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 مقدمه

کشاورزی برنامه گسترش سطح زیر کشت  جهاد شمسی وزارت 70با شروع دهه 

 یهادانه. هدف از اجرای این برنامه افزایش تولید روغنی را پیاده نمود یهادانه

 یهادانهمیوه زیتون یکی از  بود. خوراکی یهاروغنروغنی و کاهش واردات 

یت روغن بی نظیر است که در قالب برنامه توسعه مورد توجه قرار روغنی با کیف

مستعد کشت زیتون گسترش پیدا کرد. الزمه توسعه  یهااستانگرفته و در 

مدرن از یک سو و اصالح و احیا و حذف و جایگزینی باغات  یهایکارزیتون 

ی قدیمی از سوی دیگر با معرفی ارقام امیدبخش روغنی، دو منظوره و کنسرو

 .Olea europaea L. Subsp) زراعی یهاتونیزاکثر ارقام زیتون است. 

Sativa )ادرجات متفاوتی از خودناسازگاری را دارند. یا کامالً خودناسازگارند و یا ت 

به عملکرد  یابیدستحدودی خودناسازگار هستند. برای تشکیل میوه بیشتر و 

 ده( ضروری است.استفاده از ارقام گرده زا )گرده دهن ترمطلوب

 1980گرده افشانی در اکثر درختان میوه شرط الزم برای تشکیل میوه است )

Hartmann and Optiz, گرده افشانی در درختان زیتون به کمک باد انجام .)
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. عواملی چون خودناسازگاری، درجه حرارت و زنده بودن دانه گرده در شودیم

 ;Fernandez-Escobar et al., 1983تلقیح و تشکیل میوه موثر هستند )

Griggs et al., 1975  .)یهاوهیممنبع تولید گرده شرط الزم برای تولید  نیتأم 

استفاده از دانه گرده ارقام دیگر برای گرده  دهدیمنشان  هایبررسطبیعی است. 

طبیعی نقش  یهاوهیمافشانی درختان زیتون عالوه بر افزایش عملکرد، در تولید 

   (.Cuevas and Polito, 1997)موثری دارد 

 مورفولوژی گل

 .Olea europea L مورفولوژی گل زیتون در گونه  ،یشناساهیگاز نظر 

، پرچم و مادگی تشکیل شده هاگلبرگ، هاکاسبرگ گل زیتون ازیکنواخت است. 

هم چنین تشکیل شده است.  اندوستهیپکاسبرگ که در قاعده گل به هم  است.

و پس از  اندوستهیپکه در قاعده به هم  استگلبرگ چهار  دارای گل زیتون

قابل تدارای دو پرچم است که به صورت م 1اندام نر .کنندیمتشکیل میوه ریزش 

است که در باالی آن یک  میلهیک هر پرچم دارای . ردیگیمروی جام گل قرار 

بساک نیم کره زرد رنگ بزرگ قرار دارد که دارای یک شکاف طولی بزرگ 
                                                           

1- androecium 
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و دیواره خارجی دانه گرده ساختار  هستندبساک دو سلولی گرده  هایدانهست. ا

 .(1)شکل  دارد یاژهیو

 

 : گل آذین، گل، بساک، مادگی، میوه و هسته زیتون.1شکل 

بزرگی داشته که از دو برچه تشکیل گردیده است. هر  یلپمادگی تخمدان دو 

 یکضخیم بوده و در انتها  خانه دارای دو تخمک واژگون است. خامه کوتاه و
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، هاکاسبرگ شکل ، دو شیاری، پرزدار و مقعر دارد.یافتهوسعه کالله کامالً ت

 . فاوت است، کالله و گرده در بین ارقام زیتون متهاگلبرگ

. اما در گرددیمیک ساله تشکیل  یهاشاخهی زیتون روی هاگلمعموالً 

 (.2)شکل  شودیمتشکیل نیز اله دو یا چند س یهاشاخهروی  هاگلبرخی ارقام 

 Griggs et) رندیگیمقرار دارند،  یاخوشهشکل که  ییهانیآذروی گل  هاگل

al., 1975 .) و دارای یک محور  شده لیتشک هابرگعمدتاً در محور  هانیآذگل

اولیه گل  یهاشاخه. شودیممرکزی هستند که انتهای آن به یک گل ختم 

 Lavee, 1985; Weis et) (3)شکل  ردیگیمزی شکل روی محور مرک هانیآذ

al., 1988; Weis et al., 1991).  روی گل آذین برای  هاآنو توزیع  گلتعداد

 (. Lavee, 1996) کندمیاز سالی به سال دیگر تغییر  وهر رقم متفاوت است 

های زیتون مقدار . گلشودیمهای زیتون توسط باد انجام افشانی گلگرده

(. Martin et al., 1994) باشندیمگرده تولید کرده و فاقد شهد  دیزیا

های زیتون از نظر ( نشان داد که گل1975همکاران ) ی گریقز وهایبررس

د. در بعضی نباشافشانی سازگار میافشانی یا دگرگردهخودگرده مورفولوژیکی برای

 زمان باز شدن در نزدیک هستند که هاکاللهبه قدری به  ها بساک هااز گل
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 : تشکیل گل روی شاخه دو ساله )راست( و یک ساله )چپ(.2شکل 

. از افتدیماتفاق  افشانیگردهو خود رندیگیمروی کالله قرار  هاگردهبساک ها، 

بساک ها پهن بوده و به اطراف پراکنده شده و در  هاگلسوی دیگر در تعدادی از 

( 2001به عقیده کوئواس و همکاران ) .دیآیم وجود به افشانیگردهدگر هاگلاین 

ی هاگل. وجود باشندیمتوسط باد مناسب  افشانیگردهی زیتون برای دگرهاگل

فقط برای تولید گرده  اًمنحصر هاگلنر در زیتون بیانگر آن است که این 

گل زیتون  هشد. برآورد کندمی. هر گل زیتون گرده خیلی زیادی تولید باشندیم

با باد خیلی  افشانیگرده. این مقدار گرده برای کندمیگرده تولید  زاره 200

  .باشدمیسازگار 
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 .هانیآذهای کامل روی گل شکل گل آذین و گل: 3شکل 

 ,.Ateyyeh et al) شودمیدر هر فصل دو نوع گل بر روی درختان دیده 

، دارای 3ی نرهاگل، دارای پرچم و مادگی هستند. 2دو جنسهی هاگل: (2000

ی هاگل. سقط پرچم در (4)شکل  فعال هستند یهاپرچممادگی سقط شده و 

. سقط گرددمیبه مادگی بر  هایناهنجار. بیشترین افتدیمزیتون خیلی نادر اتفاق 

یک تخمدان، کوچک بودن آن، ناقص بودن یا به ناپایداری  مادگی به نبود

 .شودمیتخمدان مربوط 

                                                           
2- Hermaphrodite flowers 

3-Staminate flowers 
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 ( گل نر)چپ ،کاملگل  ()راستتون زی: گل 4شکل 

ر پل را وله گلکه تقریباً فضای داخلی  شودیمشناخته  شگل کامل با مادگی بزرگ

یره بز ترنگ مادگی در زمان نارس بودن سبز و در زمان تمام گل س .کندمی

اال ه و بی نر ریز بوده و به سختی از قاعده گل رشد کردهاگلمادگی  است.

ام ه ارقما همط تخمدان در بعضی از ارقام زیتون زیاد است ااگر چه سق. دیآیم

 . دهندیمزیتون این پدیده را نشان 

 افشانیگرده

توسط  زیتوندرختان  در افشانیگردههم چنان که در قسمت مقدمه بیان گردید 

 از استفاده با مناسب عملکرددست یابی به  و میوه تشکیل. گیردمی باد انجام
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( ضرورت استفاده از ارقام 1978) . الوی و داتیابدمی بهبوده دهند گرده ارقام

 . اندداشتهبیان  دهندهعنوان گرده ه مختلف را ب

 تاریخ گل دهی

الزم است که  ،موفق انجام گیرد افشانیگردهدر یک باغ زیتون دگر که نیابرای 

ارقام گرده کافی تولید شود. از سوی دیگر در باغی که  هاگلدر زمان شکوفائی 

بین ارقام  افشانیگرده، بایستی در زمان اندشدهسازگار با همدیگر کشت 

 Dal Pero) صورت گیرد افشانیگردهو  هاگلالزم از نظر باز شدن  پوشانیهم

Bertini, 1960; Guerin and Sedgley, 2007). انجام گرفته  هایبررسی

و عظیمی و ( 1999گریشی و همکاران ) ،(1975توسط گریقز و همکاران )

در بین ارقام تغییر  دهیگلکه تاریخ و مدت زمان  ندنشان داد( 1387همکاران )

 (دهیگلباز شدن گل ها )تاریخ  پوشانیهم هاسالبا این حال در بیشتر . کندمی

 ( 2002الوی و همکاران ) .(5)شکل  باشدمیمناسب  و کافی افشانیگردهبرای 
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 ن.ها وتاریخ تمام گل در پنج رقم زیتو گلزمان باز شدن  :5شکل      

 



 

10 

 

نشان  هاآنسال بررسی نمودند. نتایج  12رقم زیتون را در طی  36 افشانیگرده

کورتز و همکاران -بستگی دارد. سانزبه شرایط اقلیمی  دهیگلداد طول دوره 

را  6و پنجول 5، سررانا داسپراد4دهی سه رقم زیتون تمپرانا دمونت( گل2002)

دهی در بین این سه رقم تغییر و دریافتند که شروع دوره گل هی نمودبررس

دهی برای اطمینان از وجود گرده اهمیت مطالعه دوره گل هایبررسکند. این می

 دهد.کافی در زمان پذیرش مادگی را نشان می

 نوع گل

 7باشد. در حالی که رقم آسکوالناهای کامل در ارقام زیتون متغیر میدرصد گل

(، در مقابل ارقام Lavee, 1985های نر را داشته )یشترین نسبت گلب

 ,.Dimassi et alدرصد گل کامل بیشتری داشتند ) 9و کاالماتا 8آدرامیتینی

های کامل به وضعیت رشد درخت، سال آوری، جهت (. درصد گل1997

 ناند، رطوبت خاک، مقدار نیتروژقرار گرفته هاشاخهها روی جغرافیایی که گل

                                                           
9- Temprana de Mont 

10- Serrana de Esprad 

11- Penjoll 

7- Ascolana  

8- Adramitini  

9- Kalamata  
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 Lavee, 1996; Lavee et) برگ و مراحل رشد و نمو جوانه گل بستگی دارد

al., 2002; Therios, 2009)درصد در بین 96تا  20های کامل از . درصد گل 

 ,.Rapoport and Rallo, 1991; Cuevas et al) کندارقام زیتون تغییر می

1994; Dimassi et al., 1997 )ل در یک رقم از . عالوه بر این درصد گل کام

کند. تغییر تعداد گل کامل از سالی به سال دیگر سالی به سال دیگر نیز تغییر می

بیانگر این است که عوامل محیطی نظیر شرایط آب و هوایی، تغذیه و میزان آب 

باشد اما عوامل ژنتیکی نیز در بروز این گذار می ریتأثآبیاری روی این پدیده 

عوامل ژنتیکی و محیطی قرار  ریتأثهای نر تحت لصفت مؤثر هستند. تعداد گ

 . (Lavee, 1985و  1387، عظیمی و همکاران، 1387تسلیم پور، ) دارند

درصد  70-90های نر به بیش از از ارقام مثل مورسیایو درصد گل برخیدر 

به عملکرد تجاری  یابیدستیابد. برای . با این وجود عملکرد کاهش نمیرسدیم

( بر روی هر درخت 1990به گفته مارتین ) درصد میوه کافی است. 1-4تشکیل 

درصد از  2-4( که تبدیل 6گردد )شکل گل تشکیل میهزار  500زیتون حدود 

 ها به میوه، باردهی اقتصادی را در سال مورد نظر رقم خواهد زداین گل
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(Martin, 1990; Lavee, 1996)( 1950. اما هارتمن) معتقد است تبدیل حدود 

 کامل به میوه باردهی اقتصادی خواهد داشت.  یهاگلدرصد از  1

 

 : درخت زیتون آمیگدالولیا در مرحله تمام گل.6شکل 

ی کامل در یک درخت زیتون یکی از فاکتورهایی است که روی هاگلنسبت 

 دهندیمی ماده هستند که میوه تشکیل هاگلفقط  زیرا است مؤثرتشکیل میوه 

 .(Guerin and Sedgley, 2007) کنندیمتولید فقط گرده ی نر هاگلاما 

( تنوع وسیعی را از نظر درصد 2002بررسی انجام گرفته توسط وو و همکاران )
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درصد در کاالماتا تا  23. محدوده تغییرات از ی کامل در بین ارقام نشان دادهاگل

د درختانی ( مشاهده نمودن1990کوئواس و رالو )درصد در رقم پیکوال بود.  87

 آن هایی که در سال آور قراردر مقایسه با بودند ( Off year) در سال نیاورکه 

در یک بررسی دیگر رالو و درصد گل کامل بیشتری داشتند.  ،(On yearداشتند )

 یهاگلنسبت اگر چه دریافتند ( 1996( و الوی و همکاران )1981همکاران )

ی از نظر عملکرد دارمعنیما تفاوت کامل در بین ارقام مختلف متفاوت است ا

ی زیتون است که در حقیقت به هاگلو دلیل آن تعداد بسیار زیاد  وجود ندارد

ارقام سبب  یهانیآذحذف نصف گل  نشان دادند هاآن. اما شوندمیمیوه تبدیل 

برای  رویشی یهااندامو  هاوهیمرقابت بین  .گرددمیدو برابر شدن تشکیل میوه 

(. Rallo et al., 1981باشد ) مؤثر تواندمیروی تشکیل میوه نهایی  اییغذ منابع

با شده را  ی سقطهاگلو میزان  تعداد( 2006و همکاران ) 10یلیاخیراً ر

نموده و دریافتند که تعداد  بررسی سلولی و بافت شناسی مورفولوژیکی یهاروش

بر درخت ی روی هاگلیک درخت زیتون بیشتر از تعداد  چتر یهانیآذگل 

  گذار است.  تأثیرعملکرد 

                                                           
10- Reale  
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ختان زیتون ( نشان دادند که تولید گرده در در2011دامیالیس و همکاران )

ن مکاراو ه های درختی است. بر اساس تحقیقات تورمومولیناهمانند سایر گونه

شوند از می افشانی( تعداد دانه گرده در بساک درختان میوه که با باد گرده1996)

ر درخت ددانه گرده هزار  100ه گرده در بساک در درخت گردو تا دان 3000

های دانه ها و تعدادها بین اندازه بساکباشد. در این گونهزیتون در نوسان می

ها با ونهگرده همبستگی وجود دارد. از سوی دیگر بین حجم تاج درخت این گ

گی مبستهدرخت یک های گرده تولید شده توسط ها و دانهها، گلآذینتعداد گل

 نشان لمورهای انجام یافته توسط گروه تحقیقاتی ویشود. بررسیخطی دیده می

یادی زمیت های هرمافرودیت اهداد که برای برآورد تشکیل میوه فقط نسبت گل

رقم لوکو تا  درصد در 95های نر از دارد. بر اساس مشاهدات این گروه درصد گل

ده از شهای آزاد ست تغییر کند. با این حال گردهدرصد در رقم سالوننکا ممکن ا 5

دازه ا انهای نر همبستگی زیادی نداشته، در مقابل بیک درخت زیتون با گل

 (. 2013ها همبستگی دارد )برتون و برویل، ها و تعداد گلآذینگل
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 تعیین درصد جوانه زنی

وانایی باروری در ت مؤثریاز یک طرف قابلیت جوانه زنی دانه گرده زیتون نقش 

دارد و از طرف دیگر قابلیت جوانه زنی دانه گرده ارقام زیتون نیز متفاوت است. 

مانی آن در بین نیز نشان دادند که تولید گرده و زنده (2009فرارا و همکاران )

اندازه گیری قدرت جوانه زنی دانه گرده در  یهاروشکند. ارقام زیتون تغییر می

هر دو روش تست جوانه  هاآن( مطالعه گردید. 1990لیتو )زیتون توسط پینی و پو

( و دی استات فلوئورسین )توسط In vitroزنی در شرایط آزمایشگاه )

و  ( را برای اندازه گیری جوانه زنی دانه گرده استفاده نمودندUVمیکروسکوپ 

 (1990پینی و پولیتو ) دریافتند هر دو روش با یکدیگر همبستگی باالیی داشتند.

در بررسی  جوانه زنی دانه گرده بین ارقام خیلی متفاوت است.گزارش نمودند که 

تسلیم  جوانه زنی دانه گرده را داشتند. نیترکمآسکوالنو بیشترین و میشن  هاآن

( درصد جوانه زنی دانه گرده ارقام دزفول، دراک، فیشمی، 1384) و راحمی پور

نشان داد که درصد جوانه  هاآنتایج . نندشیراز، روغنی و شنگه را بررسی نمود

عجم گرد و  زنی دانه گرده ارقام دزفول و دراک بیشتر از سایر ارقام بوده است.

را  3گرده سه رقم دزفول، سویالنا و گرگان  یهادانهجوانه زنی ( 1381طالئی )
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و آزمایشگاه مطالعه نمودند. در این بررسی  یاشهیشدر محیط کشت درون 

جوانه زنی داشتند. از سوی دیگر درصد  3/22و  60یالنا به ترتیب و سو 3گرگان 

در این ارزیابی بررسی گردید. دزفول رقم این ارقام روی کالله جوانه زنی 

درصد،  29ساعت  24گرده رقم دزفول روی مادگی خودش پس از  یهادانه

تایج درصد بود. این ن 20درصد و رقم سویالنا کمتر از  9/59در حدود  3گرگان 

برای رقم دزفول در شرایط اقلیمی دزفول یک گرده زای  3نشان داد رقم گرگان 

در بررسی درصد جوانه زنی دانه ( 1383معصومی و همکاران ) .باشدیممناسب 

گرده ارقام سویالنا، میشن، شنگه و فیشمی، نشان دادند که رقم فیشمی در بین 

هم چنین معصومی و همکاران اشت. این ارقام بیشترین جوانه زنی دانه گرده را د

کاالماتا ( در یک بررسی دیگر روی جوانه زنی دانه گرده ارقام زرد، ماری، 1384)

درصد،  50و  68و آمیگدالولیا، نشان دادند که ارقام زرد و ماری به ترتیب با 

( مشاهده نمود که 2002) ووبیشترین درصد جوانه زنی دانه گرده را داشتند. 
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درصد در رقم  79تا  11درصد در رقم پندولینو 14انه گرده از جوانه زنی د

 بود.  12فرانتویو

 شودمی( دیده Male sterileگاهی در بین ارقام زیتون ارقام نر عقیم )

(Moutier, 2000; Villemur et al., 1984 .) بررسی ویلمور و همکاران

وس و اولیور کلی ( نشان داد نر عقیمی در رقم تانچه جزئی و در ارقام لوک1984)

 هایگرده. با مطالعه شودمیاست که به نمو غیر طبیعی الیه خارجی گرده مربوط 

در مطالعات  تایید گردید.نر عقیمی موجود در باغ، زیتون درختان کشت شده 

در ارقام نر عقیم که قدرت جوانه زنی بحث خیلی مهمی است زیرا  افشانیگرده

الوی . شودمیتولید ن یاگرده، هیچ گونه گردندیمبه عنوان گرده دهنده انتخاب 

و قدرت جوانه  دهیگل( پیشنهاد کردند از آن جایی که زمان 2002و همکاران )

، برای داشتن کندمیزنی دانه گرده در بین ارقام از سالی به سال دیگر تغییر 

یش کافی در باغات زیتون بایستی از ب افشانیگردهعملکرد مناسب و اطمینان از 

تغییرات قدرت جوانه زنی دانه گرده در استفاده نمود.  دهندهگرده رقم از یک 

 ,Rovira and Tousرقم آربکین در طی چند سال مشاهده گردید ) یهاکلون

                                                           
11- Pendolino  

12- Frantoio  
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و  1998ی هاسال طی در نیآربک یهاکلون گرده دانه جوانه زنی (. قابلیت2002

چند سال  یهادادهابراین گردید. بن ذکر درصد 37-79و  27-63به ترتیب  1999

برای تخمین قدرت جوانه زنی دانه گرده و انتخاب رقم گرده دهنده در باغات 

( قابلیت جوانه زنی دانه گرده 1381. زینانلو و همکاران )شودمیزیتون استفاده 

، %5/60ارقام زرد، روغنی، ماری و مانزانیال را بررسی و این توانایی را به ترتیب 

 اعالم نمودند.  %5/34و  5/27%، 6/25%

 : تولید گرده و درصد جوانه زنی ارقام زیتون1جدول 

 درصد جوانه زنی گرده تولید گرده رقم

 a 2/60 متوسط سانتاکاترینا

 ab 7/53 زیاد آسکوالنا

 b 5/43 متوسط سویالنا

 c 3/30 خیلی زیاد روبرا

 d 0 کم سوان هیل

 

زان تولید گرده و درصد جوانه زنی آن را می (1986فرناندز اسکوبار و مارتین )

رقم سوان هیل علی رغم داشتن بساک های بزرگ رقم مطالعه نمودند.  5در 

در این بررسی ارقام سانتاکاترینا و برخالف ارقام دیگر گرده کمتری تولید نمود. 
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(. در مقابل درصد جوانه زنی 1آسکوالنا درصد جوانه زنی باالیی داشتند )جدول 

درصد جوانه زنی دانه گرده رقم سویالنا به اندازه قم سوان هیل صفر بود. گرده ر

یک رقم گرده زای مناسب انتخاب شده برای کافی بیشتر بود و نشان دهنده 

از سوی دیگر رقم سوان هیل مقدار کمی گرده غیر زنده تولید نمود  کالیفرنیا بود.

   که یک نمونه جالبی از نر و ماده عقیمی بود. 

 

 زیتون.  گرده های : جوانه زنی دانه7شکل 
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 ، آسکوالنا و( ضمن بررسی جوانه زنی ارقام مانزانیال1990) پینی و پولیتو

 رمؤثه گرد میشن نشان دادند که میزان رطوبت نسبی در نگهداری و جوانه زنی

 م بومی زرد و( درصد جوانه زنی دانه گرده دو رق1387عظیمی و همکاران )است. 

 درصد بیان کردند.  50و  84ا به ترتیب روغنی ر

 تغییرات درجه حرارت 

روی فرایند  تواندمیشرایط محیطی  ه است کهدادنشان تعدادی از مطالعات 

( مشاهده کردند 1966برای مثال هارتمن و اپتایز )گزار باشد.  تأثیر افشانیگرده

نیاز  یاژهیو هایتحراربه درجه گرده از ارقام زیتون برای رشد بهینه لوله  برخی

بارندگی  تأثیرتحت  دهیگلدریافتند که تشکیل میوه در زمان  هاآناما دارند. 

( دریافتند اثر درجه حرارت روی رشد 1961برادلی و همکاران ). ردیگینمقرار 

گرده گیرنده( بستگی دارد.  -گرده به ترکیب ارقام زیتون )گرده دهنده هایلوله

. به همین دلیل قبل از دهندیمرشد لوله گرده را کاهش  ،پایین هایحرارتدرجه 

 گرده قادر نیستند به کیسه جنینی برسند هایلولهتحلیل رفتن هسته رویشی، 

به عبارت دیگر درجه حرارت باال رشد لوله گرده را تسریع . (1994)مارتین، 
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ران اسکوبار و همکا-(. در حالی که فرناندز1975)گریقز و همکاران،  کندمی

( مشاهده کردند رشد لوله گرده در درجه 1994( و کوئواس و همکاران )1983)

. باشدمی گرادیسانتدرجه  30-35بهتر از  گرادیسانتدرجه  25حرارت 

( نشان دادند وقتی که ارقام مختلف زیتون در 1990اندروالکیس و لوپاساکی )

 هاآن. کندمین تغییر ، درجه سازگاری ارقام زیتوکنندیممختلف رشد  هایمحیط

هم چنین منفی دارد.  تأثیر افشانیگردهباال روی  هایحرارتبیان کردند درجه 

( و تشکیل 1999)گریشی و همکاران، فاکتورهای محیطی در میزان تشکیل میوه 

 افشانیگرده دارند. یادهیچیپنقش ( 2002ی کامل )الوی و همکاران، هاگل

جهت باد خیلی مهم  دهیگل، بنابراین در زمان دریگیمزیتون توسط باد صورت 

 است. 

 12 دگرباروری یا خودباروری شکوفایی، دوره روی یافته انجام یهابررسی

 روز 6-7 بین هاگل شکوفایی دوره که داد نشان شده معرفی رقم 3 و یونانی رقم

 ریتأخ نشایهاگل شکوفائی کاالماتا و 13لیانولیا کرکیراس ،واسیلیکادا ارقام. بود

 و کاالماتا کامل یهاگل درصد. داشتند قرار دوره یک در ارقام بقیه اما داشت

                                                           
13- Lianolia Kerkiras  
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 کمتری کامل گل درصد واسیلیکادا رقم که در حالی بود زیاد خیلیآدرامیتینی 

 44 تا 14کندرولیا کالکیدیکیسگل در رقم  16 از آذین گل در گل تعداد. داشت

 (.Dimassi et al., 1997) بود متغیر لیانولیا کرکیراسگل در 

 مؤثر افشانیگردهدوره  

( عبارت است از مدت Effective Pollination Period) مؤثر افشانیگردهدوره 

( ارائه 1965که توسط ویلیامز ) تلقیح،تا  افشانیگردهزمان طول عمر تخمک از 

مدت زمان : گرددمیتوسط عوامل متعددی کنترل  مؤثر افشانیگردهدوره گردید. 

آن  مانیزندهطول عمر تخمک و رشد لوله گرده، گرده توسط کالله،  شپذیر

(Egea and Burgos, 1992و درجه حرارت )  شودیمتعیین (Tromp and 

Borsboom, 1996.) 

 ,Williamsمثل سیب ) یمتعدد هایگونهدر  مؤثر افشانیگردهدوره 

 ، آلو(Jaumien, 1968; Tromp and Borsboom, 1996(، گالبی )1965

(Thompson and Liu, 1973( گیالس ،)Stosser and Anvari, 1982 ،)

                                                           
14- Chondrolia Chalkidikis  
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 Egea and(، زردآلو )Bini, 1984; Villemur et al., 1984زیتون )

Burgos, 1992( و کیوی ،)González et al., 1995) تعیین گردیده است. 

فاده از ( نشان دادند تفاوت تشکیل میوه رقم زرد با است2002ارزانی و جوادی )

طول رشد لوله گرده نبود.  دارمعنیارقام زرد و روغنی از نظر آماری  هایگرده

دوره در رقم زرد برای این ارقام زرد و روغنی در خامه رقم زرد یکسان بوده است. 

منبع گرده روی دوره  هاآنزرد و روغنی چهار روز بوده است. به عقیده  هایگرده

( نشان 2014) و همکاران اما وولتین سالک نیست. رگذاریتأث مؤثر افشانیگرده

به دلیل رشد  ردیگیمزیتون خودگرده افشانی انجام  یهاگلوقتی در  ندداد

که در  ییهاگلدر مقایسه با  هاگلتلقیح در این  ریتأخگرده و  یهالولهآهسته 

خواهد  رتکوتاهافشانی مؤثر ، طول دوره گردهافتدیمدگرگرده افشانی اتفاق  هاآن

را برای دو  مؤثر افشانیگرده( دوره 2009کوئواس و همکاران ). (8)شکل  بود

 هاسالبین در  مؤثر افشانیگردهطول دوره رقم مانزانیال و پیکوال تعیین کردند. 

در حالی که این دوره بر حسب تغییرات فصل در کالیفرنیا . کندمیو ارقام تغییر 

وز متغیر بود، در مقابل در شرایط اقلیمی اسپانیا و در ر 4تا  3در رقم مانزانیال از 

طول دوره  کرد.می روز تغییر  12تا  6رقم پیکوال تغییرات زیادی داشت و از 
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و شرایط  به گونه، رقمبوده،  در درختان میوه خیلی متغیر مؤثر افشانیگرده

 نیچنهم. کندمیروز تا بیش از یک هفته تغییر  2محیطی بستگی داشته و از 

تحت  مؤثر افشانیگردهگزارش نمودند که طول دوره ( 1984ویلمور و همکاران )

بوده  15شرایط محیطی یکسان و در طی دو سال در رقم پیکولین بیشتر از لوکو

رقم لوکو نسبت  هایتخمکاین تفاوت را به کوتاه بودن طول عمر  هاآناست. 

  دادند.

درجه حرارت و  ژهیبه ومحیطی ( شرایط 2001به عقیده سانزول و هررو )

افشانی مؤثر تأثیر زیادی داشته توانند روی دوره گردهفاکتورهای درونی گل می

 افشانی مؤثر در رقم پیکوال به درجهباشند. تغییرات زیاد در طول دوره گرده

دهی وابسته است. به طوری که میانگین درجه های مختلف در دوره گلحرارت

کمتر بوده  گرادیسانتدرجه  5بود،  ترلیطوول این دوره حرارت در سالی که ط

 (. درجه حرارت اثر نافذی بر طول عمر تخمک وCuevas et al., 2009است )

 های باال سبب کاهشرشد لوله گرده همانند پذیرش کالله دارد. درجه حرارت

 ;Tromp and Borsboom, 1996طول عمر تخمک در سیب و گالبی )
                                                           

15- Lucques  
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 بربا تکیه  شمای کلی پذیرش کالله( aدر زیتون؛ مادگی -گرده العملعکس :8شکل 

 یهادانهجوانه زنی ( bاز گرده افشانی؛  پسساعت  24جوانه زنی گرده چسبندگی و 

رنگ آمیزی شده با  یهانمونه (cپذیرای گرده؛  یهاکاللهگرده چسبیده روی سطح 

( d؛ دهدیمرگرده افشانی نشان روی کالله را پس از دگرشد لوله گرده  ،آنیلین بلو

( e؛ رسدیمیک روز پس از گرده افشانی از طریق بند ناف به تخمک  لوله گرده

میکروسکوپ فلورسانس توسط ده مرتخمک عکس گرفته شده و ( fتخمک زنده؛ 

        نوری. 
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Vasilakakis and Porlings, 1985و پذیرش کالله در زردآلو و کیوی ) 

(Egea and Burgos, 1992; González et al., 1995 )کوئواس  .گرددمی

ت حرار ( گزارش نمود طول عمر تخمک درختان زیتون آربکین در درجه1992)

   . باشدیم گرادیسانتدرجه  25از  ترشیب گرادیسانتدرجه  20

 خود ناسازگاری در زیتون

رد کامل دا هایگلنر و هم  هایگلزیتون یک گیاه یک پایه است که هم 

(Martin et al., 1994; Rallo, 1997 .) بنابراین در زیتون خودگرده افشانی یا

های زیادی در مورد ناسازگاری گرده بررسی. دیده شود تواندمیدگرگرده افشانی 

زیتون صورت گرفته است. نتیجه خود ناسازگاری ارقام زیتون کاهش عملکرد 

 ,Lavee and Datt) انددهیدگریی است که از یک رقم احداث هاباغمیوه در 

1978; Singh and Kar, 1979.) از بررسی های  بر اساس نتایج حاصل

به سه گروه خودناسازگار، خودسازگار زیتون ارقام  ،خودناسازگاری خودباروری و

نتایج مطالعات در رابطه با این موضوع  .اندشدهنسبی و خودسازگار کامل تقسیم 

( جهانی خواروبار سازمان) فائو توسط که رقمی 547از . باشدمیخیلی متناقض 

( درصد 17) رقم 94 خودناسازگار،( درصد 64) رقم 348 ،اندشده بقه بندیط
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 فائو،) اندشده گزارش کامل ودسازگاردرصد( خ 19) رقم 105 و نسبی سازگار

اکثر ارقام زیتون ( اشاره نمودند که 1974از سوی دیگر پورلینگز و تریوز ) (.2012

نیاز دارند.  افشانیگردهبوده و برای تولید حداکثر عملکرد به دگر خود ناسازگار

 Cuevas etمناسب نیستند ) هاگلکه کیفیت  ییهاسالدگرگرده افشانی مثل 

al., 2001; Ghrisi et al., 1999 ) یهامیاقلتلقیح و تشکیل میوه را در پدیده 

درجه حرارت هوا به  هاگلن وقتی که در زمان باز شد .بخشدیمگرم بهبود 

 ,Rallo، دگرگرده افشانی الزم است )ابدییمافزایش  گرادیسانتدرجه  30باالی 

خشک، کوتاه بودن دوره  یهاستمیاکوساز مشکالت دیگر هوای گرم و  (.1997

باال در  یهاحرارت درجه(. Ayerza and Sibbett, 2001) باشدمینیاز سرمایی 

گرده  یهالوله. دهدیم، ناسازگاری گرده را افزایش نطی دوره گل دهی زیتو

تحت این شرایط از رشد باز ام به طور مکرر بین کالله و کیسه جنینی ارق

افزایش  گرادیسانتدرجه  2/32به  7/26از درجه حرارت هوا وقتی که  .مانندیم

ه قبل از گرد یهالولهو این  ادامه یافته گرده ارقام دیگر یهالولهرشد ، ابدییم

از آن جایی (. Bradley et al., 1961) رسندیمجنینی  یهاسهیکبه دژنره شدن 

مانزانیال و سویالنا از نظر گرده افشانی با هم که در شرایط اقلیمی کالیفرنیا ارقام 
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 گرددیمبه عنوان گرده زا استفاده مانزانیال  یهاباغو سویالنا در سازگار هستند 

 Sibbett andها خیلی موثر است )متری گرده زا  30شعاع ر انتشار گرده زیتون د

Osgood, 1994 کاهش شک فاصله گرده افشانی موثر در شرایط گرم و خ(. اما

برای ارقام  گرم و خشک یاقلیمشرایط در ضمن محدودیت دیگر در . ابدییم

از سوی . باشدیمکاهش دوره گل دهی فقط برای چند روز مانزانیال و سویالنا 

کوئواس و پولیتو ( و 1976پورلینگز و وویاتزی ) هایگزارشبر اساس یگر د

با رشد و نمو قادر نیستند گرده  هایلوله اًاکثر افشانیگردهخودزمان در ( 1997)

 رسندمیو یا زمانی  برای تلقیح به تخمک برسانند خودشان را ،گلخامه در داخل 

 هایلوله افشانیگردهی که در دگردر حال .اندرفتهجنینی از بین  هایکیسهکه 

 می دهداین نتایج نشان  .رسندمیرشد نموده و به تخمک  ترسریعخیلی گرده 

سیبت و همکاران  .شودمیقوی دیده  یخود ناسازگارکه در زیتون یک سیستم 

 هایدانهله تمام گل و مرح دهیگل، اواسط هاگل( در شروع باز شدن 1992)

برای تلقیح مانزانیال استفاده نمودند. نتایج نشان داد هر چقدر گرده رقم سویالنا را 

، شدمیگرده سویالنا بیشتر  هایدانهفاصله درختان رقم مانزانیال از محل کاربرد 

 هایمیوهطبیعی رقم مانزانیال کاهش یافته در مقابل درصد  هایمیوهدرصد 
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( نشان دادند که 5197گریقز و همکاران ) نیچن هم. یافتمیافزایش  16بکرزا

را در رقم  17طبیعی یا شات بری هایمیوهمنبع گرده )رقم گرده دهنده( تولید 

، باشدمیمانزانیال یک رقم خودسازگار  اگرچه .دهدمیقرار  تأثیرمانزانیال تحت 

 هایمیوه، تعداد شوندمیارقام دیگر تلقیح  هایگردهی مانزانیال با هاگلاما وقتی 

رقم  هایگرده. هم چنین در یک آزمایش دیگر وقتی از یابدمیشات بری کاهش 

 هایمیوهمانزانیال استفاده گردید، تعداد  افشانیگردهو سویالنا برای  18بارونی

 Sibbett et) کاهش یافت هایبرطبیعی افزایش یافته و در مقابل تعداد شات 

al., 1992) .( 1997و پولیتو ) ( و کوئواس1985والدور ) -اسکوبار و گومز-فرناندز

ارقام میشن و  هایگردهاز سوی دیگر وقتی  نیز نتایج مشابهی را بیان کردند.

به از مقدار میوه های شات بری کاسته نشد آسکوالنا مورد استفاده قرار گرفت، 

. (Sibbett et al., 1992) عبارت دیگر این دو رقم با رقم مانزانیال سازگار نبودند

 و انتخاب گرده افشانیگرده( ضمن مطالعه 2001کاران )کائواس و همهم چنین 

                                                           
16- Parthenocarp  

17- Shot berry  

18- Barouni  
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و پیکوال گزارش کردند که هر  20، هوجیبالنکا19زا برای ارقام مانزانیال دسویال

 طوربهآزاد نشان داده و تشکیل میوه  افشانیگردهمثبتی به  العملعکسسه رقم 

دسویال، سازگار برای ارقام مانزانیال  هایترکیبافزایش یافت.  داریمعنی

حتی  ن بود.ی، پیکوال و آربک21هوجیبالنکا و پیکوال به ترتیب گوردال سویالنا

ارقامی که درجات متفاوتی از خود باروری را دارند وقتی در معرض دگر 

 ,.Fontanazza et alیابد )، عملکردشان افزایش میرندیگیمافشانی قرار گرده

1980; Lavee et al., 2002.) رفتار( 1990) وپاساکیل و اندروالکیس 

 میانگین. کردند بررسی 1984 تا 1979 سال از را زیتون مختلف ارقام خودباروی

 سال از سیس آمفی و کاالماتا ماستوئیدس، ،کرونیکی نیآذگل در میوه تشکیل

وو و در یک بررسی دیگر  .بود 36/0 و 52/0 ،60/0 ،01/1 ترتیب به 82-1979

دستی و  افشانیگردهارقام زیتون، از  ودناسازگاری( برای تعیین خ2002همکاران )

مشاهده رشد لوله گرده استفاده نمودند. نتایج نشان داد ارقام فرانتویو، کاالماتا و 

 ساله سه بررسی یک طی( 1381) همکاران و زینانلو ناسازگار بودند. وردیال خود

                                                           
19- Manzanilla de Sevilla  

20- Hojiblanca  

21- Gordal Sevillana  
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 مشخص را لچینو و زرد روغنی، بلیدی، ارقام زای گرده بهترین( 78-1376)

 بر مطالعه مورد ارقام برای زا گرده بهترین سازگاری شاخص به توجه با کردند

، بلیدی لچینو، زرد، روغنی برای -1. گردید تعیین زیر ترتیب به اولویت حسب

  .مانزانیال و روغنی

، لچینو، نیروغ، ماری برای بلیدی -3. زرد و ماری، مانزانیال برای ماری -2

 و معصومی .زانیالمان و بلیدی، ماری، زرد برای مانزانیال -4. مانزانیال و بلیدی

سی غنی را برربهترین تلقیح کننده زیتون رقم رو و افشانیگرده( 1377) ارزانی

 محلی م روغنیسازگار با رق و مناسبرقم ماری گرده دهنده  هاآنبه نظر کردند. 

 .بودرودبار 

راتینا را خود ناسازگار معرفی نموده ( ارقام پندولینو، لچینو و ک2001خولی )-ال

 هایمحیطمشخص گردیده که پدیده سازگاری در بین ارقام در است با این حال 

( در 1981بینی و لنزی )توسط در یک بررسی دیگر که  .کندمیمختلف تغییر 

عنوان یک رقم خودناسازگار معرفی گردید، در ه ایتالیا انجام گردید رقم مورایولو ب

( در ارزیابی صورت گرفته در هندوستان این رقم را 1980سینگ و کار )حالی که 

مطالعات انجام یافته روی رقم لچینو در اکثر موارد نشان معرفی کردند.  خود بارور
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 ,Antognozzi and Standardi)  باشدمیداده است که یک رقم خود ناسازگار 

1978; Ugrinovic and Stampar, 1996) تولینی و گوریرو در حالی که بار

تسلیم پور  های این رقم خود بارور هستند. ژنوتیپ( دریافتند که تعدادی از 1995)

و  باشندیم( نشان دادند که رقم دزفول شدیداً خود ناسازگار 1384و راحمی )

 بهترین نتایج با رقم شیراز به دست آمد.

 مرحله وایلا در معموالً که شده ذکر 22یریتأخ نوع از زیتون در ناسازگاری

 (Sedgley, 1994) رودیم تحلیل به نمو و رشد از قبل جنین و ظاهر جنین نمو

 اندکرده بیان گامتوفیتیک نوع از را زیتون در ناسازگاری برخی نیز که یدر حال

 (.Lavee, 1986 ؛,Hartmann and Optiz  1980؛1381زینانلو و همکاران، )

 گامتوفیتیکتون رقم مورایولو را از نوع ناسازگاری در زی (1985بینی )هم چنین 

شود،  متوقف می بافت انتقالی خامه های گرده ناسازگار در زیرا لوله ذکر نمود.

 در و کلی ارقام از بعضی در پدیده ینا .صفتی که ویژه این خودناسازگاری است

 ;Androulakis and Androulakis, 1981) است جزئی دیگر بعضی

                                                           
22- Late acting self-incompatibility  



 

33 

 

Androulakis and Loupassaki, 1990; Fontanazza and Baldoni, 

1990 .) 
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