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 چکیده

کنسروالیا، آمیگدالولیا، کاریدولیا، کرونایکی به منظور بررسی اثر زمان برداشت بر خصوصیات کمی وکیفی میوه زیتون ارقام 
پالتدر زمان با طرح پایه کامال تصادفی در آزمایشی بصورت اسپلیت 1392و آربیکن در شهرستان طارم طی تابستان و پاییز 

و برخی هاي مختلف نمونه تهیه شد هاي شهریور و مهر و آبان از درختان انتخاب شده در زماندر ماه. سه تکرار اجرا شد
خصوصیات کمی وکیفی میوه از جمله وزن میوه، وزن تر و خشک گوشت، نسبت گوشت به هسته، طول و قطرمیوه، طول و 

آنها ارزیابی ) بر اساس وزن خشک(قطر هسته، نسبت طول به قطر میوه و هسته، سفتی میوه، مواد جامد محلول و درصد روغن
، وزن )گرم 78.56( ، وزن تر گوشت)گرم 95.9( آمیگدالولیا بیشترین وزن میوه ها نشان داد که رقمتجزیه و تحلیل داده. شد

وزن  و رقم کرونایکی کمترین) درصد 62.53( و درصد روغن) گرم 27.23( ، وزن خشک گوشت)گرم 10.52( هسته
 45( روغنو درصد ) گرم 2.3( ، وزن خشک گوشت)گرم.2.24( ، وزن هسته)گرم 6.9( ، وزن تر گوشت)گرم 26.97(میوه

سانتی متر بر ) 363.84(و کنسروالیا ) 508.89(بیشترین و کمترین سفتی میوه به ترتیب در رقم کاریدولیا. را دارا بود) درصد
 .گیري شدمتر مربع اندازه

  
 درصد روغن، سفتی میوه، طول به قطر  :هاي کلیديواژه

 
 مقدمه

محمدي (گرمسیري استگیاهی مخصوص مناطق نیمه ،Oleaceaeخانوادهمتعلق به  ).OleaeuropaeaL(زیتون با نام علمی
زیتون درختی با ارزش است که بدلیل عمر زیاد، سازگاري با شرایط اقلیمی متفاوت در نقاط مختلف دنیا به ). 1385و وکیلی، 

تولید روغن و یا هر دو  هدف ازکشت ارقام مختلف زیتون تهیه کنسرو،). 1996الوي وهمکاران، (شودویژه مدیترانه کشت می
). 1381صادقی، (زرد از همین نوع استشود که رقماز ارقام دو منظوره براي تهیه روغن وکنسرو استفاده می. استمنظوره

برخی از محققین ثابت ). 1385مالک، (کشدکه چند ماه طول میرسیدن میوه زیتون فرآیندي طوالنی و آهسته است بطوري
هدف از این  ).Ferguson et al.2010( زیتون استمیوه کیفیت و کمیت ت ازفاکتورهاي بسیار مهم درکردند که زمان برداش

 .باشدمی تحقیق بررسی اثر زمان برداشت بر خصوصیات کمی و کیفی میوه برخی ارقام زیتون در منطقه طارم استان زنجان
  

 هامواد و روش
رقم زیتون بصورت اسپیلت  5روي ) استان زنجان(زیتون شهرستان طارمتگاه تحقیقات در ایس 1392این آزمایش در سال 

چهار شاخه در چهار جهت  به ازاي هر رقم در هر تکرار. پالت در زمان در قالب طرح پایه کامال تصادفی با سه تکرار اجرا شد
ها براي کلیه صفات ایسه میانگینتجزیه واریانس و مق. گیري و ارزیابی روي آن انجام شداصلی انتخاب و مراحل مختلف نمونه

اي دانکن انجام و مقایسه میانگین ارقام براي تمامی صفات با استفاده از آزمون چند دامنه 9.1ورژن SAS افزار با استفاده از نرم
 .شد

 

 



 

٢ 

 
 

  نتایج و بحث
را دارا بود و ) درصد 62.53(غنو درصد رو) گرم 95.92(رقم آمیگدالولیا بیشترین وزن میوه نتایج تجزیه واریانس نشان داد که

بیان کردند Dag et al., 2011 ). 1جدول (را رقم کرونایکی داشت) درصد 45(و درصد روغن) گرم 26.97(کمترین وزن میوه
وزن خشک  .هاي ما با این مطابقت دارد یابد که یافتهها و درصد روغن افزایش میهمزمان با پیشرفت رسیدگی وزن میوه

دار ارقام با پیشرفت رسیدگی روندي صعودي داشت و اثر رقم و همچنین زمان در سطح یک درصد معنی يگوشت در همه
( بود) گرم 2.3(و کمترین مربوط به رقم کرونایکی) گرم 27.23(آمیگدالولیا بود، بیشترین وزن خشک گوشت مربوط به رقم

در . باشدسازگاري آنها به شرایط آب و هوایی می نسبت گوشت به هسته در ارقام یک صفت مطلوب جهت بررسی ).1،3جدول 
. در حالی که هسته ارزش تجارتی ندارد. شودحقیقت مقدار زیاد گوشت میوه باعث تجمع مقدار زیاد روغن در میوه می

ز به کمترین آن نی. مربوط به ارقام کنسروالیا و آمیگدالولیا بود 7.53و  7.93بیشترین نسبت گوشت به هسته به ترتیب با 
هر گاه شرایط محیطی براي رشد ). 1جدول (ریدولیا، آربیکن و کرونایکی بودمربوط به ارقام کا 3.13و  4.51، 6.57ترتیب با 

). 1381صادقی، (گیاه زیتون فراهم نباشد یا در حد بهینه آن وجود نداشته باشد نسبت هسته به گوشت افزایش خواهد یافت
-می 8.1آل آن  شود و ایدهدر نظر گرفته می 10.1تا  5.1م مختلف کنسروي معموال از متوسط نسبت گوشت به هسته در ارقا

و کمترین آن مربوط به ) بریکس 19.21(بیشترین میزان مواد جامد محلول مربوط به رقم آربیکن). 1369میر منصوري، (باشد
داري ریدولیا و کرونایکی اختالف معنیمواد جامد محلول در رقم آمیگدالولیا، کا. بود) بریکس 16.19(رقم کنسروالیا

هاي محلول میوه زیتون پس از یک افزایش اولیه کاهش یافته و سپس قبل از رسیدگی دوباره میزان قند). 2جدول (نداشت
 Nergiz et( نقشی است که در بیوسنتز روغن دارد بر میوه ورسد به دلیل آغاز رنگی شدن برونیاید که به نظر میافزایش می
al., 2000 .(بیشترین سفتی میوه مربوط به رقم کاریدولیا)و کمترین آن مربوط به رقم ) متر بر متر مربعسانتی 508.89

جدول ( داري وجود نداشتبود، و بین ارقام آمیگدالولیا و کرونایکی اختالف معنی) متر بر متر مربعسانتی 363.84(کنسروالیا
ي ارقام روندي کاهشی داشت و بیشترین سفتی پیشرفت رسیدگی، سفتی میوه در همه با توجه به نتایج بدست آمده با). 2،3

 -Garcia( ، این نتیجه در مورد سفتی بافت میوه با یافته برخی از محققین مطابقت داشت)4جدول (در برداشت اول بود
Garcia et al., 2008.( 

 
رقم زیتون 5مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در  نتایج :1جدول  

)درصد(روغن نسبت گوشت  
 به هسته

وزن خشک 
)گرم(گوشت  

وزن 
)گرم(هسته  

وزن تر 
)گرم(گوشت  

)گرم(وزن میوه  رقم 

59.13b 7.93a 24b 8.74c 68.58b 83.07b کنسروالیا 
62.53a 7.53a 27.23a 10.52a 78.56a 95.92a آمیگدالولیا 
58.8b 6.57b 21.82c 9.32b 60.76c 73.77c کاریدولیا 

45c 3.13d 2.3e 2.24e 6.9e 26.97e کرونایکی 
58.68b 4.51c 7.6d 4.55d 20d 10.37d آربیکن 

.باشنددرصد می 5باشند فاقد اختالف معنی دار در سطح هاي صفاتی که در هر ستون داراي حروف مشترك میمیانگین  
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رقم زیتون 5مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در نتایج : 2جدول  
موا جامد 

)بریکس(محلول  
سفتی 

- سانتی(میوه
متر بر متر 

)مربع  

نسبت 
طول به 

قطر 
 هسته

قطر 
-میلی0هسته

)متر  

طول 
-میلی(هسته

)متر  

نسبت 
طول به 

قطر 
 میوه

قطر 
-میلی(میوه
)متر  

طول 
- سانتی(میوه
)متر  

 رقم 

16.19b 363.84c 1.56d 10.88a 16.25c 1.16c 25.96a 27.34c کنسروالیا 

17.56ab 447.25ab 2.43a 10.02b 24.14a 1.56a 22.84b 35.87a آمیگدالولیا 
16.94ab 508.89a 2.52a 9.29c 22.17b 1.48b 22.7b 32.52b کاریدولیا 

17.59ab 486.16ab 2.29b 5.94e 12.9d 1.44b 10.72d 17.02e کرونایکی 
19.21a 428.75b 1.67c 8.45d 13.44d 1.18c 15.61c 18.82d آربیکن 

.باشنددرصد می 5باشند فاقد اختالف معنی دار در سطح هاي صفاتی که در هر ستون داراي حروف مشترك میمیانگین  
 
 

رقم زیتون 5مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در نتایج  :3جدول   
)درصد(روغن نسبت گوشت  

 به هسته
وزن خشک 

)گرم(گوشت  
وزن 

)گرم(هسته  
وزن تر 
)گرم(گوشت  

)گرم(وزن میوه  زمان 

51.15c 5.04c 13.24d 7.1b 41.19d 51.95d 5 شهریور  
52.82c 5.02c 15.37c 7.88a 45.48c 55.95c 18 شهریور  
58.31b 7.16a 17.96ab 6.39c 51.35a 62.87a 3 مهر  
61.22a 6.12b 17.27b 6.98b 47.68bc 58.49bc 21 مهر  
60.61a 6.33b 19.11a 7.03b 49.1ab 60.82ab 5 آبان  

.باشنددرصد می 5باشند فاقد اختالف معنی دار در سطح هاي صفاتی که در هر ستون داراي حروف مشترك میمیانگین  
 
 

رقم زیتون 5مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در نتایج : 4جدول   
موا جامد 

)بریکس(محلول  
سفتی 

- سانتی(میوه
متر بر متر 

)مربع  

نسبت 
طول به 

قطر 
 هسته

قطر 
( هسته
)مترمیلی  

طول 
-میلی(هسته

)متر  

نسبت 
طول به 

 قطر میوه

قطر 
- میلی(میوه
)متر  

طول 
( میوه
)مترمیلی  

 زمان 

18.97a 516.35a 1.99d 8.34e 16.62d 1.39a 17.79e 24.56e 5 شهریور  
18.79a 423.15c 1.97d 8.71d 17.11c 1.36b 18.7d 25.18d 18 شهریور  
17.64a 448.24b 2.1c 8.98c 18b 1.36b 19.89c 26.29c 3مهر  
18.48a 448.24b 2.17b 9.18b 18.42a 1.39b 20.37b 27.25b 21 مهر  
13.6b 398.89d 2.23a 9.37a 18.76a 1.39a 21.71a 28.3a 5 آبان  

.باشنددرصد می 5باشند فاقد اختالف معنی دار در سطح می هاي صفاتی که در هر ستون داراي حروف مشتركمیانگین  
 

 

 

 



 

۴ 

هاي کیفی زیتون، ناشی مطالعات نشان داده با وجود تفاوت میان ارقام و شرایط رشد زیتون، بیشترین تغییرات در بین ویژگی
-و ایجاد باغات مکانیزه میکاري با توجه به گسترش روز افزون زیتون). 2008حمید اوغلی،(از بلوغ میوه و زمان برداشت است

هاي برداشت و کارگري توان با تعیین زمان دقیق برداشت زیتون براي تولید کنسرو و روغن زیتون با باالترین کیفیت در هزینه
 .داد جویی کرده و محصولی با کیفیت باال را به بازار ارائهصرفه
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