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  چکیده
دماهایی که باروری را . دما مهمترین عامل محیطی است که گلدهی و میوه دهی زیتون را تحت تاثیر قرار می دهد

ه سبب آسیب به درخت یا محصول آن می شوند، برای تعیین سازگاری مهم هستند تحریک می کنند، و دماهایی ک
 5/12 > و 1/21 <و حداکثر  صفر > و 5/12 <این تحقیق حداقل دماهای روزانه . و باید مورد بررسی قرار گیرند

 و یک ایستگاه  ایستگاه نواحی زیتون خیز و در حال کشت کشور10درجه سانتیگراد اول اکتبر تا آخر مه را برای 
همچنین برای تعیین احتمال آسیب دماهای باال طی . کنترل، با استفاده از مدل سازگاری دمایی، بررسی نموده است

جهت مشخص شدن خسارت ایجاد . ندا ه درجه تحلیل شد8/37دوره گلدهی در هر ناحیه، دماهای برابر و بیشتر از 
گلدهی در هر ناحیه رخ دوره ساوی و کمتر از صفر درجه، که طی شده به وسیله آخرین یخبندان بهاری، دماهای م

ی ایستگاه هاهایی را ارائه کرده است که نشان می دهد  مدل مذکور شاخص. دان هداده است، مورد بحث قرار گرفتن
  .شیراز، منجیل، گرگان، گنبد و سرپل ذهاب الگوی دمایی مشابه نواحی زیتون خیز دارند

  .ایرانزیتون، ، رارت، شاخص خسارت، سازگاری دمایی، ورنالیزاسیوندرجه ح: ها کلیدواژه
  

  مقدمه
ی منحصر ویژگی هاو ) دمای حداقل و حداکثر، شیمی و فیزیک خاک، نیازآبی   (مطالعه تطبیق نیازمندیهای زیتون     

هد کـه  نشان می د  ) ای و تحمل یا مقاومت در مقابل شوروی خاک         های دوره  مقاومت در مقابل خشکی   (به فرد آن    
بسیاری از نقاط کشور برای توسعه زیتون مناسبند و حتی در مناطقی که سایر محصوالت کشاورزی تولید مطلوبی                  

ان توسعه کشت   بنابر این دولت جمهوری اسالمی ایر     . ندارند، این گیاه به خوبی محصول قابل قبولی تولید می کند          
 ساله پیاپی خود قرار داده است و امید مـی رود کـه              5نگی  توسعه اقتصادی، اجتماعی و فره    های   زیتون را در برنامه   

 هزار هکتار، وابستگی کشور بـه ایـن مـاده           500در سالهای آینده بتوان با توسعه کشت آن به صورت دیم و آبی تا               
دار، تعـدیل   نند جلوگیری از فرسایش اراضـی شـیب      های دیگر آن ما    به خارج کاهش یابد و از استعداد       مهم غذائی 

استفاده برای غـذای دام و مـواد بهداشـتی نیـز بهـره منـد شـود و بـاالتر از همـه سـالمتی مـردم نیـز تـضمین                                اقلیم،  
  ). 1381صادقی، (گردد
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نیـاز سـاالنه در داخـل    % 10 هزار تن روغن نباتی برای تامین نیـاز کـشور وارد شـده و فقـط     800ساالنه بیش از    
روغـن دارد و از لحـاظ کیفـی         % 20رقـام روغنـی زیتـون بـیش از          با توجه به اینکه ا    ). 1379زینانلو،  (تولید می شود  

نسبت به روغنهای نباتی برتر است، با توسعه کشت زیتون می توان بخش زیادی از نیاز کشور به روغـن خـوراکی                      
 های توسعه زیتون کاری در مناطق مستعد ایران برای تولید روغن و کنـسرو نیـاز بـه        با توجه به برنامه   . تامین نمود را  

با کشت ارقام مناسب زیتون در کشور، قابلیت گسترش سـطوح زیـر کـشت، میـسر                 . کشت ارقام مختلف می باشد    
بنابراین ). 1384 آمارنامه کشاورزی، ( هکتار است  90675سطح زیر کشت زیتون کشور درحال حاضر        . خواهد شد 

یـین و از طـرف دیگـر ارقـام          الزم است از یک طرف نواحی که از نظر اقلیمی سازگار با کـشت زیتـون هـستند تع                  
  .مطلوب آنها شناسایی شوند

این منطقـه  ). 1998 ،1وینگ و همکاران(ای است  گیاه جنب حاره از نوع مدیترانه).Olea europaea L(زیتون 
ت کـه در واقـع فـصل خـشک بـه حـساب         های گرم و بدون باران اس      های مرطوب و مالیم و تابستان      مستاندارای ز 

مرز شمالی کشت از    . یتون در حوزه مدیترانه و در دشت و دامنه مجاور آن متمرکز می باشد             کشت ز  % 95. آید می
ای که دمای زمستان و بهار آن بـه پـایینتر از صـفر درجـه                  درجه شمالی می رسد؛ منطقه     45 عرض نظرجغرافیایی، به 

 تابـستان، گـاهی بـه     درجه شمالی است که دمـای ماههـای  30مرز جنوبی آن محدود به عرض    . سانتیگراد می رسد  
در منـاطق   . این مناطق اغلب گرم و خشک و بـدون بـاران هـستند            ). 1 جدول( درجه سانتیگراد می رسد    45بیش از   

حاره نیز، زیتون بـه خـوبی رشـد و نمـو مـی کنـد امـا بـه علـت نبـودن سـرمای کـافی زمـستانه و عـدم اسـتراحت                                   
رشد سریع و مداوم درخت تعـادل فیزیولـوژیکی آن را           در این مناطق،    . ، به بار نمی نشیند    )خواب زمستانی (درخت

  ).1381  و صادقی،1379مرادی، (به هم می ریزد و درخت زودتر پیر و فرسوده می شود
خیـز جهـان بـه خـصوص حاشـیه دریـای مدیترانـه، مطالعـات متعـددی توسـط محققـین روی                در کشورهای زیتون  

یکی و شیمیایی میوه آن انجام شده است که به برخـی        ویژگیهای رویشی و زایشی زیتون، همچنین خصوصیات فیز       
  . از آنها اشاره می شود

ای درباره مقاومت درختان میوه نسبت به سرما اشاره کـرد، بطـور کلـی سـرما از دو                     مقاله ، طی )1954 (2چندلر
 درجـه  نظر به گیاه آسیب می رساند یکی صدماتی است که در اثر پایین آمدن درجه حرارت محیط تا دمای صـفر             

) یـخ زدگـی   (و دیگری صدمات ناشی از یخبندان و با کاهش دما به پایین تر از صفر درجه               ) سرمازدگی(سانتیگراد
  .بر گیاه وارد می شود

 درجه و نیاز حرارت منفی از 5400مجموع درجه حرارتهای مثبت زیتون را در طول سال، ) 1975 (3می بارد
 .باشد تراز آن می  و پایین9است که مساوی با حرارتهای  کرکرده ساعت ذ400آبان تابهمن، جهت استراحت کامل

، مقایسه فاکتورهای اقلیمی نواحی کشت زیتون در چین با نواحی زیتون خیز )1998(و همکاران  4وینگ
مدیترانه و مطالعه تاثیر آن فاکتورها روی رشد و نمو زیتون را مطالعه کرده و نشان دادند مناطقی در چین که 

                         
1 . Weiying et al 
2 . Chandler 
3 . Mabared 
4 . veiying 
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در ناحیه سازگار، شرایط اقلیمی . رشد زیتون دارند، به دو ناحیه سازگار و نیمه سازگار تقسیم می شوندامکان 

در نواحی سازگار، دما و . همچنین شرایط خاک مساعد را دارا می باشند. مشابه نواحی زیتون خیز مدیترانه است
لذا نسبت به نواحی .  خاک مناسب استبارندگی مطلوب، ساعات آفتابی باال، رطوبت نسبی کم و شرایط زهکشی

در نواحی نیمه سازگار یک یا دو فاکتور اقلیمی . زیتون خیز مدیترانه، تولید در سطح باالیی صورت می گیرد
برای کشت زیتون مناسب نیست، اما با اقدامات مدیریتی، زهکشی خوب خاک و کشت مناسب، میتوان تولید را 

 . یترانه رسانددر سطح معمولی نسبت به نواحی مد
  

  * مقایسه پارامترهای اقلیمی چند ناحیه زیتون خیز مدیترانه و ایران1جدول 
 oC دما به

  ناحیه  کشور
  پایینترین  باالترین  ژانویه  ساالنه

mmبارندگی ساالنه 
  رطوبت نسبی

  %ساالنه 
ساعات 
  آفتابی

  --  Tuscana(  14,0  5,1  37,3  8,0  1054,2  54,7(توسکنا
  ایتالیا 

  Catania(  18,2  10,9  40,3  0,8-  758,0  55,0  2493(کاتانیا 
 Jaen(  17,1  8,0  --  8,0-  571,0  68,5  2783(خاین   اسپانیا
  crete(  18,3  8,1  --  5,7-  378,8  57,0  2756(کرت   یونان

  3161.9  49.9  354.1  3- 51  12.4  24.2  صفی آباد
  2841.2  49.2  452.1  2-  51  12.2  24.6  دزفول
  3412.0  38.3  368.9  7.4- 43.2  6.9  18.8  شیراز
  3150.3  35.7  210.5  11- 43.6  4.9  18.3  ساوه
  3190.7  42.4  158.8  12.6-  46  4.9  18.3 قم

  2755.5  59.3  208.8  5.4-  45.6  7.8  17.6  منجیل
  2257.8  73.4  560.0  4.4-  45  8.1  17.9  گرگان
  2444.2  64.9  452.7  4.3-  45.4  8.1  18.6 گنبد

  3165.3  48.1  418.3  6.8-  48.8  8.9  20.1  سرپل ذهاب

  ایران

  3138.8  50.5  463.2  22.4-  42.5  2.4  13.8 اسالم آباد
* ref. http://www.irimet.net & www.weather.ir\climatic statistic  

  
ایشان . عه کرده است، سازگاری دمایی زیتون را در چاکوی آرژانتین مطال)2001(و همکاران  1آیرزا ریکاردو

آرژانتین، ایتالیا، مکزیک، پرو، اسپانیا و امریکا، با استفاده از :  ایستگاه19های ورنالیزاسیون را برای  در مدلی دوره
ل کرده و احتمال کسب  درجه تحلی5/12 تا صفردمای بین  و حداقل 1/21 تا 5/12متوسط حداکثر دمای بین 

ریکاردو نتیجه .  روزه طی مدت ورنالیزاسیون را محاسبه نموده است10های فوق برای دوره های  دمای محدوده
       ی منتخب ناحیه چاکو، تفاوتهای مهمی را نسبت به مناطق زیتون خیز نشان ایستگاه هاهای  گرفته است تحلیل داده

  .دهد یم

                         
1 . Ayerza Ricardo 
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  پرداختهراکنش آن در جنوب ایرانپ و) .Olea spp( اکولوژیک جنس زیتونبررسی، به )1378( پورحسین
ها از جنبه های جغرافیای گیاهی و ایجاد پوشش سبز جهت حفظ آب و خاک و  او عنوان نمود که این گونه. است

هدات بعمل آمده ایشان، استقرار آنها از بر اساس مشا.  اجتماعی حائز اهمیت هستند-نیز از نظر مسایل اقتصادی
 30 و 26 دقیقه شرقی در غرب استان هرمزگان شروع شده و به صورت نوار باریکی از عرض50 درجه و53طول 

) 2700حداکثر (2500 تا 1400دامنه انتشار آن عمدتا از .  درجه شمالی بطرف شرق گسترش یافته است29دقیقه تا 
  . متر از سطح دریا می باشد

، بررسی مقدماتی مقاومت به سرما در برخی ارقام زیتون محلی و خارجی مطالعه کرده و اشاره )1381(سلیمانی
دارد با توجه به نتایج بدست آمده، به نظر می رسد در بین ارقام زرد، روغنی، کرونائیکی و میشن، ارقام بومی 

قی می گردند زیرا قابلیت خوگیری زیادی نسبت به به ترتیب خیلی مقاوم و مقاوم به سرما تل) زرد و روغنی(ایران
  .سرما در مقایسه با ارقام خارجی از خود نشان می دهند

 را مطالعه کرده  اقلیمی منطقه رودبار با عملکرد محصول زیتونطشرای ارتباط، در پژوهشی )1382( غالمی
تجزیه و تحلیل نموده و ) 72-78( ال س6 ایستگاه را بصورت فصلی و ساالنه در 4های اقلیمی  ایشان داده. است

نتیجه این تحقیق نشان داد که در میان فصول سال به . ایستگاه منجیل را به عنوان ایستگاه مبنا در نظر گرفته است
، ایستگاه پسیخان و در بین داده های مورد مطالعه، رطوبت نسبی تاثیر و ایستگاه هاترتیب بهار و زمستان، و در بین 

  .ری با عملکرد زیتون دارندارتباط بیشت
نیاز سرمایی . درجه حرارت مهمترین عامل محیطی است که گلدهی زیتون را تحت تاثیر خود قرار می دهد

ای وجود نداشته باشد گلدهی  اه سرمای زمستانی در منطقهبطوریکه هر گ. برای نمو گل یک عامل حیاتی است
ای که در آنها سرمای زمستان حذف شده،  آزمایش های گلخانه این موضوع در  انجام نخواهد شد وزیتون مطلقاً

رشد رویشی جوانه ها به درجه حرارت بستگی دارد و برای انجام این رشد به سرما . به روشنی قابل مشاهده است
 . تلقی شود1نوعی بهاره شدن یا ورنالیزاسیونبنابراین نیاز سرمایی زیتون جهت گلدهی می تواند . نیازی نمی باشد

آیرزا و (نیاز سرمایی ارقام مختلف زیتون متفاوت است و به مقدار زیادی به محیط استقرار آنها بستگی دارد
  ).2001، 2همکاران

 3 اف...عبدا. ای متفاوتی ارایه شده استدر مورد آستانه تحمل درخت زیتون نسبت به دماهای پایین آماره
سانتیگراد  درجه -10 تا -8 آسیب اندک وارد می کند از می گوید دماهای بحرانی که به درخت زیتون) 1976(

 4 ساکایی.می باشدسانتیگراد  درجه -22 تا -17است و دماهایی که منجر به نابودی کامل درخت می شود از 
 درجه خسارت ناشی از یخبندان -12ها و برگهای زیتون در دمای  یشگاه نشان داده است جوانهدر آزما) 1982(

 3/13 تا 2/12متوسط دمای بین . درجه سانتیگراد آسیب می بینند -15حالیکه شاخه های کوچک در می بینند؛ در 
دنی و مک ، 1975 ،5هارتمن و هیسلر( زیتون مناسب می باشد درجه سانتیگراد بین اکتبر و مه برای گلدهی

                         
1 . vernalization 
2 . Ayerza et al. 
3 . Abdollaev 
4 . Sakai 
5 . Hartmann & Whisler 
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درجه سانتیگراد منجر  5/12نشان داد که قرار گرفتن درخت در دمای متوسط ) 1953(هارتمن ). 1983، 1ایچرن

این دما که در آن سرمای کافی برای ورنالیزاسیون موثر وجود دارد، گرمای الزم نیز . به تولید کافی گل می شود
 درجه -2/12او معتقد است زیتون در دمای . دارد تا اجازه دهد تقسیم سلولی ضروری بطور پیوسته انجام شود

  .ی که دما به زیر این مقدار افت می کند نباید کشت شودسانتیگراد از بین خواهد رفت و در مناطق
 درجه سانتیگراد 5/12اظهار می دارند درحالیکه روزهای با دمای متوسط حدود ) 1983(دنی و مک ایچرن

ممکن است روزهای کامل برای فرایند منجر به گلدهی و میوه دهی در زیتون شود، هر روزی که در آن دمای 
 سانتیگراد افزایش یابد، می تواند به عنوان یک روز دارای ورنالیزاسیون قابل قبول محسوب  درجه5/12روزانه به 

 و 5/12 بیش ازبنابراین روزهای دارای ورنالیزاسیون قابل قبول روزهایی هستند که حداکثر دمای روزانه . شود
  . باشد درجه سانتیگرادبیش از صفر و 5/12کمتر از  و حداقل دمای شبانه 1/21کمتر از 

که زیتون گیاهی دیر گل است، سرمای بهاره برای آن چندان خطرناک نیست ولی دمای صفر و  از آنجایی
 درجه سانتیگراد خطر -3پایین تر از آن در اردیبهشت، گلها را از بین می برد و پس از تشکیل میوه نیز دماهای 

، چنانچه دما به صفر درجه سانتیگراد و پایین تر برسد با آغاز فعالیت گیاه در بهار. یخزدگی میوه را به همراه دارد
اگر این اتفاق در بهار روی دهد، گلدهی .  معروف است"برگ سوزی"ممکن است درخت آسیب ببیند که به 

  ). 1950 ،2مورتینی(آسیب می بیند 
 ،3وی و داتال(دمای باال در زمان گلدهی، اثر منفی بر رشد شکوفه ها، گرده افشانی و تشکیل میوه دارد

، در کالیفرنیا نشان داد که در دوره قبل و بعد از شکوفه دهی، )1985(آزمایشات دنی و مک ایچرن ). 1978
دمای بیشتر از این مقدار، دمای بحرانی . آسیب ببیند)  درجه8/37(ممکن است تولید میوه در دماهای زیاد 

 درجه، گلها 33دمای باالتر از . انتیگراد می باشد درجه س18-22بهترین دما هنگام شکوفه دهی . محسوب می شود
) 1373(طالیی). 1381سلیمانی،(را می سوزاند و طی اردیبهشت و خرداد، رشد جستهای جوان را متوقف می کند

 درجه 25در بررسی خود تحت عنوان نقش درجه حرارت در تشکیل میوه، مطلوبترین دما را در زمان گلدهی 
 . تسانتیگراد مشخص کرده اس

تاه دماهای ورنالیزاسیون با های کو افتد که دوره  زمانی اتفاق میای است و معموالً  پدیده پیچیده4بهاره نشدن
اثر دیگر دماهای خیلی باال . شوند کوتاه دماهای باالتر، قبل از تکمیل ورنالیزاسیون، جایگزین می های دوره

)oC30>( شود  های گل می کند، سبب ریزش جوانه وع به رشد میطی دوره ورنالیزاسیون، زمانی که گل آذین شر
زمانی ). 1953 ،6هانسل(گلدهی و باروری هر رقم زیتون به دما و مدت ورنالیزاسیون بستگی دارد). 1997 ،5رالو(

  . که دوره ورنالیزاسیون کاهش می یابد، اثر منفی دمای باال افزایش پیدا می کند

                         
1 . Denney & McEachern 
2 . Moretini 
3 . Lavee and Datte 
4 . Devernalization 
5 . Rallo 
6 . Hansell 



 
  1387، تابستان 64 شماره–های جغرافیایی  پژوهش                                                                                                                    42
 

، و دماهایی که سبب آسیب به درخت یا محصول آن می شود، برای دماهایی که باروری را تحریک می کند
این مقاله شرایط دمایی، ورنالیزاسیون و دماهای آسیب . تعیین سازگاری مهم هستند و باید مورد بحث قرار گیرند

واحی زننده نواحی انتخابی که قرار است کشت زیتون در آنجا توسعه یابد، بررسی و سازگاری زیتون را با اقلیم ن
  .انتخابی مطالعه می نماید

 24با توجه به اینکه معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد برنامه توسعه کشت زیتون را در 
 پراکندگی الزم را در سطح کشورداشته اند که اوالً لذا نواحی مذکور طوری انتخاب شدهاستان کشور اجرا نماید، 

 از وضعیت اقلیمی متفاوت برخوردار بوده و از نظر  نواحی مجاور خود نیز باشند؛ ثانیاًباشند به طوری که نماینده
  .ارتفاع و عرض جغرافیایی شرایط اولیه کشت زیتون را دارا باشند

ایستگاههای هواشناسی ) اردیبهشت(تا آخرمه ) مهر(های حداقل وحداکثر درجه حرارت روزانه اول اکتبر داده
مشخصات این ایستگاهها در . ، از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید)2004 تا 1993( سال 12نواحی، برای 

  . آمده که در زیر به اختصار اشاره شده است1 و پراکندگی جغرافیایی آنها در نقشه شماره 2 جدول
 در .است واقع شده زنجان متر از سطح دریا، در شهرستان طارم استان 703ایستگاه هواشناسی آب بر، با ارتفاع 

 عملکرد آن و متوسط )1384آمارنامه کشاورزی، ( هکتار8739حال حاضر سطح زیر کشت زیتون در این استان 
طول دوره آمار روزانه این ایستگاه در . می باشد) 1383اسماعیلی و گلمحمدی، ( کیلوگرم در هکتار4000حدود 

ار کم، حذف و به جهت نزدیکی و مشابهت با  که به علت تعداد سال بسیسازمان هواشناسی، تنها دو سال بوده
  .های این ایستگاه استفاده شده است ، از دادهمنجیل

  
   مشخصات ایستگاههای انتخابی نواحی2جدول 

  ردیف
  ایستگاه
 هواشناسی

 عرض جغرافیایی یطول جغرافیای
ارتفاع 

 )متر(
سال 
 آماری

  از
 سال

  تا
 سال

 2004 1993 12  83 32.27 48.42 صفی آباد  -1

 2004 1994 11 143  32.4 48.38 دزفول  -2

 2004 1993 12 1484 29.53 52.6 شیراز -3

 2004 1993 12 1108 35.05 50.3 ساوه -4

 2004 1993 12 877.4  34.7  50.85 قم -5

 2004 1993 12 333  36.73 49.4 منجیل -6

 2004 1993 12  13 36.85 54.27 گرگان -7

 2004 1995 10 37.3  37.2 55.17 گنبد -8

 2004 1993 12 545 34.45 45.87 سرپل هاب -9

 2004 1993 12 1349 34.1 46.47 اسالم آباد غرب -10
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طارم، رودبار و منجیل  .واقع شده استگیالن  متر از سطح دریا، در استان 333ایستگاه هواشناسی منجیل با ارتفاع 

 هکتار و 5005بوده است و سطح زیر کشت این استان از مهمترین مناطق کشت و تولید زیتون از سالهای گذشته 
  .)1384آمارنامه کشاورزی، ( کیلوگرم در هکتار می باشد1850 عملکرد آن متوسط

سطح . قرار دارندگلستان  متر از سطح دریا، در استان 37 و 13ایستگاههای هواشناسی گرگان و گنبد با ارتفاع 
      )1384همان منبع، ( کیلوگرم در هکتار600 عملکرد آن توسط هکتار و م10526زیر کشت زیتون این استان 

  .می باشد
با سطح استان این . واقع شده استفارس  متر از سطح دریا، در استان 1484ایستگاه هواشناسی شیراز با ارتفاع 

ز درختان در این استان ا.  هکتار زیتون کاری، رتبه اول را در سطح کشور دارا می باشد12000زیر کشت حدود 
ای در برنامه توسعه باغها استفاده  زیتون رقم دزفول به عنوان یکی از ارقام مناسب و سازگار، به طور گسترده

  ).1383تسلیم پور، ( شود می
 متر از سطح دریا، در استان 143 و 83ایستگاههای هواشناسی صفی آباد و دزفول، به ترتیب با ارتفاع 

 هکتار افزایش 50000امه توسعه کشاورزی، سطح زیر کشت زیتون این استان تا در برن. اند واقع شدهخوزستان 
در حال حاضر ). 1382برنامه توسعه کشاورزی استان خوزستان، مدبریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی،(یابد می

  .)1384آمارنامه کشاورزی، ( کیلوگرم در هکتار می باشد575 عملکرد آن  هکتار و متوسط8286
در دو استان مرکزی و قم واقع متر از سطح دریا،  877  و1108ههای هواشناسی ساوه و قم با ارتفاع ایستگا

 و 800 عملکرد آنها  هکتار و متوسط1400 و 1660سطح زیر کشت زیتون در این دو استان به ترتیب . اند شده
  ).1384همان منبع، (  کیلوگرم در هکتار می باشد1000

واقع کرمانشاه  متر از سطح دریا، در استان 1349  و 545و اسالم آباد غرب، با ارتفاع ایستگاههای سرپل ذهاب 
اسالم آباد به دلیل ارتفاع باال، زمستانهای بسیار سرد و سازگار نبودن آن برای کشت زیتون، به عنوان . اند شده

 3843سطح زیر کشت فعلی این استان . ایستگاه کنترل و مقایسه سایر ایستگاهها با آن، در نظر گرفته شده است
  . می باشد)1384، همان منبع( کیلوگرم در هکتار408 عملکرد آن هکتار و متوسط
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  ها مواد و روش
 عنـوان  دماهایی که باروری را تحریک می کنند و دماهایی که سبب آسیب به درخت یا محصول آن می شوند، به                  

بـر اسـاس معیـار تعیـین شـده توسـط دنـی و مـک                 . انـد   سازگاری زیتون در نظـر گرفتـه شـده         دو معیار برای تعیین   
هـای حـداقل     رنالیزاسیون در هر ایـستگاه، داده     های و  ، برای بررسی دوره   )2001(همکارانو آیرزا و    ) 1985(ایچرن

از .  درجـه سـانتیگراد اسـتفاده شـده اسـت          1/21 تا   5/12 و حداکثر دمای روزانه بین       5/12دمای روزانه بین صفر تا      
مـی باشـد، تجزیـه و       ) اردیبهـشت (تا آخـر مـه    ) مهر(آنجایی که دوره ورنالیزاسیون در نیمکره شمالی، از اول اکتبر         

های روزانه این ماههـا انجـام شـده، همچنـین احتمـال وقـوع دماهـای شـامل شـده در دوره                         روی داده  تحلیل صرفاً 
بـل قبـول در      تعداد روزهای دارای ورنالیزاسـیون قا      4جدول  .  محاسبه شده است   zا استفاده از توزیع     ورنالیزاسیون ب 

در ایـستگاه صـفی آبـاد شـامل         ) ماههای اکتبر تا مـه    ( روز 240 روز از    84 به عنوان مثال     .دهد ایستگاهها را نشان می   
وم آذر تا دهه    این روزها از دهه د    .  باشند می) ورنالیزاسیون قابل قبول  (روزهای دارای دمای الزم جهت بهاره شدن        

  .اند سوم بهمن واقع شده
زننده های روزانه سالهایی پردازش شدند که در آنها حداقل یک تجربه دماهای آسیب  دادهبرای این فاکتور 

بین می شدند، ) SD( 1دماهایی که موجب خسارت اندک: ها عبارتند از ن دادهای. اند به درخت یا محصول را داشته
 ؛ برای تعیین میزان آسیب به وسیله آخرین -2/12، کمتر از )K( 2 درجه سانتیگراد؛ دماهای کشنده-2/12 تا -3/8

یخبندان که در زمان گلدهی هر ناحیه ممکن است اتفاق بیفتد، دمای برابر یا کمتر از صفر درجه استخراج 
کمتر از صفر، بعد از اینکه حداکثر دمای روزانه به بیشتر ، دماهای برابر یا )SF( 3هبنابراین یخبندان بهار. گردیدند

 درجه 8/37، بیشتر از )HD( 4؛ آسیب ناشی از دمای باال)شروع رشد فعال( درجه سانتیگراد رسیده باشد 1/21از 
  .دهد زننده ایستگاهها رانشان می حرارتهای آسیب فراوانی درجه3 جدول.افتد سانتیگراد که درآوریل و مه اتفاق می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         
1 . Slight Davcmage 
2 . Kill 
3 . Spring Freeze 
4 . Heat Damage 
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  فراوانی درجه حرارتهای آسیب زننده و شاخص خسارت ایستگاهها3جدول 

Slight Damage Kill Spring freeze Heat Damage 
  ایستگاه

Yrs fr fr*1 Yrs fr fr*2 Yrs fr fr*0.5 Yrs fr fr*0.25 

Damage 
Index 

 0.29 0.25 1.00 12 0.04 0.08 1 0 0 0 0 0 0 صفی آباد

 0.25 0.25 1.00 11 0 0 0 0 0  0 0 0 0 دزفول

 0.04 0.04 0.17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شیراز

 0.35 0.02 0.08 1 0.08 0.17 2 0 0 0 0.25 0.25 3 ساوه

 0.75 0.13 0.50 6 0.21 0.42 5 0.17 0.08 1 0.25 0.25 3 قم

 0.19 0.06 0.25 3 0.13 0.25 3 0 0 0 0 0 0 منجیل

 0.21 0.04 0.17 2 0.17 0.33 4 0 0 0 0 0 0  گرگان

 0.35 0.15 0.60 6 0.20 0.40 4 0 0 0 0 0 0 گنبد

سرپل 
 0.50 0.21 0.83 10 0.29 0.58 7 0 0 0 0  0 0 ذهاب

 1.92 0.00 0.00 0 0.33 0.67 8 1.17 0.58 7 0.42 0.42 5 آباد اسالم

Yrs :          تعداد سالهای ثبت حداقل یک رخداد دمای آسیب زننده               Fr فراوانی نسبی رخدادها  
به فراوانی نسبی . دهی به فراوانی دماهای آسیب زننده و جمع آنها، شاخص خسارت محاسبه شده است با وزن

 برای آن در 2، وزن )frK(به خاطر اهمیت آسیب دماهای کشنده.  داده شد1، وزن )frSD(دماهای آسیب اندک
 داده شد، زیرا این دما اثرات جدی کمتری روی 5/0، وزن )frSF(خبندان بهاری برای فراوانی ی. نظر گرفته شد

مدل .  برای آن در نظر گرفته شد25/0، وزن )frHD(برای فراوانی آسیب ناشی از دمای باال . حیات درخت دارد
  : عبارت است از، )2001(و آیرزا و همکاران ) 1985(اقتباس شده از دنی و مک ایچرن شاخص خسارت 

DI=[( frSD*1)+( frK*2)+( frSF*0.5)+( frHD*0.25)] 
را ) HD(آسیب ناشی از دمای باال و )SF(یخبندان بهاری ایستگاه صفی آباد که صرفاً DI ،3در جدول برای مثال 

لذا پس از محاسبه . را تجربه کرده است HD سال 12و  SF سال 1داشته به این صورت محاسبه شده است که 
  : شاخص خسارت آن عبارت است از25/0 و 5/0 و اعمال ضریب )fr(فراوانی نسبی 

DI=[( 0.08*0.5)+( 1*0.25)]      →   DI=0.04+0.25=0.29 
تگزاس (برای دو منطقهفقط محاسبه تعداد روزهای دارای ورنالیزاسیون قابل قبول و شاخص خسارت، تاکنون 

. ایران بدست آمده استاز اله نیز برای چند ناحیه انجام شده و در این مق) آمریکا و آرید کاکوی آرژانتین
  . ، برای همه ایستگاهها رسم شده استx و شاخص دوم در محور y با استفاده از شاخص اول در محور 1نمودار

  
  های پژوهش یافته

 و 100 ی مورد مطالعه، به دو دسته بیشر ازایستگاه هابر اساس نتایج حاصله، تعداد روزهای دارای ورنالیزاسیون 
 128با  و سرپل ذهاب 133با  گنبد ،131 با ، گرگان124 با ، منجیل 121با شیراز .  روز تقسیم شدند100کمتر از 
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). 4 جدول( درصد جزو دسته اول محسوب می شوند 85 و 92، 93، 93، 89 وقوع ت با احتماال به ترتیبروز
از ). 2001آیرزا و همکاران، ( روز را دارند 100ر از های ورنالیزاسیون بیشت اطق زیتون خیز مدیترانه نیز دورهمن

 87 و 88، 62، 62 با احتمال وقوع  به ترتیب روز70با  و قم 77با ، ساوه 84با ، دزفول 84با صفی آباد سوی دیگر 
 درصد، 94 روز و احتمال 67اسالم آباد غرب به عنوان ایستگاه کنترل با . درصد جزو دسته دوم قرار می گیرند

این میزان احتمال باال، ثبات بیشتر دوره ورنالیزاسیون . رین دوره ورنالیزاسیون را به خود اختصاص داده استکمت
  .کوتاه ایستگاه مذکور را نشان می دهد

   تعداد روزهای دارای ورنالیزاسیون قابل قبول4جدول 

ردیف
ایستگاه 
 هواشناسی

 تعداد روز عالمت
احتمال وقوع دمای 

 1/21 و 0بین 
 ره ورنالیزاسیوندو

   *III تا بهمن IIآذر  A 84 0.62 صفی آباد  -1
 III تا بهمن IIآذر  B 84 0.61 دزفول  -2

 III تا اسفند III، بهمن II تا دی IIIآبان  C 121 0.89 شیراز -3

 I تا فروردین IIIآبان، بهمن  D 77 0.88 ساوه -4

 I تا فروردین IIIآبان، بهمن  E 70 0.87 قم -5

 II تا فروردین IIآبان  F 124  0.93 منجیل -6

 III تا فروردین IIآبان  G 131 0.93 گرگان -7

  II تا فروردین IIآبان  H 133 0.92 گنبد -8
 I تا فروردین IIIآبان  I 128 0.85 سرپل ذهاب -9

 I تا اردیبهشت Iآبان، فروردین  J 67 0.94 اسالم آباد غرب -10
*- I :  دهه اول؛II : هه دوم و دIII : دهه سوم ماه  

 و متوسط حداکثر 5/8 تا 3/7ی با ورنالیزاسیون باال، بین ایستگاه هامتوسط حداقل دمای روزانه اکتبر تا مه 
؛ در حالی که )5 جدول( درجه سانتیگراد می باشد که دامنه تغییرات اندکی دارند 2/22 تا 5/18دمای روزانه آنها 

 درجه است که تغییرات 6/26 تا 3/18 و 2/12 تا 6/5ی با ورنالیزاسیون پایین، بین هاایستگاه همین پارامترها در 
  .بیشتری را نشان می دهد

 با مقایسه ).1953هانسل،(دمای باال در دوره ورنالیزاسیون می تواند سبب بهاره نشدن گیاهان از جمله زیتون شود 
 درجه سانتیگراد، 6/26 و 3/26فی آباد و دزفول با صمشاهده می شود ) 5 جدول(حداقل و حداکثر دما میانگین 

 دارای دوره ورنالیزاسیون پایینی ایستگاه هااین . باالترین متوسط حداکثر دمای روزانه را طی اکتبر تا مه دارند
ورنالیزاسیون ارتباط داشته اگر دماهایی که سبب بهاره نشدن می شوند با ژنوتیپ و مدت دوره . )4 جدول(هستند 

 پایینی "تعداد میوه در خوشه"ند و از آنجایی که ارقام روغنی، کرونائیکی، مانزانیال، زرد و کنسروالیا درصد باش
بهبهانی، (و رقم دزفولی به عنوان رقم مناسب برای این دو ناحیه پیشنهاد می شود ) 1384عجم گرد، (دارند 
امل نشده در حالیکه برای رقم دزفولی کافی بوده ، می توان نتیجه گرفت که نیاز بهاره شدن ارقام مذکور ک)1379

  .و این رقم برای نواحی مشابه از نظر دمایی توصیه می شود
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  طی دوره ورنالیزاسیون میانگین حداقل و حداکثر دما 5جدول 

 ایستگاهردیف oC درجه حرارت به
  متوسط حداقل  متوسط حداکثر

  تفاضل
 oCبه 

 14.2 12.2 26.3 صفی آباد  -1

 14.7 12.0 26.6 دزفول  -2

 13.5 7.3 20.8 شیراز -3

 11.1 7.2 18.3 ساوه -4

 14.5 5.6 20.1 قم -5

 9.9 8.5 18.5 منجیل -6

 10.2 8.5 18.7 گرگان -7

 11.3 8.3 19.6 گنبد -8

 14.1  8.1 22.2 سرپل ذهاب -9

 14.9 1.5 16.4 اسالم آباد غرب -10

  
 فاقد دماهایی هستند که موجب خسارت اندک، در فصل زمستان به اه هاایستگبه استثنای ساوه و قم، سایر 

قم تنها .  درصد خسارت اندک می باشند25این دو ایستگاه هر کدام دارای فراوانی نسبی  .زیتون می شوند
 درجه سانتیگراد را تجربه کرده -6/12 سال، یک بار دمای کشنده 12ایستگاهی است که در طول دوره آماری 

با وقوع این دما درختان زیتون زیادی از بین رفته که به ناجار بریده شدند و بعدا رشد پاجوش ). 3جدول (است 
اسالم ). 1 و تصویر 13/5/85مصاحبه با مالک مزرعه زیتون فدک قم، (آنها، حیات باغ را تداوم بخشیده است 

 سال دمای با خسارت اندک و 7 و 5ب آباد غرب به عنوان ایستگاه کنترل، در طول دوره آماری خود، به ترتی
ی مورد مطالعه، سابقه یخبندان بهاری طی دوره گلدهی را دارند که در بین ایستگاه هابیشتر . کشنده داشته است

صفی آباد با .  درصد رخداد، بیشترین فراوانی را نشان می دهند42 و 58، 67آنها اسالم آباد، سرپل ذهاب و قم با 
  .راوانی و دزفول و شیراز نیز فاقد یخبندان بهاری هستندیک رخداد، کمترین ف

 درجه سانتیگراد را طی مدت 8/37ساوه، منجیل، گرگان و شیراز کمترین فراوانی دماهای باالتر از 
خطر از بین رفتن محصول افزایش  درجه رخ می دهد، 8/37وقتی روزهای با دمای باالتر از . اند دهی داشتهگل
 درصد فراوانی دمای بیشتر از 83 و 100، 100ی صفی آباد، دزفول و سرپل ذهاب به ترتیب با هاایستگاه . یابد می

این نسبت باالی دمای آسیب زننده به جوانه ها و . اند رصد رخداد را به خود اختصاص داده درجه، باالترین د8/37
  .سوب می شود محایستگاه هاگلهای زیتون در بهار، عامل منفی برای تولید زیتون در این 
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   نمونه درخت از بین رفته براثر سرمای کشنده در قم2 شکل

  نتیجه گیریبحث و 
های مربوط به درجه حرارت، از ورنالیزاسیون باال و  هوسعت و تنوع اقلیمی زیاد کشور، سبب شده است دامنه داد

نواحی مورد مطالعه به سه بخش بر این اساس . خسارت پایین تا ورنالیزاسیون پایین و خسارت باال متغیر باشد
 :تقسیم  می شوند

 مشاهده می شود مناسب ترین مکان، در باال و سمت جپ نمودار است؛ جایی که 1با نگاهی به نمودار  -الف
، )c(ی شیرازایستگاه هادر این مکان . تعداد روزهای دارای ورنالیزاسیون، باال و شاخص خسارت، پایین می باشد

 بیشترین سازگاری را با کشت ایستگاه هااین  .واقع شده اند) i(و سرپل ذهاب) h(، گنبد)g(، گرگان)f(منجیل
ای مشابه نواحی زیتون خیز حاشیه مدیترانه برخوردار  دیترانهزیتون داشته، برای توسعه آن مناسب و از اقلیم م

 .باشد  می5/0ها نیز کمتر از روز وشاخص خسارت آن100در این نواحی تعداد روزهای ورنالیزاسیون باالی  .هستند

زگاری در شرایط متوسط سا) e(و قم) d(، ساوه)b(، دزفول)a( صفی آباد، ایستگاههای1 مطابق نمودار -ب
 البته با توجه به شاخص آسیب بیشتر قم، این مکان با سه ناحیه دیگر کمی فاصله داشته .اند کشت زیتون واقع شده

 .و میزان خطر آن بیشتر است

ترین مکان نمودار، در پایین و سمت راست است که کمترین دوره ورنالیزاسیون و بیشترین  اسب نامن-ج
خود را به طور شایسته در به عنوان ایستگاه کنترل، موقعیت ) j(اسالم آباد غرب.  را نشان می دهدشاخص آسیب

شاخص خسارت، به ترتیب کمترین  واحد 92/1 روز و 67این ایستگاه با . ترین مکان نمودار ارائه می کند نامناسب
دوره ورنالیزاسیون و بیشترین آسیب پذیری را نسبت به سایر ایستگاههای مورد مطالعه دارا می باشد، لذا عدم 

   .سازگاری دمایی خود را برای کشت زیتون به خوبی نشان داده و در مکان نامناسب نمودار واقع شده است
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  ده ایستگاه هواشناسی نواحی انتخابییتون در مدل سازگاری دمایی ز نمودار 3شکل 

 ،)K( سال دماهای کشنده 7، )SD( سال دمای با خسارت اندک 5 سال آمار مورد مطالعه، 12اسالم آباد غرب از 
  .را تجربه کرده است که این شرایط برای کشت زیتون نمی تواند مناسب باشد) SF (1 سال یخبندان بهاری8و 

 درجه 43 تا 6بین  دهد در دوره ورنالیزاسیون حداکثر دمای روزانه ایستگاهها  نشان می3شکل نمودار 
ایستگاه  درجه، از بقیه متمایز و باالتر بوده، سایر 5ی صفی آباد و دزفول با اختالف حدود ایستگاه ها. نوسان دارد

شود و  مه بیشتر مشاهده میبه استثنای شیراز، این نزدیکی در اکتبر و .  دمای نزدیک به هم را نشان می دهندها
  .کمترین دما برای اسالم آباد است که در روزهای ماه ژانویه پایین تر از بقیه ثبت شده است
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  نمودار متوسط حداکثر دمای روزانه ایستگاههای هواشناسی نواحی، طی دوره ورنالیزاسیون 4شکل 

                         
1 . Spring Freeze 
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ای اکتبر تا مه ایستگاهها زیاد بوده از  نشان می دهد اختالف بین حداقل دمای روزانه ماهه4شکل نمودار 
در .  داردنوسان) صفی آباد و دزفول در ماه مهبرای ( درجه26تا ) برای اسالم آباد در ژانویه( درجه سانتیگراد-6

 دیده می شود؛ در حالی که زمان شکوفه و ایستگاه هابندی مشخص دمایی کمتری میان  فصل برداشت میوه، دسته
صفی آباد و دزفول با بیشترین و اسالم آباد با کمترین حداقل دمای .  متمایز مشاهده می شودمیوه دهی، سه دسته

از جمله ایستگاه زیتون خیز هواشناسی ی ایستگاه هاسایر . اند باال و پایین نمودار قرار گرفتهروزانه به ترتیب در 
  .اند نجیل در بین این دو واقع شدهم
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  ای روزانه ایستگاههای هواشناسی نواحی، طی دوره ورنالیزاسیون متوسط حداقل دم نمودار4شکل 
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