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 چکیده

منظور بررسی تأثیر زمان برداشت بر وزن میوه، مقدار روغن و باردهی سال آیندة چند رقم زیتون   به

صورت  )کنسروالیا، آمیگدالولیا، کاریدولیا، کرونائیکی، آربکین، زرد و روغنی( آزمایشی به

در  1393و  1392ی ها سالتصادفی در سه تکرار در  در زمان در قالب طرح پایة کامالً پالت اسپلیت

های مورد آزمایش رقم  نتایج نشان داد که از بین رقم زنجان( اجرا شد. -ایستگاه تحقیقات زیتون )طارم 

شک( را خ هین و گل در شاخه، وزن میوه و مقدار روغن در مادآذ گلآمیگدالولیا بیشترین )شمار 

داشت. همچنین بیشترین درصد تشکیل )گل کامل، میوة اولیه و میوة نهایی( در رقم آربکین ارزیابی 

شد. بنا بر نتایج تأثیر زمان برداشت، بیشترین وزن میوه در برداشت سوم مشاهده شد. مقدار روغن در 

برداشت بر صفات  مادة خشک در برداشت پنجم به بیشترین مقدار خود رسید. همچنین تأثیر زمان

ین در برداشت چهارم، آذ گلدهی سال آینده نشان داد که بیشترین شمار  یوهممربوط به گلدهی و 

، میوة اولیه و میوة گل کاملبیشترین شمار گل در شاخه در برداشت دوم و بیشترین درصد تشکیل )

ن تر میوه، درصد روغن، اثر متقابل زمان برداشت و رقم بر وز دست آمد.بهنهایی( در برداشت سوم 

های کامل، میوة اولیه و میوة نهائی در سطح  آذین و گل در شاخه و درصد تشکیل گل شمار گل

یل اواشده، برداشت میوة زیتون برای تهیة کنسرو  دار شد. با توجه به صفات ارزیابی درصد معنی1

 قابل توصیه است. مهرماهو برای استخراج روغن اواخر  مهرماه

 

 میوة نهایی. گل کامل، ،ینآذ گل، درصد روغن ای کلیدی:ه واژه

 

 مقدمه

متعلق به  Olea europaea L).(زیتون با نام علمی 

 یمهنمناطق  ویژةیک گیاه  Oleaceae ةخانواد

هزارساله در  پیشینةاین درخت با  .است یریگرمس

 منطقة محصوالت کشاورزی ترین مهمیکی از  ایران

مهمی در اقتصاد منطقه  طارم بوده و همواره نقش

 یوهوا آببا  ای یترانهمددرخت زیتون در اقلیم  .دارد

 کند یممالیم رشد و نمو  یها زمستانمعتدل و 

(Mohammadi & Vakili, 2007 با در نظر گرفتن .)

زیتون در ایران  گستردةباالی تنوع و پراکنش  ةدرج

و  ترین یغنیکی از  تواند یمژنتیکی آن  ةذخیر

 خیز یتونزذخایر ژنی در میان کشورهای  ترین مهم

 درختی (. زیتونTorkzaban et al., 2010جهان باشد )

 شرایط با سازگاری زیاد، عمر دلیل به که است ارزش با

منطقة  ویژه به جهان مختلف نقاط در متفاوت اقلیمی

. (Lavee et al., 1996) شود یم کشت مدیترانه

ن مردم جهان است بی دیرزمانیاستفاده از زیتون 

. شود یمبر مصرف آن افزوده  روز به روزمتداول بوده و 
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 یها کشت مستلزم منطقه هر در زیتون کاشت

 در اکنون هم. ستها آن عملکرد پایداری و آزمایشی

 مختلف های رقم کشور خیز یتونز مناطق از بسیاری

 .اند شده ارزیابی و کشت داخلی و خارجی

که  استروغن  ،ونزیت درختان فرآورده ترین مهم

 ها کاری زیتوندرصد تولید جهانی  39 در حدود

 ترین مهم عنوان به. زیتون است آن ةتهی منحصر به

مدیترانه به شمار  ةروغن در منطق تولیدکنندةمحصول 

گونة دوالد یا دوگان  یک درخت زیتون و رود یم

 ,.Belaji et alاست ) افشان دگر گرده)دیپلوئید( و 

مناسب  یدار نگهل زمان برداشت و (. دو عام2003

میوه پس از برداشت در تعیین مقدار روغن و کیفیت 

دارند. تعیین دقیق زمان برداشت  ییبسزاآن اهمیت 

دیگر با توجه به شرایط  ةبه منطق یا منطقهزیتون از 

 ,Darvishyian) استاقلیمی، زراعی و باردهی متفاوت 

و  مدتدراززیتون فرآیندی  ة(. رسیدن میو1997

 کشد یمچند ماه طول  که طوری بهآهسته است 

(Malek, 2006وزن .) نزدیکی با طور عموم به ها یوهم 

 این و کند یم پیدا افزایش بلوغ تا برداشت فصل

 در و بوده خطی صورت پر محصول به سال در افزایش

 باقی ثابت زود خیلی نهایی وزن کم محصول سال

 (.Lavee et al., 2004; Menz et al., 2010) ماند یم

 و میوه عملکرد کاهش باعث زودهنگام برداشت

 منجر نیز یرهنگامد برداشت و شده بذر کیفیت کاهش

 که یهنگام شود، درواقع یم ها  میوه ریزش افزایش به

قرمز و در  آنگاهرنگ پوست میوه از سبز به زرد و 

برداشت برای  مناسب در آمد زمان یرهنهایت بنفش ت

 زمان (.Tabatabai, 1995غن است )استخراج رو

 است زیتون در مهم بسیار یها عامل جمله از برداشت

 نادرست صورت به یا نادرست زمان اگر در که یطور به

گذارد  یم اثر بعد سال محصول روی شود انجام

(Ferguson et al , 2010). در کمی های بررسی تاکنون 

کمی و های ویژگی روی برداشت زمان تأثیر ارزیابی

 ,.Beltran et al)است  گرفته صورت یتونز روغنکیفی 

 هسته شدن سخت از پس تنها روغن تجمع (.2004

 تجمع یندآفر در شاخص ةمرحل سه. شودمی آغاز

 آغاز آرامی به به نسبت روغن تجمع. دارد وجود روغن

 نزدیک اول ةمرحل پایان در روغن مقدار کلو  شودمی

 روغن تجمع برای مرحله ینتر مهم. رسد یم درصد7 به

 تماممرحله  از پس هفته هجده در و است دوم ةمرحل

 هفته 22 در نهایتدر و رسدبه بیشترین میزان می گل

 با (.Ravetti, 2008) شودمی متوقف گل تمام از پس

 تا اوایل از گل القای گرفته، صورت تحقیقات به توجه

 یک بهنزد( گل تمام از پس هفته 4-2) تابستان اواسط

 آغاز جاری فصل های یوهم ةهست شدن سخت زمان

-Fernandez-Escobar et al., 1992; Sanzشود ) یم

Cortes et al., 2002از که ییها عامل ینتر مهم از (. یکی 

 روی اضافی های یوهم وجود کند یم جلوگیری گل القای

 هاجیبرلین باالی سطوح تولید به منجر که است درخت

 (. بهEbert & Bangerth, 1981د )شو یم بذر توسط

 برای را گل هایجوانه درصد برداشت، انداختن یرتأخ

 افزایش را رویشی هایجوانه درصد و کاهش بعد فصل

(. لذا هدف از این تحقیق تعیین Lavee, 1996دهد )می

بهترین تاریخ برداشت زیتون برای استخراج روغن و 

دهی سال لیر میزان میوة سال جاری بر گتأثبررسی 

آینده برای هفت رقم مهم زیتون موجود در ایستگاه 

 . استتحقیقات زیتون طارم )استان زنجان( 

 

 ها روشمواد و 

 محل و زمان اجرای تحقیق

ر یکی از هفت شهرستان طارم به مرکزیت شهر آب ب

شهرستان استان زنجان است که مساحتی بالغ بر 

 72ایی در مختصات طول جغرافی یلومترمربعک 2291

طول  ةدقیق 51درجه و  73دقیقه تا  97درجه و 

 94دقیقه تا  77درجه و  96شرقی و عرض جغرافیایی 

شمالی خط استوا و در شمال زنجان  ةدقیق 57درجه و 

این  کیلومتری از آن واقع شده است. 577 ةو به فاصل

در  5939تا پائیز سال  5932سال بهار  تحقیق از

 زنجاناستان  شهرستان طارمایستگاه تحقیقات زیتون 

، 2ولیال، آمیگدا5کنسروالیا)روی هفت رقم زیتون 

در ( 4و آربکین 6، کرونائیکی1، روغنی7، زرد9کاریدولیا

                                                                               
1. Conservolea  

2. Amygdalolia 

3. Karidolia 

4. Zard 

5. Rouwghani 

6. Koroneiki 

7. Arbequina 



 264 ... تأثیر زمان برداشت بر وزن میوه، تجمع روغن و باردهی اران:و همک جامی 

 

ها در سال اول در سال  و همة رقم سه تکرار اجرا شد

در باغ زیتونی که آزمایش صورت گرفت . آور بودند

 عملیات زراعی و باغی از جمله: تغذیه، آبیاری

ساله  56تا  51ها  ای( و سن درختان ) همة رقم)قطره

اول  ةعملیات برداشت میوه از هفتبودند( یکسان بود. 

 بار آغاز شد و هر پانزده روز یک 5932 یورماهشهر

( مام گلتاز  پسروز  541و  567، 571،597، 551)

در هر زمان برداشت به . ادامه یافت ماه آبانتا اواسط 

ر تکرار چهار شاخه در چهار جهت ازای هر رقم در ه

انتخاب ( شمال، جنوب، شرق و غرب) اصلی درخت

 .یری صورت گرفتگ نمونهشد و مراحل مختلف 
 

 یموردبررسصفات  یریگ اندازه چگونگی
 وزن میوه

 صورت بهشده  های چیده یوهمآغاز شمار ده میوه از 

ترازوی دیجیتال موجود در  ابتصادفی انتخاب و سپس 

زنجان مدل -یقات زیتون شهرستان طارممرکز تحق

(Sartorius GE1302 ساخت آلمان توزین )ندشد 

(Mostofi & Najafi, 2005). 

 
 مقدار روغن در مادة خشک

 پیشرا که از  بافت میوه )گوشت میوه(گرم از  2 

 آونها ریخته و در  یپتری شده بودند درون دار نگه

ه ساعت قرار داد 72به مدت سلسیوس  ةدرج 571

و درصد روغن  خارج و آسیاب شدند آوناز  سپس .شد

دستگاه سوکسله  با استفاده ازخشک  ةدر ماد

پس از خارج شدن از آون در  ها نمونهگیری شد. اندازه

ی شدند و برای استخراج دار نگهجای خشک و خنک 

 ةاز مرحلکامل روغن از متانول و هگزان استفاده شد و 

کامل ( تا رسیدگی سبز به زرد) یوهمتغییر رنگ 

شد بنفش تا سیاه( در مراحل مختلف زمانی استخراج )

(Luque de Castro et al., 1998). درصد روغن در  و

 آید.می دستبه 5مادة خشک با استفاده از رابطة 

 = مقدار روغن در ماده خشک (                            5)

577 × 
 وزن نمونه بعد از سوکسله )گرم(

 نمونه قبل از سوکسله )گرم(وزن 

 آذین های گل و گل تعیین ویژگی

 بررسی های این تحقیق هدفیکی از  با توجه به اینکه

زیتون در تولید گل  های رقم ةزمان برداشت میو تأثیر

 لذا بوده است ازآن پسو تشکیل میوه در سال 

و همچنین درصد تشکیل  ینآذ گلل و گ های ویژگی

دوم آزمایش اول و در سال  اولیه و ثانویه ةمیو

شمار گل در یری گ اندازهبرای  .گیری شده استاندازه

سفیدی  ةدر مرحل ،در شاخه آذین گل شاخه و شمار

کامل شده و تغییر  ها آنکه رشد طولی محور  ها جوانه

 ، شمارش شدند.(Sadeghi, 2002)د کن ینم
 

 ة اولیه و نهاییدرصد تشکیل میو

ی تناوب بارآوری موردبررسهای  مدر بین رق کهیآنجائاز

های های سال وجود داشته است در نتیجه بین رقم

 و زرد های رقم دربارآوری مختلف بوده است. 

 ولی داشت وجود زیادی ةمیو اول سال در کرونائیکی

 در آن دلیل که نشد تشکیل ای یوهم هیچ دوم سال در

 مرق این در بارآوری تناوب دلیل به تواند می زرد رقم

 ثابتی بارآوری که ییازآنجا کرونائیکی رقم در ولی باشد

 آفت وجود یا و سرمایی نیاز ین نشدنتأم دارد وجود

 یا و گل دوم سال در که شده باعث زیتون مگس

یری گ اندازهبرای  .نشود تشکیل درخت روی ای یوهم

 تمام گلاز  پسدو هفته  ،5اولیه ةمیزان تشکیل میو

(Lavee, 1986 )روی  شده های تشکیل وهیم شمار

ند و درصد شدی شده شمارش گذار نشانهی ها شاخه

 شدمحاسبه  2رابطة اولیه با استفاده از  ةتشکیل میو

(Desouky et al., 2009.) 2نهایی ةدرصد تشکیل میو 

 پسهفته  ششمانده در  یباق ةمیو شمارنیز با شمردن 

 9ة ( و با استفاده از رابطLavee, 1986از تمام گل )

 (.Desouky et al., 2009) شدمحاسبه 

 = درصد تشکیل میوه اولیه                                (    2)

577 × 
  روز بعد از گل تمام(51)های تشکیل شده تعداد میوه

ها تعداد کل گل

 
 

 

 = درصد تشکیل میوه نهایی (                              9)

577 × 
  روز بعد از گل تمام(77)های تشکیل شده تعداد میوه

ها تعداد کل گل

 
 

 

 

                                                                               
1. Initial fruit set 
2. Final fruit set 
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 آماری وتحلیل یهتجز

 در پالت یلتاسپ آزمایش آمده بر پایة دست به یها داده

 کامل طرح قالب در مانز و رقم عامل دو با زمان

 ةتجزی. شدند واریانس ةتجزی تکرار سه در تصادفی

 1 احتمال سطح در دانکن آزمون بنا بر ها داده میانگین

 ةمقایس و واریانس ةتجزی. گرفت انجام درصد

 SAS افزار نرم از استفاده با صفات همة برای ها یانگینم

 .شد انجام 5/3 ةنسخ

 

 نتایج و بحث
 وزن میوه

 تأثیرنشان داد که آمده از این آزمایش  دست به نتایج

درصد  5در سطح بر وزن ده میوه زمان برداشت و رقم 

 32/31) میوهده دار بوده است. بیشترین وزن معنی

آن بود و کمترین  مربوط به رقم آمیگدالولیاگرم( 

به رقم کرونائیکی تعلق داشت گرم(  34/26)

ده شد که با زمان مشاه تأثیر(. در بررسی 5)جدول

ده میوه روندی افزایشی داشته پیشرفت رسیدگی وزن 

 گویایبررسی اثر متقابل زمان و رقم (. 5است )شکل 

ین وزن ده میوه مربوط به رقم بیشترآن است که 

( و گرم 1/4/5932آمیگدالولیا و در برداشت سوم )

کمترین آن هم مربوط به رقم کرونائیکی و در برداشت 

در واقع افزایش در وزن میوه  .بود (مگر1/6/5932اول )

 فرآیندتواند به علت تجمع روغن در  و وزن گوشت می

 Balatsouras etسبز تا ارغوانی باشد ) ةتوسعه از مرحل

al., 1988 .)ها با پیشرفت رسیدگی وزن میوه زمان هم

این  های یافتهیابد که و درصد روغن افزایش می

 .دارد همخوانی Dag et al. (2011)تحقیق با نتایج 
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 : برداشت سوم، کمترین: برداشت اول(نیشتری)بهای زیتون  . تأثیر زمان برداشت بر وزن ده میوه رقم5شکل

Figure 1. Effect of harvest time on ten fruit weight in olive cultivars 

(Maximum: third harvest, minimum: first harvest) 

 

 ة خشکمقدار روغن در ماد

آمده تأثیر رقم و زمان بر  دستبا توجه به نتایج به

دار درصد معنی 5مقدار روغن در مادة خشک در سطح 

بود. بیشترین مقدار روغن مربوط به رقم آمیگدالولیا 

بود و کمترین آن به رقم کرونائیکی تعلق داشت 

(. در بررسی تأثیر زمان مشاهده شد که 5)جدول 

میوه  رسیدن یندآفر در و هایوهم بلوغ با روغن مقدار

 مقدار یک به رسیدن از پسو  کندمی پیدا افزایش

که کمترین طوری، بهماندمی باقی ثابت حد در بیشینه

مقدار روغن در برداشت اول مشاهده شد و در برداشت 

چهارم به بیشینه مقدار خود رسید ولی در برداشت 

جود نداشت داری با برداشت چهارم وپنجم اختالف معنی

 ریزی های میوه اینکه دلیل به کرونائیکی (. رقم2)شکل 

 دلیل به و شود می استفاده کشی روغن منظور به تنها دارد

 تغییرات بیشترین بود، شده برداشت نارس صورت به اینکه

 نسبت تغییرات درصد 27) خشک مادة در روغن مقدار

 به نظورم به بهتر است بنابراین داشت، را (اول برداشت به

 یرتأخ به آذرماه تا آن برداشت روغن، رسیدن بیشینه

اثرهای متقابل هم نشان داد که بیشترین درصد  .بیافتد

مادة خشک در برداشت چهارم و در رقم روغنی و 

های زرد و کرونائیکی و در  کمترین مقدار هم در رقم

 برداشت اول و دوم مشاهده شد.
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 طور به داشتبر زمان مختلف، محققان بنا بر نظر

. گذارد می تأثیر بعد سال محصول روی داری معنی

 روغن تجمع مقدار ینبیشتر که یهنگام در باید ها میوه

 یرتأخ به برداشت که یهنگام. دنشو برداشت وجود دارد

 از و شود می زیاد روغن تجمع داری معنی طور به بیافتد

 شود می جلوگیری بعد فصل برای ها گل یزیابیتما

(Lavee, 1996; Ravetti, 2008.) 

 

 آذین گل

 تأثیر زمانو  رقم تأثیر آمده دست به نتایج به توجه با

 های رقم ةین در شاخآذ گل شمار بر داری معنی بسیار

 

یج نشان داد که در بررسی نتا دارد. زیتون یموردبررس

ین مربوط به رقم آذ گل شمارین بیشترتأثیر رقم، 

ه رقم کرونائیکی تعلق کنسروالیا بود و کمترین آن ب

 و کمترین شمارین بیشترهمچنین  (.5)جدول  داشت

و اول  هارمدر برداشت چبه ترتیب ین در شاخه آذ گل

که  داده استنشان  ها بررسی(. 9شکل آمد ) دستبه

ین به میزان آذ گل شماردر درختان زیتون تفاوت در 

( و سال Cuevas et al., 2001محصول سال قبل )

( و از سوی دیگر تفاوت در Lavee et al., 2006آوری )

به رقم، سال و شرایط محیطی بستگی  ها گل شمار

 دارد.
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 های زیتون . تأثیر زمان برداشت بر مقدار روغن در مادة خشک رقم2شکل 

 : برداشت چهارم، کمترین برداشت اول(نیشتری)ب

Figure 2. Effect of harvest time on oil content per dry matter in olive cultivars 

(Maximum: fourth harvest, minimum: first harvest) 
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 های زیتون در شاخه در رقم آذین گل. تأثیر زمان برداشت بر شمار 9شکل 

 : برداشت چهارم، کمترین برداشت اول(نیشتری)ب
Figure 3. Effect of harvest time on number of inflorescence per branch in olive cultivars 

(Maximum: fourth harvest, minimum: first harvest) 

 

 گل در شاخه و درصد تشکیل گل کامل شمار

 در زمان و رقم تأثیر که داد واریانس نشان ةتجزی نتایج

گل در شاخه  شمار بر داری معنی تأثیر درصد 5 سطح

 بین در. است داشته املو درصد تشکیل گل ک

گل در شاخه  شمار ینبیشتر بررسی مورد های رقم

 های رقم به کمترین آن مربوط به رقم آمیگدالولیا بود و

همچنین  (.5)جدول  کرونائیکی و زرد تعلق داشت

تأثیر زمان برداشت بر شمار گل در شاخه نشان داد که 
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ین و کمترین بیشتردر برداشت دوم و اول به ترتیب 

زمان  تأثیر(. 7 شکل)آمد  دستبهگل در شاخه  مارش

نشان نیز برداشت زیتون بر درصد تشکیل گل کامل 

ین و بیشتریب به ترتداد که در برداشت سوم و پنجم 

 آمد دستبهگل کامل درصد تشکیل کمترین 

 (. در بررسی تأثیر رقم مشاهده شد که1)شکل

مربوط به رقم گل کامل درصد تشکیل ین بیشتر

درصد کرونائیکی و زرد کمترین  های رقمو بیکن بود آر

را مورد بررسی  های رقمگل کامل در بین تشکیل 

ی ها تفاوت(. مشخص شده است که 5جدول )ند اشتد

درصد در  24تا  Kalamataدرصد در رقم  29) باالیی

ی اولیه و کامل ها گلتشکیل ( در درصد Picualرقم 

 ,.Wu et alرد )مختلف زیتون وجود دا های رقمبین 

این مطلب گزارش شده است که  ییدتأ(. در 2002

ی اولیه و کامل در درختان زیتون ها گلتشکیل درصد 

 Rapport andباشد ) یرمتغدرصد  36تا  27تواند از  یم

Rallo, 1991; Ghrisi et al., 1999 .)توان  یم رو ینازا

ی اولیه و کامل ممکن ها گلتشکیل گفت که درصد 

و درخت به درخت متغیر باشد  سال به سالاست 

(Martin & Sibbett, 2005.) 
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 یشترین: برداشت دوم، کمترین: برداشت اول()بهای زیتون  . تأثیر زمان برداشت بر شمار گل در شاخه در رقم7شکل 

Figure 4. Effect of harvest time on number of flower per branch in olive cultivars 

(Maximum: second harvest, minimum: first harvest) 
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Figure 5. Effect of harvest time on percent of complete flower formation in olive cultivars 

(Maximum: third harvest, minimum: fifth harvest) 

 

 اولیه و نهایی ةدرصد تشکیل میو

 در زمانتأثیر رقم و  آمده دست بهبا توجه به نتایج 

اولیه و نهایی  ةدرصد تشکیل میو بر درصد 5 سطح

 ینبیشتر بررسی مورد های رقم بین دردار بود.  یمعن

 رقم به مربوط و نهایی اولیه ةدرصد تشکیل میو

 و کرونائیکی های رقم به مربوط آن کمترین و آربکین

نیز نشان داد برداشت زمان  تأثیر .(5جدول ) بود زرد

 ةین و کمترین درصد تشکیل میوبیشترکه به ترتیب 

اولیه و نهایی به برداشت سوم و پنجم تعلق داشت 

 در یکرونائیک و زرد های رقم در (.4و  6 هایشکل)

 دوم سال در ولی داشت وجود زیادی ةمیو اول سال

 زرد رقم در آن دلیل که نشد تشکیل ای یوهم هیچ

 ولی باشد رقم این در بارآوری تناوب دلیل به تواند می

 وجود ثابتی بارآوری که ییازآنجا کرونائیکی رقم در

 مگس آفتوجود  یا و سرمایی نیاز ین نشدنتأم دارد

 ای یوهم یا و گل دوم سال در که شده باعث زیتون
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 یها گل شمار که ییازآنجا .نشود تشکیل درخت روی

ی فراوان در ده محصولشده پس از یک سال با  تشکیل

یابد، درنتیجه میزان تشکیل میوه که  یمکاهش  5آور سال

آید در  یم دستبه ها گلاز نسبت شمار میوه به شمار کل 

2سال نیاور
 ;Suarez et al., 1984یابد ) یمافزایش   

Lavee, 1986 در برخی  بارآوری(. با توجه به اینکه تناوب

 ,.Rallo et alاز درختان میوه از جمله زیتون وجود دارد )

توان گفت که تفاوت در مقدار تشکیل  یمرو  ینا از .(1994

 چراکه استمیوه در ارتباط با سال آور و نیاور نیز 

محیطی های  ی به عاملسال آورمشخص شده است 

یژه شرایط آب و هوایی منطقه رشد بستگی دارد و به

(Hartman, 1951مشاهده .) که درختانی که است شده 

 دیرتر که ییها آن به نسبت همیشه شوند یم برداشت زود

 طی در درختان .دارند تری ینسنگ بار شوندمی برداشت

 مقدار هایشان یوهم رسیدن از پس برداشت اول هفتة دو

 قابلیت ینازا پس رسد، یم خود شینه میزانبی به روغن

 کاهش توجهی شایانطور  بهبعد  فصل برای یده یوهم

  (.Ravetti, 2008یابد ) یم
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Figure 6. Effect of harvest time on percent of initial fruit set in olive cultivars 
(Maximum: third harvest, minimum: fifth harvest) 
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Figure 7. Effect of harvest time on percent of final fruit set in olive cultivars 

(Maximum: third harvest, minimum: fifth harvest) 

 
 شده در هفت رقم زیتون گیری . مقایسة میانگین صفات اندازه5جدول

Table 1. Mean comparison of measured traits in seven olive cultivars 

Cultivar 

Ten fruit 

weight 

(gr) 

Oil content  

per dry matter 

(%) 

Number of  

inflorescence 

per branch 

Number  

of flower  

per branch 

Flower with 

developed ovary 

(%) 

Initial  

fruit set 

(%) 

Final  

fruit set 

(%) 
Conservolea 83.07b 59.13b 263a 341b 49.7b 7.8b 6.3b 
Amygdalolia 95.92a 62.53a 188c 373a 22.8c 2.2c 1.7c 

Karidolia 73.77c 58.8c 80e 261d 14.6e 1.4d 1.1d 

Zard 53.1d 44.27d 20f 105e 0f 0e 0e 
Rouwghani 44.46e 55.06e 114d 343b 17.4d 1.3d 1d 

Koroneiki 10.36g 45g 0g 0f 0f 0e 0e 

Arbequina 26.97f 58.68f 222b 286c 71.6a 14.6a 13a 

 ( است.>71/7p) دانکن آزمون پایة بر ها میانگین دارمعنی اختالف نبود بیانگر ستون هر در مشترک حروف

Means within a column followed by the same letter are not significantly different at (p<0.05) according to the Duncan`s multiple range test. 

 
1. On year 
2. Off year 

 

 

 



 5931تابستان ، 2 ة، شمار74 ةایران، دورباغبانی علوم  242

 

 

 

 

 گیری کلینتیجه

 میوه ده وزن بیشترین داد نشان برداشت زمان اصلی تأثیر

 مادة در روغن داشت و مقدار تعلق سوم برداشت به

 .رسید خود مقدار بیشینه به پنجم برداشت در خشک

 آمیگدالولیا رقم که کرد مشخص میوه صفات بر رقم تأثیر

 را خشک مادة در روغن مقدار و میوه ده وزن بیشترین

 و دهی گل به مربوط صفات بر برداشت زمان تأثیر .داشت

 در آذین گل شمار بیشترین که داد نشان دهی میوه

 برداشت در شاخه در گل شمار بیشترین چهارم، برداشت

 و اولیه میوة کامل، گل تشکیل درصد بیشترین و دوم

 به توجه با نبنابرای. آمد دستبه سوم برداشت در نهایی

 در روغن مقدار میوه، وزن) دهی گل و میوه مهم صفات

 ضرورت دارد به نهایی( میوة تشکیل درصد و خشک مادة

 

های کنسروالیا، آمیگدالولیا،  منظور تهیة کنسرو رقم

، و به (1/4/5939)کاریدولیا و روغنی در برداشت سوم 

د و های کنسروالیا، کاریدولیا، زر منظور تهیة روغن رقم

برداشت شوند.  (27/4/5939)روغنی در برداشت چهارم 

نامة کارشناسی   که این نوشتار برگرفته از پایان از آنجائی

ارشد است لذا صفات مهم دیگر میوه از جمله وزن تر و 

خشک گوشت میوه، وزن تر و خشک گوشت، نسبت 

گوشت به هسته، نسبت طول به قطر میوه و هسته و 

های گیری شده است، بنابراین توصیهدیگر صفات اندازه

های مختلف به  الزم برای برداشت میوه زیتون در رقم

ها و دیگر  منظور برداشت کنسروی بر پایة درشتی میوه

کشی مقدار روغن در  ها و به منظور روغن های آن ویژگی

 مادة خشک بوده است.
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ABSTRACT 

In order to evaluate the effect of harvest time on fruit weight, oil content and fruit bearing in the next year 

in some cultivars of olive (Conservalea, Amygdalolia, Karidolia, Koroneiki, Arbequina, Zard and 

Rouwghani), an experiment was performed as a split plot in time based on CRD (Completely 

Randomized Design) with three replications at olive research station (Tarrom–Zanjan) during 2013 and 

2014. Results showed that among the cultivars, Amygdalolia had the most (number of inflorescence and 

flower per branch, fruit weight and oil content). Also, highest percentage of complete flower formation, 

initial fruit set and final fruit set were obtained in cv. Arbequina. According to the effect of harvest time, 

the most fruit weight was observed at the third harvest. Fruit oil content reached its maximum level at 

fifth harvest time. Effect of harvest time on flowering and fruit set in the next year, indicated that the 

highest number of inflorescence and flower per branch as well as maximum percentage of complete 

flower formation, initial fruit set and final fruit set were obtained at the fourth , second  and the third 

harvest time, respectively. Interaction between harvest time and cultivar on fruit fresh weight, oil 

percentage, inflorescence number, flower number per branch , complete flower formation percentage , 

initial and final fruit set were significant (p≤%1). Due to evaluated traits, the best olive fruit harvesting 

time to prepare canned and oil extraction should be late September and late October respectively. 
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