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Abstract
Background and Objectives
Olive (Olea europaea L.) is one of the every green trees that tolerance to Drought. Olive is an
economically important species of the Mediterranean area, so understanding the mechanisms by
which olive plants face drought stress under environmental conditions is essential for the
improvement of olive yield and oil quality. Olive (Olea europaea L.) is one of the fruit trees
which become important in the Iranian fruit industry at the near future. It seems that olive tree
has potential for resistance to drought conditions of semi-arid regions of Iran. There is a high
production potential for olive tree in many regions of Iran. Regulated deficit irrigation is an
optimizing strategy under which crops are allowed to sustain some degree of water deficit and
yield reduction. During regulated deficit irrigation the crop is exposed to certain level of water
stress either during a particular period or throughout the growing season. The main objective
deficit irrigation of is to increase water use efficiency (WUE) of the crop by eliminating
irrigations that have little impact on yield, and to improve control of vegetative growth (improve
fruit size and quality). The resulting yield reduction may be small compared with the benefits
gained through diverting the saved water to irrigate other crops for which water would normally
be insufficient under conventional irrigation practices. This study was aimed to investigate the
effect of regulated deficit irrigation regime on vegetative and pomological characteristics and
yield of table olive konservolia cultivar in field condition.

Materials and Methods
This experiment was conducted in Dallaho Olive Research Station (Geographical characters was
longitude of 45˚, 51΄ E and latitude of 34˚, 30΄ N and the height of sea level 581m) located in
Kermanshah province. An experiment was used based on a randomized complete block design
with three replications. Adult table olive Konservolia cultivar was uesd. Each experiment unit
consists of Three trees. Vegetative and reproductive traits were evaluated according to I.O.O.C.
descriptors. Six irrigation regimes including of full irrigation (as control), regulated deficit
irrigation (100% of full irrigation during growing season plus 25% irrigation during pit hardening,
regulated deficit irrigation (100% of full irrigation during growing season plus 75% irrigation from
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Start pit hardening to harvesting), irrigation in three stage (before flowering, pit hardening and
before Harvesting , 60% of full irrigation (continuous deficit irrigation) and no irrigation (Rainfed).
To elevate the effect of irrigation regimes, some growth vegetative traits measured at the end of
growth season including current-season shoot growth and current-season shoot diameter as well as
some fruit traits including fruit and oil yield, fruit weight, fruit length and diameter, pulp fresh and
dry weight, fruit moisture percent, pulp percent were measured. Collected data were analyzed with
SAS program.

Results
Obtained results showed that the highest fruit yield, oil yield, fruit weight, fruit diameter, pulp
fresh and dry weight, pulp percent were observed at full irrigation and regulated deficit irrigation
(100% of full irrigation during growing season plus 25% irrigation during pit hardening, but the
lowest one found at Rainfed. There was no significant difference between deficit irrigation in
three stage and 60% of full irrigation (continuous deficit irrigation) in fruit yield, oil yield, fruit
weight, fruit diameter, pulp fresh and dry weight. The water use efficiency of fruit yield of T4 and
T2 was higher than 100ETc and other treatments. Overall, the results showed that RDI during
fruit pit hardening could increased water use efficiency, whitout reduce fruit yield, oil yield, fruit
weight, fruit diameter and pulp fresh and dry weight.

Discussion
In the arid and semi arid as well as sub-tropical regions, water shortage is a normal phenomenon
and seriously limits the agricultural potential.Therefore, under irrigation or rain-fed conditions, it
is important for the available water to be used in the most efficient way. Regulated deficit
irrigation is an optimizing strategy under which crops are allowed to sustain some degree of
water deficit and yield reduction. During regulated deficit irrigation the crop is exposed to certain
level of water stress either during a particular period or throughout the growing season. The main
objective deficit irrigation of is to increase water use efficiency (WUE) of the crop by eliminating
irrigations that have little impact on yield, and to improve control of vegetative growth (improve
fruit size and quality). According to the results of this research, it can be concluded that that RDI
during fruit pit hardening could increased water use efficiency, whitout reduce fruit yield, oil
yield, fruit weight, fruit diameter, pulp fresh and dry weight.

Keywords: Deficit irrigation, Reproductive characteristics, Yield
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اثر رژیمهای آبیاری تنظیمشده بر ویژگیهای رویشی ،پومولوژیکی و عملکردی زیتون
کنسروالیا در شرایط مزرعه
رحمتاله غالمی ،*1ابوالمحسن حاجی امیری 2و مرزبان نجفی

3

*-1نویسنده مسئول :استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و بااغی ،مرکا تحقیقاات و وماوزش کرااورزی و م اابع ایتای اساتان کرمانرااه ،ساازمان
تحقیقات ،وموزش و ترویج کراورزی ،کرمانراه ،ایران)gholami.rahmat@yahoo.com( .
-2مربی بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی ،مرک تحقیقات و وموزش کراورزی و م ابع ایتی استان کرمانراه ،سازمان تحقیقات ،وموزش و ترویج
کراورزی ،کرمانراه ،ایران.
 -3کارش اس بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی ،مرک تحقیقات و وموزش کراورزی و م ابع ایتی استان کرمانراه ،سازمان تحقیقات ،وموزش و
ترویج کراورزی ،کرمانراه ،ایران.
تاریخ پذیرش1395/02/07 :

تاریخ دریافت1396/07/10 :

چکیده
این پژوهش بهمنظور شناخت مراحل حساس رشدی زیتون در برابر تنش خشکی و ارزیابی اثرر ترنش کرمآبری برر
ویژگیهای درخت زیتون رقم کنسروالیا در شرایط مزرعه در ایستگاه تحقیقات زیتون داالهو طی سرال زراعری -3159
 3159اجرا گردید .درختان  31ساله زیتون رقم کنسروالیا تحت شش رژیم آبیاری قرار گرفتند .آزمایش در قالب طرر
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به انجام رسید .تیمارها شامل :آبیراری بره میرزان 311درصرد نیراز آبری درختران
(شاهد) ،آبیاری  59درصد در طول مدت سخت شدن هسته و  311درصد در سایر مراحل رشد میوه ،آبیاری بره میرزان
 59درصد از سخت شدن هسته تا برداشت محصول و  311درصد در سایر مراحل رشد میوه ،آبیاری فقط در سه مرحلره
قبل گلدهی ،شروع سخت شدن هسته و یک هفته قبل از برداشت محصول ،آبیاری بره میرزان  11درصرد نیراز آبری
درختان زیتون طی کل فصل و شرایط دیم ،بودند .پس از انجام تیمارها خصوصیات رویشی از جمله رشد و قطرر شراخه
سال جاری ،خصوصیات میوه مانند وزن میوه ،طول میوه ،قطر میوه ،وزن تر و خشرک گوشرت ،درصرد مراده خشرک،
درصد رطوبت میوه ،درصد گوشت و نیز عملکرد و کارآیی مصرف آب اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که آبیراری بره
میزان  59درصد در طول مدت سخت شدن هسته باعث افزایش عملکرد میوه و روغن ،ابعاد میوه و درصد گوشت شد و
آبیاری در سه مرحله رشدی میوه و تیمار  11درصد آبیاری از نظر ابعاد میوه ،وزن تر گوشت ،عملکرد میروه و روغرن در
هکتار برابر بودند .بازده مصرف آب در تیمار آبیاری در سه مرحله رشدی میوه و نیز کسر آبیاری در طول مردت سرخت
شدن هسته باالتر از آبیاری کامل و دیگر تیمارها بود بهطوریکه میزان آن برهترتیرب  39/11و  9/55کیلروگرم برر مترر
مکعب بود .به طور کلی نتایج نشان داد که کم آبیاری در مرحله سخت شدن هسته بدون تاثیر منفری برر عملکررد کرل،
سبب افزایش کارایی مصرف آب در زیتون رقم کنسروالیا میشود.
کلیدواژهها :خصوصیات زایشی میوه ،کمآبیاری تنظیمشده ،عملکرد

مقدمه

دهه گذشته توسته کرت زیتون در م ا ق مختلف ایران

زیتون ( )Olea europaea L.یکی از درختان مهم

وغاز شده است .خرکی یکی از مهمترین ت شهای

میوه در م ا ق گرمسیری بوده که میوه ون به خا ر تهیه

غیرزنده میباشد که هر ساله خسارتهای زیادی به

روغن و نی ک سرو مورد توجه اکثر کرورها است .از دو

محصوالت کراورزی در جهان و به ویژه در ایران که
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بهع وان کروری خرک و نیمه خرک محسوب

اساات کااه ،روش کااموبیاااری ت ظاایمشااده در شاارایط

میگردد ،وارد مینماید ( .)Arzani and Arji, 2000از

محادودیت وب ساب کااهش رشاد رویرای ،ایجااد تاا

رفی درک بهتر اثرات ت ش خرکی بر ژنوتیپای برتر

م اسااب و کاااهش ه ی ااههااای مربااوط بااه نگهااداری باااغ

زیتون جهت بهاود شیوههای مدیریت باغات در شرایط وب

( )Costa et al., 2009; Moriana et al., 2012بهااود

Gholami and

ویژگیهای میوه و درومد اقتصادی در مقایساه باا حاداکثر

 .)Gholami, 2019یکی از تک یکهای موثر مقابله با

تولید بر اساس می ان تولیاد بار واحاد وب مصارفی گاردد

خرکی ،اعمال شیوههای صحیح وبیاری و ک ترل و برنامه

(

;Dell’Amico et al., 2012; Chai et al., 2015

ری ی وب موجود است که تحت ع وان کم وبیاری

.)Tognetti et al., 2006

و هوایی مختلف ضروری میباشد(

ت ظیم شده ش اخته میشود (

Jafari and Mahlooji,

با توجه به کماود وب در کرور به خصوص در م ا ق

 .)2005کموبیاری ت ظیمشده یکی از راهکارهای بهی هسازی

گاارم و خرااک ،هاادف از ایاان پااژوهش بررساای واکا ش

مصرف وب در باغات میباشد که متموالً عملکرد

رویری و زایری زیتون ک سروی رقام ک ساروالیا باه شاش

محصول را کاهش داده ،ولی در مصرف وب صرفه

رژیم وبیاری در شرایط دیم بود.

جویی میشود( .)Kheirabi et al., 1996کموبیاری ت ظیم

مواد و روشها

شده به مت ی استفاده از مقدار وب کمتر نسات به مقداری

ایاان پااژوهش در قالااب اارل پایااه بلااوکهااای کاماال

که برای تامین  100درصد نیاز وبی الزم است ،در ول

تصادفی باا ساه تکارار و شاش رژیامهاای وبیااری در ساال

دورههای مرخصی از رشد میوه که تولید و کیفیت محصول

زراعاای  94-97در ایسااتگاه تحقیقااات زیتااوت در داالهااو،

کمتر تحت تأثیر کماود وب قرار میگیرد ،میباشد (Ruiz-

اسااتان کرمانراااه انجااام شااد .مااواد وزمایراای ایاان پااژوهش

.)Sanchez et al., 2010

درختان 16ساله زیتون ک سروالیا بودند .شاش تیماار وبیااری

لذا تتیین مراحل غیرحساس رشدی میوه به کماود وب

شامل  -1وبیاری به می ان 100درصد نیاز وبی درختان زیتاون

از اهمیت ویژهای برخوردار اسات .اساتفاده از کاموبیااری

در ول فصل (شاهد) -2 ،تأمین وبیاری به میا ان  27درصاد

ت ظیمشده استراتژیهای م اسب برای کاهش مصارف وب

در ول مادت ساخت شادن هساته و  100درصاد در ساایر

در درختان میوه است که کاربرد ون در م اا ق خراک از

مراحل رشد میوه -3 ،تاأمین وبیااری باه میا ان  70درصاد از

اهمیت زیادی برخاوردار مایباشاد (.)Costa et al., 2009

سخت شدن هسته تا برداشت محصول و  100درصد در ساایر

در واقاع ،اساتراتژی کاموبیاااری یاک راه حال م اسااب در

مراحل رشد میوه -4 ،وبیاری فقط در سه مرحله حسااس قاال

باغاااانی بااوده تااا کااارویی مصاارف وب را بهاااود بخرااد.

از گلدهی ،درشروع سخت شدن هسته و یک هفتاه قاال از

مصرف زیاد وب وبیاری باعث میشود که م یات اساتفاده

برداشت محصول به م ظور تهیه ک سرو -7 ،وبیاری به میا ان

از این تک یک ،از میاان رفتاه و باعاث افا ایش ه ی اه وب

 60درصااد نیاااز وباای درختااان زیتااون اای کاال فصاال و -6

مصرفی ،تسریع رشد رویری ،اف ایش ه ی ههای مربوط باه

شرایط دیم (جدول ،)1باا سیساتم وبیااری قطارهای بار روی

هرس و نگهداری باغ گردد (.)Berenguer et al., 2002

درختان  16ساله زیتون رقم ک سروالیا اعماال گردیاد .فاصاله

پژوهرای توساط ( D’ Andria et al )2000روی تاأثیر

درختاان  6  6متار باود و بارای هار واحاد وزمایرای ساه

تیمارهااای وبیاااری باار می ا ان محصااول و کیفیاات روغاان

درخت انتخاب شد .با استفاده از دادههای روزانه هواش اسای

درختان زیتون انجام گرفات .نتاایج نراان داد کاه افا ایش

ایستگاه سی وپتیک سرپل ذهاب و با اساتفاده از متادلاه پا من

میانگین وزن میوه و تتداد میوه در هر درخت در ارتااط باا

مانتیث (نرماف ار  ،)ETo calculatorتاخیار و تتارب باالقوه و

اف ایش می ان وب وبیاری بود .در این رابطه گا ارش شاده

نیاااز وباای درختااان از اوایاال اردیاهراات ماااه زمااان توقااف
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بارندگی تا اواساط شاهریورماه زماان برداشات میاوه جهات

گیااهی زیتااون ( )FAO, 2008و بااه روش وبیاااری قطاارهای

ک سرو محاساه گردید (جادول .)2مراحال ف ولاوژی گال و

انجام گرفت .بر روی ردیفهای کاشت برای احتساب وب

میوه زیتون ک سروالیا در جدول 3وورده شده اسات .وبیااری

مصاارف شااده یااک ک تااور قاارار گرفاات .تمااام عملیااات

هر سه روز یکباار بار اسااس انادازهگیاری تاخیار و تتارب

نگهداری و مراقاات از درختاان بار اسااس عارف م طقاه باه

روزاناه و حجام وب ماورد نیاااز باا در نظار گارفتن ضاارایب

صورت یکسان انجام شد.

جدول  -3شر تیمارهای آزمایشی
Table 1.Description of experimental treatments
شر تیمار
Description of treatment

تیمار
Treatment

T1

 100درصد نیاز وبی درختان زیتون در ول فصل رشد (شاهد)

T2

تأمین وبیاری به می ان  27درصد در ول مدت سخت شدن هسته و  100درصد در سایر مراحل رشد میوه

)Full irrigation (control

Regulated deficit irrigation (100% of full irrigation during growing season plus 25% irrigation
during pit hardening
تأمین وبیاری به می ان  57درصد از سخت شدن هسته تا برداشت محصول و  100درصد در سایر مراحل رشد میوه

T3

Regulated deficit irrigation (100% of full irrigation during growing season plus 75% irrigation
)from start pit hardening to harvesting
وبیاری در سه مرحله قال از گلدهی ،در شروع سخت شدن هسته و یک هفته قال از برداشت محصول

T4

Irrigation in Three stage (before flowering, pit hardening and before Harvesting
T5

وبیاری به می ان  60درصد نیاز وبی درختان زیتون

T6

شرایط دیم

)60% of full irrigation (continuous deficit irrigation

)No irrigation (Rainfed

جدول  -5برآورد حجم آب آبیاری مورد نیاز بر اساس تبخیر و تعرق در سال 3159
Table 2.Estimated irrigation volume based on crop evapotraspiration in 2015
تبخیر و تعرق (میلیمتر)
Evapotraspiration
)(mm

ماه
Month

اردیاهرت
May
خرداد
June
تیر
July
مرداد
August
 20شهریور
20 September
کل
Total

نیاز آبی ماهیانه (لیتر در درخت)
Month irrigation requirrment
)(Liter/tree

نیاز آبی ماهیانه (متر مکعب در هکتار)
Month irrigation requirrment
)(M3/ha

185.80

3145.90

873.80

225.60

4207.70

1168.80

237.10

4650.50

1291.80

249.70

4897.60

1360.40

129.40

2530.05

702.77

1027.60

19431.80

5397.57
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جدول  -1مراحل فنولوژی گل و میوه زیتون کنسروالیا
Table 3. Flowering and fruit Phonological stages of Konservolia olive
تاریخ شروع گلدهی
Start of flowering

3.2.94
23.4.2015

تاریخ شروع سخت شدن

تاریخ سخت شدن کامل

هسته
Start pit hardening

هسته
End pit hardening

3.3.94
24.5.2015

29.3.94
19.6.2015

طول مدت سخت شدن هسته

تاریخ برداشت

(روز)
Time of pit hardening
)(days

محصول
Time of harvesting

27
27

20.6.94
13.9.2015

صااافات رویرااای و زایرااای (;I.O.O.C., 2002a

عاارتی گیاهانی که تحت ت ش وبی قرار میگیرند به علات

هااای ارزیااابی و

کاهش تورژسانس سلولی و عدم وب کافی جهت رشاد و

تمای زیتون بتد از پایان ت ش کموبی اندازهگیری شد .اول

تقسیم سلولها ،میا ان رشاد و نماو انادامهاای مختلاف در

و قطر میوهها برای حداقل  40میوه در هار واحاد وزمایرای ا

ونهااا کاااهش مااییابااد ( .)Naor, 2006نتااایج پااژوهش

استفاده از کولیس دیجیتال اندازهگیری شد .ساسس گوشات

( Perez-Lopez et al. )2007نراان داد تاأثیر کاموبیااری

از هسته جدا گردید و توزین شدند .برای انادازه گیاری وزن

( 57 ،70و  100درصد نیااز وبای) در درختاان زیتاون رقام

خرک و درصد ماده خرک ،نموناههاا در دماای  50درجاه

کورنیکابرا باعث کاهش می ان رشد بر اساس می ان شادت

سلسیوس در وون قرار گرفت اد .درصاد روغان باا اساتفاده از

کموبیاری گردید .نتایج حاصله در این پاژوهش حااکی از

سوکسله استخرا و اندازهگیاری شاد (.)I.O.O.C., 2002b

تأثیر شدت کموبیاری بر کاهش رشد داشات .در تحقیقای

میوههاای برداشاتشاده از هار درخات بارای تتیاین مقادار

کاه ( Mezghani et al. )2012باه م ظاور مطالتاه واکا ش

عملکرد میوه در هر درخت استفاده شد.

برخی ارقام زیتون در شارایط وب و هاوایی تاونس تحات

 )I.O.O.C., 2002bبااا اسااتفاده از شاااخ

تج یه وماری داده هاا باه روش مادل خطای عماومی

تأثیر ت ش خرکی شامل مقادیر  70 ،20و  100درصد تاخیار

( )GLMبه کمک نرماف ار ( SASنساخه  9/1کارولی اای

و تتاارب بودنااد ،انجااام گرفاات .در ایاان تحقیااق پارامترهااای

شاامالی) و مقایسااه میااانگین بااا اسااتفاده از وزمااون ااد

رشدی مان د اول و قطار شااخه تتیاین گردیاد .رژیامهاای

دام های دانکن انجام شد.

وبیاری باه اور قابال تاوجهی روی قطار و اول شااخه اثار

نتایج و بحث
رشد و قطر شاخه سالجاری
نتایج مقایسه میانگین صفت رشد و قطر شاخه نران داد
بین تیمارهای وبیاری از نظر صافات رویرای انادازهگیاری

گذاشت .نتایج پژوهش حاضر باا نتاایج Rosecrance et al.

( )2015در مورد کااهش اول و قطار شااخه در اثار تا ش
کموبیاری در درختان زیتون مطابقت دارد.
ویژگیهای میوه

شده تفاوت مت یداری وجاود داشات باه اوریکاه تیماار

نتااایج مقایسااه میااانگین نرااان داد ابتاااد میااوه تحاات

وبیاری  100درصد باعث اف ایش رشد و قطار شااخه ساال

تیمارهای مختلف وبیاری در ساطح احتماال ومااری پا ج

جاری گردیاد و شارایط دیام باعاث کااهش رشاد و قطار

درصد مت یدار بود .بیراترین وزن و قطار میاوه در تیماار

شاخه سال جاری گردید(جدول.)4

وبیاری  100درصد و کموبیاری  T2مراهده شد .کمترین

با توجاه باه نتاایج باهدسات وماده از جاداول مربو اه

ابتاد میوه در شرایط دیم مراهده گردید .بیرترین وزن تر

صفات رویری اندازهگیریشده با می ان وب وبیاری ارتااط

و خراااک گوشااات در تیماااار 100درصاااد وبیااااری و

داشته و این اف ایش در می ان رشاد انادامهاای مختلاف باه

کم وبیاری  T2مراهده شاد و کمتارین مقادار مرباوط باه

علت وب کافی جهت رشد و تقسیم سلولها مایباشاد .باه

تیمار دیم بود(جدول.)7

تولیدات گیاهی ،جلد  42شماره  ،4زمستان 98

781

جدول  -9مقایسه میانگین اثر رژیمهای آبیاری بر رشد و قطر شاخه جاری ،وزن میوه ،طول و قطر میوه
Table 4. Mean comparison effect of different irrigation regimes on Shoot and current season growth,
fruit weight and fruit length and Diameter
رژیم آبیاری
Irrigation regimes
)(% of ETc

رشد سال جاری

قطر سال جاری

وزن میوه

(سانتیمتر)
Current season
)growth (cm

(سانتیمتر)
Current season
)diameter (cm

(گرم)
Fruit Weight
)(g

0.47a

T1

25.93a

T2

c

17.75

T3

b

21.14

T4

12.67d

T5

c

T6

17.10
e

9.00

ab

0.45

abc

0.40

0.34cd
bcd

0.37

d

0.29

طول میوه

قطر میوه

(گرم)
(گرم)
Fruit Diameter Fruit Length
)(g
)(g

7.42a

2.59a

2.15a

a

7.30

b

2.36

a

2.06

b

4.88

bc

2.32

b

1.91

2.72c
c

3.23

d

1.26

2.21c
bc

2.22

d

1.81

1.62c
c

1.72

d

1.33

میانگینهای دارای حروف یکسان در هر صفت ،در سطح پ ج درصد وزمون د دام های دانکن دارای تفاوت مت یداری نیست د.

Means with the same letter in traits are not significantly different by Duncan’s multiple range test at 5%.

جدول  -9مقایسه میانگین اثر رژیمهای آبیاری بر وزن تر و خشک گوشت ،درصد گوشت ،درصد ماده خشک گوشت و
درصد رطوبت میوه
Table 5. Mean comparison effect of different irrigation on pulp fresh and dry weight, Pulp percent,
Mass percent and fruit moisture percent
وزن تر گوشت (گرم) وزن خشک گوشت (گرم)
رژیم آبیاری
Pulp dry weight
Pulp fresh weight Irrigation regimes
)(g
)(g
)(% of ETc

T1
T2
T3
T4
T5
T6

6.55a
6.46a
4.11b
1.98c
2.57c
0.64d

1.57a
1.42a
0.97b
0.79b
0.84b
0.49c

درصدگوشت
Pulp
)(%

87.07ab
89.62a
83.70ab
72.75c
79.55bc
49.36d

درصد ماده خشک رطوبت میوه (درصد)
Fruit moisture
Dry matter
)(%
)(%

31.99d
33.53cd
36.53bc
38.44b
36.67b
41.60a

68.01a
66.46ab
63.46bc
61.55c
63.33c
58.40d

میانگینهای دارای حروف یکسان در هر صفت ،در سطح پ ج درصد وزمون د دام های دانکن دارای تفاوت مت یداری نیست د.
Means with the same letter in traits are not significantly different by Duncan’s multiple range test at 5%.

نتایج مقایساه میاانگین (جادول  )7نراان داد درصاد

گردید.

گوشت ،درصد ماده خرک ،درصد ر وبت میاوه تحات

در پژوهش حاضار وزن میاوه و ابتااد ون تحات تاأثیر

تأثیر تیمار وبیاری در سطح احتمال پ ج درصاد مت ایدار

ت ش کموبیاری قرار گرفت کاه در پاژوهشهاای متتادد

بااود .بااین رژیاامهااای وبیاااری ،بیرااترین درصااد گوشاات

به اثاات رسایده اسات .متماوالً تا ش خراکی شادید در

مربوط باه تیماار کاموبیااری  T2و بتاد از ون شااهد باود

زیتون م جر به کاهش اندازه میوه میگردد .به اوریکاه

وکمترین مقدار مربوط به شرایط دیم بود .از نظار مقادار

( Rapoport and Costagli )2004نرااان دادنااد اعمااال

درصد ماده خرک بیرترین مقدار در شرایط دیم مراهده

ت ش بین هار تا نه هفته بتد از مرحله تمام گل در زیتون

گردیااد و کمتاارین مقاادار در تیمااار شاااهد حاصاال شااد

رقم لچی و م جر به کاهش وزن میوه ،حجم میوه و تتاداد

(جدول .)4

سلول شد.

نتایج مقایسه میانگین (جدول  )7نران داد که بیرترین

نتایج ( Li et al. )1989نراان داد کاه تا ش وبای در

وبت میوه در تیمار شاهد و تیمار کموبیاری T2

مرحله اول رشد میوه در درختان هلو باعث اف ایش اندازه

مراهده شاد و کمتارین مقادار در شارایط دیام مرااهده

میوه میگردد .بر اسااس نظار ()Chalmers et al., 1986

درصد ر
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در ول دوره ت ش متوسط ،میاوه فراار اسام ی خاود را

عملکرد میوه و روغن

ت ظیم میک د و با از بین رفتن ت ش وبی ،در واقع وضتیت

نتااایج مقایسااه میااانگین(جاادول  )6نرااان داد کااه

وبی بهتری نسات به میوه هایی که وبیاری به اور متماول

بیرترین می ان عملکرد میوه و روغن در هکتار مربوط باه

داشته اند ،خواهاد داشات .در بررسای اثارات وبیااری در

تیمار وبیاری شاهد و تیمار کموبیااری  T2باود وکمتارین

زیتون رقم وربکین ،با اعمال هفت تیمار وبیاری در اول

می ان عملکرد میوه و روغان مرباوط باه تیماار دیام باود.

فصل رشاد ،مرااهده گردیاد کاه باا افا ایش میا ان وب

عملکاارد روغ ان تحاات تااأثیر درصااد روغاان و همچ ااین

وبیاری ،اندازه میاوه و وزن میاوه باه اور خطای افا ایش

عملکرد میوه در هکتار میباشد باال بودن عملکرد روغان

یافت (.)Berenguer et al., 2002

در تیمار شااهد و تیماار کاموبیااری  ،T2بااالترین میا ان

در این پژوهش درصد گوشات میاوه کاه در ارقاام

عملکرد روغن در هکتار را داشت کاه ناشای از عملکارد

اهمیت می باشد در تیمار کام وبیااری T2

باالی میوه در هکتار بوده است درحالیکه تیمار دیام باه

بیرتر از تیمار وبیاری شاهد بود و از رفی وزن میوه در

علاات پااایین بااودن می ا ان عملکاارد میااوه ،می ا ان روغاان

تیمااار کااموبیاااری  T2بیرااتر از بقیااه تیمارهااای وبیاااری

کمتری در هکتار داشت د .در شرایط کاموبیااری کااهش

بودکه در این راستا ( Giron et al. )2015اظهار داشت د

در عملکرد روغن می تواند باه کااهش در عملکارد میاوه

در درختان زیتون رقم سویالنا در شرایط م رعاه اعماال

مربوط باشد.

ک سروی حائ

کم وبیاری متوسط در ول مدت سخت شدن هسته کاه

ت ش کموبیاری متوسط میتواند به دو روش مساتقیم

در ون پتانسیل وب ت ه درختان زیتون  -2/7مگاپاسکال

و غیرمستقیم عملکرد روغن را در درختاان زیتاون تحات

بود ،رشد می وه را افا ایش داد درحاالی کاه کام وبیااری

کااموبیاااری افا ایش دهااد کااه در روش مسااتقیم ممکاان

شدید که در ون پتانسیل وب ت ه درخت  -3مگاپاسکال

اسات ژنهااایی در ایاان مااورد فتاالشااده و تولیااد روغاان

بود ،رشد میوه را کاهش داد .کموبیاری متوسط به اور

اف ایش پیدا ک د و در روش غیرمستقیم ت ش کاموبیااری

مت ی داری پتانسیل اسم ی را در مقایسه با وبیاری کامل

باعث کاهش رشاد رویرای ،بهااود نفاوذ ناور باه داخال

کاهش مای دهاد و باعاث افا ایش انتقاال ق اد باه میاوه

تا درخت و تسریع در رسیدن میاوه مایگاردد کاه ایان

میشود.

موارد به ور غیرمستقیم باعث اف ایش روغان مایگردناد

اف ایش درصد ماده خرک در تیمارهای کموبیاری شدید

( .)Rosecrance et al., 2015نتایج این پژوهش با نتاایج

و شرایط دیم در مقایسه با وبیاری کامل نی میتواند به محتوای

فااوب در مااورد افا ایش عملکاارد میااوه بااا افا ایش ت ا ش

وب در سلولها ارتااط داشته باشد (.)Sofo et al., 2008گیاهاان

کموبی مطابقت دارد.

مختلف مکانیسمهای متفاوتی مان د تغییر در محتوای ترکیااات

بهرهوری میزان آب آبیاری

فیتوشیمیایی درون سلولها را برای ایجاد مقاومات باه خراکی
دارند (.)Boughalleb and Mhamdi, 2011

می ان مصرف وب و بهارهوری مصارف وب وبیااری
محاساه شده در تیمارهاای مختلاف در (جادول  )6نراان

نتایج این پژوهش با نتایج (Rosecrance et al. )2015

داده شده است .نتایج (جدول  )6نران مایدهاد کاه باین

در مااورد اف ا ایش درصااد ر وباات میااوه در اثاار اف ا ایش

رژمهای مختلف وبیااری ،بیراترین میا ان بهارهوری وب

میا

ان وب وبیااری ،باا نتاایج (Berenguer et al. )2002

مصاارفی در هکتااار مربااوط بااه شاارایط دیاام و تیمارهااای

و ( Mezghani et al. )2012در ماورد افا ایش ابتااد میاوه

کموبیاری  T4و  T2باود وکمتارین میا ان بهارهوری وب

و وزن ون باااا افااا ایش میااا ان وب وبیااااری مطابقااات

وبیاری مربوط به تیمار  60درصاد کاموبیااری ماداوم در

دارد.

ول فصل بود.
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جدول  -1مقایسه میانگین اثر رژیمهای آبیاری بر عملکرد میوه و روغن در هکتار و نیز میزان مصرف آب و بهرهوری مصرف
آب در میوه درختان زیتون
Table 6. Mean comparison effect of irrigation regimes on fruit yield and oil yield, water consumption
and water use efficiency in olive fruit
رژیم آبیاری
Irrigation regimes
)(% of ETc

عملکرد میوه در هکتار

عملکرد روغن در هکتار

آب مصرفی

بهره وری مصرف آب در میوه

(کیلوگرم در هکتار)
Fruit yield
)(kg/ hectar

(کیلوگرم در هکتار)
Oil yield
)(kg/ hectar

(مترمکعب در هکتار)
Water consumption
)(m3 /hectare

(کیلوگرم بر متر مکعب)
water use efficiency
)(kg/m3

20833a
19907a
13518b
4722c
5833c
1120d

1402.86a
1322.01a
996.21b
223.46cd
352.80c
56.73d

5397.57
4631.37
4532.24
330.10
3238.54
39

3.85cd
4.29c
2.98d
14.30b
1.80e
28.72a

T1
T2
T3
T4
T5
T6

میانگینهای دارای حروف یکسان در هر صفت ،در سطح پ ج درصد وزمون د دام های دانکن دارای تفاوت مت یداری نیست د.
Means with the same letter in traits are not significantly different by Duncan’s multiple range test at 5%.

بهرهوری مصرف وب وبیاری یکی از عوامل مؤثر بارای

نتیجهگیری

ارزیاابی کاارویی مادیریت مصارف وب وبیااری ( Fereres

عملکرد میوه و ابتاد میوه درختانی که  27درصاد نیااز

 )and Soriano, 2007است .نتاایج تحقیقاات گذشاته نراان

وبی تاخیر و تترب را در مرحله سخت شدن هسته دریافات

داد بهاارهوری مصاارف وب باار اساااس عملکاارد بااا اف ا ایش

کردند ( ،)T2از لحاظ وماری اختالف مت یداری باا شااهد

مصرف وب کاهش یافات (.)Correa-Tedesco et al., 2010

( )T1نداشت .عملکرد روغن تحت تأثیر رژیم وبیاری قارار

 ،بهرهوری وب تیمار کموبیااری  T4و T2

گرفت ،کمترین عملکارد روغان مرباوط باه تیماار دیام و

باالتر از درختاان شااهد باود .نتاایج ایان پاژوهش موافاق باا

بیرترین عملکارد روغان در تیماار شااهد و رژیام وبیااری

پژوهشهای قالی در خصاوص افا ایش بهارهوری مصارف

( )T2و بتااد از ون رژیاام وبیاااری ( ،)T3یت اای اعمااال 57

وب با تیمار کموبیاری مایباشاد ( .)Iniesta et al., 2009در

درصد از نیاز وبی از سخت شدن کامل هساته تاا برداشات

یک پژوهش ،بهرهوری می ان عملکرد روغن درختان زیتون

محصول مرااهده گردیاد .در میاان تیمارهاای کاموبیااری

کموبیاریشده با  70درصد نیاز وبی درختان ماورد وزماایش

ت ظاایمشااده تیمااار کااموبیاااری ( ،)T4باااالترین بهاارهوری

از نظر می ان عملکرد روغن ،باالتر از درختاان زیتاون شااهد

مصاارف وب در تولیااد میااوه را داشاات و بتااد از ون تیمااار

بود (.)Caruso et al., 2014

کموبیاری ( )T2که از لحاظ وماری اختالف مت یداری باا

در این پژوهش نی

بهره وری وب برای تولید محصول در درختاان زیتاون
با استفاده از وب مصرفشده محاساه گردید که همیره در
تیمارهای کموبیاری بااالتر از شااهد باود ( Iniesta et al.,

تیمار شاهد نران نداد وکمترین بهارهوری مصارف وب در
تیمار  60درصد کموبیاری مداوم مراهده شد.

سپاسگزاری

 .)2009اف ایش کارویی مصرف وب تحت ت ش کموبیااری

باادین وساایله از همکاااران ایسااتگاه تحقیقااات زیتااون

در درختااان زیتااون ( )Bacelar et al., 2009و نیاا در

داالهو به ویژه وقایان مه دس پیرمرادی و بابایی به خاا ر

درختان بادام ( )Rouhi et al., 2007گ ارش شده است.

کمک در انجام وزمایش ترکر و قدردانی میشود.
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