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Abstract 

 

Background and Objectives 

Olive (Olea europaea L.) is one of the ever green trees that is tolerant to Drought. Olive is an 

economically important species of the Mediterranean area. So understanding the mechanisms by 

which has 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. It seems that olive tree has potential for resistance to 

drought conditions of semi-arid regions of Iran. So, there is a high production potential for olive 

trees in many regions of Iran. Different olive cultivars respond differently to drought showing 

differences in terms of adaptation, dry matter distribution, growth characteristics, gas exchange and 

response to water shortage in pot conditions. This study was aimed at investigating the effect of 

drought stress on some vegetative and physiological characteristics of some superior local olive 

genotypes in pot condition.  

 

Materials and Methods 

This experiment was conducted in Dallaho Olive Research Station (Geographical characters were 

longitude of 45˚, 51΄ E and latitude of 34˚, 30΄ N and the height of sea level 581m) located in 

Kermanshah province. In order to select drought resistant or tolerant local olive genotypes an 

experiment in pot conditions was conducted. Seven olive genotypes (D1, Dd1, Gw, Ps1, Bn3, Bn6 

and Ds17) were used as plant materials. A pot experiment based on a completely randomized 

design with three replications and two factors (irrigation regimes and genotypes) was conducted 

in 2015. Irrigation treatment included 100% (control), 80%, 60% and 50% of evapotranspiration 

respectively. Some vegetative characteristics such as plant height, leaf number, leaf, shoot, and 

root fresh and dry weight, root dry weight/ shoot dry weight ratio and some physiological traits 

including (RWC) percent, ionic leakage, total chlorophyll and malondialdehyde were measured.  

 

Results 

The obtained results showed that Bn3 genotype had the highest height and D1 had the lowest 

height. Bn3 genotype had the highest number of leaf and D1 had the lowest but D1, Dd1 and Gw 

were in a statistic class. Genotypes showed significant differences in leaf fresh and dry weight so 

that Bn3 genotype had the highest leaf fresh and dry weight and D1 had the lowest. Genotypes 

indicated significant differences in pot in shoot and root fresh and dry weight, root dry 

weight/shoot dry weight so that Ds17 genotype had the lowest shoot fresh and dry weight and Gw 

had the lowest root fresh and dry weight and Bn6 had the lowest root dry weight/ shoot dry weight 

ratio. Irrigation treatments showed significant differences in recorded vegetative and 

physiological characteristics so that 100 percent irrigation treatment increased relative water 
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content percent (RWC), total chlorophyll. Among olive genotypes, Bn3 and Ds17 had the highest, 

relative water content percent (RWC), total chlorophyll and MDA was produced to a less degree. 

The results indicated that olive genotypes had different resistance to drought. Vegetative growth 

status of Bn3 and Ds17 genotypes were better in drought stress conditions. It can be concluded 

that Bn3 and Ds17 genotypes had a relatively high resistance to drought stress. 

 

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. The proper genotype can 

play a major role in increasing the water use efficiency and the productivity by applying the 

required amount of water when it is needed. Irrigation treatments had a significant effect on 

vegetative characteristics. Deficit irrigation caused decrease in vegetative characteristics of olive 

Genotypes. The tolerance or sensitivity to water deficit is cultivar dependent. Some physiological 

mechanisms are not only related to environmental parameters but also to the species genetic 

characteristics. There was a significant difference among examined olive Genotypes for 

concentrations of total chlorophyll (Chlt). Deficit irrigation caused a significant decrease in Chlt 

content of leaves. Results of the present study showed that olive cultivars differ considerably in 

Chlt contents. The decrease in chlorophyll content has been considered to be a typical symptom 

of oxidative stress and may be the result of pigment photo-oxidation, chlorophyll degradation 

and/or chlorophyll synthesis deficiency. 
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 چکیده
 برتتر  یپ بتوم یت هفت  ژنوت لوژیکی رشدی و فیزیوهای  ویژگیبر  اثر تنش آبی بررسی منظور  بهن پژوهش یا

اجترا گردیتد     49-49در ستال زرایتی   در ایستتااه تقیییتاز زیتتون دا هتو وارتا در استتان ارمان تاه        زیتون 

 فااتوریل در رالت  رترک اتام      شیدرآزما Ds17 و D1 ،Dd1 ،GW،Ps1 ، Bn3، Bn6 تونیبرتر ز یبوم یها پیژنوت

 درصتد  011میتزان  آبیاری بته   شامل یاریآب یمارهایت  ررار گرفتند یاریآب تیمار چهاررار تق  کت سهبا  تصادفی

ینتوان شتاهد در نظتر     بته  درصتد  011تیمار  اه یرور بهبودند،  تبخیر و تعرق درصد 01و  01، 01آبیاری )شاهد(، 

وزن تتر و   تعتداد بتر ،  ، ارتفتا   ماننتد  ی یصفاز رو کیبه تنش خ  ها پیژنوتن پاسخ ییتع منظور  به  شد گرفته

و نیز صفاز فیزیولتوژیکی مقتتوای    به شاخه، نسب  وزن خ ک ری ه ری ه و شاخه کوزن تر و خ  ،بر  کخ 

ه یت تجز یاز آمتار یت یمل  ثب  گردیدآلدهید  دی مالونو ال درصد ن   یونی، میدار الروفیل  نسبی آب بر ،

و  ارتفتا   نی تتر یب Bn3 پیت ژنوته ات ن تان داد   جینتتا   گرفت   ن انجامکبه روش دان ها نیانایمسه یانس و میایوار

و  D1، Dd1 یهتا  پیت ژنوت گر چها شتهتعداد بر  را دا نی تریب Bn3 پیژنوت  داش  را ارتفا  امترین D1پیژنوت

ن یبت   بتود  D1پ یت ن تعداد بر  مربتو  بته ژنوت  یمترا میدارز نظر  س ررار گرفتند اما اا یکدر  Gwپ یژنوت

 کن وزن تتر و خ ت  ی تریب اه یرور به داش وجود  یدار یمعن تفاوز بر  کاز لقاظ وزن تر و خ  ها پیژنوت

از لقتاظ   هتا  پین ژنوتیب  بود D1پ یبر  مربو  به ژنوت کن وزن تر و خ یمترا و Bn3پ یبر  مربو  به ژنوت

 اته  یرتور  بهداش  وجود  یدار یمعن تفاوز و نیز نسب  وزن خ ک ری ه به شاخه  هیو ر  ک شاخهوزن تر و خ

 Gwپ یت  ه مربتو  بته ژنوت  یر کو خ  تر  وزنن یمترا و Ds17پ یشاخه مربو  به ژنوت کوزن تر و خ  بی ترین

نستب  مربتو  بته     ن نسب  وزن خ ک ری ه به شتاخه را داشتتند و امتترین   ی تریب Dd1 وBn3  یها پیژنوت  بود

دارای بی ترین میدار درصد مقتوای نستبی آب   Ds17و  Bn3 پیژنوتاز نظر صفاز فیزیولوژیکی  بود  Bn6 پیژنوت

امتترین   Ds17و  Bn3 پیت ژنوتدر آلدهید  دی مالونمیزان درصد ن   یونی و   ال بودند میزان الروفیل و بر 

  گردند یممیاوم به خ کی معرفی  یها پیژنوتینوان  میدار بود  بنابرین این دو ژنوتیپ به
 

 یکیصفاز فیزیولوژ ،زیتون ژنوتیپ،، رشد روی ی ،کیتنش خ ها:  الیدواژه

 

 میدمه
و  همیشاه ساعز  درختای   (Olea europaea L). زیتون

 (Bacelar et al., 2009) اسات  Oleaceaeمت لق به خاانواده  

 دارداقتصاااد و سااالمت انسااان  باار  ییبااه ساازاتاایریر  هکاا

(Loumou and Giourga, 2003.) متحمال درخات   نیا ا 

 دارد یشاور در برابار   یمتوسا   تحملدر برابر خشکی و 

(Boussadia et al., 2008) . سازگارترین انادام  تون یزبرگ

(. Marchi et al., 2008) اسات  شارای  محی ای   در پاسخ به



 41 ... لوژیکیرشدی و فیزیو یها یژگیوبرخی  بر آبیتاش  رار غالمی و غالمی:

 نساعت باه سااقه ویاا ریشاه بیشااتر     وضاو   باه  سااختار بارگ   

درختان زیتون قادر  .باشد یم تاش آباررات  کااده ما کس

دوره در یاو  یا     باا   یهاا  تااش ت در برابار  به مقاوم

 داناش دقیاق  . (Connor, 2005) باشاد یمخشکسالی شدید 

ممکن اسات   یسازگاری به خشک یها سمیمکاندر خصوص 

وری گیااه و بقاا     بهاره اااده  ک بیاش جدیدی به عوامل کاتر 

 Nardini and)ااد  کهم فارا مست د خشکسالی  در ماایقآن 

Salleo, 2005.) بر باغاات زیتاون    درک بهتر اررات خشکی

های مدیریت باغات زیتون در شارای  آب   جهت بهعود شیوه

( و Ahmadipour and Arji, 2012و هااوایی مختلاا  )

 یآب و هاوا  اتتغییار  یهاا  دورهدر  یاصاالح  یکردهایرو

اهاان  بسایاری از گی  (.Chaves et al., 2003)است حیاتی 

برای مقابلاه   یا افتهیمکانیسم توس ه تون یاز جمله زچوبی 

 (.Arend and Fromm, 2007) دارندبا آب ناکافی 

وض یت آب بافت  یدر م رض خشک تونیدرختان ز

 یهااا یسااازگاربااا اساات اده از ییاا  وساای ی از خااود را 

 کااد یمتاظیم  یو فیزیولوژیک یمورفولوژیکی، آناتومیک

ز دست دادن آب و افزایش جاذب آب  اق ین یریاز اکه 

 یهاا  سام یمکان از ی. تاظیم اسامزی یکا  کااد یم کاتر را 

 م ال اات  (.Chaves et al., 2003)اسات  ان عاق به خشاکی  

 به ارعات رسانده استدر زیتون را  ، تاظیم اسمزییمت دد

(Dichio et al., 2005 ؛Ennajeh et al., 2006 .)واکاش 

 یادیز یلیخ مقدار  بهآب  معودکو رشد شاخه به  یرشد

 .(Fernandez et al., 1991) دارد یاه بستگیپ گیبه ژنوت

باه   Talaei and Shirzad (2000)ه توسا   کا  یدر بررس

تاون  یز پاج رقام در  کین مقاومت به تاش خشییماظور ت 

ه کا ج نشاان داد  یصاورت گرفات نتاا   در شرای  گلادانی  

باا   یشا یرو یها شاخص یش از نظر برخیارقام مورد آزما

ه کا  ینشاان دادناد. در بررسا    یدار یم اا  گر ت اوتیدیک

دو رقام زرد و   ی( بر رو1998)  Arji and Arzaniتوس 

ه کج نشان داد یانجام گرفت نتا در شرای  گلدانی یروغا

 کیدر مقابل تاش خشا  یسه با رقم روغایرقم زرد در مقا

ز ین Ennajeh et al.  (2009).دهد ینشان م یپاسخ مت اوت

 یا گساترده یاور   بهکه دو رقم زیتون ه کارش نمودند گز

برابار تااش    از نظر مقاومات در  شوند یمدر تونس کاشته 

به نسعت  ماللیش رقمه ک یبه نحو .باشاد یممت اوت  یآب

حساااس بااه  مسااکیرقاام در حااالی کااه  ،مقاااومخشااکی 

 است.خشکی 

تاااش بااا زیتااون  درختااانکااه  ییهااا ساامیمکاندرک 

روبارو هساتاد بارای     یحی ا م ساخت خشکی در شارای   

از ایان رو  است انتخاب ارقام متحمل به خشکی ضروری 

 نیمه خش  یها  یمحدر ماابط آب در  ییجو صرفهبرای 

ا متحمل یمقاوم  یها پیژنوت اشیماظورگز  بهق ین تحقیا

اساتان   برتار  یباوم  یهاا  پیا ن ژنوتیاز با  کیبه تاش خشا 

ر د پیا ژنوتبررسای نقاش    جهات  (پیا ژنوت 9) رمانشاهک

آب انجاام شاد.    معاود کپاسخ به تاش گیاهاان زیتاون باه    

ایان م ال اه ممکان اسات در توسا ه      دست آمده  هبنتایج 

ماحصاار بااه فاارد در ماااایق   یروغااابیشااتر ایاان درخاات 

 مااوردبااا   یبااا دمااا  و خشاا  مااه خشااین جغرافیااایی

  .ردیقرار گاست اده 

 ها روشمواد و 
هاو  تاون دا  یقاات ز یستگاه تحقیا در  پژوهش حاضر

در استان کرمانشاه در سا  زراعای   ذهاب  سرپلشهرستان 

 یائیا یاو  جغراف  ین ما قاه دارا یانجام گرفت. ا 71-79

درجه  91 یائیو عرض جغراف یقه شرقیدق 44درجه و  14

متر  414ا یاست. ارت اع آن از س ح در یقه شمالیدق 97و 

 یهااا نهااا  انجااام پااژوهش حاضاار ماظااور  بااه. باشااد یماا

 شیآزمااا رد (4)جاادو  برتاار  پیااژنوت اات ه ساااله  یاا

رار تحت کت سهبا  یتصادف کامالًیر   فاکتوریل در قالب

 ایساتگاه تحقیقاات زیتاون دا هاو    در  یاریم آبیرژ چهار

آبیاری  شامل یاریآب یمارهایت مورد بررسی قرار گرفتاد.

 درصد 47و  17،  17آبیاری )شاهد(،  درصد 477میزان به 

بالفاصله ب د از آخرین بارنادگی   کهبودند  تعخیر و ت رق

و به روش  یسایمتری  )او  اردیعهشت لغایت اواخر مهر( 

 یباه مقادار آب مصارف    ر و ت ارق  یتعخ. شد اجرایا وزنی 

ه همواره در حد م لوب ک شود یمشاهد ایالق  یها نها 



 47 79، زمستان 1شماره  14تولیدات گیاهی )مجله علمی کشاورزی(، جلد 

بار اسااس روش    یاریا ه در هار دوره آب کا  شادند  یاریآب

 (.Doorenbos and Pruitt, 1997) شاد  یممحاسعه  یوزن

کاه باا تیماار     ییها نها گلدان از  47در این تحقیق ت داد 

و  شادند  یما تاوزین   ماداوماً  شدند یمدرصد آبیاری  477

رو اعما   . از اینشد یمها محاسعه  میزان تعخیر و ت رق آن

شاده بار اسااس ضاریعی از میازان تعخیار و        تیمارهای ذکر

م یاقلا روز باود.   هسیو  دوره آبیاری دست آمد.  ت رق به

درجاه   7حاداقل دماا   ری باا متوسا    یماه گرمسا  یما قه، ن

درجاه   9/19ساا نه   یثر دماا ک، متوسا  حادا  گراد یسانت

گراد  درجه سانتی 4/29و متوس  دمای سالیانه  گراد یسانت

سااان یک امالًکاا نهااا  991ش ت ااداد ین آزمااایاادر ا .بااود

د ت اداد مشااهده در هار واحا     تیماار در هار   .شاد  است اده

 یهااا گلااداندر  کااه بااود نهااا  اصااله چهااار یشاایآزما

 واکاش پژوهشن یدر ا کشت شدند. یتریل ده یکیپالست

قارار   یماورد بررسا   یاریآب تیمارهایبه  زیتون ها پیژنوت

برتار بار اسااس     یهاا  پیژنوتمقاومت  تینها گرفت و در

 .گردید ت یین و فیزیولوژیکی خصوصیات رویشی

، در پایااان یشاایت روصاا ا یریااگ اناادازه بااه ماظااور

باا دقات خاارد شادند      از گلادان  هاا  نهاا   ابتداآزمایش، 

خاارد شاد.    کهاا از خاا   آن یهاا  هشیتمام ر که ییور به

 و دیااهااا گرد نهااا  ریشااه یساا س اقاادام بااه شستشااو  

شاه از  یو ر هاا  ه، شااخ ها برگ لیقع مختل  از یها قسمت

وزن  ،ارت ااع  لیا نظار از قع  ص ات مورد جدا گردیدند هم

 ت ااداد باارگ و شااهیو ر هااا هشاااخ ،باارگخشاا   تاار و

  وزن خشاا یریا گ اناادازه ماظاور   باه  د.شاا یریا گ انادازه 

ها به  ن وزن تر آنییشده، بالفاصله ب د از ت  رکذ یها اندام

ماتقل شدند ساعت  11به مدت  گراد یسانتدرجه  97 آون

 ماظاور   باه  .دیا ور رعات گرد کمذ یها اندام  و وزن خش

عی آب برگ، درصاد نشات یاونی،    میزان نس یریگ اندازه

در پایاان دوره تااش   آلدهیاد   دی ماالون میزان کلروفیل و 

برگی از تیمارهای مختل   یها نمونه یآور جمطاقدام به 

 گردید. 

 

 رمان اهادر استان  یبرتر بوم یها پیژنوتا یو ارتفا  از سطح در ، نو  استفادهیآور جما، مقل یی م  اختصار -0 جدول
Table 1. Abbreviation of genotype, collected location, usage and altitude, local superior genotypes in 

Kermanshah province 

 پیژنوت یی م  اختصار

Abbreviation genotype 

 یآور جمامقل 

Collected location 

 نو  استفاده

Usage 

 ارتفا  مقل )متر(

Altitude 

D1 
 دا هو

Dallaho 

 یکاسرو

Table Olive 
1400 

Dd1 
 4رهید دشت

Dast Direh 

 کاسروی

Table Olive 
810 

Gw 
 غرب النیگ

Gilan Gharb 

 روغای

Oil Olive 
740 

Ps1 
 ذهاب  سرپل  کپار

Srpl Zhab 

 روغای

Oil Olive 
560 

Bn3 
 2هبان آوار یروستا

Ban Avareh 

 دو ماظوره

Table and Oil Olive 
990 

Bn6 
 هبان آوار یروستا

Ban Avareh 

 دو ماظوره

Table and Oil Olive 
950 

Ds17 
 دیس  ده یروستا

Deh Sefid 

 کاسروی

Table Olive 
960 

  شده در سازمان تحقیقات کشاورزی کشور به نام رقم کاسروی دیره رعت .4

 شده در سازمان تحقیقات کشاورزی کشور به نام رقم دو ماظوره مشکات رعت .2

Registered in the agricultural research organization, the name of table olive direh. 

Registered in the agricultural research organization, the name of table and oil olive meshkat. 
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 ( م ااابق بااا روش RWCمیاازان نسااعی آب باارگ )  

(Gucci et al., 1997) به ماظور ارزیابی شد.  گیری اندازه

 ها با اسات اده از روش  نشت الکترولیت ،غشا  سلولی دوام

(Korkmaz et al., 2007) ی غلظت ریگ انجام گرفت. اندازه

 صاورت  (Dere et al., 1998)کل برگ یعاق روش   لیکلروف

میزان پراکسیداسیون لی یدهای غشا  بر اسااس تشاکیل   گرفت. 

شاده باا تیوبااربی تیوریا       آلدهیاد ایجااد   دی کم لکس مالون

باا   آلدهیاد  دی گیاری مقادار ماالون    سااجیده شاد. انادازه    داسی

دو  در (Stewart and Bewley, 1980) شاساات اده از رو

اسا کتروفتومتر  نانومتر با است اده از  177و  492یو  مود 

آب و خاک مورد است اده تجزیاه شاد و    صورت گرفت.

( درد شده اسات.  9( و )2های ) ا در جدو ه هنتایج تجزی

 Mstatcآماری تجزیه واریانس با نرم افزار   س عملیاتس

با توجه باه  . شدها به روش دانکن انجام  و مقایسه میانگین

هاای تجزیاه    ت داد زیاد جداو ، در بخاش نتاایج جادو    

واریانس آورده نشده و تاها به مقایساه میاانگین پرداختاه    

 شده است.

 و بقث نتایج

 صفاز روی ی

 ارتفا 
ی بر ارت ااع نهاا  در سا ح    ارر ژنوتیپ و تیمار آبیار

نشد.  دار یم اها  شد اما ارر متقابل آن دار یم اپاج درصد 

 متار  یساانت  94/12 باا حادود   Bn3 ژنوتیپ، ها پیبین ژنوت

 19/92با ارت اعی با حادود   D1 ژنوتیپو  ارت اع بیشترین

همچااین   (.1)جادو   داشات   را ارت اع کمترین متر یسانت

 ظاار ارت اااع نهااا  ت اااوت  هااای آبیاااری از ن  رژیاامبااین 

درصاد   477تیماار   کاه  ییاور  داشت بهداری وجود  م ای

درصاد   47های آبیاری  باعث افزایش ارت اع نها  و رژیم

  (.4باعث کاهش آن گردید )جدو  

 وزن تر و خ ک بر 
 وزن تر و خش  برگارر ژنوتیپ و تیمار آبیاری بر 

هاا   شاد اماا ارار متقابال آن     دار یم اا در س ح پاج درصد 

وزن تار و خشا    ، بیشاترین  ها پیبین ژنوتنشد.  دار یم ا

 باااود و Bn3 و Ps1 یهاااا ژنوتیاااپمرباااوه باااه   بااارگ

در  Ds17و ژنوتیااپ D1 ،Dd1، Gw ، Bn6ی هااا ژنوتیااپ

ی  کالس قرار گرفتاد اما از نظار عاددی کمتارین وزن    

باا   D1تر و خش  بارگ باه ترتیاب مرباوه باه ژنوتیاپ       

همچااین   (.1)جدو  ود گرم ب 17/1گرم و  92/44حدود 

 وزن تار و خشا  بارگ   هاای آبیااری از نظار     رژیام بین 

 477تیماار   کاه  ییاور  باه داشت داری وجود  م ای ت اوت

و تیماار   وزن تار و خشا  بارگ   درصد باعاث افازایش   

  (.1درصد باعث کاهش آن گردید )جدو   47آبیاری 

 
 (ارمان اه ی اورزاو آموزش  یازیقیز تامر یشناس ک ااه خایش )آزمایمقل آزما آبم خصاز  -2جدول 

Table2. water characteristics of experiment (Kermanshah Laboratory of Soil Science, Agricultural 

Research and Education Center) 

 هدای  الکتریکی
EC 

 اسیدیته 

pH 

 اربناز 

CO3
-2  

 اربناز بی

HCO3
−  

 الر

Cl 
 سولفاز

So4 
 السیم

Ca 
 سدیم

Na 

 زیمنس بر متر دسی
(ds/m) 

 
 و ن  در لیتر( )میلی اای

(meq/l) 

550  7.28  0 4.60 0.30 1.90 6.60 0.20 

 
 یشناس ک ااه خای)آزما ذهاب  سرپلستااه یگلدان مورد آزمایش در ا کخا ییایمیو ش یکیزیم خصاز ف -9جدول 

 (ارمان اه ی اورزا و آموزش یازیز تقیامر
Table 3. The physical and chemical characteristics of the soil of pot in the Srpl Zhab station (Kermanshah 

Laboratory of Soil Science, Agricultural Research and Education Center) 

 جذب پتاسیم رابل
Absorbable potassium 

 جذب فسفر رابل
Absorbable phosphorus  

 

 
 سیل 
Silt 

 نش
Sand 

 ال ازز
Total nitrogen 

  آلی اربن
Organic carbon 

 السیم اربناز
Caco3 

 
 

 اسیدیته

pH 

 ام پی پی

ppm 
 درصد 

 % 
  

320 11.80  44 24 0.17 1.95 33  7.30 
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  بر  کوزن تر و خ  ،ارتفا اثر ژنوتیپ برن یانایسه میمیا -9 جدول
Table 4. Mean comparison effect of different genotypes on traits of Plant height, leaf fresh and dry 

weight 

 پیژنوت

Genotype 

 متر( )سانتی اهیارتفا  گ

Plant height (cm) 

 )گرم( وزن تر بر 

Leaf fresh weight (g) 

 )گرم( بر  کوزن خ 

Leaf  dry  weight (g) 
D1 32.63

c 15.32
b 6.89

bc 
Dd1 35.54

bc 21.24
b 9.55

b 
Gw 37.88

abc 20.90
b 9.40

b 
Ps1 39.08

ab 29.40
a 13.23

a
 

Bn3 42.71
a
 30.48

a 13.71
a 

Bn6 34.88
bc 22.25

b 10.01
b 

Ds17 39.83
ab

 20.50
b 9.22

b 
 ستاد. ین یدار یم ات اوت  ین داراکدان یا داماهآزمون چاد  پاج درصددر س ح  در هر ص ت، سانیکحروف  یدارا یها نیانگیم

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

 
   هیشاخه و ر کن اثر ژنوتیپ بر وزن تر و خ یانایسه میمیا -0 جدول

Table 5. Mean comparison effect of different genotypes on traits of shoot, root fresh and dry 

weight 

 پینوتژ

Genotype 

 وزن تر شاخه

 )گرم(
Shoot fresh weight 

(g) 

 شاخه کوزن خ 

 )گرم(

Shoot dry weight 

(g) 

  هیوزن تر ر

 )گرم(

Root fresh weight 

(g) 

  هیر کوزن خ 

 )گرم(
Root dry weight  

(g) 

نسب  وزن خ ک ری ه 

 به شاخه
Root dry weight/ 

Shoot dry weight 
D1 18.73

bc 9.46
bc 15.08

cd 4.80
c 0.51

b
 

Dd1 20.70
bc 10.11

bc 21.77
abc 6.85

bc 0.68
a
 

Gw 17.20
c 8.54

c 12.48
d 3.91

c 0.46
c
 

Ps1 28.80
a
 14.46

a 27.07
ab

 8.76
ab

 0.61
ab

 

Bn3 31.45
a
 14.78

a 30.32
a 10.04

a 0.68
a
 

Bn6 25.79
ab 13.02

ab 18.48
bcd

 5.83
bc 0.45

c
 

Ds17 30.45
a
 14.54

a 23.55
abc

 7.88
ab 0.54

b
 

 ستاد. ین یدار یم ات اوت  ین داراکدان یا داماهآزمون چاد  پاج درصددر س ح  در هر ص ت، سانیکحروف  یدارا یها نیانگیم

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

 
 بر  و شاخه کوزن تر و خ  ،بر ارتفا  آبیاری تیمار اثرمیایسه میاناین  -0 جدول

Table 6. Mean comparison effect of different irrigation interval on traits of plant height, shoot and leaf 

fresh and dry weight 
 یاریتیمار آب

 )درصد تیخیر و تعرق(
Irrigation regimes  

(% of ETc) 

 ارتفا  نهال

 (متر )سانتی
Plant height 

 (cm) 

 وزن تر بر 

 )گرم(

Leaf fresh weight 
 (g) 

 بر  کوزن خ 

 )گرم(

Leaf  dry weight 

(g) 

 وزن تر شاخه

 )گرم(

Shoot fresh weight 

(g) 

 شاخه کوزن خ 

 )گرم(

Shoot dry weight 

(g) 

 درصد 477

100 percent 
49.07

a 34.69
a 14.52

a 35.49
a 17

a 

 درصد 17

80 percent 
34.60

b 22.38
b 10.14

ab 23
b
 11.52

b 

 درصد 17

60 percent 
33.26

b 18.93
b 10.12

ab 21.14
b 10.94

b 

 درصد 47

50 percent 
23.10

c 13.48
c 6.24

c 17.35
c 9.63

c 

 ستاد.ین یدار یم ات اوت  ین داراکدان یا داماهآزمون چاد  پاج درصددر س ح  در هر ص ت، سانیکحروف  یدارا یها نیانگیم
Means having the same letter in traits are not significantly different by Duncan’s multiple range test at 5%. 
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 وزن تر و خ ک شاخه

 وزن تر و خش  برگارر ژنوتیپ و تیمار آبیاری بر 

هاا   شاد اماا ارار متقابال آن     دار یم اا در س ح پاج درصد 

گار  ماورد م ال اه،    زیتاون  یها ژنوتیپبین نشد.  دار یم ا

در یاا   Ds17و ژنوتیااپ  Bn3و   Ps1یهااا ژنوتیااپ چااه

کالس قرار گرفتاد اما از نظار مقادار بیشاترین وزن تار و     

باا حادود    Bn3ترتیب مربوه به ژنوتیاپ   خش  شاخه به

باشد و کمتارین وزن تار و    یگرم م 91/41گرم و  44/94

باا حادود    Gwترتیب مربوه باه ژنوتیاپ    خش  شاخه به

(. بااین 4)جاادو   باشااد یگاارم ماا  41/1گاارم و  27/49

درصد آبیاری باعث افزایش  477های آبیاری، تیمار  رژیم

که تیمار آبیااری   گردید در حالی وزن تر و خش  شاخه

درصد باعث کاهش وزن تر و خش  شااخه گردیاد    47

 (.1)جدو  

 وزن تر و خ ک ری ه

در سا ح پااج    وزن تر و خش  ریشاه ارر ژنوتیپ بر 

باین   نشد. دار یم اها  شد اما ارر متقابل آن دار ی امدرصد 

 از لحاااو وزن تاار و خشاا  ریشااه ت اااوت   هااا ژنوتیااپ

 Bn3 ژنوتیااپ کااه ییااور بااهداشاات داری وجااود  م ااای

 92/97بیشترین وزن تر و خش  ریشه به ترتیب با حدود 

نیز در  Gwو D1 یها ژنوتیپگرم دارا بود.  71/47گرم و 

ا از نظر مقدار کمترین وزن تر ی  کالس قرار گرفتاد ام

باا حادود    Gwترتیب مربوه به ژنوتیپ  و خش  ریشه به

 (. 4)جدو  گرم بود  74/9گرم و  11/42

 نسب  وزن خ ک ری ه به شاخه

از لحاو نسعت وزن خشا  ریشاه باه     ها بین ژنوتیپ

 کااه ییااور بااهداشاات داری وجااود  م ااای شاااخه ت اااوت

را داشااتاد.  بیشااترین نسااعت  Dd1و  Bn3ی هااا ژنوتیااپ

نیز در ی  کاالس قارار گرفتااد     Gwو Bn6 یها ژنوتیپ

اما از نظر مقادار، کمتارین نساعت وزن خشا  ریشاه باه       

)جادو   باود   14/7با حدود  Bn6شاخه مربوه به ژنوتیپ 

4 .) 

بتر صتفاز    آبیتاری  تیمتار و  اثر متیابل ژنوتیتپ 

 روی ی

دساات آمااده نشااان  ههااای باا جاادو  مقایسااه میااانگین

 بار و تیماار آبیااری فقا      رر متقابال ژنوتیاپ  دهد که ا می

دار  م اای  روی ت داد برگ در س ح احتما  پااج درصاد  

مربوه باه ژنوتیاپ    ت داد برگبیشترین  که ییور به هبود

Bn6  کمتارین مرباوه باه ژنوتیاپ     تیمار شاهد ووD1  و

 (.4شکل بود )درصد  17تیمار 
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 بر  آبیاری بر تعداد رژیمو  پیژنوتمیایسه میاناین اثر متیابل  -0 شکل

Figure 1. Mean comparison effect of interaction of Genotype and different irrigation on traits of leaf 

number 
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 هشاد  گیاری  انادازه  ص ات دست آمده هتوجه به نتایج ببا 

بساته باه ناوع ژنوتیاپ باا       زیتاون برتار  ژنوتیاپ   ه ت در

ور باه د  هاا  ژنوتیاپ باشاد. واکااش    مای همدیگر مت ااوت  

آبیاری، بستگی به خواص ژنتیکی و شرای  محی ی دارد. 

Gholami (2016 نیز اظهار داشت که )   شش رقام زیتاون

در شرای  مزرعاه واکااش مت ااوتی باه تااش آبای نشاان        

گاازارش کاارد کااه   Fernandez et al. (1991)دادنااد. 

واکاش رشادی و میازان رشاد شااخه باه کمعاود آب باه        

 بستگی دارد.  مقدار زیادی به ژنوتیپ گیاه

و  (Arji et al., 2013) بررسی سازگاری ارقام زیتون

 انتخاب ارقام مقاوم باه خشاکی بارای موفقیات تجااری     

کاه   ارقامیاست اده از  .بسیار با اهمیت است ی  مزرعه

صاا ات دارای  مورفولااوژیکی و فیزیولااوژیکی از نظاار 

پرورش در  مرتع  با مقاومت به خشکی به ماظور تسهیل

 از نظاار بساایار م یااد اساات. زیتااون  سلکساایوند و فرایااا

از نظار  ، با این حاا   شااخته شده استتحمل به خشکی 

 ت اااوت وجااود دارددر بااین ارقااام  پاسااخ بااه کمعااود آب

(Bosabalidis and Kofidis, 2002 ؛Ennajeh et al., 2008.) 

Ennajeh et al. (2009)      دو رقام  نیاز گازارش نمودناد کاه

از نظر  شوند یدر تونس کاشته م یا ردهیور گست به که زیتون

باه نحاوی کاه     باشااد  یدر برابر تاش آب مت اوت ممقاومت 

 مساکی در حاالی کاه    ،مقااوم باه خشاکی   نسعت  شماللیرقم 

 است.حساس به خشکی 

 هشاد  گیاری  انادازه  ص اتدست آمده  هتوجه به نتایج ببا 

باا میازان آب آبیااری ارتعااه      زیتونبرتر ژنوتیپ  ه ت در

ی مختلا  باه   هاا  انادام ه و این افزایش در میزان رشاد  داشت

باشاد. باه    مای  ها سلو علت آب کافی جهت رشد و تقسیم 

گیرند به علات   میگیاهانی که تحت تاش آبی قرار ععارتی 

کاهش تورژسانس سلولی و عدم آب کافی جهت رشاد و  

ی مختلا  در  هاا  انادام ، میازان رشاد و نماو    ها سلو تقسیم 

شارای  محی ای، باه خصاوص در      باد. یا مای ها کااهش   آن

ی و ساالمت  ور بهاره بار روی  دسترس بودن آب، به شدت 

بااابراین،   (.Basile et al., 2003) گذار اسات  گیاهان تیریر

 آب، گیاهاان م ماو ً   کمعاود  برای مقابلاه باا تااش ناشای از    

مورفولااوژیکی، ساالولی و در ساا و  ت عیقاای  یهااا زمیمکااان

انتخاابی در یاو     یهاا  تیا اند کاه مز  کردهکسب مولکولی 

تاش  (.Tovar et al., 2002) شود یممحسوب  شکیزمان خ

زیتااون از جملااه  یهااا خشااکی خصوصاایات رویشاای نهااا  

مختلا ، ت اداد و سا ح     یها ارت اع، وزن تر و خش  اندام

   .(Higgs and Jones, 1990) دهد برگ را تحت تیریر قرار می

Gholami et al. (2004 )   ر زیتاون  اظهاار داشاتاد کاه د

هاا باا افازایش میازان آب آبیااری افازایش        میزان رشد شاخه

اظهااار نمودنااد کااه تاااش Nuzzo et al. (1997 )یابااد.  ماای

ماجر به کاهش وزن خشا    خشکی در زیتون رقم کوراتیاا

Girona et al. (2000 ) شاود.  نها  و کاهش س ح برگ مای 

گزارش کردند که میزان آب آبیاری در رشد رویشی زیتون 

رر بااوده و بااا افاازایش میاازان آب آبیاااری رشااد رویشاای  ؤماا

در تحقیق پااج سااله بار روی درختاان      .خواهد یافتافزایش 

زیتون رقم کا مون، نتایج نشان داد کاه پارامترهاای رشادی    

ماناد ارت اع و حجم تاد و ق ر تاه در درختان بادون آبیااری   

شااهد  گیاهاان   ی نسعت بهدار یم ایور  در مقایسه با شاهد به

در درختااان بااال  . (Michelakis et al., 1995کمتاار بااود )

 با افازایش  شاخساره و ق ر تاهمیزان رشد رقم آربکین  زیتون

 (.et al., 2015 Rosecrance) یابد میزان آب آبیاری افزایش می

 صفاز فیزیولوژیکی
 مقتوای نسبی آب بر 

آب بارگ   ینساع  یبر محتاوا  یاریم آبیو رژ ژنوتیپارر 

 یهاا م اا   شد اما ارر متقابال آن  دار یم ادرصد  ی  ح در س

 مقادار  نیشتریبدرصد  11/77با  Bn3، ها پیژنوتن یبدار نشد. 

را  یدار یم اه اختالف کرا داشت  آب برگ ینسع یمحتوا

 14/17ن یانگیا نداشت و کمترین مقادار باا م   Ds17 ژنوتیپبا 

 یدار یم اا ه اخاتالف  کمشاهده شد  Dd1ژنوتیپ درصد در 

هاای   رژیام ن یبن یهمچا (.9 )جدو نداشت  D1را با ژنوتیپ 

 ت اااوت درصااد محتااوای نسااعی آب باارگ آبیاااری از نظاار 

درصد باعث  477مار یت که ییور به داشتوجود  یدار یم ا

 47آبیااری   میا رژد و یگرد محتوای نسعی آب برگش یافزا

 دیااگرد محتااوای نسااعی آب باارگکاااهش باعااث  درصااد

 (.1)جدو  
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 آلدهید دی مالون، میزان الروفیل و مقتوای نسبی آب بر ، ن   یونی اثر ژنوتیپ بر نیانایسه میمیا -7جدول 

Table 7. Mean comparison effect of different genotypes on relative water content (RWC), ionic 

leakage, Total chlorophyll and malondialdehyde  

 ژنوتیپ

Genotype 

 توای نسبی آب بر درصد مق

 )درصد(

RWC  

(%) 

 ن   یونی

 )درصد(

Ionic leakage  

(%) 

 الروفیل ال

 گرم در گرم وزن تر( )میلی

Total chlorophyll 

(mg/g FW) 

  آلدهید دی مالون

 مول در گرم وزن تر( )نانو

 MDA 
(nmol/g FW) 

D1 83.89
d
 30.92

a
 0.95

c
 3.26

a
 

Dd1 83.91
d
 30.91

a
 0.96

c
 3.25

a
 

Gw 86.04
bc

 26.01
b
 1.16

b
 2.52

b
 

Ps1 87.10
bc

 22.86
c
 1.12

b
 2.68

b
 

Bn3 90.46
a
 21.51

c
 1.66

a
 1.84

c
 

Bn6 85.34
dc

 26.23
b
 1.29

b
 2.92

ab
 

Ds17 88.67
ab

 22.58
c
 1.61

a
 2.02

c
 

 ستاد. ین یارد یم ات اوت  ین داراکدان یا داماهآزمون چاد اج درصد پدر س ح  در هر ص ت، سانیکحروف  یدارا یها نیانگیم

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

 
 آلدهید دی ، میزان الروفیل و مالونمقتوای نسبی آب بر ، ن   یونی بر آبیاری اثر تیمار نیانایسه میمیا -0 جدول

Table 8. Mean comparison effect of different irrigation on traits of relative water content (RWC), 

ionic leakage, Total chlorophyll and malondialdehyde 
 تیمار آبیاری

)( 

Irrigation regimes  

(% of ETc) 

 مقتوای نسبی آب بر 

 )درصد(

RWC  

(%) 

 ن   یونی

 )درصد(

Ionic leakage  

(%) 

 الروفیل ال

 گرم در گرم وزن تر( لی)می

Total chlorophyll 

(mg/g FW) 

  آلدهید دی مالون

 مول در گرم وزن تر( )نانو

 MDA 
(nmol/g FW) 

 درصد 477

100 percent 
89.36

a 14.49 1.48
a 2.22

c 

 درصد 17

80 percent 
86.47

b 22.32
b 1.23

b 2.79
b 

 درصد 17

60 percent 
85.43

b 22.94
b 1.20

b 3.11
b 

 درصد 47

50 percent 
65.11

c 29.01
a 0.75

c 3.52
a 

 ستاد.ین یدار یم ات اوت  ین داراکدان یا داماهآزمون چاد  پاج درصددر س ح  در هر ص ت، سانیکحروف  یدارا یها نیانگیم

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

 

 ن   یونی
 72/97ی زیتون، بیشترین مقدار با میانگین ها پیژنوت بین

ی را دار یم اا مشاهده شد که اختالف  D1درصد در ژنوتیپ

نیاز   Ps1و  Bn3 ،Ds17ی هاا  پیا ژنوتنداشات.   Dd1با ژنوتیپ 

کمترین نشات یاونی را نشاان دادناد      دار یم ابدون اختالف 

درصاد آبیااری    477 (. بین رژیم های آبیاری تیمار9)جدو  

 47آبیااری   میا رژباعث کاهش درصد نشت یونی گردیاد و  

 (.1درصد باعث افزایش آن شد )جدو  

 میزان الروفیل
در  گارم  یلا یم 11/4باا   Bn3ی زیتاون،  هاا  پیژنوت بین

مقدار کلروفیل برگ را داشت که  بیشترینگرم وزن تازه 

نداشات.کمترین   Ds17ی را باا ژنوتیاپ   دار یم ااختالف 

مشااهده شاد کاه     D1در ژنوتیاپ   74/7قدار با میاانگین  م

(. 9نداشت )جدو   Dd1ی را با ژنوتیپ دار یم ااختالف 

درصاد آبیااری باعاث     477بین رژیم های آبیااری تیماار   

  47آبیااری   میا رژافزایش مقدار کلروفیل برگ گردید و 
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 (.1درصد باعث کاهش آن شد )جدو  

 آلدهید دی مالون
آلدهید  دی یم آبیاری بر غلظت مالونارر ژنوتیپ و رژ

برگ در س ح ی  درصد م ای دار شاد اماا ارار متقابال     

باین  آلدهیاد   دی مالوندار نشد. بیشترین مقدار  ها م ای آن

وکمترین مقدار  Dd1و   D1ی زیتون در ژنوتیپها پیژنوت

، Ds17باا   دار یم اا ،  بادون اخاتالف   Bn3ژنوتیپ در آن 

رژیم های آبیااری، کمتارین    (. بین9مشاهده شد )جدو  

درصااد  477آلدهیااد مربااوه بااه تیمااار   دی مقاادار مااالون

درصد باعث افزایش میزان  47آبیاری  میرژآبیاری بود و 

 (.1آلدهید گردید )جدو   دی آبیاری مالون

و  Bn3 یهااا پیااژنوتاز نظاار محتااوای نسااعی آب باارگ 

Ds17   دارای بیشترین مقدار بودند. محتوای نساعی آب بارگ 

درگیاهاان تحات    مهام  یریگ اندازهی  ص ت قابل  عاوان هب

دهااده میازان    این ص ت نشاان  که  ییآنجاو از  باشد یمتاش 

لذا ارقام متحمل به خشاکی از   باشد یمآب موجود در برگ 

 باشااد  یموض یت مااسعتری در راب ه با این ص ت برخوردار 

قام این ارقام در شرای  تاش خشکی، نسعت به ار که ییور به

حساس پتانسایل آب بارگ خاود را در حاد باا تری ح ا        

در این پژوهش  (.Ben Ahmed et al., 2009خواهاد کرد )

 .شاد  آب بارگ  ینساع  یمحتوا اهشک باعث خشکی تاش

ارقاام   یهاا  نهاا  کاهش محتوای نسعی آب برگ، در بارگ  

و ارقااام ( Arji and Arzani, 2003د )روغااای، ماااری و زر

در شرای  تااش   (Ennajeh et al., 2009) ماللی و مسکیش

 گزارش شده است.

یکی دیگر از پارامترهایی کاه باه عااوان شاخصای از     

 هاا  تیا الکترولنشات   شاود  یما  یریگ اندازهتخریب غشا  

است. تاش خشکی باعث صدمه باه بسایاری از ترکیعاات    

. پاس نشات   شاود  یما  هاا  یوچربا  هاا  نییپاروت سلو  ماناد 

هاا   ا  سلولی و خارود یاون  الکترولیتی در ارر تخریب غش

رو نشات پاذیری سالو  افازایش      از ایان  ردیگ یمصورت 

میابد و میزان این ص ت بیانگر میزان صدمه تاش خشکی 

کاه از ایان    (Jiang and Hung, 2001) باشاد  یما به گیاه 

کمتاارین نشاات   دارای Ds17 و Bn3 یهااا پیااژنوتنظاار 

 الکترولیتی بودند.

 یهاا  پیا ژنوتلیاه  بررسی تغییرات میازان کلروفیال ک  

در کاه میازان کلروفیال     دهد یمزیتون مورد م ال ه نشان 

نشاان داد.   یدار یم اا ارر اعما  تاش کم آبیاری کاهش 

بیشاترین میازان    Ds17و  Bn3ترتیاب   زیتون به یها پیژنوت

 ارقاام  در لیا لروفک زانیا م اهشک .کلروفیل را دارا بودند

اهش کا  مشاابه  زیا ن کیخشا  تحات تااش   تاون یز مختل 

در  یماار  و یدیا بل زرد، شن،یم تونیز ارقام ل دریلروفک

 شاده  گزارش (Arji and Arzani, 2003)شرای  گلدانی 

 باعاث  تحات تااش   بارگ  اهیسعز زانیم در اهشکاست. 

 و گاردد  یما  اهاان یگ در یفتوسااتز  ییارآکا  اهشکا 

 توانااد  یم ادینما ح   را خود اهیسعز بتواناد هک یاهانیگ

 یریا پ سعب زین آب معودکباشاد.  داشته یبا تر فتوساتز

 و هاا  لروپالسات کشادن   ساته کش اهاان، یگ زودهاگاام 

  (.Doupis et al., 2013) گردد یم لیلروفکزان یم اهشک

که تحت تاش کام آبای    دهد یمنتایج این پژوهش نشان 

تجزیه کلروفیل کمتاری نساعت    Ds17 و Bn3 یها پیژنوت

را بهتار   داشتاد و شرای  تاش خشاکی  ها پیژنوتبه دیگر 

کاااهش میاازان کلروفیاال در اراار تاااش  .کااااد یمااتحماال 

 هااای و چتااویی در گاازارش شااماللیخشااکی در ارقااام 

(Guerfel et al., 2009) .نیز آمده است 

یکی از اررات مستقیم کمعاود آب تخریاب غشااهای    

آلدهیاد   دی ماالون که بین میزان  باشد یمسلو  در گیاهان 

 جااود داردو شاادت تاااش خشااکی راب ااه مسااتقیمی و   

(Petridis et al., 2012.) نتایج پژوهش Petridis et al. 

ر روی چهار رقم زیتون تحت سه رژیم آبیااری  ( ب2012)

نشاان داد   یا مزرعاه درصد ظرفیت  99و  11درصد،  477

بارگ  آلدهیاد   دی ماالون که در ارر تااش خشاکی میازان    

افزایش نشان داد و مقدار افازایش بساته باه رقام و مادت      

 ش خشاااکی متغییااار باااود. افااازایش میااازان  تاااازماااان 

در ارر تاش خشکی در ارقاام زیتاون دو   آلدهید  دی مالون

 و زلماتو زیتون گزارش شده اسات  شماللیساله چتویی، 

(Boughalleb and Mhamdi, 2011)  در این تحقیق نیاز .

برگ افزایش آلدهید  دی مالوندر ارر تاش خشکی میزان 

ج فاوق م ابقات   یق با نتاین تحقیاج ین نتایباابرا نشان داد.

 داشت.
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 یریگ هجینت
هاای   نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد کاه رژیام  

داری  های مورد پژوهش ارر م ای آبیاری بر تمامی ویژگی

مورد م ال اه تااوع قابال    تون یز یها پیژنوتداشت و بین 

فیزیولاوژیکی  و  رویشیهای  ویژگیبرخی از در  توجهی

 و Bn3 زیتاون  یهاا  پیا ژنوت کاه  یوری بهمشاهده گردید. 

Ds17  محتاوای  وض یت رویشی بهتر و نیاز  به علت داشتن

نسعی آب برگ بیشتر، نشت یونی کمتر، کلروفیل بیشتر و 

نساعت باه تااش کام      ،کمتار آلدهیاد   دی ماالون نیز تولیاد  

در  هاا  پیا ژنوتن یا از اتاوان   یما  پاس آبیاری مقاوم باوده  

 یاصاالح  برناماه در عااوان پایاه    باه  یاا  م ویا د یهاا  کشت

  است اده نمود.

 یگزار سپاس
از همکاااران ایساتگاه تحقیقااات زیتااون   لهیوساا نیباد 

ژه آقایان مهادس حااجی امیاری و نج ای باه     یدا هو به و

 شود. خایر کم  در انجام آزمایش تشکر و قدردانی می
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