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چکیده
، ساله به نامهاي روغني14 این پژوهش بهمنظور بررسي تأثیر كم آبیاري بر ویژگيهاي رویشي و زایشي سه رقم زیتون روغني
آمفيسیس و میشن در ایستگاه پژوهشي زیتون داالهو سرپلذهاب تحت تأثیر سه رژیم آبیاري در قالب طرح بلوکهاي كامل تصادفي
 درصد نیاز آبي60  آبیاري به میزان،) درصد تبخیر و تعرق (شاهد100  تیمارهاي آبیاري شامل آبیاري به میزان. اجرا شد1393 در سال
 درصد نیاز آبي به همراه عدم آبیاري در طول مدت سخت شدن هسته و تغییر رنگ60( (كم آبیاري مداوم) و كم آبیاري تنظیم شده
 تیمار كم آبیاري تنظیمشده در مقایسه با تیمار كم آبیاري مداوم در كل فصل، نتایج نشان داد.میوه) درختان زیتون طي فصل رشد بودند
 وزن خشک هسته و طول هسته در رقمهاي مختلف، درصد رطوبت میوه، وزن تر و خشک گوشت، طول میوه،باعث افزایش وزن میوه
 درصد گوشت و درصد روغن در مادۀ تر بین رژیمهاي، نسبت وزن خشک گوشت به هسته، از نظر قطر میوه. زیتون مورد آزمایش شد
، درصد روغن در مادۀ خشک بهطور معنيدار تحت تأثیر تیمارهاي آبیاري قرار گرفت.آبیاري تفاوت معنيداري وجود نداشت
 همچنین در این رقم. درصد) در رقم روغني در كم آبیاري مداوم مشاهده شد37/67( بهطوريكه بیشترین درصد روغن در مادۀ خشک
 در رقم.در تیمار كم آبیاري مداوم عملکرد روغن در هکتار در مقایسه با تیمارهاي آبیاري كامل و كم آبیاري تنظیمشده افزایش یافت
 بهطوركلي واكنش هر سه. عملکرد روغن در تیمار كم آبیاري تنظیمشده با تیمار آبیاري كامل اختالف معنيداري نداشت،آمفي سیس
 در رقم پر.رقم به تیمارهاي آبیاري متفاوت بود و رقم آمفيسیس بهعنوان رقم برتر تحت تأثیر كم آبیاري تنظیمشده معرفي ميشود
.رشد (میشن) تأثیر كاهش آبیاري شدیدتر مشاهده شد
. ویژگيهاي كمي و كیفي میوه، كم آبیاري تنظیمشده، زیتون، رقمهاي روغني:واژههای کلیدی

Effects of deficit irrigation on vegetative growth, yield and fruit quality in three
olive oil cultivars
Rahmat-Alah Gholami1, Hassan Sarikhani2* and Isa Arji3
1, 2. Ph. D. Student and Associate Professor, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3. Associate Professor, Research Center of Agriculture and Natural Resources of Kermanshah, Agricultural Research, Education
and Promotion Organization, Kermanshah, Iran
(Received: Oct. 28, 2015 - Accepted: Dec. 28, 2015)

ABSTRACT
Current research was carried out to determine the effect of deficit irrigation on vegetative and reproductive
characteristics of 14 years old olive oil cultivars named 'Roughani', 'Amphisis' and 'Mission' in Dallaho Olive
Research Station of Sarepole Zehab under three irrigation regimes during 2014. Irrigation treatments were included
100 % ETp irrigation (control), deficit irrigation 60 % ETp during the growing season (continuous deficit irrigation)
and regulated deficit irrigation (deficit irrigation 60 % ETp during the growing season plus no irrigation during
periods of pit hardening and color change). Results indicated lower growth in deficit irrigation treatment. However,
higher fruit weight, fruit length, pulp fresh and dry weight, fruit moisture percentage, pit dry weight and pit length
were obtained in regulated deficit irrigation treatment in compared to continuous deficit irrigation. There were no
significant differences between treatments for pulp/pit dry weight ratio, pulp percentage and dry and oil content in
fresh weight. Oil percentage in dry matter was significantly different between irrigation treatments, where the highest
oil percentage in dry matter (38.67%) was found in ̒Roughani̕ cultivar under continuous deficit irrigation. Also, this
cultivar had the higher oil yield in hectare in comparison to those of 100 % ETp irrigation and regulated deficit
irrigation. In ̒Amphesis̕ cultivar, there was no significant difference in oil yield between 100 % ETp and regulated
deficit irrigation treatments. Generally, there were different responses between cultivars to irrigation treatment and
cv. Amphissis can be introduced as tolerant cultivar under regulated deficit irrigation. Vigorous cultivar (Mission)
was more affected under deficit irrigation.
Keywords: Fruit quality and quantity characteristics, olive, regulated deficit irrigation.
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مقدمه
زیتون ( )Olea europaea L.درختی همیشهسبز و
مقاوم به خشکی است ( )Bacelaret al., 2006که
بهعنوان یکی از مهمترین میوههای منطقۀ مدیترانه به
شمار میآید و اغلب برای تهیۀ کنسرو و روغن در
مناطقی با محدودیت منابع آبی کشت میشود
) .(Tognetti et al., 2006به دلیل وجود شرایط
مناسب برای پرورش زیتون و نیاز کشور به تولید
روغن ،افزایش تولید این محصول از نظر اقتصادی
اهمیت زیادی دارد .با توجه به خطر جدی خشکی و
کمبود آب ،تأمین آب مورد نیاز درختان یکی از
محدودیتهای اصلی برای توسعۀ کشت زیتون است
که در چند سال اخیر ،استفاده از روشهای مناسب در
بهرهبرداری بهینه از منابع آبی مانند استفاده از
رقمهای مقاوم ( ،)Arzani & Arji, 2000تعیین
زمانهای بحرانی آبیاری (،)Motilva et al., 2000
استفاده از خاکپوش یا مالچ ( Calatrava & Franco,
 )2011و استفاده از تنظیمکنندههای رشد
کاهشدهندة تعرق ( )Elhami et al., 2015برای
صرفه جویی در مصرف آب مورد توجه قرار گرفته است.
در این بین ،راهبرد (استراتژی) کم آبیاری یک راهحل
مناسب در باغبانی بوده تا کارایی مصرف آب را بهبود
بخشد .در این روش آبیاری بر پایۀ حفظ وضعیت آبی
درون گیاه با توجه به بیشینه پتانسیل آب در مراحل
ویژهای از چرخۀ گیاه بهویژه در هنگامیکه رشد میوه
کمترین حساسیت را به تنش خشکی دارد ،انجام
میشود ( Dell’Amico et al., 2012; Rapoporta et
.)al., 2012; Iniesta et al., 2009
روش کم آبیاری در شرایط محدودیت آب و با
ایجاد دورههای کم آبیاری در مراحل پدیدشناختی
(فنولوژیکی) انتخابشده میتواند منجر به کاهش
میزان رشد رویشی ،بهبود ویژگیهای میوه و درآمد
اقتصادی در مقایسه با بیشینۀ تولید بر پایۀ میزان
تولید بر واحد آب مصرفی شود ( Tognetti et al.,
 .)2006اگرچه کاهش آبیاری منجر به کاهش رشد و
عملکرد کل گیاه میشود اما در مناطقی با محدودیت
منابع آبی کاهش آب مصرفی ،کاهش رشد رویشی و
کاهش رشد زایشی ،ایجاد تاج مناسب و کاهش

هزینههای مربوط به نگهداری باغ از برتری و
سودمندیهای کم آبیاری تنظیمشده است ( Moriana
 .)et al., 2012; Costa et al., 2009آبیاری منظم و
کافی میتواند بهطور مشخصی رشد درخت ،اندازه و
حجم میوه و همچنین وزن تر بخش گوشتی میوه را
افزایش دهد و در نهایت منجر به افزایش عملکرد در
واحد سطح شود ( Iniesta et al., 2009; Tognetti et
.al., 2006; Rapoport et al., 2004; Moriana et al.,
(2004) Rapoport et al. .)2003; Lavee et al., 1991
گزارش کردند که با کاهش آبیاری در آغاز رشد میوه،
وزن و حجم میوه کاهش شدیدی پیدا کرد .اما در
برابر نسبت وزن خشک به وزن تر میانبر (مزوکارپ)
میوه افزایش یافت .در رقمهای روغنی به دلیل اهمیت
بیشتر محتوا و کیفیت روغن ،این موضوع تا اندازهای
متفاوت است .میزان آبی که به درختان زیتون در
مراحل مختلف رشدی داده میشود میتواند روی
میزان روغن و ویژگیهای کیفی آن مؤثر باشد
( ;Grattan et al., 2006; Rosecrance et al., 2015
 (2006) Berenguer et al. .)Tognetti et al., 2007با
بررسی هفت رژیم مختلف آبیاری بر پایۀ تبخیر و
تعرق در رقم آربکین  ،I-18مشاهده کردند که با
کاهش میزان آبیاری شاخص بلوغ افزایش یافت.
همچنین درصد روغن و کیفیت روغن تحت تأثیر رژیم
آبیاری قرار گرفت و بهترین شرایط آبیاری برای تولید
روغن مطلوب با کیفیت خوب  33تا  40درصد تبخیر
و تعرق گزارش شد (2015) Rosecrance et al. .در
باغ های متراکم زیتون رقم آربکین مشاهده کردند که
کم آبیاری رشد رویشی ،قطر تنۀ درخت و رشد
شاخساره را کاهش داد و رشد فشردهتر درختان را
ایجاد کرد  .اما از نظر عملکرد کل میوه و میزان روغن
نتایج متفاوتی در سالهای مختلف مشاهده کردند .در
شرایط ایران نیز  (2011) Nikbakht et al.با بررسی
تأثیر تیمارهای مختلف کم آبیاری مداوم روی رقم
کرونائیکی در منطقۀ طارم استان زنجان مشاهده
کردند که در تیمارهای کم آبیاری مالیم درصد روغن
افزایش یافت.
تاکنون پژوهشهای بسیاری در مورد تأثیر
تیمارهای خشکی و کم آبیاری بر رشد رویشی گیاهان

غالمی و همکاران :تأثیر کم آبیاری بر ویژگیهای رویشی ،عملکرد و کیفیت ...

زیتون بهصورت گلدانی در مورد گیاهان یک تا چند
سالۀ زیتون صورت گرفته است .لذا با توجه به کشت
زیتون در شرایط آب و هوایی مختلف و نقاط مختلف
کشور و تهدید خشکی و کمآبی ضروری است این
موضوع روی درختان بارور در مناطق مختلف کشور
بررسی شد .در ایران تنها پژوهشهای اندکی روی کم
آبیاری درختان بالغ و باردة رقمهای زیتون صورت
گرفته است ( )Nikbakht et al., 2011و شرایط آب و
هوایی و واکنش رقمها به این شرایط متفاوت است،
ازاینرو این پژوهش با هدف بررسی و مقایسۀ
تیمارهای کم آبیاری تنظیمشده و آبیاری کم بر
ویژگیهای رشدی و زایشی سه رقم زیتون در شرایط
آب و هوایی استان کرمانشاه صورت گرفته است.
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آبیاری تنظیم شده (آبیاری به میزان  60درصد نیاز
آبی به همراه عدم آبیاری در طول مدت سخت شدن
هسته و تغییر رنگ میوه) طی کل فصل با سیستم
آبیاری قطرهای قرار گرفتند که برای تسهیل در نام
بردن تیمارهای آبیاری به ترتیب تیمار آبیاری کامل،
کم آبیاری مداوم و کم آبیاری تنظیم شده نام برده
میشود .این پژوهش بهصورت آزمایش فاکتوریل در
قالب طرح پایۀ بلوكهای کامل تصادفی با سه تکرار و
دو عامل (رقمهای زیتون و رژیمهای آبیاری) انجام
شد .درختان به فاصلۀ  6×6کشت شده بودند و هر
واحد آزمایشی شامل دو درخت بود .با استفاده از
دادههای روزانۀ هواشناسی ایستگاه همدید
(سینوپتیک) سرپل ذهاب و با استفاده از معادلۀ پنمن
مانتیث (نرمافزار  ،)ETo calculatorتبخیر و تعرق
بالقوه و نیاز آبی درختان از اوایل اردیبهشتماه (هنگام
توقف بارندگی) تا اوایل آبان ماه (هنگام آغاز دوبارة
بارندگی) محاسبه شد و بر پایۀ آن حجم آب آبیاری
مورد نیاز بر پایۀ تبخیر و تعرق در سال 1393
محاسبه شد .همچنین زمان سخت شدن هسته و
تغییر رنگ میوه و حجم آب کسر شده در رقمهای
زیتون در تیمار کم آبیاری تنظیمشده در جدول 1
آورده شده است .آبیاری هر سه روز یکبار با
اندازهگیری تبخیر و تعرق روزانه و حجم آب مورد نیاز
با در نظر گرفتن ضریبهای گیاهی زیتون ( FAO,
 )2008و به روش آبیاری قطرهای انجام گرفت .روی هر
ردیف نیز یک کنتور حجمی برای برآورد حجم آب
مورد استفادة درختان تعبیه شد .عملیات مراقبت و
نگهداری از درختان بهطور یکسان در همۀ تیمارها
اعمال شد.

مواد و روشها
این پژوهش در ایستگاه تحقیقات زیتون داالهو (طول
جغرافیائی  45درجه و  51دقیقۀ شرقی و عرض
جغرافیائی  34درجه و  30دقیقۀ شمالی و ارتفاع از
سطح دریا  570متر) واقع در استان کرمانشاه ،در سال
زراعی  1393انجام گرفت .خاك و آب محل آزمایش
تجزیه شد .نتایج آزمایش نشان داد بافت خاك لومی
شنی با  7/5 pHو آب دارای هدایت الکتریکی 550
میلیموس بر سانتیمتر و  7/3 pHمشخص و
اندازهگیری شد.
مواد آزمایشی این پژوهش درختان 14سالۀ سه
رقم از رقمهای روغنی زیتون به نامهای روغنی،
آمفیسیس و میشن بودند که تحت سه رژیم آبیاری
شامل آبیاری به میزان  100درصد (شاهد) ،آبیاری به
میزان  60درصد نیاز آبی (کم آبیاری مداوم) و کم

جدول  .1زمان و دورة سخت شدن هسته و تغییر رنگ میوه و حجم آب داده نشده در رقمهای زیتون در تیمار کم آبیاری
تنظیمشده
Table 1. Time and duration of pit hardening and fruit color change, and volume of water saved in olive cultivars
under regulated deficit irrigation
Volume of
water saved
)/tree (liter
870
683
731

Duration of
color change
)(day
13
15
16

Beginning of
color change
3 Sept, 2014
24 Sept, 2014
26 Sept, 2014

Volume of
water saved
)/tree (liter
1874
2838
1626

Duration of pit
)hardening (day

Beginning of
pit hardening

25
33
22

25 May, 2014
28 May, 2014
26 May, 2014

Cultivar
Roughani
Amphisis
Mission
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صفات رویشی ( )I.O.O.C, 2002aو زایشی
( )I.O.O.C, 2002bدر رقمهای زیتون با استفاده از
شاخصهای ارزیابی و تمایز زیتون اندازهگیری شد.
پس از جداسازی تصادفی چهل عدد میوه از هر واحد
آزمایشی ،طول و قطر آنها باکولیس دیجیتال
اندازهگیری شد .بهمنظور تعیین میزان گوشت و هسته
با استفاده از چاقو ،گوشت از هسته جدا و پس از
توزین برای محاسبۀ وزن خشک و درصد مادة خشک
میوهها و نمونههای گوشت و هسته در آون در دمای
 70درجۀ سلسیوس تا ثابت شدن وزن خشک آنها
نگه داشته شدند.
درصد روغن با دستگاه سوکسله و با استفاده از
حالل دیاتیلاتر استخراج و اندازهگیری شد
( .)I.O.O.C, 2002bبه این منظور میزان  2گرم از
نمونههای خشکشدة میوه (گوشت و هسته) در
دستگاه سوکسله قرار داده و از دیاتیلاتر برای
استخراج روغن استفاده شد .پس از پنج تا شش ساعت
دستگاه خاموش و به منظور خشککردن ،نمونهها به
آون منتقل و پس از خشک شدن اقدام به توزین
دوباره شد و از راه کسر ایجادشده درصد روغن
برحسب وزن خشک تعیین شد .ازآنجاییکه تعیین
میزان روغن بهطورمعمول از میوة خشکشده به دست
میآید ،لذا با سوکسله درصد روغن در مادة خشک
مشخص میشود .برای تعیین درصد روغن در مادة تر
از حاصلضرب درصد مادة خشک میوه در درصد روغن

در مادة خشک استفاده میشود .میوههای برداشتشده
از هر درخت برای تعیین میزان عملکرد میوه در هر
درخت استفاده شد.
تجزیۀ آماری دادهها به روش مدل خطی عمومی
( )GLMبه کمک نرمافزار ( SASنسخۀ  9/1كاروليناي
شمالي) و مقایسۀ میانگین با استفاده از آزمون چند
دامنهای دانکن انجام شد.
نتايج و بحث
رشد شاخۀ سال جاری

تأثیر رقم و اثر متقابل رقم و رژیم آبیاری بر طول و قطر
شاخه در سطح  1درصد معنیدار شد و تأثیر رژیم آبیاری
تنها بر طول شاخه در سطح  5درصد معنیدار شد.
بیشترین میزان رشد طولی شاخۀ سال جاری (19/45
سانتیمتر) در رقم میشن تحت تیمار  100درصد آبیاری
مشاهده شد و رقم آمفیسیس در تیمار کم آبیاری
مداوم ،آمفیسیس در تیمار کم آبیاری تنظیمشده و نیز
رقم روغنی در تیمار کم آبیاری تنظیمشده با کمترین
طول شاخۀ سال جاری در یک سطح قرار گرفتند.
بیشترین میزان قطر شاخۀ سال جاری ( 0/33سانتیمتر)
در رقم روغنی و تیمار  100درصد آبیاری مشاهده شد،
درحالیکه کمترین میزان ( 0/18سانتیمتر) مربوط به
رقم آمفیسیس در تیمار کم آبیاری تنظیمشده و رقم
آمفیسیس در تیمار کم آبیاری مداوم ( 0/16سانتیمتر)
به دست آمد (جدول .)2

جدول  .2اثر متقابل رقم و رژیم آبیاری بر صفات شاخۀ سال جاری و عملکرد درخت زیتون
Table 2. Interaction effects of cultivar and irrigation regimes on properties of current season shoot and tree yield of olive
Pulp fresh
)weight (g

Fruit yield /tree
)(Kg/tree

2.62a
2.29bc
2.00d
2.46ab
1.80e
1.53f
2.29bc
2.25c
1.71e

9.07ef
6.80f
7.25ef
24.53b
15.52c
7.89ef
30.24a
11.39de
12.60d

Diameter of
current season
)shoot (cm
0.33a
0.28bc
0.30b
0.27c
0.18e
0.16e
0.28bc
0.27c
0.22d

Length of
current season
)shoot (cm
16.00bc
12.76e
15.58c
13.63de
12.63e
12.96e
19.45a
17.15b
14.91cd

Irrigation treatment
Full irrigation
Continuous deficit irrigation
Regulated deficit irrigation
Full irrigation
Continuous deficit irrigation
Regulated deficit irrigation
Full irrigation
Continuous deficit irrigation
Regulated deficit irrigation

Cultivar
Roughani

Amphisis

Mission

حرفهای مشترك در هر ستون نشاندهندة نداشتن تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن است.
Same letter in each column are not significantly different at 5% probability level by Duncan's multiple range test.
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عملکرد و اندازۀ میوه

تأثیر رقم ،رژیم آبیاری و اثر متقابل رقم و رژیم آبیاری بر
عملکرد میوه در سطح  1درصد معنیدار شد .بیشترین
میزان عملکرد میوه در رقم میشن و تیمار آبیاری کامل
مشاهده شد و رقم آمفیسیس با آبیاری کامل پسازآن قرار
گرفت .در برابر کمترین میزان ( 6/80کیلوگرم در درخت)
عملکرد میوه در رقم روغنی و تیمار کم آبیاری
تنظیمشده مشاهده شد (جدول .)2
تأثیر رقم بر وزن میوه در سطح  5درصد ،تأثیر
رژیم آبیاری بر وزن میوه در سطح  1درصد و تأثیر
رژیم آبیاری و تأثیر رقم بر طول میوه در سطح 1
درصد معنیدار شد .اما اثر متقابل آنها بر وزن و طول
میوه معنیدار نشد .همچنین تأثیر رقم ،رژیم آبیاری و
اثر متقابل آنها بر قطر میوه معنیدار نشد .در بین
رقمهای زیتون مورد بررسی بیشترین وزن و طول
میوه در رقم روغنی با وزن میوه  2/98گرم مشاهده
شد و رقمهای آمفیسیس و میشن با وزن و طول
کمتر میوه در یک سطح قرار گرفتند .بیشترین وزن و
طول میوه در تیمار آبیاری کامل مشاهده شد.در تیمار
آبیاری تنظیمشده در مقایسه با آبیاری کامل ،وزن و
طول میوه کاهش یافت و کمترین وزن و طول میوه در
تیمار کم آبیاری مداوم مشاهده شد (جدول .)3
جدول  .3اثر رقم و رژیم آبیاری بر صفات وزن میوه و طول
میوه زیتون
Table 3. Effect of cultivar and irrigation regime on
fruit weight and fruit length of olive
Fruit
)length (cm

Fruit
)weight (g

2.24a
2.09b
2.09b

2.98a
2.63b
2.76b

2.31a
2.10b
2.00c

3.25a
2.78b
2.34c

Cultivar
Roughani
Amphisis
Mission
Irrigation treatment
Full irrigation
Continuous deficit irrigation
Regulated deficit irrigation

حرفهای مشترك در هر ستون و تیمار نشاندهندة نداشتن تفاوت
معنیدار در سطح احتمال  5درصد با استفاده از آزمون دانکن است.
Same letter in each column and treatment are not significantly
different at 5% probability level by Duncan's multiple range test.

ویژگیهای میوه

تأثیر رقم ،رژیم آبیاری و اثر متقابل رقم و رژیم آبیاری
بر وزن تر گوشت در سطح  1درصد معنیدار شد .تأثیر
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رقم بر وزن خشک گوشت ،درصد مادة خشک گوشت،
درصد گوشت میوه و نسبت وزن خشک گوشت به
هسته در سطح  1درصد معنیدار شد .تأثیر رژیم
آبیاری در سطح  5درصد بر وزن خشک گوشت و در
سطح  1درصد بر درصد مادة خشک گوشت معنیدار
شد .بیشترین وزن تر گوشت ( 2/62گرم) در رقم
روغنی تحت تیمار آبیاری کامل و کمترین میزان آن
(1/53گرم) مربوط به رقم آمفیسیس تحت کم آبیاری
مداوم بود (جدول .)2
در بین رقمها ،رقم روغنی بیشترین میزان وزن
خشک گوشت ،درصد مادة خشک گوشت ،درصد
گوشت میوه و نسبت وزن خشک گوشت به هسته و
رقم میشن کمترین وزن خشک گوشت ،درصد مادة
خشک گوشت و نسبت وزن خشک گوشت به هسته را
داشت .بااینحال از نظر درصد گوشت میوه اختالف
معنیداری بین رقم میشن و روغنی مشاهده نشد .بین
رژیمهای آبیاری ،بیشترین وزن گوشت میوه (0/68
گرم) در تیمار آبیاری کامل مشاهده شد که اختالف
معنیداری با تیمار آبیاری تنظیمشده نداشت و در
تیمار کم آبیاری مداوم کمترین وزن گوشت (0/55
گرم) مشاهده شد .بیشترین درصد مادة خشک
( 46/08درصد) در تیمار کم آبیاری مداوم مشاهده
شد و پسازآن تیمار کم آبیاری تنظیمشده قرار گرفت
و کمترین درصد مادة خشک در تیمار آبیاری کامل
مشاهده شد (جدول  .)4اثر متقابل رژیم آبیاری و رقم
بر صفتهای وزن خشک گوشت میوه ،درصد مادة
خشک ،درصد گوشت و نسبت وزن خشک گوشت به
هسته معنیدار نشد.
ویژگیهای هسته

تأثیر رژیم آبیاری بر وزن تر ،وزن خشک ،طول و قطر
هسته در سطح  1درصد معنیدار شد .اما تأثیر سادة
رقم و اثر متقابل رقم و رژیم آبیاری بر صفات وزن تر،
وزن خشک و قطر هسته معنیدار نشد .درحالیکه
تأثیر رقم بر طول هسته در سطح  5درصد معنیدار
شد اثر متقابل رقم و رژیم آبیاری بر طول هسته
معنیدار نشد .بین سه رقم مورد بررسی ،بیشترین
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آبیاری کامل مشاهده شد .در صفات وزن تر و قطر
هسته اختالف معنیداری بین تیمارهای کم آبیاری
تنظیمشده و کم آبیاری مداوم مشاهده نشد .در صفات
وزن خشک و طول هسته ،کمترین میزان در تیمار کم
آبیاری مداوم مشاهده شد (جدول .)5

طول هسته ( 1/64سانتیمتر) در رقم روغنی مشاهده
شد و بین دو رقم دیگر اختالف معنیداری مشاهده
نشد .بین رژیمهای آبیاری ،بیشترین وزن تر هسته
( 0/79گرم) ،وزن خشک ( 0/56گرم) ،طول هسته
( 1/69سانتیمتر) و قطر ( 0/83سانتیمتر) در تیمار

جدول  .4اثر رقم و رژیم آبیاری بر صفات وزن گوشت میوه و نسبت وزن خشک گوشت به هستۀ زیتون
Table 4. Effect of cultivar and irrigation regime on pulp weight and pulp / pit dry weight ratio of olive
Pulp / pit dry
weight ratio

Pulp percentage

Dry matter
percentage

Pulp fresh
)weight (g

1.73a
1.14b
0.96c

76.93a
72.97b
75.43a

48.73a
45.18b
34.77c

0.84a
0.57b
0.46c

1.19a
1.33a
1.30a

75.35a
75.79a
74.19a

39.77a
42.82b
46.08a

0.68a
0.63ab
0.55b

Cultivar
Roughani
Amphisis
Mission
Irrigation treatment
Full irrigation
Continuous deficit irrigation
Regulated deficit irrigation

حرفهای مشترك در هر ستون و تیمار نشاندهندة نداشتن تفاوت معنیدار با هم در سطح احتمال  5درصد با استفاده از آزمون دانکن است.
Same letter in each column and treatment are not significantly different at 5% probability level by Duncan's multiple range test.

جدول  .5اثر رقم و رژیم آبیاری بر ویژگیهای هسته و درصد روغن در مادة تر زیتون
Table 5. Effect of cultivar and irrigation regime on pit properties and oil percentage in fresh weight of olive
Oil percentage
in fresh weight

Pit diameter
)(cm

Pit length
)(cm

Pit dry weight
)(g

Pit fresh weight
)(g

17.19a
14.52b
7.24c

0.78a
0.79a
0.77a

1.64a
1.55b
1.56b

0.49a
0.50a
0.47a

0.66a
0.70a
0.67a

12.20a
13.41a
13.33a

0.83a
0.77b
0.75b

1.69a
1.57b
1.48c

0.56a
0.47b
0.42c

0.79a
0.66b
0.60b

Cultivar
Roughani
Amphisis
Mission
Irrigation treatment
Full irrigation
Continuous deficit irrigation
Regulated deficit irrigation

حرفهای مشترك در هر ستون و تیمار نشاندهندة نداشتن تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد با استفاده از آزمون دانکن است.
Same letter in each column and treatment are not significantly different at 5% probability level by Duncan's multiple range test.

محتوای روغن

تأثیر رقم بر درصد وزنی روغن در مادة تر ،درصد وزنی
روغن در مادة خشک ،عملکرد روغن و همچنین تأثیر
رژیم آبیاری و اثر متقابل رقم و رژیم آبیاری بر درصد
روغن در مادة خشک و عملکرد روغن در سطح 1
درصد معنیدار شد .اما تأثیر رژیم آبیاری و اثر متقابل
رژیم آبیاری و رقم بر درصد روغن در مادة تر معنیدار
نشد .باالترین درصد روغن در وزن تر (17/19درصد)
در رقم روغنی و کمترین آن ( 7/24درصد) در رقم
میشن مشاهده شد (جدول  .)5از لحاظ درصد روغن
در مادة خشک بین اثر متقابل رقم در تیمار آبیاری
تفاوت معنیدار مشاهده شد .بهطوریکه بیشترین

درصد روغن ( 37/67درصد) در رقم روغنی تحت
تیمار کم آبیاری مداوم مشاهده شد .در همۀ رقمها با
اعمال کم آبیاری درصد روغن در مادة خشک افزایش
معنیدار در مقایسه با تیمار آبیاری کامل نشان دادند.
عملکرد روغن در هکتار تحت تأثیر اثر متقابل رقم و
تیمارهای آبیاری معنیدار بود (جدول .)6بیشترین
میزان عملکرد روغن در هکتار مربوط به رقم
آمفیسیس تحت آبیاری کامل مشاهده شد که اختالف
معنیداری را با رقم آمفیسیس در تیمار کم آبیاری
تنظیمشده نداشت .کمترین میزان عملکرد روغن در
هکتار مربوط به رقم روغنی در تیمارهای آبیاری کامل
و آبیاری تنظیمشده مشاهده شد (جدول .)6
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جدول  .6اثر متقابل رقم و رژیم آبیاری بر درصد روغن در ماده خشک و عملکرد روغن زیتون
Table 6. Interaction effects of cultivar and irrigation regimes on oil percentage in dry matter and oil yield of olive
)Oil yield (Kg/ha
206.46d
185.83d
298.57c
511.91a
498.95a
257.26c
416.52b
282.95c
293.70c

Oil percentage in dry matter
20.00d
28.67c
37.67a
22.83d
35.17ab
35.67ab
19.50d
35.17ab
33.00b

Irrigation treatment
Full irrigation
Continuous deficit irrigation
Regulated deficit irrigation
Full irrigation
Continuous deficit irrigation
Regulated deficit irrigation
Full irrigation
Continuous deficit irrigation
Regulated deficit irrigation

Cultivar
Roughani

Amphisis

Mission

حرفهای مشترك در هر ستون و تیمار نشاندهندة نداشتن تفاوت معنیدار با هم در سطح احتمال  5درصد با استفاده از آزمون دانکن است.
Same letter in each column are not significantly different at 5% probability level by Duncan's multiple range test.

رشد رویشی در زیتون وابسته به نوع رقم ،شرایط
محیطی و اثر متقابل آنها است ( Tognetti et al.,
 .)2006تنش خشکی سبب کاهش محتوای آب و
پتانسیل آن در بافتهای مختلف گیاه میشود که این
موضوع سبب کاهش رشد تاجپوشش خواهد شد.
مشخص شده است که کاهش میزان آبیاری سبب
کاهش نورساخت (فتوسنتز) خالص شده و از این راه
سبب کاهش رشد در بخشهای مختلف گیاه میشود
( .)Ben Ahmed et al., 2007کاهش محتوای آب گیاه
همچنین سبب تغییر مسیر حرکت مواد فراوریشده
گردیده و نسبت ریشه به برگ در مقایسه با گیاهی که
در شرایط طبیعی رشد کرده ،افزایش مییابد ( Sofo et
 .)al., 2008بنابراین در این شرایط رشد گیاه و
همچنین میوه کاهش مییابد .در این پژوهش نیز در
هر سه رقم مورد بررسی در شرایط کم آبیاری کاهش
رشد رویشی در طول و قطر شاخۀ سال جاری مشاهده
شد که این موضوع با نتایج پژوهشهای پیشین
همخوانی دارد ( Toplu et al., 2009; Iniesta et al.,
 .)2009; Rosecrance et al., 2015واکنش رقمهای
مختلف نسبت به تنش خشکی و کم آبیاری متفاوت
است (.)Tognetti et al., 2006; Di Vaio et al., 2013
در این پژوهش و در شرایط آب و هوایی منطقۀ
سرپلذهاب ،مشخص شد که رقم میشن رقمی پر
رشدتر و با عملکرد میوة باالتری در مقایسه با دو رقم
دیگر است .تنش خشکی در این رقم باعث کاهش
شدید رشد و به دنبال آن کاهش شدید عملکرد شد.
نتایج پژوهش  (2007) Perez-Lopez et al.نشان داد،

تأثیر کم آبیاری ( 75 ،50و  100درصد نیاز آبی) در
درختان زیتون رقم کورنیکابرا باعث کاهش رشد بر
پایۀ شدت کم آبیاری شد و آنها در حالت تنش شدید
خشکی ،کاهش شدیدی در نورساخت گزارش کردند.
همچنین در پژوهشی که توسط )Toplu et al. (2009
انجام شد مشاهده شد که تیمارهای آبیاری  50و 100
درصد نیاز آبی در مقایسه با تیمار بدون آبیاری به
ترتیب منجر به افزایش  8و  14درصدی سطح مقطع
تنۀ درختان زیتون رقم چملیک شد .بهطورکلی
افزایش در میزان آب مصرفی منجر به افزایش رشد
رویشی درختان زیتون میشود.
زمان کاهش آبیاری و چگونگی اعمال تیمارها کم
آبیاری میتواند روی رشد و نمو میوه تأثیر زیادی
داشته باشد .مشخص شده است که کاهش آبیاری در
آغاز رشد که بیشتر در تیمارهای کم آبیاری مداوم
اعمال میشود سبب کاهش شدید در وزن و حجم
میوه میشود ( .)Rapoport et al., 2004این موضوع
میتواند به منحنی رشدی میوة زیتون که بهصورت
سیگموئید دوگانه با رشد تند در مراحل آغازین ارتباط
داشته باشد ( .)Lavee & Wodner, 1991در این
پژوهش ویژگیهای میوه و هسته در تیمار کم آبیاری
مداوم بیشتر کاهش یافت که بخشی از این کاهش
رشد میتواند به زمان زودتر آغاز اعمال این تیمار در
مقایسه با تیمار کم آبیاری تنظیمشده ارتباط داشته
باشد .با توجه به نتایج بهدستآمده ویژگیهای میوة
اندازهگیریشده در سه رقم زیتون با میزان آب آبیاری
ارتباط داشته و این افزایش در میزان رشد اندامهای
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مختلف به علت آب کافی برای رشد و تقسیم یاختهها
است .به عبارتی گیاهانی که تحت تنش آبی قرار
میگیرند به علت کاهش تورم (تورژسانس) یاختهای و
نبود آب کافی برای رشد و تقسیم یاختهها ،میزان
رشد و نمو اندامهای مختلف در آنها کاهش مییابد
) .(Inglese et al., 1996در این پژوهش میوه و ابعاد
آن افزون بر ژنوتیپ ،تحت تأثیر تنش خشکی قرار
گرفتند که در آزمایشهای پیشین نیز این موضوع به
اثبات رسیده است ( ;Topluet al., 2009 & 2010
.)Nikbakht et al., 2011; Berenguer et al., 2006
در آزمایش روی رقم زیتون چملیک گزارش شده است
که آبیاری  50و  100درصد نیاز آبی در مقایسه با
تیمار بدون آبیاری سبب افزایش معنیدار وزن میوه،
قطر میوه و نسبت گوشت به هسته شده است ( Toplu
.)et al., 2009
افزایش درصد مادة خشک در تیمارهای کم آبیاری
در مقایسه با آبیاری کامل نیز میتواند به محتوای آب
در یاختهها ارتباط داشته باشد (.)Sofo et al., 2008
گیاهان مختلف سازوکارهای متفاوتی مانند تغییر در
محتوای ترکیبهای فیتوشیمیایی درونیاختهها را
برای ایجاد مقاومت به خشکی دارند ( & Boughalleb
 .)Mhamdi, 2011بین سه رقم مورد بررسی از لحاظ
ویژگیهای رشدی ،میوه و هسته و همچنین روغن
اختالف معنیداری وجود دارد که این موضوع سبب
واکنش متفاوت این رقمهای به تیمارهای آبیاری شده
است .بااینکه در تیمار کم آبیاری تنظیمشده ،بخشی از
کم آبیاری در زمان سخت شدن هسته انجام شده
است ،اما اختالف زیادی در وزن تر و قطر هسته بین
این تیمار و تیمار کم آبیاری مداوم مشاهده نشد.
افزون بر این وزن خشک هسته و طول هسته در
تیمار آبیاری تنظیمشده باالتر از تیمار کم آبیاری
مداوم بود .این موضوع میتواند تأییدکنندة نیاز آبی
اندك گیاه زیتون در مرحلۀ سخت شدن هسته
باشد که برای تائید نهایی نیاز به بررسیهای بیشتری
دارد.
دو رقم روغنی و آمفیسیس از جمله رقمهایی
هستند که روغن باالتری را تولید میکنند و بیشتر با
هدف تولید روغن کشت میشوند .اما رقم میشن رقمی

است که در عرف با هر دو هدف تهیۀ روغن و کنسرو
کشت میشود ) .(Arji et al., 2013تولید و تجمع
روغن در زیتون بیشتر در انتهای دورة رشد میوه
صورت میگیرد ( )Inglese et al., 1996و شرایط
رشدی گیاه در این مرحله میتواند روی این موضوع
مؤثر باشد ( .)Motilva et al., 2000ازآنجاییکه در
شرایط آب و هوایی سرپل ذهاب میزان دما در طی
ماههای گرم سال به بیش از  40درجۀ سلسیوس و
همچنین درصد رطوبت نسبی به مقادیر کمتر از 30
درصد میرسد لذا نورساخت به میزان کافی صورت
نگرفته و در نتیجه میزان روغن تولیدی در این شرایط
کمتر خواهد بود ) .(Arji, 2015نتایج این پژوهش
واکنش متفاوت رقمها به تیمارهای آبیاری برای تولید
روغن را نشان داد .بهطوریکه در رقم روغنی واکنش
بهتری در شرایط کم آبیاری مداوم مشاهده شد .اما در
رقم آمفیسیس تیمار کم آبیاری تنظیمشده نسبت به
تیمار کم آبیاری مداوم عملکرد روغن بیشتری مشاهده
شد .ازآنجاییکه رقمهای مختلف زیتون نسبت به
آبیاری و همچنین دیگر عاملهای مدیریتی پاسخهای
متفاوت دارند لذا در این پژوهش تفاوت چشمگیری در
واکنش رقمها نسبت به کم آبیاری مشاهده شد که
احتمال دارد به مقاومت آنها در ارتباط باشد .رقم
روغنی یک رقم ایرانی بوده و بهاحتمال بیشتر به
تنشهای محیطی سازگار است.
نتایج پژوهشهای مختلف نشان داده است که
آبیاری تکمیلی در درختان زیتون منجر به افزایش
رشد شاخه ،حجم تاجپوشش یا سایهسار و قطر تنه و
بهبود عملکرد و کیفیت میوه میشود ،اگرچه در میزان
روغن و کیفیت آن اثرگذاری کمتر و یا بدون اثر بوده
است ( Perez-Lopez et al., 2007; Grattan et al.,
 .)2006آزمایشی روی زیتون رقم کرونائیکی در
ایستگاه پژوهشی طارم زنجان با اعمال چهار سطح
آبیاری  75 ،50 ،25و 100درصد نیاز آبی به انجام
رسید .کم آبیاری از آغاز آبیاری تا پایان فصل آبیاری
به اجرا در آمد .نتایج نشان داد که درصد روغن تحت
تیمار آبیاری  75درصد تبخیر و تعرق باالتر بود و
پسازآن تیمار 50درصد باالترین میزان روغن داشت
(.)Nikbakht et al., 2011
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با در نظر گرفتن محتوای روغن در مادة خشک در
هر سه رقم مورد بررسی به نظر میرسد که اعمال
تیمارهای کم آبیاری مداوم یا کم آبیاری تنظیمشده
سبب افزایش درصد روغن میشود که این موضوع در
پژوهشهای چندی گزارش شده است ( Rosecrance
.et al., 2015; Toplu et al., 2009; Nikbakht et al.,
)2011; Grattan et al., 2006; Ramos et al., 2010
نتایج این پژوهش نیز با نتایج آنها همخوانی دارد .اما
با در نظر گرفتن میزان عملکرد میوه و در نهایت
عملکرد کل روغن در هکتار ،به دلیل کاهش عملکرد
میوه در هکتار در تیمارهای کاهش آبیاری نتایج
متفاوتی بین رقمهای مورد بررسی مشاهده شد .در
رقم روغنی اعمال تیمار کم آبیاری مداوم سبب
افزایش عملکرد روغن حتی نسبت به تیمار آبیاری
کامل شد .اما بین دو تیمار آبیاری کامل و کم آبیاری
تنظیمشده اختالف معنیداری مشاهده نشد .در رقم
آمفیسیس ،بین تیمارهای کم آبیاری تنظیمشده و
آبیاری کامل اختالف معنیداری مشاهده نشد .در رقم
میشن بین تیمارهای کم آبیاری اختالف معنیداری در
عملکرد روغن مشاهده نشد و این تیمارها عملکرد
روغن کمتری را نسبت به تیمار آبیاری کامل داشتند.
نتایج پژوهش  (2010) Ramos et al.نشان داد ،تیمار
کم آبیاری در مقایسه با تیمار شاهد ( %100نیاز آبی)
منجر به افزایش درصد روغن شد .بهرغم افزایش در
درصد روغن تحت تأثیر کم آبیاری در پژوهشهای
 (2010) Ramos et al.و  (2009) Toplu et al.عملکرد
روغن در مقایسه با درختان شاهد کاهش یافت که این
کاهش در ارتباط با کاهش در عملکرد میوه بود در این
پژوهش نیز مشاهده شد .تفاوت در ویژگیهای ژنتیکی
رقمها برای تجمع روغن در مراحل مختلف رشد
میتواند یکی از دالیل واکنش متفاوت رقمها به کم
آبیاری باشد ( ;Tognetti et al., 2006 & 2007
 .)Inglese et al., 1996اما با توجه به اینکه امروزه
کشور ایران با کمبود آب روبهرو است لذا کم آبیاری
در راستای صرفهجویی در آب مصرفی حتی با
کاهش عملکرد نهایی مقرونبهصرفه است و آب
صرفهجویی شده را میتوان در زمینههای دیگر
استفاده کرد.
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بر پایۀ نتایج بهدستآمده میتوان چنین نتیجه گرفت،
رقمهای روغنی زیتون مورد آزمایش واکنشهای
متفاوتی نسبت به رژیمهای آبیاری داشتند .هدف از
این پژوهش بررسی اثرگذاری کم آبیاری تنظیمشده
روی سه رقم روغنی زیتون و یافتن رقمهای دارای
قابلیت باالتر از نظر رشد رویشی و باردهی بود .نتایج
بهدستآمده نشان داد که رقمهای آمفیسیس و
میشن از نظر میزان عملکرد میوه و روغن وضعیت
مناسبی داشتند .با توجه به حجم کل آب مصرفی در
طول مدت آزمایش بر پایۀ تبخیر و تعرق (مترمکعب
در هکتار) که در تیمار آبیاری کامل معادل 5662
مترمکعب در هکتار و در تیمار کم آبیاری مداوم
معادل  3397مترمکعب در هکتار بود در تیمار کم
آبیاری تنظیمشده و در رقم میشن حجم آب داده
نشده در طول مدت سخت شدن هسته و تغییر رنگ
میوه ،معادل  654/66مترمکعب در هکتار ،در رقم
آمفی سیس معادل  978مترمکعب در هکتار و در رقم
روغنی معادل  762مترمکعب در هکتار بود که نسبت
به تیمار آبیاری کامل در رقم میشن تا  11/56درصد،
در رقم آمفیسیس تا  17/27درصد و در رقم روغنی
حدود  13/5درصد در میزان آب آبیاری کشتزارهای
زیتون در مصرف آب صرفهجویی کرد .در این پژوهش
با توجه به اینکه تیمار کم آبیاری تنظیمشده نسبت به
تیمار کم آبیاری مداوم ،باعث صرفهجویی در مصرف
آب ،کاهش میزان رشد و نیز افزایش در وزن میوه،
طول و قطر میوه ،وزن تر و خشک گوشت شد پس
میتوان با به کار بردن این روش در باغهای زیتون با
رقمهای یادشده در میزان آب آبیاری صرفهجویی کرد.
بهطورکلی ازآنجاییکه هدف از پرورش زیتون رقمهای
روغنی تولید روغن است و با توجه به نتایج
بهدستآمده از میزان عملکرد روغن در هکتار رقمها و
همچنین کاهش در میزان مصرف آب (حدود ،)%17
رقم آمفیسیس با بیشترین میزان تولید روغن (498
کیلوگرم در هکتار) تحت تیمار کم آبیاری تنظیمشده
(در طی مرحلۀ سخت شدن و تغییر رنگ) بهعنوان
رقمی مناسب برای کشت در شرایط کم آبیاری
تنظیمشده در مراحل سخت شدن هسته و تغییر رنگ

1396  بهار،1  شمارة،48  دورة،علوم باغبانی ایران

مداوم قابل توصیه در این شرایط کمآبی برای تولید
.روغن است
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 همچنین در رقم روغنی.در بین رقمها توصیه میشود
نیز به دلیل تولید بیشتر روغن در شرایط کم آبیاری
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