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 افزایش در طارماوزن های زیتون حاشیه رودخانه قزلباغ درباغی عملیات به نقش

 و کنترل بیماری لکه طاووسی عملکرد

 

 1*محمود عظیمی

 2مهدی طاهری

 1تورج خوش زمان

 3حسین جعفری

 4عزیزاله عبدالهی

 
 چکیده

ها و برداشت دیرهنگام محصول، عواملی هستند هرس نامنظم و غیر اصولی، تغذیه نامناسب، آفات و بیماری

 یماریب هیدرختان بر عل پاشیو سم هیهرس، تغذ شیآزما یاجرا یبراگذارند. که روی باردهی زیتون تاثیر می

درختان شاهد انتخاب شدند. در کنار عنوان هدرخت ب 61رقم زرد، تعداد  تونیدرختان ز یرو یلکه طاووس

لکه  یماریب هیعل یپاشو سم هیهرس، تغذ اتیرقم زرد انتخاب و عملدرخت  61تعداد  زیدرختان شاهد ن

در پایان اجرای آزمایش نیز عملکرد میوه درختان شاهد و . دیدرختان مذکور اجرا گرد یبر رو یطاووس

 درختان تیمار شده به طور مجزا یادداشت شد. 

میانگین عملکرد  .داری وجود داشتنتایج نشان داد بین عملکرد درختان شاهد و تیمار شده تفاوت معنی

های خاک باغنظر به این که کیلوگرم بود.  66/16کیلوگرم و درختان تیمار شده  61/31درختان شاهد 

سوی دیگر هدایت الکتریکی اوزن دارای بافت لوم سیلتی بوده و بافت سنگینی دارند. از حاشیه رودخانه قزل

ها برای افزایش رشد رویشی درختان زیتون در این باغ ، الزم استباشدها نیز شور میباغ این آب و خاک

ها الزم است کود دامی پوسیده به برای بهبود تهویه ریشه همچنین وانجام شده منظم طور بههرس باردهی 

 پاییز به خاک اضافه شود.زمان با شخم زیر درختان در فصل طور منظم هم
 

 زیتون، هرس تغذیه، رقم زرد، کلمات کلیدی: 

 

                                                           
6
 بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 

 زنجان، ایران
جان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زن3

 ایران
1
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، پزشکی، بخش تحقیقات گیاه 

 ایران
4
منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایستگاه تحقیقات زیتون طارم، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و  

 ایران
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 مقدمه

 مهآب و هوای نی طباشد و از نظر اقلیمی شرای ای می منطقه طارم دارای دو منطقه کوهستانی و کوهپایه

 61دهند و تنها  ها و ارتفاعات تشکیل می درصد از کل اراضی شهرستان را کوه 48ی است. حدود رگرمسی

باشد.  ها در فصل پاییز و بهار میدرصد اراضی شهرستان قابلیت زراعت و باغداری دارند. بیشتر بارندگی

درجه  1/61ساله  64میانگین ساالنه درجه حرارت بر اساس آمار ایستگاه هواشناسی گیلوان در یك دوره 

باشد.  گراد میدرجه سانتی 85گراد و حداکثر مطلق درجه سانتی -3/61گراد، حداقل مطلق ثبت شده سانتی

درصد بوده که کمترین آن در فصل تابستان و بیشترین آن  16میانگین ساالنه رطوبت نسبی این شهرستان 

 رهباشد که روغن آن در جیمی او دنی راندر ای وهدرختان می نتریی از مهمکی تونزیباشد.  در فصل پاییز می

بر اساس آمار ارائه شده توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال  ها نقش مهمی دارد.غذایی و سالمتی انسان

های مختلف، استان نباشد. در بیهزار هکتار می 14بارور  رکشت باغات بارور و غی ر، مجموع سطح زی6131

و  1/3و گلستان با  نهای قزویهزار هکتار رتبه اول را به خود اختصاص داده است. استان 5/63زنجان با 

 (.6131نام، بیهای بعدی قرار دارند )هزار هکتار در رتبه 1/4با  الناستان گی

عواملی هستند ها و برداشت دیرهنگام محصول، تغذیه نامناسب، آفات و بیماریهرس نامنظم و غیر اصولی، 

ها و هرس در باغات گذارند. بنابراین تغذیه اصولی، کنترل آفات و بیماریتاثیر میزیتون که روی باردهی 

در پایدار از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.  و تولید محصول رور زیتون برای مدیریت بهینه باردهیبا

اوزن قرار دارند، با هایی که در حاشیه رودخانه قزلهای زیتون منطقه مخصوصاً باغشهرستان طارم، باغ

 .(6)شکل  آوری مواجه هستندو سال میوه عملکرد و کیفیت کاهشمشکالتی نظیر 

 

 
بیماری لکه طاووسی در این اوزن و طغیان های حاشیه رودخانه قزلدر باغنامناسب و وجود علف هرز  هرس -6شکل 

 هاباغ
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ای از عملیات برای تغییر شکل طبیعی درختان از طریق تقویت یا جلوگیری از رشد و نمو هرس مجموعه

باشد. این عمل موجب تعادل رشد افزایش محصول میهای نابجا و به منظور ایجاد شکل معین و شاخه

رویشی و زایشی شده و روی سال آوری و به تاخیر انداختن زوال و مرگ درختان موثر است و به همراه سایر 

باشد. عملیات زراعی مانند تغذیه و آبیاری مناسب، عامل مهمی در ایجاد تعادل رشد رویشی در درختان می

ای دستیابی به محصول متعادل، مداوم و با کیفیت و روغن باال در زیتون بسیار مجموعه عملیات فوق، بر

صحیح هرس درختان بارده زیتون،  اجرایبا (. Fontanazza, 1989; Camerini et al., 2008ضروری است )

 نیز های بارده روی چتر درختنفوذ نور به داخل تاج درخت بهبود یافته، امکان تشکیل و توزیع مناسب جوانه

جریان هوا و به تبع آن تهویه شود. چتر بارده توزیع می پیرامونیابد. بنابراین، تشکیل میوه در افزایش می

لکه  بیماری ها نظیرکنترل برخی آفات و بیماری مناسب در داخل تاج درخت انجام گردیده، درنتیجه

محیسنی و ) شوددرخت کنترل می رویهبیچنین رشد و توسعه هم. یابدتسهیل میزیتون طاووسی و پسیل 

عنوان ابزاری برای نیل به حداکثر تولید در واحد سطح استفاده امروزه از کود بهاز طرفی . (6136، همکاران

استفاده از کودهای شیمیایی در شود اما باید مصرف بهینه، متعادل و اقتصادی آن مد نظر قرار گیرد. می

اسماعیلی کارآیی محصوالت کشاورزی امری ضروری و شناخته شده است )بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش 

ترین محصوالت باغی کشور و (. با این که زیتون یکی از مهم6145؛ محمدی و وکیلی، 6141و گلمحمدی، 

باشد، مشکالت زیادی در مورد میزان عملکرد، کیفیت و تداوم باردهی منظم آنها ویژه استان زنجان میبه

(. همانند سایر محصوالت کشاورزی، افزایش عملکرد زیتون در واحد 6145ملکوتی و طباطبایی، ) وجود دارد

تولید محصول در حد مطلوب باشد. یکی از دالیل کاهش  عواملسطح در صورتی امکان پذیر است که 

و هم در . این امر، هم در نوع و مقدار کودهای مورد مصرف استعملکرد، مصرف نامتعادل کودهای شیمیایی 

ها وجود دارد و ضروری است روند موجود اصالح گردد. بنابراین، باید وضعیت و های مصرف آنزمان و روش

ها و عوامل موثر در جذب و مصرف مفید عناصر غذایی شناسایی شده و با توجه به ای باغهای تغذیهناهنجاری

شیمیایی، روش و زمان مصرف آنها اقدام نمود. نتایج حاصله نسبت به توصیه مقادیر و منابع مناسب، کودهای 

چرا که شناسایی موارد ذکر شده در مدیریت مواد غذایی به منظور افزایش رشد درختان، تولید و بهبود 

 (.6144طاهری، ها کاری ضروری و اجتناب ناپذیر است )کیفیت میوه

                                                                                              
 زیتون باغات در( چپ) زیتون درختان هایبرگ شدید ریزش و( راست) طاووسی لکه بیماری عالیم: 3 شکل

 طارم
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)جعفری و  هستند های قارچیاز عوامل زنده موثر بر رشد و تولید در درختان زیتون بیماریهمچنین 

بیماری لکه طاووسی های قارچی درختان زیتون در منطقه طارم بیماریترین . یکی از مهم(6136همکاران، 

به دلیل تحریك ریزش برگ و ایجاد ضعف و زوال در درخت و نهایتاً اثر آن بر . این بیماری (3)شکل  است

مناسب در چتر درخت صورت  تهویه، بیشتر بودههایی که رطوبت نسبی هوا تولید و عملکرد درخت در باغ

 . (3)شکل  ، از اهمیت بسزایی برخوردار استشودروی درختان اعمال نمیای نامناسبی برنامه تغذیهو نگرفته 
 

محصول و خسارت تولید تواند موجب کاهش رشد و نمو، کاهش بیماری لکه طاووسی یا لکه برگی زیتون می

حساس بودن رقم به این تاج درخت،  افزایش تراکمهرس نامناسب و  اقتصادی روی درختان زیتون گردد.

مناسب سطح باغ و  های هرز و به طور کلی عدم تهویهعلف مشکلمدیریت کف باغ و  نامناسب بودنبیماری، 

 گراد(، در شیوع ودرجه سانتی36-64درون تاج درخت و افزایش رطوبت نسبی در شرایط دمایی مناسب )

هدف از اجرای این . (6136و همکاران، )جعفری  دارد مهمیانتشار بیماری و افزایش خسارت آن نقش 

-ها برای کنترل بیماری لکه طاووسی و افزایش عملکرد در این باغکشبررسی استفاده از هرس، تغذیه و قارچ

 باشد.ها می
 

 ضرورت و اهمیت 
ساالنه  یبارندگ نیانگی. مدیاجرا گرداستان زنجان  ،هارون آباد از توابع شهرستان طارم یپروژه در روستا نیا

ساالنه دما بر  نیانگمی. باشد می بهار و پاییز فصل در هابارندگی شتریب بوده و متر میلی 631شهرستان حدود 

 ساالنه نیانگیماست.  گراددرجه سانتی 1/61ساله  64گیلوان در یك دوره  اساس آمار ایستگاه هواشناسی

 پاییز فصل در آن بیشترین و تابستان فصل در آن ترین% بوده که کم16رطوبت نسبی این شهرستان 

زیتون شده و با تسهیل جریان نفوذ نور به داخل تاج درخت مجموعه عملیاتی است که باعث هرس  .باشد می

نظیر بیماری  ی زیتونهاکنترل برخی آفات و بیماریبر توانند ، این دو عامل میاندر داخل تاج درختهوا 

عامل هرس به همراه تغذیه و مجادله با بیماری لکه طاووسی  .باشند تاثیرگذارلکه طاووسی و پسیل زیتون 

درختان  پاشیو سم هیهرس، تغذ انجام یبراتواند روی عملکرد نیز تاثیر مثبتی داشته باشد. لذا زیتون می

درخت(  61چهار ردیف که روی هر ردیف چهار درخت زیتون ) ، تعدادیلکه طاووس یماریب هیبر علزیتون 

پاشی علیه بیماری لکه طاووسی روی درختان قرار داشت، انتخاب و عملیات هرس، تغذیه و سم رقم زرد

درختان  نیا یانتخاب شدند. روعنوان درختان شاهد هب درخت زیتون رقم زرد 61مذکور اجرا شد. تعداد 

 . گرفتصورت ن یلکه طاووس یماریب هیبر عل یو سمپاش هیگونه عمل هرس، تغذ چیه
 

متر بوده و  5×  5حدود  یابیفاصله کاشت درختان باغ مورد ارزند. بودساله  65تمام درختان موجود در باغ 

 یادیهرز ز یهاعلف یکف باغ دارا و نشده حذف هابود. پاجوش ریمتر متغ 61تا  1ارتفاع درختان از حدود 

 راتییتغ لی(. به دل3)شکل  شدیم دهیچتر درختان به وفور د ریدر ز آنها علف هرز مرغ نیبود که در ب

. دیگرد اجراهرس درختان در اواخر بهمن ماه  زه،ییزودرس پا هاییو احتمال بروز سرمازدگ یمیاقل

 هانرک نیداخل تاج و هم چن هایشاخه خالی شده و داخل تاج درختان ،هترب یریو نورگ هیتهو یبرا
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 ی. از سودندیهرس گرد زیخشك شده در داخل تاج درختان ن هایشاخه ننیچهم. شدند حذف هاپاجوش و

 .باشند کسانیحذف شده در درختان هرس شده  هایشد حجم شاخه یسع گرید
 

 ریت ن،یسه مرحله )فرورد یط یبرگ هیو تغذ زییچالکود در فصل پا روشبه دو درختان  هیتغذ یبررس نیدر ا

 رهر درخت و د یبه شکل چالکود، حداقل سه چاله در پا هیتغذ اجرای. جهت صورت گرفتو آبان ماه( 

یك سال قبل از اجرای (. 1)شکل  دیمتر حفر گرد یسانت 11×  11فعال درخت به ابعاد  هایشهیمحدوده ر

و منابع  یو آموزش کشاورز قاتیخاک و آب مرکز تحق شگاهیدر آزماباغ  این آزمایش نمونه خاک و برگ

اب و  قاتیبخش تحق هیبه توصقبل  خاک و برگ سال تجزیه شده و بر اساس تجزیه استان زنجان یعیطب

گرم(، سولفات  351) میزی(، سولفات منلوگرمیک كی) میاس(، سولفات پتلوگرمیک كیاوره ) یکودهاخاک 

 هادر چالهبرای هر درخت  لوگرمیک 15/3 زانیگرم(، در مجموع به م 351گرم(، سولفات منگنز ) 351) یرو

اوره،  یاز کودها زین یبرگ هیتغذ اعمالگرم( استفاده شد. جهت  لویک 61) یوانیبا کود ح بیو در ترک

(، اهیگ تی)هم زمان با شروع فعال نیدر سه مرحله شامل فرورد كیبور دیاس ی وسولوپتاس، سولفات رو

دوره  انیان ماه )در پافصل بعد( و آب یبرا یزیو مصادف با گل انگ وهیمان سخت شدن هسته مز)در  رماهیت

 .دیگرد یاشپدر هزار محلول 61-5و قبل از رکود زمستانه(، با غلظت  رشد
 

 کشاز قارچ یماریکاهش خسارت عامل ب ننیچو هم یلکه طاووس یماریاز توسعه عامل ب یریشگیپ برای

تاج درخت جهت کنترل  یرو یدر هزار و به صورت محلول پاش 3/1غلظت  با نیاستروب یفلوکس یتر

بار در اواخر اسفند ماه( استفاده  كیو  تههف 3سه مرحله )دو بار در آبان به فاصله  یط ،یماریخسارت ب

درختان در فصل بهار و در  نیب های هرز،و کنترل علف هیتهو شیافزا ،کاهش رطوبت سطح باغ. برای دیگرد

-علف هیمبارزه علبرای  نچنیشخم زده شد. هم واتوریدرختان با دستگاه کولت هایفیرد نیشروع فصل رشد، ب

 انیدر پا. دیگرد استفاده زیدر هکتار ن تریل 4 زانیبه م گالیفوسیت )رانداپ(کش علف ازهرز سطح باغ  های

با استفاده از نرم و  ادداشتیشده به طور مجزا  ماریدرختان شاهد و درختان ت وهیعملکرد م شیآزما یاجرا

 . مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتافزار اکسل 
 

 کاربردی نتایج

تیمار هرس، کوددهی و مبارزه با  درختان بین عملکرد درختان شاهد واجرای آزمایش نشان داد نتایج 

و درختان تیمار  61/31عملکرد درختان شاهد مقدار داری وجود داشت. بیماری لکه طاووسی تفاوت معنی

 .(8و  1)شکل  کیلوگرم بود 66/16شده 
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 : مقایسه عملکرد درختان شاهد و تیمار شده.1شکل 

 

  

  
: درختان زیتون )روستای هارون آباد( بعد از هرس، سمپاشی و کوددهی.8شکل   

 

( 11-11( و )1-11های )نتایج تجزیه خاک باغ مورد نظر نشان داد که میزان سیلت و رس آن در الیه

که برای بودند،  لوم سیلتیو دارای بافت درصد در هر دو الیه(  35و  53)به ترتیب متر باال بوده سانتی

)به ترتیب ها آلی در همه نمونه مادهمیزان چنین همکنند. درختان زیتون محدودیت تنفس ریشه را ایجاد می

ان اثر آن را توهای سنگین با اضافه کردن مواد آلی به خاک میپایین بود. در بافتدرصد(  81/1و  11/1

تا  16/63ها در هر دو الیه به ترتیب از شوری این خاکتقلیل داد. از لحاظ میزان شوری خاک، 

البته میزان تاثیر شوری باشد. دهنده شوری شدید آنها میزیمنس بر متر بوده که نشاندسی 11/68
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چنین نتایج تجزیه برگی باغ از سوی دیگر همبه نوع رقم زیتون کاشته شده و درجه تحمل آن بستگی دارد. 

 (. 6مذکور نشان داد که به جز عنصر غذایی بور، بقیه عناصر غذایی در شرایط مطلوبی قرار داشتند )جدول 
 6131در سال  مورد ارزیابی در روستای هارون آباد طارم زیتونباغ نتایج تجزیه برگی  -6جدول 

 بور مس روی منگنز منیزیم کلسیم پتاسیم فسفر نیتروژن نمونه برگ 

 گرم در کیلوگرم )پی پی ام(میلی درصد

 43/11 3/11 1/61 1/51 31/1 15/6 11/6 13/1 18/3 هارون آباد

 

 های سبكگیرند. گروه اول شامل خاکهای زیتون منطقه طارم در دو گروه متمایز قرار میبافت خاک باغ

باشد. گروه ترین بافت برای زیتون میهستند که مناسبنظر بافت خاک از نوع شنی لوم و لوم  باشد که ازمی

ها به بافت نیلوم است. ا یرس یلتیس لوم و یلتیو از نوع س نیبافت خاک آنها سنگ هایی هستند کهدوم باغ

و در نتیجه کاهش زهکشی و تاثیر نامطلوب روی  آبیارینفوذ آب  کاهش ،یاریلحاظ سله بستن در موقع آب

کشت و پرورش  یخاک برا نیبهتر .(6136جعفری و همکاران، ) باشندیمناسب نم تون،یز تهویه ریشه

و  لتیس زانیمذکور م یشی. در باغ آزماباشدیمناسب م هیخوب و تهو یزهکش با قیعم یخاک لوم تون،یز

ها خاک نیدر ا. درصد بود 35و  53 ترتیببه (متری خاکسانتی 11و  11)عمق هر دو در  خاکرس 

درختان  شهیاطراف ر هیتهو یرو ینامطلوب اریبس ریتاث امر نیاکه  باشدیم نیخاک پائ یریو نفوذپذ یزهکش

 منسیزیدس 68و  63ترتیب ی بهمتریسانت 11و  11 یهاعمق در شوری خاکمقدار  نی. عالوه براگذاردمی

آبیاری باغ آب  شوری گرید ی. از سورددای منف ریعملکرد تاث یخاک به شدت شور بوده و رو یعنی بودبر متر 

 یهاخاک مطالعه. با گذشت زمان موجب افزایش شوری خاک خواهد شدبر متر بود و  منسیزیدس 8/5نیز 

داشته )  یادیاوزن درصد رس زاطراف رودخانه قزل یهااز خاک یکه قسمت( 5)شکل منطقه طارم نشان داد 

 تیهدا یبندنقشه پهنه. (6136جعفری و همکاران، قرار دارند ) نیسنگ یهاگروه خاک در درصد( و 35-11

مورد  تونیز یهاباغ شتریکه خاک ب( 1)شکل نشان داد  طارم تونیز یهاخاک در باغ)شوری(  یکیالکتر

تا  تونی. هرچند درخت زباشدیم بر متر منسیزیدس 8 یباال یکیالکتر تیهدا یمطالعه در منطقه، دارا

زیمنس بر متر، دسی 1/5) ها از مقدار قابل تحملاغلب نمونه آن در زانیم یاست ول یمقاوم به شور یحدود

از  یکیخاک  یشور رسدیبه نظر م نیبود. بنابرا شتریب یلیخ یو در موارد شتریب( 3115چارتزوالکیس، 

 یشور ،ینشان داد که در موارد قیتحق نیانجام گرفته در ا یهایبررس .باشدیدر منطقه م یمشکالت اساس

جعفری و همکاران، ) شودیله در منطقه مسا 4تا  8 تونیز یهاباعث خشك شدن نهال ییخاک به تنها

6136). 

ها خاکی شور افزایشدهنده نشان، (5)شکل  باغ نیدرختان ادر شده  دهیدو رشد کم  یعموم یدگیپر رنگ

 یاریآب آب تیفیفراتر رفته است. ک یاز حد بحرانخاک  یشور باغ، نیا قطعات از یاریدر بس کهنحوی، بهبود

 یهادر ماه شیباغ مورد آزما یاریآب آب یشور .بودمطلوب ن کربناتیبزیاد مقدار و  یشور علتبهباغ  نیا

 یاریآب آب کربنات سدیم دروجود بیبر متر بود.  منسیزیدس 5/8تا  3/8 نیو مرداد ب ریخرداد، ت

کم  ریکه عمالً با مقاد یبه طور شودیآن م یریخاک و کاهش نفوذپذ ساختمان دیشد بیباعث تخر
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که  ردیگیدر منطقه است، نفوذ مناسب آب در خاک انجام نم اهیگ یواقع ازیکمتر از ن اریبس که ،یاریآب آب

خاک، کاهش نفوذ  ساختمان بیموجب تخر با چنین آبی، یاری. آبگرددیم محسوب عامل محدود کننده كی

)افیونی و همکاران،  درختان خواهد شد شهیر هیکاهش تهو قیطر ازیی آب در خاک، کاهش جذب عناصر غذا

6111) . 

  
 های سال جاری: رشد محدود شاخه5شکل 

 

 دستورالعمل کاربردی
بیشتر از های یدر شور اهیسطح برگ و وزن خشك گشاخص ها، طول شاخساره رینظ اهیرشد گ یهاشاخص

با  تونیو فتوسنتز ز یاروزنه تیهدا نیچنهم .(3115)چارتزوالکیس،  ابدییکاهش مزیمنس بر متر دسی 5

 وهیرطوبت م زانیم اما شده وهیباال، باعث کاهش وزن م ی. شورردیگیقرار م ریتحت تاث یشور شیافزا

 زین هایماریب گریو د یومیلیسیورت یپژمردگ یماریشور درصد ب یهادر خاک نی. عالوه براابدییم شیافزا

 نی. بنابراباشدیشور م طیدر شرا اهیکاهش رشد و عملکرد گ گریها علت داست. کوتاه شدن عمر برگ ادیز

 لیدلهب. (3113چارتزوالکیس و همکاران، ) ابدییکاهش م ،خاک و آب شور شرایطدر  تونیز اهیگ عملکرد

و در فصل بهار با  افتهیدرختان کاهش  یشیرشد رو ،ییجذب عناصر غذا در خاک، و اختالل دیشد یشور

کنترل  ی. براافتدیها اتفاق مبرگ زشیر ،یطاووس لکهی ماریعامل ب تیهوا و فعال یرطوبت نسب شیافزا

الزم انجام  یهایسمپاش بهشتیارد و نیاسفند، فرورد یهاالزم است که هر ساله در ماه یلکه طاووس یماریب

بهبود  یبرا .ریزی شده انجام شودبرنامه یهرس بارده یستیبا تونیدرختان ز یشیرشد رو شیافزا ی. براردیگ

درختان در فصل  ریززدن خاک زمان با شخمبه طور منظم هم دهیپوس یالزم است کود دام هاشهیر هیتهو

)میرزاشاهی  غذایی از خاک داردافزایش ماده آلی خاک اثر مثبتی بر جذب عناصر . خاک اضافه شود به زییپا

های باغی، موقع و اجرای سایر مدیریت(. با جذب مناسب عناصر غذایی و انجام هرس به6138و بازرگان، 

که رقم زرد، رقم بومی منطقه با توجه به ایننمایند. تر تحمل میدرختان زیتون شرایط خاک شور را راحت

( رقم مناسبی برای کاشت در شرایط 6135عظیمی و همکاران، ) طارم بوده و سازگاری خوبی با منطقه دارد

  باشد.های این منطقه میاقلیمی و خاک
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جعفری و همکاران، ، اقتباس از )های مورد مطالعه زیتون در منطقه طارمبندی درصد رس خاک در باغپهنه -5شکل 

6136). 

 
جعفری ، )های مورد مطالعه زیتون در منطقه طارمخاک در باغ (شوریهدایت الکتریکی )بندی پهنه -1شکل 

 (.6136و همکاران، 



 31 99 سال، یک ، شمارهدو ه دور      

 
 

 

  

 

02 

لید و فرآوری زیتون نشرهی تو  

 

 منابعفهرست 
  

زارش گآوری زیتون.  . بررسی تأثیر نیتروژن، بور و زمان برداشت بر عملکرد و سال6141محمدی، م.  اسماعیلی، م. و گل .6

 .ایرانمنابع طبیعی استان زنجان. زنجان.  نهایی طرح تحقیقاتی. مرکز تحقیقات کشاورزی و

 صفحه. 364. انتشارات ارکان. (آنها اصالح و) سدیمی و شور . خاکهای6111پور. افیونی، م.، ف. نوربخش و ر. مجتبی .3

 صفحه. 653جلد سوم: محصوالت باغبانی. وزارت جهاد کشاورزی.  6131. آمارنامه کشاورزی سال 6131نام. بی .1

با  تونیزوال درختان ز یماریجامع ب یبررس. 6136خطی، ن. و عسگری، ا. طاهری، م.، دماوندی، ع.، خوشجعفری، ح.،  .8

 ص. 13. موسسه تحقیقات گیاهپزشکی. زنده در توسعه آن در منطقه طارم ریزنده و غ یهابر نقش تنش دیتاک

از ارقام  تعدادی یژگیهای مورفوفیزیولوژیکیبررسی سازگاری و مطالعه و. 6135، ک. مصطفوی ، ع.ا. وزینانلو، م.، عظیمی .5

 .18-63(: 6) 11( علوم و صنایع کشاورزی) نشریه علوم باغبانی. در شرایط اقلیمی طارم (.Olea europaea L) زیتون

نامه دکتری،  . مطالعه جذب و متابولیسم نیتروژن و اثر آن بر رشد رویشی برخی ارقام زیتون، پایان6144طاهری، م.  .1

 دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

صفحه.صادقی، ح.  368. نشر ندای سبز شمال .زیتون )کاشت، داشت، برداشت و فرآوری( .6145. وکیلی، د، ح. و محمدی .1

 . کاشت، داشت و برداشت زیتون، انتشارات نشر آموزش کشاورزی، کرج، ایران.6146

 Euphyllura. تاثیر هرس در کنترل پسیل زیتون 6136.ا.، و تقدسی، م.و. محیسنی، ع.ا.، گلمحمدی، م.، زینانلو، ع .4

straminea Loginova  53-86(: 3) 3و سال آوری درختان زیتون. تحقیقات آفات گیاهی. جلد. 

 . تغذیه صحیح درختان میوه، انتشارات مرکز نشر آموزش کشاورزی، کرج، ایران.6145ملکوتی، م. و طباطبایی، ج.  .3

. مدیریت ماده آلی خاک. انتشارات موسسه تحقیقات خاک و آب. نشریه فنی شماره 6138میرزاشاهی، ک. و بازرگان، ک.  .61

515. 

11. Chartzoulakis, K. 2005. Salinity and olive: growth, salt tolerance, photosynthesis and yield. Agricultural 

Water Management, 78: 108-121. 

12. Chartzoulakis, K., Loupassaki, M., Bertaki, M. and Androulakis, I. 2002. Effects of NaCl salinity on 

growth, ion content and CO2 assimilation rate of six olive cultivars. National Agricultural Research 

Foundation (NAGREF). 

13. Fontanazza, G. 1989. Olive tree pruning. Olivae, 16: 34-37. 

14. Camerini, F., Bartolozzi, F., Vergari, G. and Fontanazza, G. 2008. Analysis of the effects of ten years of 

mechanical pruning on the yield and certain morphological indexes in an olive orchard. Acta 

Horticulturae 474: III International Symposium on Olive Growing. 

 

 


