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مقدمه  
و  دارد  ویــژه  جایگاهــی  الهــی  ادیــان  نــزد  زیتــون 

نمــاد صلــح و  در میــان مــردم ســرزمین های مختلــف، 

دوســتی به شــمار مــی رود. تاثیــر روغــن زیتــون در ســالمت 

انســان و اهمیــت اقتصــادی آن از رســته موضوعاتــی اســت 

کــه بیــش از پیــش مــورد توجــه مــردم جهــان قــرار گرفتــه 

اســت. بــا گذشــت زمــان، کشــت زیتــون از خــاور مدیترانــه 

بــه باختــر آن گســترش یافــت و پیامــد آمیختگــی ایــن 

ــد  ــی، پدی ــای بوم ــون ه ــا زیت ــده ب ــا ش ــای جابج ــون ه زیت

آمــدِن ژنوتیــپ هــای جدیــد زیتــون بــوده اســت. تــا بیســت 

ســال پیــش به آســانی می شــد گفــت کــه 98 درصــد ســطح 

ــه قــرار گرفتــه  زیــر کشــت زیتــون جهــان در حــوزه مدیتران

ــه  ــه رشــد چشــم  گیر توســعه این گون ــا توجــه ب ولــی امــروز ب

روغنــی در نواحــی بیــرون از حــوزه مدیترانه، یعنــی در قاره 

ــیلی(،  ــك و ش ــن، مکزی ــده، آرژانتی ــاالت متح ــکا )ای آمری

کــره(، در اســترالیا و  )ایــران، چیــن، ژاپــن و  در آســیا 

ــی، بایــد در تقســیمات جغرافیایــی زیتــون  آفریقــای جنوب

تجدید نظــر کــرد.
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جایگاه زیتون در ایران
جمهــوری اســالمی ایــران بیــش از نــود درصــد روغــن 

خوراکــی مــورد نیــاز خــود را از دیگــر کشــورها وارد مــی کند 

ــود.  ــت می ش ــرای آن پرداخ ــی ب ــه هنگفت ــالیانه هزین و س

ــرای  ــون ب ــعه زیت ــرح توس ــرای ط ــه از اج ــش از دو ده بی

تامیــن بخشــی از نیــاز کشــور بــه روغــن خوراکــی مــی گــذرد 

و ســطح زیــر کشــت آن از 4680 هکتــار در ســال 1372 بــه 

78095 هکتار در ســال 1397 رســیده اســت. از این ســطح 

ــارور و 21910  ــاغ هــای ب ــه ب ــر کشــت، 56185 هکتــار ب زی

هکتــار بــه بــاغ هــای نابــارور اختصــاص دارد. برپایــه ایــن 

ــای  ــم ه ــدد و رق ــود ع ــا وج ــارس ب ــتان ف ــه، در اس آمارنام

متفاوتــی کــه در ســال  هــای گذشــته ارایــه مــی شــد، ســطح 

ــطح  ــار و س ــون 9269 هکت ــارور زیت ــای ب ــت باغ ه ــر کش زی

اســت.  هکتــار   1869 آن  نابــارور  باغ هــای  کشــت  زیــر 

پیگیــر  شــتابان  دســت اندرکاران،  همــه  کــه  آن جــا  از 

ــتره  ــون در گس ــای زیت ــه باغ ه ــترش بی وقف ــعه و گس توس

بزرگــی از کشــور بودنــد، از مهمتریــن زیرســاخِت طــرح 

ــا ایجــاد باغ هــای ســازگاری و شناســایی  توســعه کــه همان
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ــون  ــای زیت ــترش باغ ه ــد و گس ــل ماندن ــود، غاف ــا ب رقم ه

در اســتان فــارس نیــز دچــار همیــن سرنوشــت شــد. ایــن 

غفلــت از یــك ســو، و رعایــت نکــردن اصــول کشــت مــدرن 

و پیشــرفته زیتــون از ســوی دیگــر ســبب شــد تــا ایــن 

ــد. ــاکام بمان ــور ن ــق کش ــیاری از مناط ــرح در بس ط
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معرفـی رقم هـای روغنـی و دومنظـوره زیتـون در 
کلکسـیون کازرون و باغ سـازگاری فسـا 

اکنـون پـس از تاریـخ پـر فـراز و نشـیب توسـعه زیتـون 

در کشـور، نتایـج ارزشـمندی به دسـت آمـده کـه حاصـل 

ژنتیکـی  تنـوع  از  بهره گیـری  و  پژوهش گـران  تـالش 

در  به ویـژه  و  تحقیقاتـی  مراکـز  برخـی  در  موجـود  غنـی 

محـدوده بخـش خصوصـی زیتـون بـوده اسـت. از جملـه 

امـروز  تـا  از آغـاز توسـعه زیتـون  کـه  ارزشـی  بـا  کارهـای 

انجـام شـده، انتقـال نزدیـک بـه پنجاه رقـم برتـر خارجی 

زیتـون  رقم هـای  کلکسـیون  سـاخت  و  کشـور  بـه  زیتـون 

سـازگاری  بـاغ  سـپس  و  کازرون  شهرسـتان  باختـر  در 

در  زیتـون  کشـت  زیـر  سـطح  اسـت.  فسـا  شهرسـتان  در 

زیتـون  توسـعه  طـرح  اولویت هـای  از  کـه  فسـا  منطقـه 

اسـت.  هکتـار   950 مـی رود،  به شـمار  فـارس  اسـتان  در 

شهرسـتان  در  زیتـون  رقم هـای  سـازگاری  بررسـی  بـرای 

فسـا در فروردیـن 1386 یـک قطعـه بـاغ سـازگاری بـا 16 

رقـم خارجـی )فرانتویـو1، لچینـوI77, ،I79 ،2 مورایولـو، 

1. Frantoio 
2. Leccino 
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پندولینـو6،  بلیچـه5،  دل  نچـالرا  پرانتزانـا4،  نچـارا3، 

تجسـکا7،  هخـی بالنـکا8، ریاسـبینا9، کراتینـا10، کروله آ11، 

فیشـمی  و  )زرد  ایرانـی  رقـم  دو  و  مورکونـا13(  لکیـن12، 

رودبـار( بـا سـه تکـرار و در هـر تکـرار سـه اصلـه نهـال در 

قالـب بلـوك کامـاًل تصادفـی در اراضـی شـرکت پیشـگامان 

درختـان  تـاج  شـکل  شـد.  احـداث  شهرسـتان  ایـن 

طـرح،  اجـرای  نخسـت  سـال  از  و  بـوده  آزاد  به صـورت 

متناسـب بـا رشـد درختـان، هـرس ضعیـف بـر روی آنهـا 

انجـام گرفتـه اسـت. فاصلـه درختـان در ایـن بـاغ پنـج در 

پنـج متـر بـوده و آبیاری درختـان به روش قطـره ای انجام 

مـی شـود. درصـد آب در میـوه، درصـد روغـن در مـاده تر 

شـاخص هایی  از  روغـن  کیفیـت  و  میـوه  خشـک  مـاده  و 

شـده اند. بررسـی  مـدت  ایـن  در  کـه  هسـتند 

3. Nociara
4. Peranzana
5. Nocellara del Belice 
6. Pendolino
7. Taggiasca
8. Hojiblanca
9. Raja sabina
10. Coratina
11. Carolea
12. Lechin 
13. Morcona 
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ایــن پژوهــش  از  نتایــج به دســت آمــده   از جملــه 

ــت و  ــال نخس ــای در س ــدن رقم ه ــارور ش ــه ب ــوان ب ــی ت م

یــا دوم پــس از غــرس، ثبــت کارکــرد 14 کیلوگرمــی از یــک 

درخــت در یــک رقــم ایتالیایــی در ســال دوم و کارکــرد 

چشــم گیر بیشــتر رقم هایــی مــورد بررســی اشــاره کــرد. 

بــا این کــه درصــد روغــن در میــوه زیتــون در مناطــق گــرم، 

بــه خاطــر توقــف و یــا ناچیــز بــودن ســنتز روغــن در دمــای 

ــام  ــج به دســت آمــده در برخــی از ارق ــاال، کــم اســت، نتای ب

امیدوارکننــده  و  تامــل  قابــل  ایــن منطقــه  در  پژوهــش 

بررســی  رقم هــای،  روغــن  کیفیــت  زمینــه  در  اســت. 

پروفیــل اســیدهای چــرب نشــان می دهــد کــه نســبت 

اســیدهای چــرب غیراشــباع بــه اشــباع، میــزان اســید 

اولئیــك )امــگا 9( و دو اســید اصلــی یعنــی اســید لینولئیــك 

ــی از  ــن برخ ــگا 3( در روغ ــگا 6 و ام ــك )ام ــید لینولنی و اس

رقم هــا کمابیــش مطلــوب اســت.

ــالح  ــای اص ــه راهکاره ــه ب ــم، توج ــاب رق ــش از انتخ پی

و توســعه، بــرای همــه زیتــون کاران عالقه منــد ضــروری 

ــد از: ــه عبارتن ــت ک اس
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روغــن  کیفــی  و  کّمــی  و صفــات  کارکــرد  بررســی    

موجــود. زیتــون  باغ هــای  در  میــوه،  در  موجــود 

   شناسایی موانع و عوامل تاثیرگذار

   افزودن رقم گرده زا در باغ موجود در صورت لزوم.

زیتــون  باغ هــای  از  نامناســب  رقم هــای  حــذف   

و اقــدام بــه پیوندگــذاری و کاشــت دوبــاره زیــر نظــارت 

معیــن. محقــق 

توســط  شــده  معرفــی  رقم هــای  از  اســتفاده   

بررســی تحقیقاتــی.  از  پــس  پژوهش گــران صاحب نظــر 

   مدیریت اصولی و علمی در کاشت، داشت و برداشت.

ــوره  ــی و دو منظ ــای روغن ــم ه ــی رق ــه معرف ــه ب در ادام

زیتــون پرداختــه می شــود.
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  )Arbequina( آربکین

رقــم آربکیــن )شــکل 1( از رقم هــای روغنــی زیتــون 

ــدول 1  ــخصات آن در ج ــی رود و مش ــمار م ــپانیا به ش در اس

ــت. ــده اس آم

جدول 1- مشخصات رقم آربکین

اسپانیامبدا

روغنینوع رقم

خودسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

خیلی خوبعملکرد

کمسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات

-حساسیت به آفات

متوسطتحمل به سرما

20-21درصد روغن

خیلی کمدرصد روغن در مناطق گرم

66-69درصد اسید اولئیك )امگا 9(

54-60درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

0/7درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

2-1/2درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم
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شکل 1- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم آربکین
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   )Ascolana Tenera( اسکوالنا تنرا

رقــم اســکوالنا تنــرا )شــکل 2( از رقم هــای کنســروی 

و مشــخصات آن در  مــی رود  به شــمار  ایتالیــا  زیتــون در 

جــدول 2 آمــده اســت.

جدول 2- مشخصات رقم اسکوالنا تنرا

اسپانیامبدا
ایتالیانوع رقم

کنسرویسازگاری گرده به اندام ماده
خودناسازگارگرده دهنده

نچالرا دل بلیچه،  ایترانا، عملکرد
فرانتویو،  لچینو،  جرافا...

خوبسال آوری
کمتحمل به آفات

-حساسیت به آفات
حساس به مگس زیتونتحمل به سرما

متوسطدرصد روغن
20 – 17درصد روغن در مناطق گرم
کمدرصد اسید اولئیك )امگا 9(

74-77درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم
56-62درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

0/7درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم
2/8-1/1درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم
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شکل 2- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم اسکوالنا تنرا
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  )I 77( 77 آی

رقـم آی 77 )شـکل 3( از رقم هـای دومنظـوره زیتـون در 

ایتالیا به شـمار می رود و مشخصات آن در جدول 3 آمده است. 

جدول 3- مشخصات رقم آی 77 

 

ایتالیامبدا

دو منظورهنوع رقم

نسبتا خودسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

-گرده دهنده

خوبعملکرد

نداردسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات

-حساسیت به آفات

متوسطتحمل به سرما

22 – 18درصد روغن

کمدرصد روغن در مناطق گرم

76-74درصد اسید اولئیك )امگا 9(

65درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

۰/6درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

1/8-1درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم
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  شکل 3- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم آی 77
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  )I 79( 79 آی

رقــم آی 79 )شــکل 4( از رقم هــای روغنــی زیتــون در ایتالیا 

به شــمار مــی رود و مشــخصات آن در جــدول 4 آمــده اســت. 

جدول 4- مشخصات رقم آی 79

ایتالیامبدا

روغنینوع رقم

خودسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

خوبعملکرد

نداردسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات

-حساسیت به آفات

متوسطتحمل به سرما

20 – 17درصد روغن

کمدرصد روغن در مناطق گرم

74-77درصد اسید اولئیك )امگا 9(

63-70درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

0/7درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

2/7-1/1درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم
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شکل 4- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم آی 79
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 )Bosana( بسانا

رقــم بســانا )شــکل 5( از رقم های دومنظــوره زیتــون در ایتالیا 

به شــمار مــی رود و مشــخصات آن در جــدول 5 آمــده اســت. 

جدول 5- مشخصات رقم بسانا

ایتالیامبدا

دو منظورهنوع رقم

خودسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

نرا دی گونوس،گرده دهنده
نرا دی الیه نا

خوبعملکرد

نداردسال آوری

-تحمل به آفات

-حساسیت به آفات

متوسطتحمل به سرما

20 – 18درصد روغن

کمدرصد روغن در مناطق گرم

74-70درصد اسید اولئیك )امگا 9(

63-58درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

۰/7درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

1/5 - 1درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم
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شکل 5- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم بسانا
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 )Beleadi( بلیدی

ــون در  ــی زیت ــای روغن ــکل 6( از رقم ه ــدی )ش ــم بلی رق

ســوریه به شــمار می رود و مشــخصات آن در جدول 6 آمده اســت. 

جدول 6- مشخصات رقم بلیدی

سوریهمبدا

روغنینوع رقم

خودسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

-گرده دهنده

خیلی خوبعملکرد

نداردسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات

-حساسیت به آفات

نسبتا متحملتحمل به سرما

22 – 18درصد روغن

متوسطدرصد روغن در مناطق گرم

74-68درصد اسید اولئیك )امگا 9(

67-63درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

۰/7درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

1/2 - 1درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم
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 شکل 6- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم بلیدی
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   )Peranzana( پرانتزانا

ــون در  ــوره زیت ــای دومنظ ــکل 7( از رقم ه ــا )ش ــم پرانتزان رق

ایتالیا به شــمار مــی رود و مشــخصات آن در جدول 7 آمده اســت. 

جدول 7- مشخصات رقم پرانتزانا 

ایتالیامبدا

دو منظورهنوع رقم

کمی خودسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

 روتوندال، مورایولو،گرده دهنده
  فرانتویو، پندولینو

خوبعملکرد

داردسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات

-حساسیت به آفات

متوسطتحمل به سرما

17 – 15درصد روغن

کمدرصد روغن در مناطق گرم

73-70درصد اسید اولئیك )امگا 9(

60-52درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

۰/7درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

5-1/2درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم
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 شکل 7- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم پرانتزانا
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  )Pendolino( پندولینو

رقــم پندولینو )شــکل 8( از رقم هــای روغنی زیتــون در ایتالیا 

به شــمار مــی رود و مشــخصات آن در جــدول 8 آمده اســت. 

جدول 8- مشخصات رقم پندولینو

ایتالیامبدا

روغنینوع رقم

خودناسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

 فرانتویو، لچینو،گرده دهنده
مورایولو

خوبعملکرد

نداردسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات

-حساسیت به آفات

نسبتا متحملتحمل به سرما

22 – 19درصد روغن

کم تا متوسطدرصد روغن در مناطق گرم

75-72درصد اسید اولئیك )امگا 9(

67-62درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

۰/۷درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

1/5-1درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم
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شکل 8- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم پندولینو
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  )Picholine( پیشولن

رقــم پیشــولن )شــکل 9( از رقم هــای دومنظــوره زیتــون 

ــدول 9  ــخصات آن در ج ــی رود و مش ــمار م ــه به  ش در فرانس

آمــده اســت. 

جدول 9- مشخصات رقم پیشولن

فرانسهمبدا

دومنظورهنوع رقم

خودسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

بوتیلیان، لچینو، مانزانیاگرده دهنده

خوبعملکرد

نداردسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات

-حساسیت به آفات

نسبتا متحملتحمل به سرما

21 – 19درصد روغن

کم درصد روغن در مناطق گرم

76-72درصد اسید اولئیك )امگا 9(

67-63درصد اسید اولئیك )امگا9( در مناطق گرم

0/7درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

1/5-1درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم
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شکل 9- درخت و میوه رقم پیشولن
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 )Picual( پیکوال

رقــم پیکــوال )شــکل 1۰( از رقم هــای دومنظــوره زیتــون 

در اســپانیا به شــمار مــی رود و مشــخصات آن در جــدول 10 

آمــده اســت. 

جدول 1۰- مشخصات رقم پیکوال

اسپانیامبدا

دومنظورهنوع رقم

خودسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

-گرده دهنده

خوبعملکرد

نداردسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات

-حساسیت به آفات

نسبتا متحملتحمل به سرما

25-22درصد روغن

کم تا متوسط درصد روغن در مناطق گرم

74-70درصد اسید اولئیك )امگا 9(

67-62درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

0/7درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

1/5-1درصد اسید لینولنیك )امگا3( در مناطق گرم
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شکل 1۰- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم پیکوال
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   )Taggiasca( َتجسکا

رقــم تجســکا )شــکل 11( از رقم هــای دومنظــوره زیتــون 

ــدول 11  ــخصات آن در ج ــی رود و مش ــمار م ــا به ش در ایتالی

آمــده اســت. 

جدول 11- مشخصات رقم تجسکا

ایتالیامبدا

دومنظورهنوع رقم

نسبتا خودسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

 پینیولو، پندولینو،گرده دهنده
مائورینو

فوق العاده خوبعملکرد

نداردسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات

-حساسیت به آفات

متوسطتحمل به سرما

24 – 19درصد روغن

کم تا متوسطدرصد روغن در مناطق گرم

76-72درصد اسید اولئیك )امگا 9(

67-63درصد اسید اولئیك )امگا9( در مناطق گرم

۰/6درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

1درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم
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شکل 11- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم تجسکا
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   )Doncarlo( ُدن کارلو

از رقم هــای دومنظــوره  کارلــو )شــکل 12(   رقــم ُدن 

و مشــخصات آن در  مــی رود  به شــمار  ایتالیــا  زیتــون در 

جــدول 12 آمــده اســت. 

جدول 12- مشخصات رقم ُدن کارلو

ایتالیامبدا

دو منظورهنوع رقم

خودسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

-گرده دهنده

خوبعملکرد

نداردسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات

-حساسیت به آفات

متوسطتحمل به سرما

24 – 20درصد روغن

کمدرصد روغن در مناطق گرم

76-73درصد اسید اولئیك )امگا 9(

65-59درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

۰/6درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

1/5 - 1درصد اسید لینولنیك )امگا3( در مناطق گرم
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شکل 12- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم دن کارلو
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Raja Sabina  ریا سبینا

رقــم ریــا ســبینا )شــکل 13( از رقم هــای دومنظــوره 

و مشــخصات آن در  مــی رود  به شــمار  ایتالیــا  زیتــون در 

جــدول 13 آمــده اســت. 

جدول 13- مشخصات رقم ریا سبینا

ایتالیامبدا

دومنظورهنوع رقم

خودناسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

 فرانتویو، لچینو،گرده دهنده
مورایولو

متوسطعملکرد

نداردسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات

-حساسیت به آفات

نسبتا متحملتحمل به سرما

18 – 13درصد روغن

کم تا متوسط درصد روغن در مناطق گرم

74-70درصد اسید اولئیك )امگا 9(

66-63درصد اسید اولئیك )امگا9( در مناطق گرم

0/7درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

1/5-1درصد اسید لینولنیك )امگا3( در مناطق گرم
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شکل 13- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم ریا سبینا
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  )Zard( زرد

رقــم زرد )شــکل 14( از رقم هــای دومنظــوره زیتــون 

ــدول 14  ــخصات آن در ج ــی رود و مش ــمار م ــران به ش در ای

آمــده اســت. 

جدول 14- مشخصات رقم زرد

ایرانمبدا

دومنظورهنوع رقم

نسبتا خودسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

-گرده دهنده

خیلی خوبعملکرد

کمسال آوری

-تحمل به آفات

حساس به آفات رایجحساسیت به آفات

کمتحمل به سرما

25 – 18درصد روغن

کم تا متوسط درصد روغن در مناطق گرم

78-73درصد اسید اولئیك )امگا 9(

67-63درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

0/7درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

1-2درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم



45معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس

 شکل 14- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم زرد



معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس 46

   )Favolosa( فوولوسا

رقــم فوولوســا )شــکل 15( از رقم هــای دومنظــوره زیتون 

ــدول 15  ــخصات آن در ج ــی رود و مش ــمار م ــا به ش در ایتالی

آمــده اســت. 

جدول 15- مشخصات رقم فوولوسا 

ایتالیامبدا

دو منظورهنوع رقم

خودسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

-گرده دهنده

خوبعملکرد

نداردسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات

-حساسیت به آفات

متوسطتحمل به سرما

25 – 20درصد روغن

کمدرصد روغن در مناطق گرم

76-74درصد اسید اولئیك )امگا 9(

65-57درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

0/6درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

1/5 - 1درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم



47معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس

شکل 15- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم فوولوسا



معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس 48

   )Frantoio( فرانتویو

ــون  ــی زیت ــای روغن ــکل 16( از رقم ه ــو )ش ــم فرانتوی رق

ــدول 16  ــخصات آن در ج ــی رود و مش ــمار م ــا به ش در ایتالی

آمــده اســت. 

جدول 16- مشخصات رقم فرانتویو 

ایتالیامبدا

روغنینوع رقم

نیمه سازگارسازگاری گرده به اندام ماده

لچینو، مائورینو، گرده دهنده
مورایولو ...

خوبعملکرد

داردسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات

-حساسیت به آفات

متوسطتحمل به سرما

20 – 17درصد روغن

کم درصد روغن در مناطق گرم

77-74درصد اسید اولئیك )امگا 9(

62-56درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

0/7درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

2/8-1/1درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم



49معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس

 شکل 16- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم فرانتویو



معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس 50

   )Fishomi Rudbar( فیشمی رودبار

رقــم فیشــمی رودبــار )شــکل 17( از رقم هــای دومنظــوره 

در  آن  مشــخصات  و  مــی رود  به شــمار  ایــران  در  زیتــون 

ــت.  ــده اس ــدول 17 آم ج

جدول 17- مشخصات رقم فیشمی رودبار

ایرانمبدا

دومنظورهنوع رقم

خودسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

-گرده دهنده

خوبعملکرد

نداردسال آوری

-تحمل به آفات

حساس به کنه و حساسیت به آفات
تریپس

متوسطتحمل به سرما

24 – 19درصد روغن

کم تا متوسط درصد روغن در مناطق گرم

75-70درصد اسید اولئیك )امگا 9(

60-57درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

0/7درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

0/9درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم



51معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس

شکل 17- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم فیشمی رودبار



معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس 52

  )Carolea( کروله آ

رقــم کرولــه آ )شــکل 18( از رقم هــای دومنظــوره زیتــون 

ــدول 18  ــخصات آن در ج ــی رود و مش ــمار م ــا به ش در ایتالی

آمــده اســت. 

جدول 18- مشخصات رقم کروله آ

ایتالیامبدا
دومنظورهنوع رقم

خودسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

گرده دهنده
 نچالرا مسینزه،

 پیدیکوددارا، فرانتویو،
لچینو، مورایولو

خیلی خوبعملکرد
نداردسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات
-حساسیت به آفات

نسبتا متحملتحمل به سرما
20 – 18درصد روغن

کم تا متوسطدرصد روغن در مناطق گرم
74-68درصد اسید اولئیك )امگا 9(

68-64درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم
0/6درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

1/5-1درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم



53معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس

شکل 18- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم کروله آ



معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس 54

   )Kazerouni( کازرونی

رقــم کازرونــی )شــکل 19( از رقم هــای کنســروی زیتــون 

ــدول 19  ــخصات آن در ج ــی رود و مش ــمار م ــران به ش در ای

آمــده اســت. 

جدول 19- مشخصات رقم کازرونی 

ایرانمبدا

کنسروینوع رقم

خودسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

-گرده دهنده

خوبعملکرد

نداردسال آوری

-تحمل به آفات

نسبتا حساس به حساسیت به آفات
کنه و تریپس

متوسطتحمل به سرما
16-19درصد روغن

کم درصد روغن در مناطق گرم
75-70درصد اسید اولئیك )امگا 9(

67درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم
0/7درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

0/8درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم



55معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس

 شکل 19- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم کازرونی



معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس 56

 )Casaliva( کاسالیوا

دومنظــوره  رقم هــای  از   )20 )شــکل  کاســالیوا  رقــم 

و مشــخصات آن در  مــی رود  به شــمار  ایتالیــا  زیتــون در 

جــدول 20 آمــده اســت. 

جدول 20- مشخصات رقم کاسالیوا

ایتالیامبدا

دومنظورهنوع رقم

خودسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

-گرده دهنده

خیلی خوبعملکرد

نداردسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات

-حساسیت به آفات

نسبتا متحملتحمل به سرما

22 – 18درصد روغن

کم درصد روغن در مناطق گرم

76-73درصد اسید اولئیك )امگا 9(

67-64درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

0/6درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

1/2-1درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم



57معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس

شکل 2۰- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم کاسالیوا



معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس 58

   )Coratina( کراتینا

رقــم کراتینــا )شــکل 21( از رقم هــای روغنــی زیتــون 

ــدول 21  ــخصات آن در ج ــی رود و مش ــمار م ــا به ش در ایتالی

ــت.  ــده اس آم

جدول 21- مشخصات رقم کراتینا 

ایتالیامبدا

روغنینوع رقم

خود ناسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

 مورایولو، پندولینو،گرده دهنده
چلینا دی نازدو

خیلی خوبعملکرد
نداردسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات
-حساسیت به آفات

متوسطتحمل به سرما
20 – 18درصد روغن

کم درصد روغن در مناطق گرم
78-70درصد اسید اولئیك )امگا 9(

62-54درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم
0/7درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

2-1/2درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم



59معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس

شکل 21- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم کراتینا



معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس 60

 )Koroneiki( کرونئیکی

رقــم کرونئیکــی )شــکل 22( از رقم هــای روغنــی زیتــون 

ــدول 22  ــخصات آن در ج ــی رود و مش ــمار م ــان به ش در یون

آمــده اســت. 

جدول 22- مشخصات رقم کرونئیکی

یونانمبدا

روغنینوع رقم

خودسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

-گرده دهنده

خوبعملکرد

نداردسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات

-حساسیت به آفات

متوسطتحمل به سرما

22 – 18درصد روغن

کم تا متوسطدرصد روغن در مناطق گرم

74-78درصد اسید اولئیك )امگا 9(

70-74درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

0/6درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

0/8درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم



61معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس

شکل 22- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم کرونئیکی



معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس 62

  )Conservolia( کنسروالیا

کنســروی  رقم هــای  از   )23 )شــکل  کنســروالیا  رقــم 

در  آن  مشــخصات  و  مــی رود  به شــمار  یونــان  در  زیتــون 

جــدول 23 آمــده اســت. 

جدول 23- مشخصات رقم کنسروالیا

یونانمبدا

کنسروینوع رقم

خودسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

-گرده دهنده

عالیعملکرد

کمسال آوری

متحمل به کنه و تحمل به آفات
تریپس

-حساسیت به آفات

متوسطتحمل به سرما

20 – 15درصد روغن

کم درصد روغن در مناطق گرم

68-74درصد اسید اولئیك )امگا 9(

53-66درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

0/6درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

1/5-1درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم



63معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس

شکل 23- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم کنسروالیا



معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس 64

   )Leccino( لچینو

رقــم لچینــو )شــکل 24( از رقم هــای دومنظــوره زیتــون 

ــدول 24  ــخصات آن در ج ــی رود و مش ــمار م ــا به ش در ایتالی

آمــده اســت. 

جدول 24- مشخصات رقم لچینو

ایتالیامبدا

دو منظورهنوع رقم

خودناسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

 پندولینو، فرانتویو،گرده دهنده
مائورینو، مورایولو

خوبعملکرد

نداردسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات

-حساسیت به آفات

متوسطتحمل به سرما

22 – 18درصد روغن

کم درصد روغن در مناطق گرم

74-78درصد اسید اولئیك )امگا 9(

57-60درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

0/6درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

2-1/2درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم



65معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس

شکل 24- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم لچینو



معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس 66

  )Lechin( لکین

ــون در  ــی زیت ــای روغن ــکل 25( از رقم ه ــن )ش ــم لکی رق

اســپانیا به شــمار مــی رود و مشــخصات آن در جــدول 25 

ــت.  ــده اس آم

جدول 25- مشخصات رقم لکین

اسپانیامبدا

روغنینوع رقم

خودناسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

-گرده دهنده

متوسطعملکرد

داردسال آوری

-تحمل به آفات

-حساسیت به آفات

متوسطتحمل به سرما

2۰ – 18درصد روغن

کم درصد روغن در مناطق گرم

70-74درصد اسید اولئیك )امگا 9(

57-63درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

0/7درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

2/5-1/1درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم



67معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس

شکل 25- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم لکین



معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس 68

 )Manzanilla( مانزانیا 

رقــم مانزانیــا )شــکل 26( از رقم هــای روغنــی زیتــون 

در اســپانیا به شــمار مــی رود و مشــخصات آن در جــدول 26 

آمــده اســت. 

جدول 26- مشخصات رقم مانزانیا

اسپانیامبدا

دو روغنینوع رقم

خودسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

خیلی خوبعملکرد

خیلی کمسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات

-حساسیت به آفات

متوسطتحمل به سرما

20  - 19درصد روغن

خیلی کم درصد روغن در مناطق گرم

70درصد اسید اولئیك )امگا 9(

60-66درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

0/75درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

1-2درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم



69معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس

شکل 26- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم مانزانیا



معرفی رقم های روغنی و دو منظوره زیتون در استان فارس 70

   )Moraiolo( مورایولو

ــون  ــی زیت ــای روغن ــکل 27( از رقم ه ــو )ش ــم مورایول رق

ــدول 27  ــخصات آن در ج ــی رود و مش ــمار م ــا به ش در ایتالی

آمــده اســت. 

جدول 27- مشخصات رقم مورایولو

ایتالیامبدا

روغنینوع رقم

خودناسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

 پندولینو، لچینو،گرده دهنده
مائورینو

خوبعملکرد
نداردسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات
-حساسیت به آفات

متوسطتحمل به سرما
23  - 19درصد روغن

کم تا متوسطدرصد روغن در مناطق گرم
74-78درصد اسید اولئیك )امگا 9(

59-63درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم
0/7درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

1/5 - 1درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم
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شکل 27- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم مورایولو
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 )Moresca( مورسکا

رقــم مورســکا )شــکل 28( از رقم هــای دومنظــوره زیتــون 

ــدول 28  ــخصات آن در ج ــی رود و مش ــمار م ــا به ش در ایتالی

آمــده اســت. 

جدول 28- مشخصات رقم مورسکا

ایتالیامبدا

دومنظورهنوع رقم

خودناسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

 نچالرا اتنهآ،گرده دهنده
بیانکولیال، تندا ایبلهآ

خوبعملکرد

نداردسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات

-حساسیت به آفات

نسبتا متحملتحمل به سرما

15-18 درصد روغن

کم درصد روغن در مناطق گرم

66-69درصد اسید اولئیك )امگا 9(

56-63درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

0/7درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

1/5 - 1درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم
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شکل 28- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم مورسکا
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))Morcona )Borgiona )مورکونا )) بورجونا

رقــم مورکونــا )شــکل 29( از رقم هــای دومنظــوره زیتــون 

ــدول 29  ــخصات آن در ج ــی رود و مش ــمار م ــا به ش در ایتالی

آمــده اســت. 

جدول 29- مشخصات رقم مورکونا

ایتالیامبدا

دومنظورهنوع رقم

خودناسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

فرانتویو، لچینوگرده دهنده

خیلی خوبعملکرد

کمسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات

-حساسیت به آفات

نسبتا متحملتحمل به سرما

15-2۰ درصد روغن

کم درصد روغن در مناطق گرم

73-78درصد اسید اولئیك )امگا 9(

64-68درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

0/65درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

1/5 - 1درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم
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 شکل 29- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم مورکونا
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   )Mission( میشن

رقــم میشــن )شــکل 30( از رقم هــای دومنظــوره زیتــون 

ــدول 30  ــخصات آن در ج ــی رود و مش ــمار م ــکا به ش در آمری

آمــده اســت. 

جدول 3۰- مشخصات رقم میشن 

آمریکامبدا

دومنظورهنوع رقم

نسبتًا خودسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

مانرانیا، سویاناگرده دهنده

خوبعملکرد

کمسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات

-حساسیت به آفات

متوسطتحمل به سرما

22 - 18درصد روغن

کم درصد روغن در مناطق گرم

70-75درصد اسید اولئیك )امگا 9(

65درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

0/7درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

1/5 - 1درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم
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شکل 3۰- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم میشن
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    )Nociara( نچارا

ــون در  ــی زیت ــای روغن ــکل 31( از رقم ه ــارا )ش ــم نچ رق

ایتالیــا به شــمار مــی رود و مشــخصات آن در جــدول 31 

ــت.  ــده اس آم

جدول 31- مشخصات رقم نچارا 

ایتالیامبدا

روغنینوع رقم

خودناسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

الیاروال دل برادانو، گرده دهنده
فرانتویو، جرافا...

خوبعملکرد

نداردسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات

-حساسیت به آفات

متوسطتحمل به سرما

23 – 18درصد روغن

کم درصد روغن در مناطق گرم

72-75درصد اسید اولئیك )امگا 9(

61-65درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

0/7درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

2/5-1/1درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم
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 شکل 31- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم نچارا
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 )Nocellara del Belice( نچالرا دل بلیچه

رقم هــای  از   )32 )شــکل  بلیچــه  نچــالرادل  رقــم 

دومنظــوره زیتــون در ایتالیــا به شــمار مــی رود و مشــخصات 

آن در جــدول 32 آمــده اســت. 

جدول 32- مشخصات رقم نچارا

ایتالیامبدا

دو منظورهنوع رقم

خودناسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

جررفا، پیدیکودداراگرده دهنده

خوبعملکرد

نداردسال آوری

-تحمل به آفات

نسبتا حساس به کنه حساسیت به آفات
و تریپس

متوسطتحمل به سرما
23 – 19درصد روغن

کم درصد روغن در مناطق گرم
70-72درصد اسید اولئیك )امگا 9(

58-64درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم
0/7درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

1/5-1درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم
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 شکل 32- درخت، شاخه، میوه و برگ های رقم نچالرا دل بلیچه
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   )Hojiblanca( هخی بالنکا

ــوره  ــای دومنظ ــکل 33( از رقم ه ــکا )ش ــی بالن ــم هخ رق

زیتــون در اســپانیا به شــمار مــی رود و مشــخصات آن در 

ــت.  ــده اس ــدول 33 آم ج

جدول 33- مشخصات رقم هخی بالنکا

اسپانیامبدا

دو منظورهنوع رقم

خودسازگارسازگاری گرده به اندام ماده

-گرده دهنده

خیلی خوبعملکرد

نداردسال آوری

متحمل به آفات رایجتحمل به آفات

-حساسیت به آفات

متوسطتحمل به سرما

24 – 20درصد روغن

کم تا متوسطدرصد روغن در مناطق گرم

67-74درصد اسید اولئیك )امگا 9(

60-65درصد اسید اولئیك )امگا 9( در مناطق گرم

0/65درصد اسید لینولنیك )امگا 3(

1/3-1/1درصد اسید لینولنیك )امگا 3( در مناطق گرم
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شکل 33- درخت، شاخه و میوه رقم هخی بالنکا
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خالصه مطالب
امــروزه بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم بــر بــازار روغــن 

ایــن  تولیــد  در  موفقیــت  جهــان،  در  زیتــون  کنســرو  و 

از راه مدیریــت اصولــی و دانش بنیــان  محصــوالت تنهــا 

ــناخت  ــدون ش ــز ب ــی نی ــت اصول ــت. مدیری ــر اس امکان  پذی

واقعیــت هــای موجــود در زمینــه زیتــون کاری ســنتی و مــدرن 

و فنــاوری هــای وابســته، امکان پذیــر نیســت. بنابرایــن، 

تنهــا از راه مدیریــت اصولــی و مبتنــی بــر یافتــه هــای علمــی و 

پژوهشــی مــی توان هزینــه های تولیــد را کاهــش داد و بــا دیگر 

ــارس،  ــتان ف ــود. در اس ــت نم ــده رقاب ــور های تولیدکنن کش

ســطح زیــر کشــت باغ هــای بــارور زیتــون 9269 هکتــار 

اســت. بی گمــان، بهره گیــری از اطالعــات و نتایــج بررســی هــای 

ــن  ــده در ای ــی نوشته ش ــر ژنتیک ــون ذخای ــی پیرام تحقیقات

ــترش  ــیدن بــه گس ــرعت بخش ــد در س دســت  نامه، می  توان

ــد،  ــای همانن ــم ه ــارس و اقلی ــتان ف ــون در اس ــای زیت باغ ه

ــد.  ــا باش ــد و راهگش کارآم
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