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 که، طوري. باشد می روغن و میوه عملکرد بر تأثیرگذار عامل ترین مهم زیتون اندرخت هاي گل کیفیت و تعداد: سابقه و هدف
 کاهش سبب ناقص هاي گل تعداد افزایش با تواند می زمستان فصل در زیتون هاي گل تکامل و تمایزیابی زمان در آب کمبود

 وجود کافی بارندگی زمستان اواخر در که یمناطق در آب تامین بحرانی هاي زمان ترین مهم از یکی بنابراین. شود میوه عملکرد
دهی و تشکیل میوه زیتون ارقام  این آزمایش با هدف بررسی اثر آبیاري زمستانه بر گل .است دهی گل از قبل ماه یک  دوره ندارد،

  . در منطقه لوشان انجام شد
  

دهی، تشکیل میوه،  بر گل بار وز و نه روز یک شش ر، هر سه روز ش، اثر آبیاري زمستانه با فاصله در این پژوه:ها روش و مواد
 زمستانه و یا آبیاري روال باغ، یعنی با آبیاري شاهد شامل بدون. عملکرد میوه و روغن دو رقم زیتون زرد و مانزانیال بررسی شد

خصوصیاتی مانند . ام گرفتو نیم انج مدت سه ماه  ماه به  فروردین ماه تا نیمه آبیاري درختان از اول دي. روز بود هفت هر  فاصله
هاي کامل  سپس، تعداد کل گل، گل. گیري شدند آذین از چهار شاخه اصلی از هر درخت اندازه آذین و طول هر گل تعداد کل گل

 بعد از رسیدن .گیري شدند ها از شش شاخه فرعی از هر شاخه اصلی اندازهو نیز تشکیل میوه نهایی بعد از ریزش طبیعی گل
همچنین عملکرد روغن .  بلوغ تجاري، عملکرد میوه هر درخت در هر تیمار بر حسب کیلوگرم محاسبه گردید مرحلهها به  میوه

  . نیز پس از استخراج روغن از هر تیمار تعیین گردید
  

یوه و روغن آذین، عملکرد م  نهایی، طول گل ین، کل گل، گل کامل، تشکیل میوهآذ  نتایج نشان داد که از لحاظ تعداد گل:ها یافته
 بین فاصله  بهترین.داري وجود داشت، اما از نظر وزن میوه اختالفی مشاهده نشد در بین تیمارهاي مختلف آبیاري اختالف معنی

کامل و  هاي گل ها، درصد گل تعداد آذین، گل تعداد ترین که کم طوري به. بود متفاوت زیتون رقم نوع به بسته زمستانه آبیاري دو
 رقم در و روز نه  فاصله با زرد رقم ها در بیشترین آن شد، اما دیده زمستانه آبیاري بدون تیمار در  نهایی وهدرصد تشکیل می

 کل عملکرد نظر از داري معنی تفاوت تیمارهایی که در فصل زمستان آبیاري شدند بین. آمد دست به روز شش  فاصله مانزانیال با
ترین عملکرد میوه مربوط  بیش. وجود داشت داري معنی تفاوت آبیاري بدون نه و شاهدآبیاري زمستا بین تیمار اما نشد، مشاهده

انجام آبیاري زمستانه باعث افزایش عملکرد میوه به میزان سی و پنج درصد و .  هر شش روز بود ه فاصلهبه تیمار آبیاري زمستانه ب
بار آبیاري  تیمار هر نه روز یک. شد آبیاري ا شاهد بدونبه تبع موجب افزایش عملکرد روغن در حدود پنجاه درصد در مقایسه ب

  . باالترین عملکرد روغن را نشان دادند در فصل زمستان
                                                

  ghasemnezhad@guilan.ac.ir:  مسئول مکاتبه*
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 و میوه عملکرد میزان  نهایی میوه کامل و تشکیل هاي گل تعداد افزایش توانست با  زمستانه آبیاري انجام مجموع،  در:گیري نتیجه
   .دهد زیتون افزایشدر ارقام زرد و مانزانیال  را روغن

  
 .Olea europaea L ،  نهایی ، میوه، گل کامل روغنعملکرد دور آبیاري، : کلیديهاي واژه

  
  مقدمه

پس از  که یک درخت همیشه سبز است زیتون
برداشت محصول و با شروع سرماي زمستان وارد 

جذب اما در این مدت . شود میخواب نسبی   مرحله
 بلکه با ،ا متوقف نشدهه آب و مواد معدنی از ریشه

در طول فصل چرا که . داردتري ادامه  شدت کم
 تأمین نیاز سرمایی، مانندانفعاالتی  و ل زمستان فع

 ظهور مرحلهآغازي، رشد رویشی، ورود به  گل
تأمین مواد مغذي مند همگی نیاز غیره هاي گل و جوانه

ی با طورکلی، در مناطق به ).17( باشد میو آب کافی 
 که داراي شرایط جوي سرد و اي مدیترانهاي آب و هو

هاي زمستان  طور معمول در ماه آبیاري بهابري بوده 
عمدتاً هاي پاییزه و زمستانه   باران وشود متوقف می

را  و غیره  گلفرایندهاي تشکیل آب مورد نیاز براي 
ی که مقدار بارش در فصل قاما در مناط. کند تأمین می

عکس تبخیر و رو باست اقل زمستان و اوایل بهار حد
، )اغلب مناطق زیتون کاري ایران( تعرق باال است

تواند در تشکیل گل و میوه بسیار  آبیاري زمستانه می
 درصد 50 با آبیاري  نشان دادها پژوهش. ثر باشدؤم

براي حفظ ) ET=%50( نیاز آبی درختان زیتون
، اما استهاي سرد سال کافی  پتانسیل آب در ماه

ماه قبل  حدود دو) ET=%75-%100( کاملآبیاري 
دهی جهت جلوگیري از اثرات مخرب تنش آبی  از گل

شیمیایی، فیزیولوژیکی و  -زیستهاي   در ویژگی
آذین زیتون  گل .)11( دباش عملکردي مورد نیاز می

هاي کامل و ناقص است که درجات  مخلوطی از گل
ر هاي ن  و گلدنده مختلفی از سقط مادگی را نشان می

در  که ناشی از درجات مختلفی از سقط جنین بوده که

هاي کامل هرمافرودیت که داراي  این میان تنها گل
 توانند هاي کامل هستند، می یافته با تخمک مادگی تکامل

کمی و تشکیل گل از لحاظ  .)16( به میوه تبدیل شوند
و روغن روي تشکیل میوه و عملکرد میوه بر  کیفی

شرایط نامساعد محیطی . ستذار اثیرگأزیتون ت
  خصوص عدم دسترسی به آب کافی در طول دوره به

هاي ناقص   با افزایش تعداد گلتواند ها می تکامل گل
شدت  هاي گل، میزان محصول را به اندامو عدم تکامل 

هاي نیاز  ترین زمان  یکی از مهمکاهش دهد، بنابراین
فی دگی کاآبی در مناطقی که در اواخر زمستان بارن

 دهی است  یک ماه قبل از گل وجود ندارد، همین دوره
 آبیاري تکمیلی در  که قبلی نشان دادهاي پژوهش .)4(

دهی باعث افزایش  فصل زمستان قبل از شروع گل
کاهش  همچنین ).12( شود میدهی و تشکیل میوه  گل

آذین و   تشکیل گلزمانشدید مقدار رطوبت خاك در 
آذین  ها در هر گل لگ نمو گل موجب کاهش تعداد

هاي کامل را کاهش  شود و درصد تشکیل گل می
 ،پژوهشاین   ازفبنابراین، هد .)20و  12( دهد می

  دهی و تشکیل میوه زمستانه بر گلتأثیر آبیاري تعیین 
عنوان رقم بومی و غالب کشور و رقم  رقم زرد، به
  . باشد عنوان رقم کنسروي وارداتی می مانزانیال، به

  
  ها و روشمواد 

این :  و طرح آزمایشیموقعیت محل اجراي پژوهش
شت و  در ک1394-95پژوهش در طی سال زراعی 

 شهرستان رودبار ، لوشان صنعت پرشیا، واقع در منطقه
 متر ارتفاع 355استان گیالن با مشخصات جغرافیایی 

 تا 4056495از سطح دریا، عرض جغرافیایی 
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 366023ی  عرض شمالی و طول جغرافیای4056771
درختان زیتون .  طول شرقی به اجرا درآمد364310تا 
 ساله با حجم تاج و قطر تنه یکسان از دو رقم 15

ʼزردʻ و ʼمانزانیالʻبین درختان   انتخاب شدند، فاصله 
 متر شش متر و در بین ردیف چهاردر روي ردیف 

  .شدند اي سطحی آبیاري می  قطرهروشبوده و با 
بی درختان نیاز آ: عیین نیاز آبیتیمارهاي آبیاري و ت
  نحوه.  محاسبه شد1وات  کراپ با استفاده از برنامه

اعمال آبیاري به این صورت بود که هر درخت شامل 
 لیتر چهارطور متوسط با دبی  چکان، که به  قطرهچهار

 ساعت که در چهار آبیاري  در ساعت و طول دوره
ر  لیتر آب در هر دو64مجموع هر درخت میزان 

براي هر تیمار آبیاري سه تکرار و . کردند دریافت می
هر  يبرادو درخت در هر تکرار در نظر گرفته شد که 

 48 درخت و در مجموع با احتساب دو رقم 24 رقم
 آبیاري از  طول دوره .درخت در آزمایش استفاده شد

مدت سه ماه   به95ماه   فروردین  تا نیمه94ماه  اول دي
  : شاملتیمارها .و نیم انجام گرفت

تیمار بدون آبیاري زمستانه و تأمین نیاز آبی گیاه  -1
  تنها توسط نزوالت آسمانی

ان موجود در تیمار شاهد که همراه با سایر درخت -2
 شدند  روز آبیاري میهفت هر  باغ با فاصله

)Control( 

 بار  روز یکسه هر  آبیاري زمستانه به فاصله -3
)WI3( 

 بار  روز یکششهر   آبیاري زمستانه به فاصله -4
)WI6( 

 بار  روز یکنه هر  آبیاري زمستانه به فاصله -5
)WI9( 

 انجام   هر رقم در همان قطعهي برا نیز درختسه
 روال باغ ياری آبماری اثر تیابی جهت ارزشیآزما

آبیاري درختان با استفاده از  .شدندانتخاب ) شاهد(
مقدار . اي سطحی صورت گرفت  آبیاري قطرهروش

 نیاز براي هر تیمار در هر دور آبیاري در آب مورد
و مقدار بارندگی مؤثر در   انجام آزمایش  طول دوره

  . آمده است2 و 1 هاي زمان اعمال تیمارها در جدول
  

 1.)لیتر( میزان آب مصرفی تیمارهاي مختلف -1 جدول
Table 1. Amount of water consumed by different treatments. 

 تیمار
Treatment  

 )ازاي هر درخت لیتر به(در هر دور آبیاري مقدار آب مصرفی 
Water use each irrigation period (L.tree-1)  

 )ازاي هر درخت لیتر به(مقدار آب مصرفی کل 
Water use (L.tree-1)  

  دیم
Rainfed 

0  0  

  شاهد
Control  64  960  

  آبیاري هر سه روز 
WI3  

64 2240  

  آبیاري هر شش روز 
WI6  

64 1120  

  آبیاري هر نه روز 
WI9  

64 747  

  

                                                
1- CROPWAT8.0 
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  . )متر میلی( 1394- 95 در سال  مقدار بارندگی در زمان اعمال تیمارها-2 جدول
Table 2. The amount of rainfall during treatment (2015-2016 year). 

  دي  
January  

  بهمن
February  

  اسفند
March  

  فروردین
April 

 )mm( بارندگی
Precipitation  6  33  26  68  

  
  ماه از  در اواسط اردیبهشت: گیري صفات اندازه

در  و در چهار جهتاصلی    شاخهچهارهر درخت 
کل  و تعداد گذاري  و عالمتانتخاب کسانیارتفاع 

عنوان   اصلی شمارش و به خهها در هر شا نیآذ گل
ها در هر تیمار محاسبه  ینآذ میانگین تعداد کل گل

 20در حدود  اصلی  شاخهاز هر سپس . گردید
  نواحی شاخهیاز تمامطور تصادفی  به آذین گل

 توسط کولیس دیجیتالی ها آنانتخاب و طول 
ها در هر  آذین میانگین طول گل شد و گیري اندازه

جهت تعیین تعداد گل در درخت  .شدتیمار محاسبه 
 فرعی حامل گل   شاخهشش اصلی   از هر شاخهنیز

 .ل در هر درخت محاسبه شدانتخاب شده و تعداد گ
هاي کامل نیز  ها، تعداد گل بعد از شمارش تعداد گل

 با تقسیم تعداد وهاي مورد نظر شمارش  از شاخه
هاي کامل  درصد گلها   ي کامل بر تعداد کل گلها گل
  .دست آمد به

هاي  در اواخر خردادماه بعد از دو مرحله ریزش
   شمارش هاي نهایی در هر درخت طبیعی تعداد میوه

  مل که به میوههاي کا براي تعیین درصدي از گلو 
هاي نهایی بر تعداد  اند، تعداد میوه نهایی تبدیل شده

ها به  بعد از رسیدن میوه .هاي کامل تقسیم شد گل
 هر درخت توزین و میانگین  وه بلوغ تجاري، می مرحله

   درخت موجود در هر تیمار بر سهمحصول 
   جهت تعیین .ردیدحسب کیلوگرم محاسبه گ

ها با استفاده از  کشی میوه عملکرد روغن نیز، روغن

 کشی مکانیکی آزمایشگاهی مدل دستگاه روغن
France Oliomio GOLDروغن هر .  انجام گرفت

نسبت به وزن تر درخت توزین شده و درصد روغن 
  نیزمیوه وزن تکجهت تعیین .  آن محاسبه شد میوه

ي دیجیتال به دقت  عدد میوه با ترازو20وزن 
  ).13( گیري شد اندازه

 صورت این آزمایش به: ها طرح آزمایشی و تجزیه داده
هاي کامل تصادفی  پالت در قالب طرح بلوك اسپلیت

در پنج (  اصلیعاملعنوان  با دو سطوح آبیاري به
در ) در دو سطح( فرعی عاملعنوان  بهو رقم ) سطح

) ان مشاهدهعنو به(  تکرار اجرا شده و دو درختسه
 48در مجموع ( براي هر تکرار در نظر گرفته شد

افزار  ها با کمک نرم تجزیه و تحلیل داده). درخت
SASها با آزمون توکی انجام   میانگین  و تعیین مقایسه
  .گرفت

  
  نتایج و بحث

ها نشان داد که بین  نتایج تجزیه واریانس داده
م زیتون تیمارهاي آبیاري و همچنین اثر متقابل نوع رق

آذین در هر درخت در  و تیمارهاي آبیاري بر تعداد گل
داري وجود  سطح احتمال یک درصد اختالف معنی

 ).3 جدول( داشت
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  .  تجزیه واریانس اثر نوع آبیاري و رقم بر گلدهی و تشکیل میوه زیتون-3 جدول
Table 3. Analysis of variance effect of irrigation and cultivar on flowering and fruit set of Olea europaea.  

 میانگین مربعات
Mean Square  منابع تغییرات  

S.OV  

درجه 
  آزادي
DF  

  آذین تعداد گل
Inflorescence 

Number 

 آذین طول گل
Inflorescence 

Length 
 تعداد گل

Flower Number 
 گل کاملدرصد 

Percentage of 
complete flower 

 ي نهایی درصد میوه
Percentage of 
Final Fruit Set 

 بلوك
Rep  2 141.22**  10.13ns  12167.06*  362.31ns 2.08ns  

 تیمار
Treatment  4 1179.85**  104.03**  169336.09**  152.61**  131.57**  

 خطاي کرت اصلی
r×t 

8 8.69  3.88  1682.89  125.13  2.3  

 رقم
Cultivar  1 12.51ns  14.70ns  21897.44*  10020.73**  26.62**  

 رقم ×تیمار 
t×c  4 398.84**  9.20ns  70996.96**  4611.75**  30.56**  

 مانده خطاي باقی
Error  10 35.13  13.40  2702.50  143.26  2.51  

 )درصد( ضریب تغییرات
C.V (%) -  15.82  11.82  14.22  13.27  16.01  

ns، * 1و % 5 سطح احتمال دار بودن در دار بودن، معنی معنی غیرمعنی  به ترتیب به ** و% .  
ns, *, ** Not significant and significant at probability level 0.05 and 0.01, respectively. 

  
هاي اثر متقابل نوع رقم و تیمارهاي   میانگین مقایسه

 زرد و مانزانیالزیتون آبیاري نشان داد که در هر دو رقم 
 آبیاري زمستانه بدون آذین در درختان ترین تعداد گل کم

قم زرد آذین در ر مشاهده شد و باالترین تعداد گل
و در  بار  روز یکنه   با فاصله مربوط به آبیاري زمستانه

 شش  فاصلهآبیاري زمستانه با مانزانیال در تیمار رقم 
 قبلی هاي پژوهش .)4 جدول(  مشاهده شدبار روز یک
و آذین و نم  کمبود آب در طول تشکیل گلنشان داد

 مانند دهی ها بسیاري از خصوصیات مربوط به گل گل
 ).15 و 12( دهد آذین را کاهش می تعداد گل

 
   . زیتونتشکیل میوهو گلدهی  بر  و رقمتیمار آبیاري اثر متقابل -4 جدول

Table 4. The interactions effect of and irrigation treatment and olive cultivars on flowering and fruit set. 
)درصد ( نهایی میوه  

Final Fruit set (%) 

)درصد(گل کامل   

Complete flower (%) 

 تعداد گل
Number of Flower 

آذین تعداد گل  

Number of inflorescence 
 مانزانیال

Manzanilla 

 زرد

Zard 

 مانزانیال
Manzanilla 

 زرد

Zard 

 مانزانیال
Manzanilla 

 زرد

Zard 

 مانزانیال
Manzanilla 

 زرد

Zard 

 تیمار
Treatment 

9.16b 6b 14b 16b 167.84b 100.67b 17.72b 10.67b 
  دیم

Rainfed 

13.17a 9.67a 23a 25.67a 269.19a 346.67a 38.50a 34.57a 
  شاهد

Control  
13.33a 8.67a 21.67a 31.33a 299.02a 407.72a* 40.55a 40.58a 

  آبیاري هر سه روز 
WI3  

15.33a 8ab 19.33a 27.33a 551.45a 335.33a* 55.63a 35.55a 
  آبیاري هر شش روز 

WI6  
14.3a 8ab 19.35a 31.67a 405.22a 772.49a 38.16a 62.73a 

  آبیاري هر نه روز 
WI9  

  .داري ندارد  درصد اختالف معنی1 و 5سطح احتمال ها با حروف مشابه در  ستون *
* Column with the same letter don’t have significant difference at level 0.05 and 0.01.  



 1397) 4(، شماره )25(جلد هاي تولید گیاهی  نشریه پژوهش
 

 150

ها نشان داد که بین اثر  دهتایج تجزیه واریانس دان
آذین در هر درخت   تیمارهاي آبیاري بر طول گل ساده

داري وجود  در سطح احتمال یک درصد اختالف معنی
داشت، اما بین نوع رقم زیتون و همچنین اثر متقابل 

 ع رقم اختالفی مشاهده نشدتیمارهاي آبیاري و نو
بین ها   میانگین بر اساس نتایج مقایسه ).3 جدول(

به  تیمار آبیاري زمستانه با بدون آبیاري زمستانهتیمار 
وجود داري  بار اختالف معنی هر سه روز یک  فاصله

را نشان داري  اختالف معنیها تیمار  بقیه، اما با داشت
   آبیاري زمستانهتوان گفت انجام  می،بنابراین. نداد

درختان زیتون رقم زرد و مانزانیال تأثیر مثبت و 
 .)1 شکل( آذین داشته است داري روي طول گل معنی

داد که درصد رطوبت خاك در ها نیز نشان  بررسی
آذین   گل اندازه)  فروردین-اسفند(  آغاز گلدهی مرحله

  .)20( کند را تعیین می

  

  
  

   .زیتون) متر میلی( آذین طول گلبیاري بر اثر تیمار آ -1 شکل
Figure 1. The effect of irrigation treatments on length of inflorescence in olive. 

  
ها نشان داد که اثر  نتایج تجزیه واریانس داده

متقابل نوع رقم زیتون و تیمار آبیاري بر تعداد گل در 
داري  آذین در سطح احتمال یک درصد معنی گل
ها نشان داد  داده   میانگین مقایسه). 3 جدول( شدبا می

ترین تعداد گل  که در هر دو رقم زرد و مانزانیال کم
در  مربوط به درختانی بود که آبیاري زمستانه نشدند،

مقابل باالترین تعداد گل در رقم زرد در تیمار نه روز 
بار آبیاري  و در رقم مانزانیال در تیمار شش روز یک

طورکلی، عوامل محیطی  به). 4 جدول( مشاهده شد
زیتون آذین در   در تعداد گل در گلداري طور معنی به

عواملی مانند درجه حرارت، مقدار . )14( تأثیر دارد

و  )3( دهی دسترس و نور خورشید روي گل آب قابل
  ).10 و 9( در رشد رویشی تأثیر دارد

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل نوع 
هاي کامل در  قم زیتون و تیمار آبیاري بر درصد گلر

داري  هر درخت در سطح احتمال یک درصد معنی
ها نشان داد که در  مقایسه میانگین). 3 جدول( باشد می

هاي کامل در درختان  ترین درصد گل رقم زرد کم
 درصد در تیمار  باالترینوبدون آبیاري زمستانه 

بین سایر . دیده شد بار  هر نه روز یک آبیاري با فاصله
تیمارهاي آبیاري نیز با شاهد بدون آبیاري اختالف 

داري وجود داشت، اما بین تیمارهاي  آماري معنی
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در رقم . داري دیده نشد مختلف آبیاري اختالف معنی
که آبیاري زمستانه شدند با شاهد   مانزانیال درختانی

داري را  بدون آبیاري زمستانه اختالف آماري معنی
هاي کامل در تیمار  ترین درصد گل بیش. نشان دادند

بین در مجموع آبیاري روال باغ مشاهده گردید، اما 
داري دیده  تیمارهاي مختلف آبیاري اختالف معنی

طورکلی، عوامل ژنتیکی و شرایط  به. )4 جدول( نشد
هاي کامل و ناقص درختان  محیطی روي تعداد گل

 تمایل بعضی از ارقام ).5( دنداري دار زیتون تأثیر معنی
هاي ناقص  طور ژنتیکی به تولید گل زیتون نیز به

تر است، اما عوامل محیطی از جمله در دسترس  بیش
بودن آب کافی در فصل زمستان در شدت تولید 

هاي قبلی  بررسی. هاي ناقص بسیار تأثیرگذار است گل
نشان داد که انجام آبیاري در زمان تشکیل گل با 

هاي کامل  ک موجب افزایش تعداد گلافزایش تخم
  ).19( شود می

ها نشان داد که بین اثر  دهنتایج تجزیه واریانس دا
ي و نوع رقم زیتون بر درصد  تیمارهاي آبیار ساده
 نهایی در هر درخت در سطح احتمال یک درصد  میوه

و همچنین بین اثر متقابل نوع رقم زیتون و تیمارهاي 
دار  نج درصد اختالف معنیآبیاري در سطح احتمال پ

نتایج این پژوهش نشان داد ). 3 جدول( وجود داشت
که اعمال آبیاري در فصل زمستان براي درختان زیتون 

 نهایی داشته  داري در درصد میوه  مثبت و معنیتأثیرات
ثر متقابل تیمارها بر درصد هاي ا  میانگین مقایسه .است
بدون آبیاري  نهایی در مقایسه با تیمار شاهد  میوه

زمستانه در رقم زرد در سطح احتمال پنج درصد و در 
دار  رصد معنیرقم مانزانیال در سطح احتمال یک د

ها نشان داد که در رقم زرد   میانگین مقایسه. باشد می

 مربوط به تیمار آبیاري  نهاییترین درصد میوه بیش
و در رقم مانزانیال مربوط به تیمار آبیاري هر  روال باغ

 نهایی  ترین درصد میوه باشد و کم می بار ش روز یکش
در هر دو رقم زرد و مانزانیال مربوط به تیمار بدون 

نتایج این پژوهش نشان داد ). 4 جدول( است آبیاري
که اعمال آبیاري در فصل زمستان براي درختان زیتون 

نهایی داشته   داري در درصد میوه  مثبت و معنیتأثیر
 شده گزارش هاي این پژوهش ا یافتهدر موافقت ب. است

که از سقط جنین  ضمن اینکه اعمال آبیاري زمستانه 
افت کند، با انتقال عناصر غذایی به ب جلوگیري می

 تخمدان و تشکیل میوه کمک  تخمدان به رشد دیواره
 شود هاي سالم می  موجب افزایش درصد میوهکرده و 

)13(.  
ها نشان  س دادهیان وار نتایج تجزیه: میوه متوسط وزن 

 تیمار آبیاري و همچنین اثر متقابل نوع  داد که اثر ساده
رقم زیتون و تیمارهاي آبیاري بر متوسط وزن میوه 

داري را نشان ندادند، اما بین نوع رقم  اختالف معنی
میوه در سطح احتمال پنج درصد  زیتون بر وزن تک

نتایج این پژوهش ). 5 جدول( اختالف وجود داشت
داري در وزن  ان داد که آبیاري زمستانه تأثیر معنینش

هاي اثر نوع   میانگین نتایج مقایسه. میوه نداشته است
رقم مانزانیال میانگین وزن میوه رقم نشان داد که 

 32/4(در مقایسه با رقم زرد )  گرم82/4(باالتري 
 و زرد رقم دو میوه وزن اختالف .داشته است) گرم

 نتایج و باشد می ژنتیکی پدیده یک تر بیش مانزانیال
 نداشته آن روي ثیريأت زمستانه آبیاري که داد نشان
  ).18( است
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  . تجزیه واریانس عملکرد میوه و روغننتایج  -5 جدول
Table 5. Analysis of variance of fruit and oil yield. 

  میانگین مربعات
Mean Square  منابع تغییرات  

S.O.V  
 درجه آزادي

DF  وزن میوه 
Fruit weight 

 عملکرد میوه
Fruit yield  

 عملکرد روغن
Oil yield  

 بلوك
Rep  

2 0.52 ns 0.10 ns  21.98 ns 

 تیمار
Treatments  

4 0.52 ns  951.76**  826.004**  

 خطاي کرت اصلی
r×t  

8 0.22  51.30  16.33  

 رقم
Cultivar  

1 1.80*  1080**  248.04**  

 اثر متقابل تیمار و رقم
t×c  

4 0.87 ns  98.06 ns  108.19*  

 مانده خطاي باقی
Error  

10 0.34  74.10  26.17  

  )درصد( ضریب تغییرات
C.V (%) 

-  12.82  10.60  13.04  

ns، * 1و % 5دار بودن در سطح احتمال  دار بودن، معنی معنی غیر معنی ترتیب به به ** و% .  
ns, *, ** Not significant and significant at probability level 0.05 and 0.01, respectively.  

  

  
  

   .دو رقم زرد و مانزانیال) گرم( بر وزن میوه نوع رقم اثر -2شکل 
Figure 2. The effect of cultivars on fruit weight of two olive cultivars, Zard and Manzanilla. 
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 واریانس  نتایج تجزیه: عملکرد میوه در هر درخت
 تیمارهاي آبیاري و  ها نشان داد که بین اثر ساده هددا

همچنین بین نوع رقم زیتون بر عملکرد میوه در سطح 
داري وجود داشت،  احتمال یک درصد اختالف معنی

 رقم زیتون و تیمارهاي آبیاري  نوعاما بین اثر متقابل
ها   میانگین مقایسه). 5 جدول( اختالفی مشاهده نشد

ن زیتونی که آبیاري زمستانه شدند نشان داد بین درختا
داري وجود دارد،  و شاهد بدون آبیاري اختالف معنی

رهایی که در فصل  تیما تماماما بین سطوح مختلف
 مشاهده داري زمستان آبیاري شده بودند اختالف معنی

ترین عملکرد میوه در درختانی که آبیاري  کم. نشد
 تیمارها  ولی بقیهزمستانه نشده بودند مشاهده شد، 

 هر سه روز، شش   فاصلهاعم از آبیاري زمستانه به
 بدون تفاوتی ،و آبیاري روال باغ روز، نه روز

 شتندداري با یکدیگر، باالترین عملکرد میوه را دا معنی
   ).3 شکل(

  

  
  .درخت دو رقم زیتون زرد و مانزانیالازاي هر  به بیاري بر عملکرد میوه اثر تیمار آ-3شکل 

Figure 3. Effect of irrigation treatments on fruit yield per tree of two olive cultivars, Zard and Manzanilla. 
  

نظر دارند که افزایش آبیاري    اتفاقپژوهشگران
توجهی رشد رویشی درختان زیتون را  طور قابل به

دهد و همچنین موجب زودباردهی، تولید  افزایش می
در ). 2( شود افزایش عملکرد میوه میپایدار و ثابت و 
نیز  پژوهشگرانهاي این پژوهش،  موافقت با یافته

 )ET=%75 - %100( آبیاري کاملگزارش کردند که 
دهی جهت جلوگیري از  ماه قبل از گل حدود دو

هاي بیوشیمیایی،  اثرات مخرب تنش آبی در ویژگی
  ارقام  میوهعملکرد ،دهی با بهبود گلفیزیولوژیکی و 

   ).11 (دهد مختلف زیتون را افزایش می
ها نشان داد  ده واریانس دا نتایج تجزیه: عملکرد روغن

 تیمارهاي آبیاري زمستانه و همچنین  که بین اثر ساده
 در سطح احتمال عملکرد روغنبین نوع رقم زیتون بر 

داري وجود داشت، اما اثر  یک درصد اختالف معنی
رهاي آبیاري اختالف متقابل نوع رقم زیتون و تیما

داري در سطح پنج درصد بر عملکرد روغن  معنی
هاي اثر   میانگین نتایج مقایسه ).5 جدول( نشان دادند

متقابل تیمار آبیاري و نوع رقم نشان داد که در رقم 
با تیمار آبیاري با فاصله عملکرد روغن زرد باالترین 

ترین آن در درختان بدون  دست آمد و کم ه روز بنه
در رقم مانزانیال باالترین . شدمشاهده  آبیاري زمستانه

 شش روز   روغن در تیمار آبیاري زمستانهعملکرد
 در تیمار بدون عملکردترین   دیده شد و کمبار یک

همچنین نتایج نشان داد که رقم . مشاهده شد آبیاري
زرد در مقایسه با رقم مانزانیال عملکرد روغن 

  ).4 شکل( تري داشته است بیش
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  .بیاري و نوع رقم بر عملکرد روغن دو رقم زیتون زرد و مانزانیالاثر متقابل تیمار آ -4 شکل
Figure 4. The interaction effect of cultivars and Irrigation treatments on oil yield of two olive cultivars, Zard 
and Manzanilla. 

  
 به شرایط رشدي  زیتون بسته میزان روغن در میوه

بر  گیاه، تنوع ژنتیکی و همچنین به مقدار بافت میان
 همچنین .)8(یوه جهت بیوسنتز روغن وابسته است م

طور  هاي زیتون به  بلوغ و رسیدگی میوه درجه
  شده از میوه داري بر درصد روغن استخراج معنی

ها ویژگی   میزان روغن میوه).1( زیتون تأثیرگذار است
 اغلب به  البتهنتخاب ارقام است کهمهمی براي ا

.  نیز بستگی داردشرایط رشدي و رسیدگی میوه
هاي میوه روي  آبیاري زمستانه با افزایش جایگاه

تبع موجب  درخت عملکرد را افزایش داده و به
در این ) 7 و 6( گردد افزایش عملکرد روغن نیز می

  ري زمستانه بر عملکرد روغن میوهپژوهش انجام آبیا
 یعنی موجب افزایش عملکرد ،تون تأثیر مثبت داردزی

هاي گراتان  که نتایج حاصل با یافتهشود،  روغن میوه می
که بیان کردند انجام آبیاري زمستانه ) 2006( و همکاران

میوه روي درخت موجب افزایش با افزایش تعداد 
   .(6) مطابقت داشتشود،  عملکرد روغن نیز می

  
  کلیگیري  نتیجه

  ان داد انجام آبیاري زمستانهین پژوهش نشنتایج ا
تأثیر در شرایط آب و هواي لوشان درختان زیتون 

 هاي ها، گل آذین داري روي تعداد گل مثبت و معنی
   اولیه و میوه آذین، درصد تشکیل میوه ، طول گلکامل

نهایی درختان، عملکرد میوه و درصد روغن داشته 
  بین.میوه نداشتوزن میانگین روي  تأثیري  اما،است

 کل عملکرد نظر از داري معنی تفاوت آبیاري تیمارهاي
زمستانه  آبیاري بدون شاهد با اما نشد، میوه مشاهده

معنی که انجام آبیاري  بدین. داشت داري معنی تفاوت
ثیر مثبت براي أبار ت  روز یک9زمستانه حتی با فاصله 

 دو بین فاصلهانتخاب . روي این صفات داشته است
 نوع هگی ببستاز نظر عملکرد میوه  زمستانه آبیاري

بار و در  در رقم زرد هر نه روز یک. دارد زیتون رقم
 .بار بهترین تیمار بود یک روز رقم مانزانیال هر شش

 و درصد ها گل کل تعداد، آذین گل تعداد ترین کم
 ،شد دیده زمستانه آبیاري بدون تیمار در کامل هاي گل
 در و روز نه  فاصله با زرد رقم در ها آنباالترین  اما

آبیاري زمستانه  روز شش  فاصله مانزانیال با رقم
 انجام که داد نشان نتایج مجموع، در .دست آمد به

درصد  کامل، هاي گل تعداد افزایش با زمستانه آبیاري
 و میوه عملکرد میزاننهایی توانست   میوه تشکیل
آبیاري دون شاهد بدر مقایسه با درختان  را روغن

  .هدد زمستانه افزایش
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