
  

                              
             

  ديره رقم جديد زيتون كنسروي با ميوه هاي بسيار درشت ):يافته قابل ترويج( عنوان دستاورد

 و شش پروژه ديگر ٢-٠٣- ٠٣-٨٩١٧٢و   100 - 12- 81314      :فته منتج از پروژه شمارهيا

  1393 :سال خاتمه        1381   :سال شروع                 علي اصغر زينانلو   :مجرينام              

  :تعريف مسئله     

آيا امكان معرفي رقم جديد زيتون  كنسروي با  ميوه هاي درشت، درصد روغن زياد و عملكرد باال با استفاده از ژرم پالسم 

  زيتون داخلي وجود دارد؟

  

  

   :اهميت موضوع       

يا كنسروي  درصد آن براي تهيه زيتون شور60هزار تن زيتون در كشور توليد مي شود و بيش از  100در حال حاضر حدود 

و يا ارقامي  )گرم 4-5(اما بخش زيادي از اين محصول حاصل از ارقام دو منظوره با ميوه هاي با وزن متوسط. شود استفاده مي

 )ديره(لذا اين رقم جديد .تور هاي موثر در قيمت زيتون كنسروي وزن ميوه ميباشديكي از مهمترين فاك. با عملكرد كم ميباشد

از نظر عملكرد نيز جزو ارقام پر .در ميان كليه ارقام موجود در ايران برتري داردگرم  10شتن متوسط وزن ميوه بيش از ابا د

     . يباشددرصد واجد كيفت باال كنسروي نيز م56با توجه به درصد روغن بيش از  .محصول ميباشد

   :روش اجراي يافته در عرصه و نتيجه حاصل از بكارگيري    
ير و در كلكسيون ثاين رقم  به عنوان يك ژنوتيپ ابتدا از منطقه ديره كرمانشاه  شناسايي و جمع آوري، سپس با روش قلمه تك

هاي رويشي و زايشي مورد بررسي  سال ويژگي 8زيتون طارم و ايستگاه تحقيقات زيتون سرپل ذهاب كشت گرديد و به مدت 

درخت داراي عادت رشد افراشته با .ياد به روش قلمه داراي  قابليت ريشه زايي زيادي استدنتايج نشان داد در از .رار گرفتق

گرم، حداكثر وزن ميوه  10زود بارده، از نظر گرده افشاني خود ناسازگار ، متوسط وزن ميوه بيش از . تاج نيمه متراكم است

و درصد روغن  8گرم، رنگ ميوه در زمان رسيدن قرمز روشن، رنگ گوشت سفيد شيري، نسبت گوشت به هسته بيش از  3/19

- 9در سنين (كيلوگرم20ميانگين عملكرد در هر درخت .درصد ميباشد 75درصد  و الئيك اسيد روغن  56 در ماده خشك فرابر

  .است)سالگي درخت 6

  

  



  

  :عكس هاي شاخص از يافته

 

  
  

  

  
  



  
  

  
  

  


