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  یقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی کرمانشاه، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحق1

  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرمانشاه، ایران
  27/7/1396 پذیرش: تاریخ ؛15/5/1396 دریافت: تاریخ

       چکیده
براي تهیه کنسرو و روغن در مناطقی با  که استزیتون درختی همیشه سبز و مقاوم به خشکی  و هدف: هسابق

دلیل وجود شرایط مناسب براي پرورش زیتون و نیاز کشور به تولید روغن، این  شود. به منابع آبی کشت می محدودیت
با توجه به خطر جدي خشکی و کمبود آب، تامین آب مورد نیاز درختان  محصول از نظر اقتصادي اهمیت زیادي دارد.

هاي مناسب در  سال اخیر، استفاده از روشهاي اصلی براي توسعه کشت زیتون است که در چند  یکی از محدودیت
هاي بحرانی آبیاري، استفاده از مالچ و تنظیم  برداري بهینه از منابع آبی مانند استفاده از ارقام مقاوم، تعیین زمان بهره

 راهبردجویی در مصرف آب مورد توجه قرار گرفته است. در این بین،  دهنده تعرق براي صرفه هاي رشد کاهش کننده
مصرف آب را بهبود بخشد. در این روش آبیاري بر اساس کارآیی آبیاري یک راه حل مناسب در باغبانی بوده تا  کم

که رشد ویژه زمانی  اي از چرخه گیاه به حفظ وضعیت آبی داخل گیاه با توجه به حداکثر پتانسیل آب در مراحل ویژه
 .شود میوه کمترین حساسیت را به تنش خشکی دارد، انجام می

صورت  هاي بسیاري در مورد اثر تیمارهاي خشکی و کم آبیاري بر رشد رویشی گیاهان زیتون به تاکنون پژوهش  
با توجه به کشت زیتون در شرایط آب و  بنابراینگلدانی در مورد گیاهان یک تا چند ساله زیتون صورت گرفته است. 

وري است این موضوع روي درختان بارور در هوایی مختلف و نقاط مختلف کشور و تهدید خشکی و کم آبی ضر
 حساس رشدي میوه به کسر آبیاري تنظیم شده مراحل غیرتعیین  بنابراینمناطق مختلف کشور مورد بررسی قرار گیرد. 

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه  اي برخوردار است. ، از اهمیت ویژهبه ویژه در شرایط کشت تجاري
هاي رشدي و زایشی زیتون در شرایط مزرعه صورت گرفته  م شده و آبیاري کم بر ویژگیتیمارهاي کم آبیاري تنظی

  است.
 1394-95واقع در استان کرمانشاه، در سال زراعی  در ایستگاه تحقیقات زیتون داالهو پژوهش حاضر :هامواد و روش
و شش رژیم آبیاري انجام شد. مواد  تکرار سهبا  هاي کامل تصادفیدر قالب طرح پایه بلوكاین پژوهش انجام گرفت. 

درصد  100 بودند. تیمارهاي آبیاري شامل آبیاري به میزان سیس ساله زیتون آمفی 16آزمایشی این پژوهش درختان 
درصد در طول مدت سخت شدن هسته و  25نیاز آبی درختان زیتون در طول فصل (شاهد)، تامین آبیاري به میزان 

درصد از سخت شدن هسته تا برداشت محصول و  75مین آبیاري به میزان أمیوه، ت درصد در سایر مراحل رشد 100
                                                        

   gholami.rahmat@yahoo.com: مسئول مکاتبه*
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درصد  100و تغییر رنگ میوه درصد در طول مدت  25مین آبیاري به میزان أدرصد در سایر مراحل رشد میوه، ت 100
 سامانه یط دیم، بادرصد نیاز آبی درختان زیتون طی کل فصل و شرا 60ري به میزان آبیادر سایر مراحل رشد میوه، 

کشت شده بودند و هر واحد آزمایشی شامل سه درخت بود. با  6×6درختان به فاصله  .اعمال گردید اي قطرهآبیاري 
تبخیر و تعرق  ،و با استفاده از معادله پنمن مانتیث سرپل ذهاب دیدي همایستگاه  هواشناسی هاي روزانه داده ازاستفاده 

ز اوایل اردیبهشت ماه زمان توقف بارندگی تا اول آبان ماه زمان شروع بارندگی محاسبه بالقوه و نیاز آبی درختان ا
نیاز  تبخیر و تعرق روزانه و حجم آب مورد گیري اندازهالذکر با  بار بر اساس روش فوقآبیاري هر سه روز یک گردید.

   انجام گرفت. اي قطرهبا در نظر گرفتن ضرایب گیاهی زیتون و به روش آبیاري 
باعث افزایش عملکرد  درصد در طول مدت سخت شدن هسته 25مین آبیاري به میزان أنتایج نشان داد که ت ها:یافته

درصد آبیاري در مرحله تغییر رنگ  25مین آبیاري به میزان أمیوه و روغن، ابعاد میوه و درصد گوشت گردید و نیز ت
   کرد روغن در هکتار گردید.افزایش درصد روغن در ماده تر و خشک و عملباعث میوه 
وري مصرف آب در تولید میوه و روغن در تیمار کسر آبیاري در طول تغییر رنگ بهرهنتایج نشان داد که  گیري:نتیجه

میوه و سخت شدن هسته باالتر از آبیاري کامل و دیگر تیمارها بود. در مجموع، کسر آبیاري در مرحله سخت شدن 
  وري مصرف آب را افزایش داد.میوه و نیز ابعاد میوه، بهره ن کاهش عملکردبدو هسته و تغییر رنگ میوه

  
              خصوصیات میوه   ،    روغن   ،                   کم آبیاري تنظیم شده   ،     زیتون            هاي کلیدي:    واژه

  
  مقدمه

درختی همیشه  ).Olea europaea L(زیتون   
زیتون یکی از  ).2( استسبز و مقاوم به خشکی 

آید و  شمار می هاي منطقه مدیترانه بهترین میوه مهم
براي تهیه کنسرو و روغن در مناطقی با محدودیت 

دلیل وجود شرایط  . به)28( شود منابع آبی کشت می
مناسب براي پرورش زیتون و نیاز کشور به تولید 
روغن، این محصول از نظر اقتصادي اهمیت زیادي 

با توجه به خطر جدي خشکی و کمبود آب،  ).1دارد (
هاي  درختان یکی از محدودیت نیاز مین آب موردأت

اصلی براي توسعه کشت زیتون است که در چند سال 
برداري  هاي مناسب در بهره اخیر، استفاده از روش

)، 1بهینه از منابع آبی مانند استفاده از ارقام مقاوم (
)، استفاده از مالچ 21هاي بحرانی آبیاري ( تعیین زمان

د کاهش دهنده هاي رش ) و استفاده از تنظیم کننده5(
جویی در مصرف آب مورد  ) براي صرفه11تعرق (

کم آبیاري  راهبردتوجه قرار گرفته است. در این بین، 

مصرف کارآیی یک راه حل مناسب در باغبانی بوده تا 
آب را بهبود بخشد. در این روش آبیاري بر اساس 
حفظ وضعیت آبی داخل گیاه با توجه به حداکثر 

ویژه  اي از چرخه گیاه به ویژه پتانسیل آب در مراحل
ترین حساسیت را به تنش که رشد میوه کمزمانی

 .)26و  17، 10( شود خشکی دارد، انجام می

روش کم آبیاري در شرایط محدودیت آب و با   
هاي کم آبیاري در مراحل فنولوژیکی  ایجاد دوره

تواند منجر به کاهش میزان رشد  می ،انتخاب شده
میوه و درآمد اقتصادي در  هاي گیویژرویشی، بهبود 

مقایسه با حداکثر تولید بر اساس میزان تولید بر واحد 
اگرچه کاهش آبیاري منجر ). 28( آب مصرفی گردد

گردد اما در  به کاهش رشد و عملکرد کل گیاه می
کاهش آب مصرفی،  ،یمناطقی با محدودیت منابع آب

و کاهش  تاج مناسب ایجاد ،کاهش رشد رویشی
هاي مربوط به نگهداري باغ از مزایاي کم آبیاري  ههزین
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 برینگور نتایج آزمایش ).20و  9( باشد تنظیم شده می
هفت  ریتأثدر رقم آربکین، تحت  )3( و همکاران

)، ETCتیمار آبیاري بر اساس درصد تبخیر و تعرق (
نشان داد که با افزایش میزان آب آبیاري طول شاخه، 

یابد  طور خطی افزایش میهباندازه میوه و وزن میوه 
اما درصد روغن و روغن کل درخت با افزایش آبیاري 

ترین درصد که بیشطوريهرابطه خطی نداشته، ب
روغن در درختان با تیمارهاي آبیاري کامل نبود. 

با بررسی اثرات کم آبیاري در  )21(و همکاران  تیلومو
مشاهده آربکین زمان رسیدن و برداشت زیتون رقم 

دند که کم آبیاري سبب افزایش درصد روغن و کر
 تغییر اسیدهاي چرب موجود در روغن گردید.

هاي متراکم زیتون  در باغ) 25(روزکارنس و همکاران 
مشاهده کردند که کم آبیاري رشد آربکین رقم 

و رشد شاخساره را کاهش  رویشی، قطر تنه درخت
   .تر درختان را ایجاد نمود داد و رشد فشرده

هاي بسیاري در مورد اثر تیمارهاي  نون پژوهشتاک  
خشکی و کم آبیاري بر رشد رویشی گیاهان زیتون به 
صورت گلدانی در مورد گیاهان یک تا چند ساله 
زیتون صورت گرفته است. لذا با توجه به کشت 
زیتون در شرایط آب و هوایی مختلف و نقاط مختلف 
 کشور و تهدید خشکی و کم آبی ضروري است این
موضوع روي درختان بارور در مناطق مختلف کشور 

مراحل غیر تعیین  بنابراینمورد بررسی قرار گیرد. 
ویژه  به حساس رشدي میوه به کسر آبیاري تنظیم شده

اي برخوردار  ، از اهمیت ویژهدر شرایط کشت تجاري
مناسب  راهبرداستفاده از کم آبیاري تنظیم شده  است.

ختان میوه است که براي کاهش مصرف آب در در
کاربرد آن در مناطق خشک از اهمیت زیادي 

   ).9(باشد برخوردار می
رسد در ایران پژوهش که به نظر میجائیاز آن  

خاصی روي کم آبیاري درختان بالغ و بارده زیتون 
صورت نگرفته است از این رو پژوهش حاضر با 

هدف بررسی و مقایسه تیمارهاي کم آبیاري تنظیم 
هاي رشدي و زایشی  آبیاري کم بر ویژگی شده و

  صورت گرفته است. مزرعه زیتون در شرایط
 

  هامواد و روش
 در ایستگاه تحقیقات زیتون داالهو پژوهش حاضر  

دقیقه شرقی و عرض  51درجه و  45طول جغرافیائی (
ارتفاع از و  دقیقه شمالی 30درجه و  34جغرافیائی 
کرمانشاه، در سال  واقع در استان )متر 581سطح دریا 

خاك و آب محل انجام گرفت.  94-95زراعی 
آزمایش تجزیه شد. نتایج آزمایش نشان داد بافت 

و آب داراي هدایت  pH  3/7خاك لومی شنی با 
 pH 25/7 متر و موس بر سانتی میلی 545الکتریکی 

  گیري شد.مشخص و اندازه
هاي کامل در قالب طرح پایه بلوكاین پژوهش   

ي آبیاري انجام ها و شش رژیم تکرار سهبا  تصادفی
ساله زیتون 16شد. مواد آزمایشی این پژوهش درختان 

بودند. تیمارهاي آبیاري شامل آبیاري به  سیس آمفی
درصد نیاز آبی درختان زیتون در طول  100 میزان

درصد در  25فصل (شاهد)، تامین آبیاري به میزان 
ر سایر درصد د 100طول مدت سخت شدن هسته و 

درصد از  75مین آبیاري به میزان أمراحل رشد میوه، ت
درصد  100سخت شدن هسته تا برداشت محصول و 

 25تامین آبیاري به میزان در سایر مراحل رشد میوه، 
درصد  100و تغییر رنگ میوه درصد در طول مدت 

درصد  60 ري به میزانآبیا در سایر مراحل رشد میوه،
طی کل فصل و شرایط دیم  نیاز آبی درختان زیتون

 .اعمال گردید اي قطره، با سیستم آبیاري )1(جدول
کشت شده بودند و هر واحد  6×6درختان به فاصله 

هاي  داده ازآزمایشی شامل سه درخت بود. با استفاده 
و با  سرپل ذهاب دیدي همایستگاه  هواشناسی روزانه

 EToافزاراستفاده از معادله پنمن مانتیث (نرم

calculator تبخیر و تعرق بالقوه و نیاز آبی درختان ،(
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 اولاز اوایل اردیبهشت ماه زمان توقف بارندگی تا 
محاسبه گردید (جدول  شروع بارندگیزمان  آبان ماه

در  سیس آمفی). مراحل فنولوژي گل و میوه زیتون 2
بار آورده شده است. آبیاري هر سه روز یک 3جدول 

تبخیر و تعرق  گیري اندازها الذکر ب بر اساس روش فوق
نیاز با در نظر گرفتن ضرایب  روزانه و حجم آب مورد

انجام  اي قطره) و به روش آبیاري 13گیاهی زیتون (

نیاز  دست آوردن حجم آب موردهپس از ب گرفت.
بینی  درختان مورد آزمایش در شش رژیم آبیاري پیش

 شده مورد پژوهش قرار گرفتند. در روي هر ردیف نیز
یک کنتور حجمی جهت برآورد حجم آب مورد 
استفاده درختان تعبیه شد. عملیات مراقبت و نگهداري 

طور یکسان در همه تیمارها اعمال هاز درختان ب
  گردید.

 
 .شرح تیمارهاي آزمایشی -1جدول 

Table 1. Description of experimental treatments. 
 تیمار

Treatment  
 شرح تیمار

Description of treatment 
T1 

 (شاهد) رشد درصد نیاز آبی درختان زیتون در طول فصل 100
  Full irrigation (control) 

T2  
  درصد در سایر مراحل رشد میوه 100درصد در طول مدت سخت شدن هسته و  25آبیاري به میزان  مینأت

Regulated deficit irrigation (100% of full irrigation during growing season plus 25% irrigation 
during pit hardening 

T3  
  درصد در سایر مراحل رشد میوه 100درصد از سخت شدن هسته تا برداشت محصول و  75مین آبیاري به میزان أت

Regulated deficit irrigation (100% of full irrigation during growing season plus 75% irrigation 
from Start pit hardening to Harvesting) 

T4 
  درصد در سایر مراحل رشد میوه 100 در طول مدت تغییر رنگ میوه ودرصد  25مین آبیاري به میزان أت

Regulated deficit irrigation (100% of full irrigation during growing season plus 25% irrigation 
during of fruit verasion) 

T5  درصد نیاز آبی درختان زیتون 60 ري به میزانآبیا  
60% of full irrigation (continuous deficit irrigation) 

T6  شرایط دیم  
No irrigation (Rainfed) 

 

  .1394برآورد حجم آب آبیاري موردنیاز بر اساس تبخیر و تعرق در سال  -2جدول 
Table 2. Estimated irrigation volume based on crop evapotraspiration in 2015. 

  مکعب در هکتار) (متر نیاز آبی ماهیانه
Month irrigation requirement 

(M3/ha)  

  (لیتر در درخت) نیاز آبی ماهیانه
Month irrigation 

requirement (Liter/tree) 

متر)  (میلی تبخیر و تعرق  

Evapotranspiration (mm) 
  ماه

Month 

873.80 3145.90  185.80 
  اردیبهشت

May 

1168.80 4207.70 225.60 
  خرداد
June 

1291.80 4650.50 237.10 
  تیر

July 

1360.40 4897.60 249.70 
  مرداد

August 

1056.90 3804.96 194.40 
  شهریور

September  
485.81 1748.98 90.80 

  مهر
October 

6237.51 22455.64 1183.10 
  کل

Total 
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  .سیس آمفیگل و میوه زیتون  مراحل فنولوژي -3 جدول
Table 3. Flowering and fruit phonological stages of Amphisis olive. 

تاریخ شروع سخت 
  شدن هسته

Start pit hardening 

تاریخ سخت 
  شدن کامل هسته

End pit 
hardening 

طول مدت سخت شدن 
  (روز) هسته

Time of pit 
hardening (days) 

گ تاریخ شروع تغییر رن
 میوه

 Start of fruit 
varasion  

 طول مدت تغییر رنگ میوه

  (روز)
Time of fruit varasion 

(days)  
07.03.94 10.04.94 33 02.07.94 15 

  
و زایشی ) I.O.O.C, 2002a(صفات رویشی   

)I.O.O.C, 2002bهاي ) با استفاده از شاخص
 از پسشد.  گیري اندازهارزیابی و تمایز زیتون 

واحد  هر از میوه عدد 40 ي تصادفیساز جدا
دیجیتال  کولیس ها با آن قطر آزمایشی، طول و

منظور تعیین میزان گوشت با به .گردید گیري اندازه
استفاده از چاقو گوشت از هسته جدا گردید و پس از 
توزین براي محاسبه وزن خشک و درصد ماده خشک 

ه درج 70 در دماي آوندر هاي گوشت  نمونه ،ها میوه
نگه داشته ها  وزن خشک آن شدنگراد تا ثابت  سانتی

درصد روغن با دستگاه سوکسله و با استفاده از  .ندشد
 گیري شد حالل دي اتیل اتر استخراج و اندازه

)I.O.O.C, 2002b(. هاي برداشت شده از هر  میوه
درخت براي تعیین مقدار عملکرد میوه در هر درخت 

  استفاده شد.
ها به روش مدل خطی عمومی  دهتجزیه آماري دا  

)GLMبه کمک نرم (  افزارSAS  نسخه)1/9 
کارولیناي شمالی) و مقایسه میانگین با استفاده از 

  اي دانکن انجام شد. آزمون چند دامنه
  

  و بحث نتایج
نتایج مقایسه میانگین  جاري: رشد و قطر شاخه سال

ي ها تیماربین صفت رشد و قطر شاخه نشان داد 
 تفاوت گیري شده اندازهرویشی صفات ز نظر آبیاري ا

 100که تیمار آبیاري طوريداشت بهداري وجود  معنی
باعث  T4و   T2تیمار کم آبیاري و بعد از آن درصد

 در مقابل و جاري افزایش رشد و قطر شاخه سال

شرایط دیم باعث کاهش رشد و قطر شاخه سال 
  ). 4گردید (جدول  جاري

 مربوطهدست آمده از جداول هتوجه به نتایج ببا   
با میزان آب آبیاري  گیري شدة اندازه صفات رویشی

هاي ارتباط داشته و این افزایش در میزان رشد اندام
علت آب کافی جهت رشد و تقسیم  مختلف به

گیاهانی که تحت  دیگر عبارتی باشد. به ها می سلول
علت کاهش تورژسانس  گیرند به میتنش آبی قرار 

آب کافی جهت رشد و تقسیم  وجود عدمسلولی و 
ها  هاي مختلف در آنها، میزان رشد و نمو اندامسلول

 )23( نپرزلوپز و همکارانتایج  .)22یابد ( میکاهش 
درصد  100و  75، 50ثیر کم آبیاري (أت که نشان داد

نیاز آبی) در درختان زیتون رقم کورنیکابرا باعث 
کم آبیاري  کاهش میزان رشد بر اساس میزان شدت

 ریتأثگردید نتایج حاصله در این پژوهش حاکی از 
 تحقیقیدر شدت کم آبیاري بر کاهش رشد داشت. 

منظور مطالعه واکنش  به )19(که مزگانی و همکاران 
زیتون در شرایط آب و هوایی تونس  برخی ارقام

 100و  50، 20تنش خشکی شامل مقادیر  ریتأثتحت 
پارامترهاي  رفتگ صورت ،درصد تبخیر و تعرق

نتایج رشدي مانند طول و قطر شاخه تعیین گردید. 
طور قابل توجهی روي  ي آبیاري بهها رژیمنشان داد 

قطر و طول شاخه اثر گذاشت. نتایج پژوهش حاضر 
در مورد کاهش  )25( با نتایج روزکارنس و همکاران

طول و قطر شاخه در اثر تنش آبیاري در درختان 
 .زیتون مطابقت دارد
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ابعاد نتایج مقایسه میانگین نشان داد  میوه: هايویژگی
تحت تیمارهاي مختلف آبیاري در سطح احتمال  میوه

ابعاد بیشترین وزن و دار بود. آماري پنج درصد معنی
 T4و T2 درصد و کم آبیاري 100در تیمار آبیاري  میوه

در شرایط دیم مشاهده ابعاد میوه کمترین وزن و  و
 100در تیمار آبیاري گوشت ن وزن تر گردید. بیشتری

کمترین آن در مقابل و    T4و T2درصد و کم آبیاري 
. از طرفی شرایط دیم نیز شددر شرایط دیم مشاهده 

  ).5(جدول  باعث کاهش وزن خشک گوشت گردید
) نشان داد درصد 5نتایج مقایسه میانگین (جدول   

میوه درصد رطوبت گوشت، درصد ماده خشک، 
تیمار آبیاري در سطح احتمال پنج درصد  ریتأثتحت 

ترین درصد هاي آبیاري، بیش رژیم دار بود. بینمعنی
ترین کم و  T4و T2کم آبیاري گوشت مربوط به تیمار 

مقدار مربوط به شرایط دیم بود. از نظر مقدار درصد 
ماده خشک بیشترین مقدار در شرایط دیم مشاهده 

شاهد حاصل شد گردید و کمترین مقدار در تیمار 
) نشان داد 5نتایج مقایسه میانگین (جدول  ).5(جدول 
ترین درصد رطوبت میوه در تیمار شاهد و که بیش

مقدار در ترین که کمدر حالی  T2تیمار کم آبیاري
 شرایط دیم مشاهده گردید.

  
  .طول و قطر میوهرشد و قطر شاخه جاري، وزن میوه، ي آبیاري بر ها مقایسه میانگین اثر رژیم -4جدول 

Table 4. Mean comparison effect of different irrigation regimes on shoot and current season growth, fruit weight, 
fruit length and Diameter. 

 آبیاريرژیم 
Irrigation regimes 

(% of ETc)  

  رشد سال جاري
Current season 

growth(cm)  

  قطر سال جاري
Current season 
diameter (cm)  

  وزن میوه
Fruit weight (g)  

  طول میوه
Fruit length 

(g)  

  قطر میوه
Fruit diameter 

(g)  
T1 17.88a  0.33a  3.82a  2.35a  1.61a  
T2  17.47a  0.31b  3.82a  2.32ab  1.58a  
T3  15.65b  0.22c  2.86b  2.07bc  1.43b  
T4 17.33a  0.30b  3.62a  2.31ab  1.56a  
T5  13.58c  0.20d  2.49b  1.94c  1.40b  
T6  9.11d 0.10e 1.32c 1.04d 0.75c  

  داري نیستند.اي دانکن داراي تفاوت معنیآزمون چند دامنه درصد 5در سطح  در هر صفت، هاي داراي حروف یکسانمیانگین
Means having the same letter in traits are not significantly different by Duncan’s multiple range test at 5%. 

 
  خشک گوشت، درصد گوشت، درصد ماده خشک گوشت و درصد رطوبت میوه. وزن تر و ي آبیاري برها رژیممقایسه میانگین اثر  - 5جدول 

Table 5. Mean comparison effect of different irrigation on pulp fresh and dry weight, pulp percent, mass percent and 
fruit moisture percent. 

  داري نیستند.ي دانکن داراي تفاوت معنیاآزمون چند دامنه درصد 5در سطح  در هر صفت، هاي داراي حروف یکسانمیانگین
Means having the same letter in traits are not significantly different by Duncan’s multiple range test at 5%. 

 آبیاريرژیم 
Irrigation regimes 

 (% of ETc)  

 وزن تر گوشت
Pulp fresh 
weight (g)  

 وزن خشک گوشت
Pulp dry weight 

(g) 

 درصد
  گوشت

Pulp (%)  

  درصد ماده خشک
Dry matter (%)  

  رطوبت میوه
Fruit moisture (%)  

T1 3.01a  0.64bc  78.73b  41.70c  58.29a  
T2  3.22a  0.84a  84.13a  47.28bc  52.72ab  
T3  2.31b  0.52c  80.94ab  51.58b  47.72b  
T4 3.01a  0.76ab  82.99a  50.56b  49.43b  
T5  1.86c  0.44cd  74.24c  51.64b  48.35b  
T6  0.92d  0.30d  69.82d  60.50a  39.50c  
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 ریتأثدر پژوهش حاضر وزن میوه و ابعاد آن تحت   
هاي متعدد تنش کم آبیاري قرار گرفت که در پژوهش

        ً                     ت. معموال  تنش خشکی وکم آبیاري به اثبات رسید اس
گردد. شدید در زیتون منجربه کاهش اندازه میوه می

نشان دادند  )24( رت و کاستاگلیپوکه راپوطوريبه
اعمال تنش بین چهار تا نه هفته بعد از مرحله تمام 
گل در زیتون رقم لچینو منجر به کاهش وزن میوه، 

 مکارانلی و هنتایج  حجم میوه و تعداد سلول شد.
که تنش آبی در مرحله اول رشد میوه  دنشان دا) 18(

گردد. بر در درختان هلو باعث افزایش اندازه میوه می
در طول دوره تنش متوسط، ) 7( چالمرز اساس نظر

کند و با از بین میوه فشار اسمزي خود را تنظیم می
رفتن تنش آبی، در واقع وضعیت آبی بهتري نسبت به 

اند، خواهد طور معمول داشته یاري بههایی که آبمیوه
 اثراتبررسی در  )3( داشت. برینگور و همکاران

که با افزایش مشاهده کردند آبیاري در رقم آربکین، 
میزان آب آبیاري، اندازه میوه و وزن میوه به طورخطی 

   . یافتافزایش 
که در تجمع در این پژوهش درصد گوشت میوه   

 در تیمار کم آبیاري میزان روغن حائز اهمیت است
T2 وT4   بیشتر از تیمار آبیاري شاهد بود و از طرفی

 بیشتر بودنیز   T4و T2وزن میوه در تیمار کم آبیاري 
اظهار داشتند  )14( که در این راستا گیرون و همکاران

در درختان زیتون رقم سویالنا در شرایط مزرعه اعمال 
ه کم آبیاري متوسط در طول مدت سخت شدن هست

 -5/2که در آن پتانسیل آب تنه درختان زیتون 
که مگاپاسکال بود، رشد میوه را افزایش داد در حالی
 -3کم آبیاري شدید که در آن پتانسیل آب تنه درخت 

مگاپاسکال بود، رشد میوه را کاهش داد. کم آبیاري 
داري پتانسیل اسمزي را در طور معنیمتوسط به

دهد و باعث افزایش می مقایسه با آبیاري کامل کاهش
 شود.انتقال قند به میوه می

افزایش درصد ماده خشک در تیمارهاي کم   
آبیاري شدید و شرایط دیم در مقایسه با آبیاري کامل 

ها ارتباط داشته  تواند به محتواي آب در سلول نیز می
هاي متفاوتی مانند گیاهان مختلف مکانیسم .)27( باشد

ها  ات فیتوشیمیایی درون سلولتغییر در محتواي ترکیب
نتایج ). 4(را براي ایجاد مقاومت به خشکی دارند 

)، نشان داد با 25پژوهش روزکارنس و همکاران (
افزایش میزان آب آبیاري درصد رطوبت میوه افزایش 
نشان داد که با نتایج این پژوهش همسو بود. ابعاد و 

) و 3وزن میوه در پژوهش برینگور و همکاران (
) رابطه مستقیمی با آب آبیاري 19گانی و همکاران (مز

داشت که این رابطه در این تحقیق مورد تایید قرار 
  گرفت. 

نتایج مقایسه میانگین  محتواي روغن:عملکرد و 
ترین میزان عملکرد میوه ) نشان داد که بیش6 (جدول

و روغن در هکتار مربوط به تیمار آبیاري شاهد و 
ترین میزان کم در مقابل ،بود T4و   T2تیمار کم آبیاري
عملکرد . مشاهده شدتیمار دیم  درعملکرد میوه 
چنین عملکرد درصد روغن و هم ریتأثروغن تحت 

باال بودن عملکرد روغن در  ،باشدمیوه در هکتار می
، ناشی از T4و   T2کم آبیاريتیمار شاهد و تیمار 

ه کعملکرد باالي میوه در هکتار بوده است در حالی
 تیمار دیم به علت پایین بودن میزان عملکرد میوه،

. در شرایط کم میزان روغن کمتري در هکتار داشت
تواند به آبیاري شدید کاهش در عملکرد روغن می

 کاهش در عملکرد میوه مربوط باشد. 

تواند به دو روش مستقیم و تنش کم آبیاري می  
 حتغیر مستقیم عملکرد روغن را در درختان زیتون ت

کم آبیاري افزایش دهد که در روش مستقیم  تنش
هایی در این مورد فعال شده و تولید ممکن است ژن

روغن افزایش پیدا کند و در روش غیر مستقیم تنش 
کم آبیاري باعث کاهش رشد رویشی، بهبود نفوذ نور 
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به داخل تاج درخت و تسریع در رسیدن میوه 
قیم باعث افزایش مست طور غیر گردد که این موارد به می

 فوق. نتایج این پژوهش با نتایج )25( گردندروغن می

در مورد افزایش عملکرد روغن با افزایش کم آبیاري 
  مطابقت دارد.

  
  .عملکرد میوه و روغن در هکتاردرصد روغن در ماده خشک و تر،  ي آبیاري برها رژیممقایسه میانگین اثر  -6جدول 

Table 6. Mean comparison effect of Irrigation regimes on dry and fresh oil content,  fruit yield and oil yield. 
 آبیاريرژیم 

Irrigation regimes  
(% of ETc)  

  روغن در ماده خشک
Dry oil content 

(%) 

  روغن در ماده تر
Fresh oil content (%) 

  در هکتار میوه عملکرد
Fruit yield 

 (kg/ hectare)  

 رد روغن در هکتارعملک

 Oil  yield  
(kg/ hectare)  

T1 43.33ab  18.08c  8888.60a  1604.90ab  
T2  47.33a  22.40ab  8657.20a  1933.30a  
T3  40.89abc  21.08abc  6851.70b  1441.00b  
T4 47.36a  23.84a  8472.00ab  2012.10a  
T5  37.15bc  19.16bc  4220.30c  815.30c  
T6  34.95c  21.15abc  1101.80d  228.60d  

  داري نیستند.اي دانکن داراي تفاوت معنیآزمون چند دامنه درصد 5در سطح  در هر صفت، هاي داراي حروف یکسانمیانگین
Means having the same letter in traits are not significantly different by Duncan’s multiple range test at 5%. 

 
میزان مصرف آب و  یاري:وري میزان آب آببهره
وري مصرف آب آبیاري محاسبه شده در بهره

نشان داده شده است.   7تیمارهاي مختلف در جدول 
هاي میرژ بیندهد که نتایج جدول مربوطه نشان می

مصرف آب  وريترین میزان بهرهبیش ،مختلف آبیاري
بقیه تیمارهاي آبیاري  و شرایط دیممربوط به  در میوه

ند از نظر چیک کالس قرار گرفتند هر  دربود که 
مربوط به  وري آب آبیاريبهرهمیزان ترین بیش ،مقدار
وري مصرف آب   بهره بود. T4و  T2 کم آبیاري تیمار

 کارآیی ارزیابی براي مؤثریکی از عوامل  آبیاري
نتایج  است. )12 و 6( آبیاري مدیریت مصرف آب

 آب ي مصرفور  بهرهنشان داد  انجام یافتهتحقیقات 
کاهش یافت  مصرف آب افزایش عملکرد با اساس بر
در هاي قبلی وهشژنتایج این پژوهش موافق با پ .)8(

با تیمار  وري مصرف آب  بهره خصوص افزایش
  . )17(باشد می آبیاري  کم

هاي مختلف آبیاري، بیشترین میزان میرژ بین  
وري مصرف آب در روغن مربوط به شرایط دیم بهره

در یک کالس قرار بود که یه تیمارهاي آبیاري بق و
ترین میزان بیش ،ند از نظر مقدارچگرفتند هر 

و  T2مربوط به تیمار کم آبیاري  وري آب آبیاري بهره
T4 ود. ب  

  
  .زیتون تحت تیمارهاي آبیاريو روغن وري مصرف آب در میوه میزان مصرف آب و بهره -7جدول 

Table 7. Water consumption and fruit and oil water use efficiency under irrigation treatments. 

 آبیاريرژیم 
Irrigation regimes   

(% of ETc)  

  آب مصرفی 
  (مترمکعب در هکتار)

Water consumption 
(m3 /hectare)  

  وري مصرف آب در میوه  بهره
  (کیلوگرم بر مترمکعب)

Fruit water use efficiency 
(kg/m3) 

   روغنوري مصرف آب در  هبهر
  بر مترمکعب) (کیلوگرم

Oil water use efficiency (kg/m3) 
T1 6237.51  1.42b  0.25b  
T2  5217.32  1.65b  0.37b  
T3  5287.13  1.29b  0.27b  
T4 5954.47  1.43b  0.33b  
T5  3742.51  1.12b  0.21b  
T6  39  28.25a  5.86a  
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  گیري کلی نتیجه
 25عاد میوه درختانی که اب و نیزعملکرد میوه   

مرحله سخت را در  آبی تبخیر و تعرق ازیدرصد ن
دریافت کردند  و تغییر رنگ میوه) T2( شدن هسته

)T4داري با شاهد )، از لحاظ آماري اختالف معنی
)T1( آبیاري  رژیم ریتأثعملکرد روغن تحت  .ندنداشت

مربوط به تیمار عملکرد روغن ترین کم .قرار گرفت
کم آبیاري ترین عملکرد روغن در تیمار یشدیم و ب

)T2و ( )T4 شاهدرژیم آبیاري در ) و بعد از آن 

در میان تیمارهاي کسر آبیاري تنظیم مشاهده گردید. 
وري باالترین بهره )T4( ) وT2( آبیاري تیمار کم ،شده

  .و روغن را داشتندمصرف آب در تولید میوه 
  

  سپاسگزاري
ن ایستگاه تحقیقات زیتون از همکارا وسیلهبدین   

به  و پیرمرادي داالهو به ویژه آقایان مهندس نجفی
خاطر کمک در انجام آزمایش تشکر و قدردانی 
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