg DWو کمتیرین مقیدار در

2. Tahammolkonan and Golchin
3. Padula
4. Daza and Donaire

1. Rengel and Damon
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جدول  -1خصوصیات خاک و آب منطقه موردمطالعه
موارد مورد آزمایش
CO322/12

HCO332/12

Cl10/22

SO4232/02

Ca2++Mg2+
13/12

Na+
8/72

K+
2/12

عمق)(0-30 cm

Silt
)(%
01

Sand
)(%
32

Clay
)(%
16

K
)(mg/kg
103

P
)(mg/kg
12/12

OC
)(%
2/77

CaCO3
)(%
13/12

pH
7/20

EC
dS/m
6

عمق)(30-60 cm

02

22

16

73

2

2/20

1/72

7/12

7

خصوصیات آب
)(meq/L
خصوصیات خاک

Anions
22/22

Cations
22/22
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جدول  -2تجزیه واریانس تاثیر نوع رقم بر شاخص های مورد ارزیابی زیتون
منابع تغییرات

درجه
آزادی

تعداد گلآذین در
شاخه

تعداد گل در پنج
گلآذین

تعداد گل کامل در
پنج گلآذین

تعداد میوه اولیه
در شاخه

میوه نهایی در
شاخه

کلروفیل (اس د)

بلوک
تیمار
خطای آزمایشی

2
12
22

0/81ns
*06/12
11/21
11/16

131/12ns
**1326/21
111/18
13/33

1/12ns
**123/83
12/72
12/62

1/12ns
**12/88
1/22
23/28

1/12ns
**12/88
1/22
23/28

7/721ns
**36/172
3/112
2/61

ضریب تغییرات (درصد)
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جدول  -3مقایسه میانگین تاثیر رقم بر شاخص های مورد مطالعه در زیتون
کلروفیل اس د

میوه نهایی در
تعداد میوه اولیه
تعداد گل کامل در
تعداد گل در پنج
تعداد گل آذین در
تیمار (رقم)
شاخه
در شاخه
پنج گل آذین
گل آذین
شاخه
61/16f
3/33 de
3/33 de
10 ef
131 a
11/66 ab
زرد
73/23def
1/66 e
1/66 e
13 f
130/33 a
22 ab
روغنی
73/03ed
6/66 b
6/66 b
26/33 c
126 b
11/66 ab
ولیوتیکی
71/66ab
8/66 a
8/66 a
30/33 b
17/67 bc
21 a
آربکین
76/32bcd
3/33 de
3/33 de
30/33 b
126/33 b
17 bc
کاریدولیا
82/36a
0/66 bc
0/66 bc
01/66 a
73/67 cd
12 c
ابلونگا
82/06a
3/66 d
3/66 d
11/66 de
116/67 ab
21 a
آمیگدالولیا
77/02abc
1/66 cd
1/66 cd
17/66 ef
120/67 b
21/66 a
کرونایکی
70/23cde
1 cd
1 cd
11 e
71 d
16/66 ab
لچینو
77/33abc
3/66 d
3/66 d
20 cd
120 b
21/33 ab
کنسروالیا
72/16ef
7/33 ab
7/33 ab
26/66 c
112 b
12 c
کورفولیا
میانگینهای با حروف مشترک در هر ستون (غیر از تعداد گلآذین در شاخه) ،تفاوت معنیداری از نظر آماری در سطح احتمال  1درصد بر اساس آزمون
دانکن ندارند .حروف مشابه در ستون مربو به تعداد گلآذین در شاخه نشاندهنده عدم تفاوت معنیداری در سطح احتمال  0درصد میباشد.

کورفولییا ( )11/36 mg/kg DWمشیاهده شید و کمتیرین
میزان در ارقام آمیگیدالولیا ( ،)18/12 mg/kg DWلچینیو
( ،)23/68mg/kg DWولیییوتیکی (،)21/38mg/kg DW
کنسیییروالیا ( ،)21/00mg/kg DWکارییییدولیا ( mg/kg
 )28/12DWو ابلونگا ( )32mg/kg DWبود (جدول .)0
مییییزان عنصیییر آهییین در ارقیییام میییورد مطالعیییه بیییین
 127/72-27/01میلیگرم بر کیلوگرم میاده خشیک بیود.

ارقییام روغنییی ( ،)3/68mg/kg DWلچینییو (
 ،)3/80DWولیییوتیکی ( ،)1/380mg/kg DWکنسییروالیا
( ،)1/18mg/kg DWزرد ( )1/06mg/kg DWوکورفولیییا
( )1/78mg/kg DWبود (جدول  .)0میزان منگنز در ارقیام
مورد مطالعه بین  07/72-18/12میلییگیرم بیر کیلیوگرم
ماده خشیک بیود .بیشیترین مییزان در ارقیام کرونیاییکی
( ،)07/72mg/kg DWآربکییین ( )17/36mg/kg DWو
mg/kg
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و همکاران .)2218 ،بنابراین و بیا احتسیاب وجیود چنیین
سیستمی غلظت یونهای سدیم و کلر میتوانید در ناحییه
ریشه بیشتر از برگ ها باشد که در ارقیام مقیاوم بیهخیوبی
مشاهده میشود .نتایج این پژوهش نشان داد ،ارقامی چون
کرونایکی و آمیگدالولیا حاوی میزانهای کمتیری از ارقیام
مضر سدیم و کلر در برگهای خود بودند که احتماالً ناشی
از مقاومت این ارقام در شرایط شوری میباشد و مییتوانید
مورد توجه قرار گیرد .تحمل به شوری در درختان زیتیون
به واسطه وجود برخی خصوصیات مانند توانایی در کیاهش
قابلیت اسمزی برگها ،مکانیسمهای دفع یونهای سدیم و
کلر در برگها ،مکانیسم نگهیداری نمیکهیا در ریشیههیا،
جلوگیری از تجمع آنها در ساقهها است .شاید بیه همیین
دلیل اسیت کیه برخیی از ارقیام زیتیون ماننید کرونیایکی،
میشن ،آربکین ،پیکوآل و سویالنا بهعنوان ارقام متحمل به
شوری مطرحشدهاند (گوچی و تاتینی.)1117 ،

بیشییترین میییزان آهیین در رقییم کرونییایکی (
 )127/72DWو کمتییرین مقییدار در ارقییام آمیگییدالولیا
( ،)27/01mg/kg DWلچینییییو ()33/33mg/kg DW
وکاریدولیا ( )31/17mg/kg DWمشاهده شد (جدول .)0
میزان پتاسیم در ارقام بین 1/62-1درصید بیود .بیشیترین
مقدار پتاسیم در ارقام روغنیی ( 1/61درصید) ،کنسیروالیا
( 1/62درصیید) ،ولیییوتیکی ( 1/03درصیید) ،آمیگییدالولیا
( 1/16درصیید) بییود .کمتییرین میییزان در ارقییام کرونییایکی
( 1درصد) و لچینو ( 1/22درصید) مشیاهده گردیید .بیین
ارقییام آربکییین ،کاریییدولیا ،ابلونگییا و کورفولیییا تفییاوت
معنیداری ازلحات میزان پتاسیم مشاهده نشد (جدول .)0
بر اساس نتایج مقایسات میانگین ،بیشترین مییزان سیدیم
( 2/16درصیید) و کلییر ( 2/66درصیید) در رقییم روغنییی و
کمترین میزان سدیم ( 2/21درصد) و کلیر ( 2/1درصید)
در رقم کرونایکی بدست آمد (جدول .)0
نتایج بهدسیت آمیده از پیژوهش حاضیر نشیان داد کیه در
شرایط آب و هوایی و خاکی موجود در منطقه طارم ،میزان
جذب عناصر ارقام مورد مطالعه تفاوت معنییداری بیا هیم
داشتند .تفاوت های مشاهده شیده در شیاخصهیای میورد
ارزیابی در شرایط محیطی منطقه طارم ناشی از تفاوتهای
ژنتیکی ارقام می باشد .میزان عناصر موجود در بیرگهیای
زیتون تحت تأثیر رقم بود .با توجه بیه اینکیه در جیدول 1
شوری خیاک در عمیق  2الیی  32سیانتیمتیری  6دسیی
زیمنس بر متر و در عمق  32الی  62سانتیمتری 7 ،دسی
زیمنس بر متر گزارش شیده اسیت ،چنیین نتیجیهگییری
میشود که ارقام مورد مطالیه در ایین پیژوهش در معیر
تنش شوری طبیعی خاک نیز بودند .تجمع برخی از عناصر
مضر در برگ در برخی ارقام کمتیر بیود کیه نشیاندهنیده
متحمل بودن این ارقام به شوری مییباشید .گیزارشهیای
فراوانی ،نشان داده است که شوری ،جذب و تجمیع برخیی
عناصر غیذایی را در گیاهیان کیاهش مییدهید (راگیرز 1و
همکاران 2223 ،و هو و اشمیدهالتر .)2220 ،2بیشتر ارقام
زیتییون در تیینشهییای شییوری کییم و متوسییط دارای ی یک
سیستم دفعی برای یون سدیم است .ایین سیسیتم شیامل
جلوگیری از تجمع بالقوه این ییون و ییونهیای سیمی در
1
اندام های هوایی است (لورتو 3و همکاران 2223 ،و قرابیی
mg/kg

نتیجهگیری کلی
نتیییایج پیییژوهش حاضیییر نشیییان داد کیییه خصوصی ییات
مورفولوژیکی ،عملکردی و میزان عناصر غذایی برگ ارقیام
زیتون در برابیر شیرایط محیطیی و خیاکی منطقیه طیارم
متفاوت میباشد که با توجه به هدف میورد نظیر مییتیوان
ارقام مناسب را گزینش و برای کشت در مناطق مورد نظیر
توص ییه نمییود .در ایین پییژوهش برخییی از ارقییام همچییون
آربکین ،کورفولیا ،کرونایکی و آمیگدالولیا در برابیر شیرایط
محیطی منطقه طارم مقاومت خوبی داشتند که می تواننید
مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

1. Rogers
2. Hu and Schmidhalter
3. Loreto

4. Gharabi
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جدول  -4تجزیه واریانس تأثیر رقم بر میزان عناصر غذایی برگ زیتون
منابع تغییرات

درجه
آزادی

بور

مس

روی

منگنز

آهن

پتاسیم

فسفر

نیتروژن

سدیم

کلر

بلوک
تیمار
خطای آزمایشی

2
12
22

*327/1
*20/83
82/32

3/20ns
**8/80
1/30

*67/37
23/72ns
12/60

*321/21
**127/32
67/83

*231/26
**1631/13
11/38

2/223ns
**2/12
2/223

2/2223ns
2/2226ns
2/2223

2/221ns
2/211ns
2/227

2/2221ns
**2/221
2/2221

2/222ns
**2/217
2/221

22/8

22/60

21/10

21/81

13/21

11/13

16/13

12/88

1/0

7/77

ضریب تغییرات
(درصد)

 * ،nsو ** :به ترتیب عدم معنیداری ،معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد

جدول -5مقایسه میانگین میزان عناصر غذایی برگ در ارقام مختلف زیتون
رقم

بور
)(mg/kg DW

مس
)(mg/kg DW

منگنز
)(mg/kg DW

آهن
)(mg/kg DW

پتاسیم
()%

سدیم
()%

کلر
()%

زرد
روغنی
ولیوتیکی
آربکین
کاریدولیا
ابلونگا
آمیگدالولیا
کرونایکی
لچینو
کنسروالیا
کورفولیا

12/87 b
31/32 b
38/62 b
32/173 b
37/37 b
13/38 b
31/23 b
63/10 a
32/18 b
10/21 b
33/11 b

1/06 d
3/68 d
1/380 d
7/11 ab
8/27 a
0/61 abc
6/66 abc
8/02 a
3/80 d
1/18 d
1/78 dc

33/68 bcd
31/12 cde
21/38 ed
17/36 ab
28/12 ed
32/2 ed
18/12 e
07/72 a
23/68 ed
21/00 ed
11/36 abc

81/13 b
11/1 de
00/71 c
12/82 de
31/17 def
13/01 de
27/01 f
127/72 a
33/33 ef
18/33 cd
01/68 c

1/18 ab
1/61 a
1/03 ab
1/32 bc
1/30 bc
1/32 bc
1/16 abc
1/22 d
1/22 cd
1/62 a
1/33 bc

2/13bc
2/16a
2/10ab
2/13bc
2/13bc
2/13bc
2/11ab
2/21d
2/12c
2/16a
2/13bc

2/11d
2/66a
2/61ab
2/02cd
2/01cd
2/03cd
2/08b
2/1e
2/02cd
2/66a
2/00bcd

میانگینهای با حروف مشترک در هر ستون (غیر از بور) ،تفاوت معنیداری از نظر آماری در سطح احتمال  1درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند .حروف
مشابه در ستون مربو به بور ،نشاندهنده عدم تفاوت معنیداری در سطح احتمال  0درصد میباشد.
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