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چکیده
این پژوهش بهمنظور بررسي اثر تراكم كشت و روش تربيت انگور بر ویژگيهای پومولوژیکي و عملکرد زیتون و
انگور در شرایط كشت تلفيقي در ایستگاه تحقيقات زیتون داالهو واقع در استان كرمانشاه در سال زراعي  65-69اجرا
گردید .درختان زیتون و انگور هشتساله (كشت همزمان در سال )1889درآزمایش فاكتوریل در قالب طرح پایه بلوكهای
كامل تصادفي در سه تکرار با دو عامل فواصل كاشت در سه سطح  9×9 ،9×9و  9×8متر و سيستم هدایت انگور در دو
سطح هدایت پاچراغي و هدایت داربستي كه به شکل داربست دوطرفه یك طبقه بافاصله  95سانتيمتر از سطح زمين
تربيتشده بودند  ،مورد آزمایش قرار گرفتند .نتایج نشان داد كه تراكم كشت و سيستم هدایت انگور بر ویژگي ميوه و
عملکرد درختان زیتون و انگور در كشت تلفيقي اثر گذاشت .تراكم كشت  9×9و سيستم هدایت داربستي انگور باعث افزایش
عملکرد ميوه و روغن ،ابعاد ميوه و وزن خشك گوشت در درختان زیتون و نيز باعث افزایش وزن خوشه ،وزن و قطر
حبه ،عملکرد تك بوته و عملکرد در هکتار در بوته انگور رقم یاقوتي گردید .از طرفي سيستم داربستي انگور در مقایسه با
سيستم پاچراغي باعث افزایش تقریباً  12درصد عملکرد بوتههای انگور در كشت تلفيقي زیتون و انگور گردید .نوع تربيت
انگور بر ویژگي ميوه و ميزان عملکرد درختان زیتون اثری نداشت .با توجه به نتایج این آزمایش تراكم كشت  9×9و نيز
هدایت داربستي انگور در كشت تلفيقي زیتون و انگور قابل توصيه است.
واژه های کلیدی :داربستي ،سيستم هدایت ،عملکرد روغن ،فاصله كاشت ،كشاورزی پایدار
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Abstract
The olive and grape intercropping in Kermanshah province was studied by an experiment in Dallaho
Olive Research Station (longitude of 45˚, 51΄ E and latitude of 34˚, 30΄ N and the height of sea level 633m).
A factorial experiment based on randomized complete block design with 3 density (6×7, 7×7 and 8×7 meters)
in olive and 2 training systems for grapevine in 3 replications was carried out. Each experiment unit consists
of 9 olive tree and 12 grapevine were used. Land was prepared in November 2010 in a 3528 m2 area and trees
was planted. Trees were irrigated by drip irrigation in a 3 day intervals. Olive tree compared in growth character
(juvenile period). The results showed that olive density and grape training system affected the fruit and yield
characteristics of olive and grapevine trees in intercropping system. 7 × 7 cropping density and grape
supporting training increased fruit and oil yield, fruit size and dry weight in olive trees, as well as increased
cluster weight, weight and diameter of berry, yield per vine and yield per hectare in grapevine Yagutoi cultivar.
The results showed that the grape supporting system compared to the Pabrahi system increased the yield of
approximately 12% in olive and grape intercropping. Moreover, the grapevine training systems did not affect
the fruit attribute and yield of olive trees, but the vine density had significant effect on olive and grapevine
yield, In conclusion 7 × 7 olive density and also the supporting system in olive- grape intercropping is
recommended.
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 تغييرات ساليانه قيمت محصوالت،از طرف دیگر

مقدمه

كشاورزی و خطرپذیر بودن تككشتي چه به لحاظ

،در تأمين نيازهای رو افزون جمعيت انساني

 گرایش به سمت تنوع،اقتصادی و چه به لحاظ اكولوژیکي

 بر این.بهكارگيری روشهای علمي نوین ضروری است

 با پرورش انواع.محصول را افزایش داده است

اساس مدیریت نظامهای كشاورزی باید موردبازنگری

 كشاورزان گزینههای بيشتری برای فروش،محصوالت

جدی قرار بگيرد و نظامهای نویني طراحي شوند كه

 افزایش تنوع محصول با گياهان یكساله.خواهند داشت

اولویت آنها پایداری درازمدت در عين حفظ توليد

و یا چندساله به همراه كشت درختان در استفاده مطلوب

.)2006 مطلوب در كوتاه مدت باشد (ليچفوسه و همکاران
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اثر تراکم کشت و روش تربیت انگور بر ویژگی های پومولوژیکی و عملکرد...
از منابع و نهادهها ،همچنين افقهای مختلف خاك در حفظ

زیتون از همدیگر چهار متر و سيستم تربيتي انگور نيز

و پایداری خاك و بهبود بهرهوری مؤثرتر است (گوردون

رو سيمي بود.
برخي از مناطق استان كرمانشاه (پاوه ،ریجاب و

و تواتاسان .)1669
یکي از راهکارهای دستيابي به كشاورزی پایدار،

داالهو ،ارتفاعات گيالن غرب و دشت دیره ،سرپل ذهاب

افزایش تنوع از طریق بکارگيری مخلوطي از گونههای

و منطقه جوانميری ) مستعد برای توسعه درختان زیتون

مختلف در مزارع ميباشد (ليتورگيریس و همکاران

تشخيص دادهشدهاست .اكثر شهرستانهای گرمسيری و

 .)2011كشت مخلوط یکي از مؤلفههای كشاورزی پایدار

نيمه گرمسيری ،دارای پتانسيل باالیي در توليد انگور

و از مهمترین سيستمهای كشاورزی انجامپذیر بهحساب

بهویژه رقم یاقوتي هستند و با توجه به برنامه سوم

ميآید كه به دليل تنوع محصوالت و سود حاصل در

توسعه كشت مخلوط زیتون و انگور در قالب طرح طوبي

واحد سطح و زمان حائز اهميت است (بوكر و همکاران

در استان كرمانشاه ،لذا تعيين بهترین تراكم كشت این دو

 .)2015كشت مخلوط سبب افزایش عملکرد در واحد

محصول بهمنظور جلوگيری از سایهاندازی زیتون بر

سطح ،افزایش كارایي مصرف آب ،افزایش بهرهوری از

روی انگور و حداكثر استفاده از اراضي زیر كشت و

منابع مورداستفاده ،كاهش مصرف سموم و آفتكشها،

تعيين بهترین روش هدایت انگور در كشت تلفيقي این

افزایش بازده توليد و افزایش تنوع و ثبات زیستي در

محصول با زیتون الزم و ضروری ميباشد .در تحقيق

درازمدت ميشود (خزایي  .) 2012بهطوركلي بررسي

حاضر علت انتخاب دو محصول یادشده در كنار هم

عملکرد در سيستمهای كشت مخلوط در گرو انتخاب

بهعنوان كشت مخلوط این است كه زیتون محصول

گياهان سازگار واجد صفات مناسب برای ایجاد حداقل

استراتژیکي است كه از اهميت اقتصادی خاصي

رقابت و حداكثر همياری و بهكارگيری عمليات زراعي

برخوردار بوده و انگور به دليل متفاوت بودن ساختار

مناسب (ازجمله تراكم كاشت) ميباشد (موشاگالوسا و

رشدی ،نياز مواد غذایي و بهطوركلي مراحل

همکاران  .)2008اختالف در خصوصيات مورفولوژیکي

فيزیولوژیکي و مرفولوژیکي متفاوت با زیتون و باهدف

گياهان در جذب نور مؤثر است و تغييرات آرایش

كنترل آفات و بيماریها ،تركيب مناسبي ازنظر كشاورزی

ردیفهای یك مخلوط ميتواند جذب نور در بين گياهان

پایدار ،توليد و درآمد زارعين ارائه خواهد داد .ازاینروی

همراه را تغيير دهد (ليتورگيریس و همکاران .)2011

این تحقيق بهمنظور بررسي اثر تراكم كشت و روش

كانتيني و گوسي ( )1666اظهار داشتند كه در سيستمهای

تربيت انگور بر ویژگيهای پومولوژیکي و عملکرد زیتون

كشت مخلوط كه در آن انگور ،زیتون و درختان ميوه در

و انگور در شرایط كشت تلفيقي انجام گرفت.

كنار هم كاشته ميشوند ،ریشه این درختان نقش مهمي
در جذب آب و جلوگيری از فرسایش خاك بازی ميكنند.
آنها همچنين بيان داشتند كه در سيستمهای كشت
مخلوط ،درختان زیتون نياز به هرس شدیدی دارند تا از
سایهاندازی روی انگور و گياهان علفي (عمدتاً غالت)
كشت شده در بين ردیفهای زیتون جلوگيری شود.
زینانلو و همکاران  )2001گزارش دادند كه باغهای
مخلوط زیتون و انگور در كشور ایتاليا وجود دارند و
در شرایط آب و هوای مرطوب آن كشور فاصله درختان

مواد و روشها
پژوهش حاضر در ایستگاه تحقيقات زیتون داالهو
(طول جغرافيائي  25درجه و  51دقيقه شرقي و عرض
جغرافيائي  82درجه و  80دقيقه شمالي و ارتفاع از سطح
دریا  581متر) واقع در استان كرمانشاه ،در سال زراعي
65-69

انجام

گرفت.

نتایج

تجزیه

ویژگيهای

فيزیکوشيميایي خاك محل آزمایش در جدول  1آورده
شده است.
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غالمی ،حاجی امیری و...

جدول  -1مشخصات فیزیکي و شیمیایي خاك مورد آزمایش در ایستگاه داالهو (آزمایشگاه خاكشناسي مرکز تحقیقات و
آموزش کشاورزی کرمانشاه)
عمق خاك

درصد سيلت

درصد

پتاسيم

شن

قابلجذب

)(%

)(ppm

)(ppm

816

11/20

0/19

66

9

0/05

(سانتيمتر)

)(%

80-0

28

25

90-80

88

28

)(cm

اسيدیته

فسفر قابلجذب

ازت كل

كربن آلي

كربنات كلسيم

)(%

)(%

)(%

1/62

81

9/20

1/18

88

9/80

خاك

این آزمایش بهصورت فاكتوریل بر پایه طرح بلوك-

 95سانتيمتر از سطح زمين بود (شکل  .)1هر واحد

های كامل تصادفي در سه تکرار صورت گرفت .فاكتورها

آزمایشي شامل  6درخت زیتون رقم روغني و  12عدد

شامل فاصله كاشت زیتون در سه سطح  9×9 ،9×9و

بوته انگور رقم یاقوتي بوده كه درمجموع  192عدد

 8×9متر و سيستم هدایت انگور در دو سطح هدایت

درخت زیتون و  219عدد بوته انگور مورداستفاده قرار

پاچراغي (سيستم تربيت معمول در منطقه) با ارتفاع تنه

گرفت .در زمان انجام آزمایش سن درختان زیتون و

 25سانتيمتری از سطح زمين و هدایت داربستي

انگور  8سال بود.

(روسيمي) از نوع كوردون دوطرفه یك طبقه باارتفاع تنه

شکل  -1نمایي از باغ محل اجرای آزمایش در سال پنجم کاشت

فواصل بوتههای انگور روی ردیف از همدیگر و

فاصله  9متری بين تکرارها و واحدهای آزمایشي) .با

از درختان زیتون در تراكمهای 9×9، 9×9و  9×8متر به

توجه به روش معمول منطقه ،فاصله كشت  9×9متر

ترتيب  2388 ،2و 2399متر بود( .در تمامي تيمارها

همراه با هدایت پاچراغي انگور بهعنوان شاهد در

فواصل بين ردیفها  9متر انتخاب شد) .مساحت هر

نطرگرفته شد .برای آبياری هر دو محصول چهار قطره

تکرار  1199مترمربع بوده و مساحت كل زمين

چکان با دبي چهار ليتر در ساعت (هر سه روز پنج ساعت

مورداستفاده  8528مترمربع بود (بدون در نظر گرفتن

در روز) در طول ردیف كاشت تعبيه شد .ميزان آب

اثر تراکم کشت و روش تربیت انگور بر ویژگی های پومولوژیکی و عملکرد...
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مصرف شده برای هر دو محصول به ازای هر هکتار

كشت نشان داد كه بين تيمارهای فاصله كشت از نظر

تقریبا معادل پنج هزار متر مکعب در سال بود .مبارزه با

پارامترهای عملکردی انگور تفاوت معنيداری وجود

علفهای هرز بهصورت مکانيکي و شيميایي صورت

داشت بهطوریكه صفات وزن خوشه ،وزن حبه ،قطر

گرفت بهطوریكه بين ردیفها با تراكتور شخم گردید و

حبه و عملکرد ميوه در فاصله كشت 9×9و 9×8بيشترین

روی ردیفها با علفكش گراماكسون (پاراكوات) با

مقدار و در فاصله كشت  9×9كمترین مقدار را داشتند

غلظت  2در هزار سمپاشي گردید .برای كشت نهالها از

(جدول  .)8تراكم كاشت و نوع تربيت از جنبههای عمده

مخلوط خاك ،كود حيواني و ماسه به نسبت 1:1:1

احداث تاكستان هستند .این دو مدیریت باغ رابطه نزدیکي

استفاده شد .مقدار كود مورداستفاده بر اساس آزمون

با اثر فاصله بر رشد و عملکرد مو دارند (آرچر و هانتر

خاك محاسبه و در قسمت سایهانداز درخت در زیرخاك

 .)2010اگرچه در مطالعات گذشته تأثير این دو عوامل

قرار گرفت .كليه عمليات زراعي كاشت و داشت برای همه

بهصورت جدا (محمد زاده  ، 2006زهاوی  2001و

تيمارها بهطور یکنواخت انجام گردید .در هر دو روش

رینولدس و هيوول  )2006و در تركيب باهم (هيوول و

تربيت انگور تعداد  22جوانه بر روی بوته نگهداری شد.

همکاران  )2018بر رشد و نمو بوته انگور بررسيشده

در تربيت داربستي تعداد  12شاخه و هر شاخه دو جوانه

است ولي اثر این عوامل در كشت تلفيقي ناشناخته مانده

و در تربيت پاچراغي تعداد هشت شاخه و هر شاخه سه

است .گزارششده است كه در تاكستانها افزایش عملکرد

جوانه حفظ شد .درختان زیتون و انگور كاشته شده در

در هکتار عمدتاً به دليل افزایش تعداد شاخههای بارده

مرحله فاز زایشي مورد مقایسه قرار گرفتند .زمان گلدهي

ميباشد (شائوليز و همکاران  .)1669گزارششده است

انگور و زیتون در شرایط شهرستان سرپل ذهاب نيمه

كه كاهش فاصله كشت سبب افزایش عملکرد انگور

دوم اردیبهشت ماه بود .اندازهگيریها در مرحله فاز

بهخصوص در سالهای ابتدایي كشت ميشود (هي ول

زایشي در زیتون وزن ميوه ،درصد رطوبت ميوه ،عملکرد

و همکاران  .)2018در تحقيق حاضر عکس این نتایج

ميوه در درخت و هکتار ،درصد روغن در ماده تر و

مشاهدهشده زیرا كه شرایط آزمایش كامالً متفاوت از

عملکرد روغن در هکتار و در انگور ،تعداد خوشه ،وزن

آزمایشهای قبلي بود و ممکن است تغيير فاصله درخت

خوشه ،وزن حبه ،قطر حبه ،عملکرد ميوه در بوته و

زیتون تأثير متفاوتتری بر رشد و نمو بوته مو داشته

عملکرد ميوه در هکتار ،اندازهگيری و مقایسه گردید.

باشد .كرمي و همکاران  )2005با بررسي فاصلههای

تجزیه آماری دادهها به روش  GLMبه كمك نرمافزار

كشت مختلف ( 2×2/9 ، 1/8×2/2 ، 1/8×2و  2/2×8متر)

( SASنسخه  )6/1و مقایسه ميانگين با استفاده از آزمون

بر عملکرد و كيفيت انگورهای دیم استان كردستان

چند دامنهای دانکن انجام شد.

گزارش كردند كه بهترین فاصله كاشت برای ارقام مو

نتایج و بحث
اثر فاصله کشت بر عملکرد و صفات وابسته به آن در
انگور یاقوتي
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد كه اثر اصلي
فاصله كشت بر صفات اندازهگيری شده در انگور شامل
تعداد خوشه ،وزن خوشه ،وزن حبه ،قطر حبه ،عملکرد
ميوه در بوته و عملکرد ميوه در هکتار معنيدار شد
(جدول  .)2نتایج مقایسه ميانگين اثرات اصلي فاصله

دیم استان كردستان فاصله  2 × 2/9متر ميباشد .در
تراكمهای بيشتر از این ميزان (كاهش فواصل كاشت) به
دليل رشد كمتر بوتهها و عدم تشکيل تعداد خوشه كافي
بر روی بوته ،عملکرد بوتهها كاهش ميیابد و در
تراكمهای كمتر از این ميزان(افزایش فاصله كاشت) به
دليل كاهش تعداد بوته در واحد سطح و افزایش رشد
رویشي بوتهها عملکرد و پارامترهای وابسته به آن
كاهش ميیابد .هانتر ( )1668با بررسي فاصلههای كشت
مختلف ( 1×1 ،1×2 ،2×2 ،1/5×8 ،8×8و  )0/5×1بر رشد
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شاخساره و ریشه انگور گزارش كردند كه شاخصهای

تعداد ردیف در هکتار و درنتيجه طول كوردون تأثيرگذار

رشد این گياه شدیداً تحت تأثير فاصله كشت قرار

است كه مقدار نور دریافتي را تعيين ميكند .درنتيجه ،این

ميگيرد .ایشان فاصله كشت متوسط ( 1×2و  )2×2برای

عامل تا حد زیادی بر حجم انگور توليدشده در هر هکتار

كنترل رشد و افزایش عملکرد انگور در شرایط منطقه

تأثير ميگذارد (آرچر و همکاران  .)2010در تحقيق

مورد آزمایش را توصيه كردند .بوهم و كومبه ()2008

حاضر فاصله كشت  9×9سبب افزایش وزن خوشه ،وزن

تأكيد كردند كه فاصله ایده آل درون بوتههای انگور باید

حبه ،قطر حبه ،عملکرد ميوه در بوته و عملکرد ميوه در

بهطور منظم پراكندگي شاخهها در امتداد ردیفها ،كه در

هکتار به ترتيب  82 ،29 ،12 ،28و  28درصد نسبت به

طول عمر تاكستان حفظ ميشود ،را تأمين كند.

فاصله كشت  9×9شد (جدول  )8كه نشاندهنده بهبود

گزارششده است كه در انگور كاری عرض ردیفها در

عملکرد انگور یاقوتي در این شرایط ميباشد.

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابي در انگور یاقوتي تحت تیمارهای فاصله کاشت و نوع
هدایت
درجه

تعداد

آزادی

خوشه

فاصله كاشت

2

*10/56

**0/01822

هدایت

1

**22/55

*0/0026

**0/128

فاصله كاشت×هدایت

2

0/56 ns

0/0001 ns

0/001 ns

0/18 ns

خطای آزمایشي

10

2/89

0/0002

0/022

1/22

0/26

ضریب تغييرات ()%

-

2/98

8/66

9/98

6/21

9/20

منابع تغيير

عملکرد ميوه

عملکرد ميوه

در بوته

در هکتار
**1002825

وزن خوشه

وزن حبه

قطر حبه

**0/829

**10/68

**11/28

*8/55

**5/91

**1950168

0/16 ns

2260 ns
59816
5/25

 * ،nsو **به ترتيب فاقد تفاوت معنيدار و دارای تفاوت معنيدار در سطح  5و  1درصد مي باشد.

جدول  -3نتایج مقایسه میانگین صفات اندازهگیری شده انگور یاقوتي در تیمارهای فاصله کشت و روش
هدایت
تيمارها

فاصله كاشت
(متر)
روش هدایت

سطح
تيمار

تعداد

وزن

خوشه در

خوشه

بوته

(كيلوگرم)

وزن حبه

قطر حبه

(گرم)

(ميليمتر)

عملکرد ميوه
در بوته
(كيلوگرم)

عملکرد ميوه در
هکتار (تن)

9×9

82/80a

0/190b

2/08b

10/81b

5/68b

5/98b

9×9

82/50ab

0/210a

2/29a

18/81a

9/62a

9/82a

8×9

81/91b

0/258a

0/26a

18/22a

8/20a

8/20a

پاچراغي

81/92b

0/211b

2/29b

12/00b

9/91b

9/91b

داربستي

a

a

a

a

a

a

88/69

0/289

2/28

18/88

9/82

9/82
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اثر روش هدایت بر عملکرد و صفات وابسته به آن در

حبه ،عملکرد ميوه در بوته و عملکرد ميوه در هکتار

انگور یاقوتي

داشت (جدول  .)2در همه صفات اندازهگيری شده روش

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد كه روش

داربستي نسبت به روش پاچراغي سبب افزایش معنيدار

هدایت تأثير معنيداری بر ویژگيهای عملکردی ميوه

صفات شد (جدول  .)8اثر روشهای مختلف تربيت مو بر

انگور شامل تعداد خوشه ،وزن خوشه ،وزن حبه ،قطر

فاكتورهای رشدی و عملکردی ارقام تجاری انگور در
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دنيا بررسيشده است (رینولدس و هيوول .)2006

در زیتون معنيدار نشد (جدول  .)2مقایسه ميانگينها

گزارش شده است كه سيستمهای مختلف تربيت تاك

نشان داد كه با افزایش فاصله كشت عملکرد و

تاثير معنيداری بر عملکرد ميوه دارد (محمود زاده و

پارامترهای وابسته به آن در زیتون روند افزایشي داشت

همکاران  .)2006ژانگ و همکاران  )1665گزارش دادند

ولي برای این صفات افزایش فاصله كشت از  9×9تا 8×9

كه ميزان نورگيری و ميکرو كليمای داخل تاج به ميزان

متر اختالف آماری معنيداری ایجاد نکرد (جدول  .)5در

زیادی بر رشد ،عملکرد و كيفيت خوشهها تأثير ميگذارد

زیتون این موضوع ثابتشده است كه تشکيل ميوه در این

و هر چه دریافت نور در بوته مو بيشتر باشد كميت و

درخت بهصورت منظم در كانوپي اتفاق نميافتد .در

كيفيت ميوه انگور افزایش ميیابد .بر این اساس

زیتون اغلب ميوهها در محيط پيرامون درخت تشکيلشده

آزمایشهای انجامشده در سراسر دنيا حاكي از برتری

و ميوههای بسيار كمتری در قسمتهای داخلي درخت

روشهای داربستي ميباشد كه با تنظيم رابطه C/N

شکل ميگيرد (آسبدو و همکاران  .)2002همچنين

(كربوهيدرات به نيتروژن) و افزایش آن در بوته انگور،

گزارششده است كه در این درخت فرآیندهای گلدهي و

ميزان آسيميالت بوته را باالبرده و در شاخههای

ميوه دهي در سایه متوقف ميشود (تومبسي و همکاران

یكساله تبدیل اعضای رویشي به زایشي را ميسر

 .)1666بنابراین فاكتورهایي مانند ساختار باغ ،نوع رقم

ميسازند (رینولدس و هيوول  .)2006گل انگيزی در

و مدیریت كانوپي تاثير زیادی بر تشکيل ميوه در زیتون

جوانههای پایين شاخهها در برخي از ارقام انگور یك

دارند( .كونر .)2009

مشکل بزرگ محسوب ميشود كه در برخي كشورها با

مطالعات گذشته در باغهای زیتون اهميت طراحي

تغيير نوع هدایت و افزایش ميزان نور دریافتي در محل

كاشت (طول و عرض ردیف ،نقشه كاشت ،مدیریت

این جوانهها ،برافزایش باروری این جوانهها و افزایش

كانوپي) برای دریافت حداكثر تشعشع خورشيدی و

عملکرد تکيه ميكنند (ریپوچه و همکاران  .)2010از طرف

بنابراین افزایش توليد محصول را نشان دادهاند (لئون و

دیگر گزارششده است كه در سيستمهای هدایت باز

همکاران  .)2018بهر حال اطالعات اندكي درباره تأثير

نسبت به سيستمهای متراكمتر گسترش بيماری

تراكم درخت زیتون بر عملکرد آن موجود ميباشد و در

بهخصوص بيماریهای قارچي كمتر است .گسترش این

باغهای استاندارد آزمایشهای كمي در این زمينه

بيماریها در تاكستان با از بين بردن محصول و افزایش

انجامشده است (توآس و همکاران  .)2005رالو رومرو

ضایعات ميزان عملکرد را پایين ميآورند (زهاوی و

و همکاران ( )2009با بررسي تأثير تراكمهای كشت

همکاران  .)2001در این تحقيق باال بودن عملکرد در

مختلف ( 980تا  2581درخت در هکتار) بر عملکرد درخت

سيستم داربستي نسبت به سيستم پاچراغي را ميتوان

زیتون گزارش دادند كه با افزایش تراكم در این درخت

به نورگيری بهتر برگها و جوانههای این رقم نسبت داد.

عملکرد هر درخت كاهش و عملکرد ميوه و روغن در

اثر فاصله کاشت بر عملکرد میوه و روغن زیتون
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد كه اثر فاصله
كشت بر وزن ميوه ،وزن خشك گوشت ميوه ،قطر ميوه،
طول ميوه ،عملکرد ميوه در درخت ،درصد روغن در ماده
تر و عملکرد روغن در هکتار زیتون معنيدار شد.
همچنين نتایج نشان داد كه اثر هدایت انگور و اثر متقابل
فاصله كشت× هدایت بر هيچكدام از صفات موردبررسي

هکتار بهصورت خطي افزایش ميیابد .در تحقيق حاضر
نيز افزایش تراكم تا  9×9متر سبب افزایش همه
پارامترهای عملکردی ميوه شد ولي تراكم كمتر تأثير
معنيداری بر صفات نداشت .این نتایج ممکن است به دليل
تأثير بوته مو كاشته شده بين ردیفهای زیتون باشد.
كشت تلفيقي این دو درخت باهم نياز به مدیریت نویني
دارد كه ممکن است متفاوت از كاشت جداگانه آنها باشد.
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جدول  -4نتایج تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابي در زیتون تحت تیمارهای فاصله کاشت و نوع هدایت
وزن

عملکرد

عملکرد

درصد

عملکرد

ميوه در

ميوه در

روغن در

روغن در

درخت

هکتار

ماده تر

هکتار

فاصله كاشت

2

**0/208

**0/0298

*0/0222

*0/096

*9/95

*980906

**61/20

**96925

هدایت

1

0/002ns

0/0002 ns

0/0002 ns

0/028 ns

0/26 ns

21886 ns

5/99 ns

6606 ns

فاصله كاشت×هدایت

2

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

منابع تغيير

درجه
آزادی

وزن ميوه

خشك
گوشت

طول

قطر ميوه

ميوه

ميوه

0/001

0/0001

0/0019

0/011

0/08

ns

2282

2/20

8119

خطای آزمایشي

10

0/002

0/0009

0/0096

0/018

1/88

82188

1/29

8919

ضریب تغييرات ()%

-

5/88

8/26

5/88

2/62

9/82

8/19

5/88

8/22

 * ،nsو **به ترتيب فاقد تفاوت معنيدار و دارای تفاوت معنيدار در سطح  5و  1درصد مي باشد.

جدول  -5نتایج مقایسه میانگین صفات اندازهگیری شده زیتون درتیمار فاصله کشت
وزن
فاصله

وزن ميوه

كاشت

(گرم)

خشك

قطر ميوه

طول ميوه

گوشت

(سانتي-

(سانتي-

ميوه

متر)

متر)

(گرم)
9×9

2/98b

0/98b

b

a

a

a

1/21

b

2/22

a

عملکرد

عملکرد

ميوه در

ميوه در

درخت

هکتار

(كيلوگرم)

(كيلوگرم)

b

19/08

a

9×9

8/06

0/96

1/58

2/22

19/88

8×9

8/11a

0/81a

1/58a

2/25a

19/60a

b
a

روغن در

8189

ماده تر
(درصد)
b

19/29

a

8988

28/09

8815a

22/65a

عملکرد
روغن
(كيلوگرم
در هکتار)
c

920

b

989

889a

ميانگينهای دارای حروف مشترك دارای اختالف آماری معنيدار بر اساس آزمون دانکن نيستند.

بهطوركلي نتایج این تحقيق نشان داد كه تراكم كشت
و سيستم هدایت انگور بر ویژگي ميوه و عملکرد درختان

كشت  9×9و تربيت داربستي برای حصول حداكثر
عملکرد در دو محصول پيشنهاد ميشود.

زیتون و انگور در كشت تلفيقي اثر گذاشت .تراكم كشت
 9×9و سيستم هدایت داربستي انگور باعث افزایش

سپاسگزاری

عملکرد ميوه و روغن ،ابعاد ميوه و وزن خشك گوشت

این پژوهش قسمتي از نتایج پروژه تحقيقاتي بررسي

در درختان زیتون و نيز باعث افزایش وزن خوشه ،وزن

كشت تلفيقي زیتون و انگور در استان كرمانشاه به

و قطر حبه ،عملکرد تك بوته و عملکرد در هکتار در بوته

شماره مصوب  2-55-08-89089سازمان تحقيقات،

انگور رقم یاقوتي گردید .از طرفي نوع تربيت انگور بر

آموزش و ترویج كشاورزی ميباشد .بدینوسيله از

ویژگي ميوه و ميزان عملکرد درختان زیتون اثری نداشت

همکاران ایستگاه تحقيقات زیتون داالهو بهویژه آقایان

و هيچكدام از اثرات متقابل هدایت× فاصله كاشت برای

مهندس نجفي و پيرمرادی به خاطر كمك در انجام

این دو محصول معنيدار نشد .با توجه به شرایط

آزمایش تشکر و قدرداني ميشود.

آزمایش در صورت كشت تلفيقي این دو محصول فاصله
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