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چكیدُ
ايي پظٍّؾ تِ هٌظَس تشسػي خلَكيات هيَُ ػِ سقن تزاستي صيتَى کٌؼشٍاليا ،ػَيالًا ٍ هاًضاًيال تشاػاع عشح آهاسی تلَک کاهل
تلادفي تا دٍ فاکتَس هٌغقِ (يک ػغح ؿاهل تاؽ ػاصگاسی رْاد کـاٍسصی ؿْشػتاى ٍيؼياى) ٍ فاکتَس دٍم اسقام هختلف صيتَى ( ،دس ػِ
ػغح ؿاهل اسقام کٌؼشٍاليا ،هاًضاًيال ٍ ػَيالًا) هي تاؿذ ٍ .دس  4تکشاس دس ػال  1392اًزام گشفتً .تايذ آصهايؾ ًـاى داد کِ سقن
کٌؼشٍاليا تِ تشتية تيـتشيي ٍصى تش  20هيَُ تذٍى ّؼتِ تا ( ،)65/31تيـتشيي ٍصى خـک  20هيَُ تا ( )25/25گشم ،تيـتشيي ًؼثت
عَل تِ قغش تا ( ٍ )1/32تيـتشيي ًؼثت عَل تِ ػشم تا ( ) 1/28گشم سا داؿت .تيـتشيي دسكذ سٍغي ًيض هتؼلق تِ سقن ػَيالًا تا
( )46/33دسكذ ٍ کوتشيي دسكذ سٍغي هتؼلق تِ کٌؼشٍاليا تا ( ٍ )45/73هاًضاًيال تا ( )45/59دسكذ تَد .اسقام هاًضاًيال ٍ ػَيالًا ٍيؼياى
تتشتية تا ( )55/95( ٍ )56/09گشم کوتشيي ٍصى  20هيَُ تا ّؼتِّ ،وچٌيي کوتشيي ٍصى خـک  20هيَُ تتشتية تا ()20/35( ٍ )22/44
گشم ،کوتشيي ًؼثت عَل تِ قغش تتشتية تا ( )1/24( ٍ )1/29ػاًتي هتش ٍکوتشيي ًؼثت عَل تِ ػشم تا ( )1/24( ٍ )1/26ػاًتي هتش
داؿتٌذ.

ٍاشُّای کلیدی:

خلَكيات هيَُ ٍ ّؼتِ ،کٌؼشٍاليا ،هاًضاًيال ،ػَيالًا ،صيتَىٍ ،يؼياى

 -1هقدهِ

1

اص آى رائي کِ دس تشًاهِ تَػؼِ صيتَى تَرِ تِ اسقام تا خلَكيات هغلَب اص رولِ فشم سٍيـي ،پشهحلَلي تا كفات کيفي تشتش
اص ًظش کٌؼشٍی ٍ يا سٍغٌي ٍ ػاصگاسی تِ ؿشايظ هحيغي اّويت داسد ،دس ايي ساػتا اػتفادُ اص هَتاًتّای حاكل اص اسقام
هؼشفي ؿذُ ٍ هغلَب هي تَاًذ هفيذ تاؿذ (تالذيٌي .)1986 ،دسعي چٌذ ػال اخيش قذهْای هخثت ٍ هَحشی تشای تَػؼِ صيتَى
کاسی دس کـَس تشداؿتِ ؿذُ اػت .الصهِ تَػؼِ صيتَى کاسيْای هذسى هؼشفي اسقام هٌاػة سٍغٌي يا کٌؼشٍی ٍ ؿٌاخت ٍ
تشسػي هکاى هٌاػة ّش سقن هيتاؿذ (دسٍيـياى .)1376 ،يکي اص هْوتشيي ػَاهل دس گؼتشؽ هَفق ػغح صيشکـت دسختاى
صيتَى ،ؿٌاػايي ٍ اًتخاب سقن هٌاػة تشای ّش هٌغقِ رغشافيايي هيتاؿذ ٍ تا تَرِ تِ افضايؾ ػغح صيش کـت صيتَى عي
تيؼت ػال اخيش دس کـَس ،تشسػي دقيق اسقام هَرَد اص اّويت صيادی تشخَسداس ؿذُ اػت ،تِ عَسی کِ ػذم تَرِ تِ ايي هْن
تاػج تشٍص خؼاست رثشاى ًاپزيش تِ تاغذاساى ٍ دس ًْايت تِ اقتلاد کـَس خَاّذ ؿذ ،افضايؾ روؼيت ٍ لضٍم تاهيي غزا ٍ
ٍاتؼتگي سٍغي خَساکي تِ خاسد اصکـَس صهيٌِ تَػؼِ کـت صيتَى دس ايشاى سا تاػج ؿذُ اػت .عثق آهاسًاهِ ٍصاست رْاد
کـاٍسصی تيؾ اص ّ 90ضاس ّکتاس اص اساضي کـَس صيش کـت صيتَى هيتاؿذ .کِ اص ايي هقذاس تخؾ قاتل تَرْي صيشکـت ايي
اسقام هي تاؿذ ( اسري .)1386 ،تا تَرِ تِ تفاٍتْای هَرَد کِ دس خَاف اسحي ٍ ًياصّای هحيغي کِ دس اسقام صيتَى ٍرَد داسد
تشسػيّای فٌَلَطيک رْت تؼييي ػاصگاسی ٍ هٌغقِای کشدى اسقام تزاستي داخلي ٍ خاسري اص هؼائل هْن عشح تَػؼِ کـت
صيتَى هيتاؿذ .يکي اص اّذاف تضسگ دٍلت دس تخؾ کـاٍسصی ،تأهيي ٍ خَدکفايي کـَس اص ًظش سٍغي هلشفي اػت .صيتَى
يکي اص گياّاى سٍغٌي اػت کِ تا ٍيظگيّای تاسصی ّوچَى هحذٍدُ تحول تِ ًؼثت صياد دس تشاتش ؿشايظ ًاهؼاػذ هحيغي ٍ
کن تَقغ تَدى ٍ اهکاى کـت دس هحذٍدُ ٍػيغ ،تاالتَدى کيفيت سٍغي ٍ اّويت آى اص ًظش تغزيِ ،قيوت تاالی سٍغي آى ٍ
اهکاى كادسات تِ ػايش کـَسّا ،تؼياس هَسد تَرِ اػتّ .ذف اص ايي تحقيق اسصياتي خلَكيات هيَُ ٍ ّؼتِ اسقام تزاستي
کـت ؿذُ صيتَى دس هٌغقِ اػت .صيتَى ( )Olea europea L.گياّي اػت اص تيشُ صيتًَياى ( .)Oleaceaeکِ اص هيَُ آى
رْت تْيِ کٌؼشٍ ٍسٍغي صيتَى اػتفادُ هي ؿَد ،گًَِّای اّلي صيتَى آلَپلَئيذ تا  2n =26کشٍهَصٍم ّؼتٌذ (هحوذی،
 .)1385رٌغ صيتَى تا گًَِّا ٍ اسقام هتؼذد تِ كَست دسخت يا دسختچِّای خَدسٍ (ٍحـي) ٍ يا اّلي ؿذُ ،عثيؼي يا
اكالح ؿذُ دس هٌاعق ٍػيؼي اص ّش دٍ ًيوکشُ ،تحت ؿشايظ اقليوي هذيتشاًِای دس آفشيقا ،آػيا ،آهشيکا ،اسٍپا ٍ اقياًَػيِ
پشاکٌذُ ؿذُ اػتَّ .کش دس فلَس ٌّذ  35گًَِ دس دًيای قذين ،اص هٌاعق ه ؼتذلِ ؿوالي تا آفشيقای رٌَتي ٍ صالًذ ًَ سا دس ايي
رٌغ قشاس هيدّذ (كادقيً .)1381 ،تيزِ تحقيقات (تي ػيک ٍ ّوکاساى )2010 ،سٍی خلَكيات هَسفَلَطيکي هيَُّ ،ؼتِ
ٍ تشگ چْاس فٌَتيپ اص سقن الػتشٍکا صيتَى ًـاى داد کِ تيي فٌَتيپّای هَسد هغالؼِ تفاٍتّای هَسفَلَطيکي ٍرَد داسد.
(پادٍال ٍ ّوکاساى )2008،ػولکشد هيَُ ،اًذاصُ هيًَُ ،ؼثت گَؿت تِ ّؼتِ ٍ دسكذ سٍغي هيَُ سا دس  134طًَتيپ صيتَى دس
ػِ هٌغقِ هشکض ٍ رٌَب ايتاليا تا ّذف اًتخاب تْتشيي طًَتيپ تشای کاستشدّای هختلف تشسػي کشدًذ ٍ دس ًْايت  21طًَتيپ
سا تِ ػٌَاى اسقام اهيذتخؾ تشای دػتياتي تِ اسقام رذيذ هؼشفي کشدًذ( .پَس اػکٌذسی ٍ ّوکاساىً )1392،ـاى دادًذ
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