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مقاله پژوهشی

اثر محلولپاشی روغن معدنی ولک بر خصوصیات گلدهی و بیوشیمیایی دو رقم زیتون در
شرایط آب و هوایی اهواز
سارا داودی ،1شهره زیودار2

 ،اسمعیل

خالقی3

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد میوهکاری ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -2استادیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -3دانشیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

چکیده
برای بررسی اثر روغن ولک بر خصوصیات گلدهی و بیوشیمیایی دو رقم زیتون ،آزمایشی با کرتهای خردشده
بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در  4تکرار و بر روی درختان  17ساله زیتون در طی سال  1397-98در باا
زیتون دانشکده کشاو رزی دانشگاه شهید چمران اهواز به انجاا رساید .ارقاا زیتاون (مااناانیل و خضایری) و
غلظتهای روغن (صفر 3 ،1 ،و  5درصد) ،به عنوان فاکتورهای اصلی و فرعی در نظر گرفته شدند .نتایج نشاان داد،
در رقم ماناانیل پس از محلول پاشی روغن ولک در غلظت  3و  5درصد (بهترتیب  31/8و  28/7روز پس از تیماار)
گلدهی اتفاق افتاد و در رقم خضیری در هیچ یک از غلظت های روغن ولک ،گلدهی مشااهده نشاد .کربوهیادارت
جوانه پس از محلول پاشی درختان با روغن در هر سه غلظت افاایش معنی داری پیدا کرد .رقم خضیری با غلظت 3
در صد روغن ولک باالترین میاا ن کربوهیدرات جوانه ( 78/68میلیگر بر گر ) را داشت .بکارگیری روغن ولک بر
هورمون اسید آبسیایک (

) در رقم ماناانیل مؤثر واقع شد و تأثیر آن در غلظت  3و  5درصد (بهترتیب  83/1و

 105/4میکروگر بر گر ) مشاهده شد  .میاان پرولین هر دو رق م پس از کاربرد روغن ولک د ر هر سه غلظت و تا 60
روز بعد از اعمال تیمار افاایش یافت و میاان کلروفیل  ،کلروفیل و کلروفیل کل پس از گذشت  30روز از اعمال
تیمار افاایش و سپس کاهش پیدا کرد .بنا بر نتایج از روغن ولک با غلظت  3درصاد می تاوان بارای گلادهی رقام
ماناانیل در شرایط آب و هوایی اهواز استفاده کرد.
کلیدواژهها :اسید آبسیایک ،پرولین ،کربوهیدرات ،ولک

 نویسنده مسئول :شهره زیودار
رایانامه:
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مقدمه
زیتون درختی همیشه سبز با نام علمی
و از قدیمیترین گیاهان منطقهه
و از خانواده
مدیترانه و خاورمیانه اسه ..در سهالهای اخیهر کاشه.
زیتون بهعنوان یکی از محصوالت مهم بخش باغبانی در
ایران به دلیل ارزش تغذیهای باالی روغن زیتون و میوه
) .روغهن
آن توسهعه یاتتهه اسه( .
زیتون از ارزش غذایی و دارویی باالیی بهه دلیهل ودهود
موادی مانند اسیدهای چرب ،پلیتنلهها و آنتیاکسهیدان.ها
برخوردار میباشد.
زیتون از درختان مناسب بهرای کاشه .در منهاق
خشک و نیمهخشک میباشد .بها ایهن لهال سهازگاری
ارقام زیتون به شرایط آب و هوایی مناق  ،متفاوت بوده
و نتایج بررسیها نشان داده اس .برای هر منطقه ارقهام
) در سهالهای
بخصوصی توصیه میشود (
اخیر گرمای زمین به گونهای غیر عهادی اتهزایش پیهدا
کرده اس .که نتیجهی آن پدیهدهی گلخانههای و گهرم
شدن زمهین در سهطو وسهیی میباشهد (
) .این تغییرات دوی ،باعث بروز مشکالت زیهادی
در بخش کشاورزی شهده اسه ..از دملهه اینکهه نیهاز
سههرمایی برخههی درختههان میههوه در منههاق معتدلههه و
نیمهگرمسههیری برقههرف نمیشههود و ایههن موبههو بههر
کیفی .و یکنواختی گلدهی و درنهایه .تشهکیل میهوه
) .در این
تأثیر نامطلوبی گذاشته اس( .
ارتباط اتخاذ تدابیری که بتواند دایگزین نیاز سرمایی و
یا باعث تکمیل نیاز سرمایی گردد ،بسیار لهازز اهمیه.
خواهد بود .رشد گیاه تح .تأثیر عوامل درونی و شرایط
محیطی میباشد و رکود از عوامل درونی مؤثر بر رشد و
گلههدهی گیاهههان اسهه ..در دهههههای اخیههر مطالعههات
متعددی در زمینههای متابولیکی ،تیزیولوژیکی ،سلولی،
ژنتیکههی و مولکههولی انجههام شههده اسهه .و بسههیاری از
مکانیسمهای رکود دوانهها مشخص شده اس ..تهأمین
دماههههای مهههورد نیهههاز درختهههان ،تغییهههر در غلظههه.
تنظیمکنندههای رشد و سطوح کربوهیدرات ،میزان آب
دوانه و اسیدهای آمینه از عوامل مؤثر در خهار شهدن
دوانهههها از رکههود معرتههی شههدهاند (
).

میزان کربوهیدرات در دوانهها و اقراف آنهها میتوانهد
یکی از عوامل مهم در کنترل رشد و نمو دوانه و رتهی رکهود
) .هورمونها نیهز بهر
باشد (
خفتگی و رتی آن در دوانه نقش دارند کهه مهمتهرین آنهها
) .در زمان
اسید آبسیزیک میباشد (
در گیاهان بیشهتر اسه .و بها
به
خفتگی نسب.
رتی خفتگی این نسب .کهاهش مییابهد (
) .از قرتی دمای پایین میزان هورمونهای درونهی را
).
تغییر میدهد (
مواد شهیمیایی ماننهد نیتهرات پتاسهیم ،سهیانامیدها و
روغنهای معدنی باعث از بین رتتن رکود شده و برخهی از
آنها برای استفاده در شرایط مزرعه مناسب تشخیص داده
) .روغنههههای معهههدنی انههواعی از
شهههدهاند (
روغنهای نفتی تصفیه شده هستند و از مفیدترین تیمارها
ده .تکمیل نیاز سرمایی و شکستن رکود درختان سهیب
) .یکهی از
معرتهی گهزارش شهدهاند (
مهمتههرین ایههن ترکیبههات روغههن باغبههانی یهها روغههن ولههک
) اس .که امولسیون بها آب و قابلیه .کهاربرد روی
(
درختان میوه را دارد .ساالنه لجم زیادی از روغن ولک بهه
عنوان تامین نیاز سرمایی درختان و به دنبهال آن اتهزایش
عملکههرد درختههان توسههط باغههداران در منههاق مختل ه
کشاورزی و باغداری دنیا اسهتفاده میشهود (
) .اسههتفاده از روغههن ولههک بههه صههورت محلولپاشههی
زمستانه بر روی درختهان پسهته بهه عنهوان برقرفکننهده
قسمتی از نیاز سرمایی گهزارش شهده اسه( .
) .بررسههیها نشههان میدهههد کههه
روغنهای معدنی برای شکوتایی دوانهها در درختان دیگهر
نظیر سیب ،گالبی ،هلو و زردآلو و همچنین مبارزه با آتهات
و لشرات در این گیاههان اسهتفاده شهدهاند (
) .در راستای توسهعه کشه.
زیتون از دو دهه گذشته ،کلکسهیون ارقهامی از زیتهون در
دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز الداث شد
و قرحها و پروژههای پژوهشی متعددی در ارتباط با ارقهام
مودود انجام پذیرت ..شرایط آب و هوایی در زمسهتانهای
معتدل اهواز به گونهای اس .که تأمینکننده نیاز سهرمایی
دوانههای درختان میوه نمیباشد و وقو دماههای گهرم در
قی پاییز و زمستان میتواند بههعنوان عامهل خنییکننهده
نیاز سهرمایی دوانههها و عله .تهأخیر در شکسهتن رکهود
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دوانهها باشد .در همین راستا بررسهیها نشهان داده اسه.
که تعدادی از ارقهام زیتهون کشه .شهده در شهرایط آب و
هوایی اهواز با مشکل گلدهی ناکهاتی موادهه هسهتند و در
نتیجه باردهی این ارقام نیز با مشکالتی مواده اسه ..ایهن
پژوهش در راستای بررسی پاسخ دو رقم زیتون بها گلهدهی
بههعی بههه محلولپاشههی روغههن معههدنی ولههک و مطالعههه
خصوصیات گلدهی و بیوشهیمیایی آنهها در شهرایط آب و
هوایی اهواز صورت گرت..

مشخص شد .در هر درخ 5 ،.شاخه در دهات مختله
انتخاب و از هر شاخه 5 ،گلآذین انتخاب شد و تعهداد
گل در آنها شمارش شد و از میانگین دادههها اسهتفاده
شههد .بههرای انههدازهگیری تعههداد گههلآذین در شههاخه ،از
میانگین تعداد گلآذینهای پنج شهاخه در ههر درخه.
استفاده شد .همچنین با شمارش تعداد گلههای کامهل
(از قری مشهاهده زیهر بینوکهوالر و مشهاهده پهرچم و
مادگی) و تعداد کل گلها در هر گلآذین و تقسیم این
دو صف .بر هم ،درصهد گلههای کامهل مشهخص شهد.

ایههن آزمههایش در بههاک کلکسهیون زیتههون دانشههکده
کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز (در لاشیه غربی
رودخانه کارون در محدوده دغراتیهایی  31دردهه و 20
دقیقهه عهر شهمالی و  48دردهه و  41دقیقهه قهول
شهرقی بها ارتفها لهدود  22متهر از سهطو دریها) روی
درختان  17سالهی زیتهون در سهال  1397-98انجهام
شد .بات .خاک لومی رسهی بها  0/45درصهد مهوادآلی،
خاک معادل
 4/05و
هدای .الکتریکی خاک
با  7/9اندازهگیری شد .میانگین بارندگی ساالنه 223/9

برای اندازهگیری وزن تهر و خشهک گهلآذین تعهداد 5
)و
گهلآذین از شهاخهها دهدا کهرده (
پس از توزین با ترازوی دقی  ،بهه مهدت  48سهاع .در
آون با دمای  72درده سانتیگراد خشک شهده و بهرای
تعیهین وزن خشههک (بههر لسههب گههرم) مجههدداً تههوزین

مواد و روشها

میلیمتر گزارش شده اس ..درختان هفتهای یکبار بهه
روش قطرهای آبیاری شدند و تغذیه درختان سهاالته بها
کههاربرد  500گههرم نیتههروژن (اوره) 250 ،گههرم تسههفر
(سوپرتسفات) و  500گرم پتاسیم (سولفات پتاسیم) بهرای
هر درخ .انجهام شهد .در ایهن آزمهایش اثهرات کهاربرد
روغههن معههدنی ولههک بههر برخههی صههفات گلههدهی و
بیوشیمیایی دو رقم زیتون با گلدهی بعی (مانزانیال و
خضیری) در سال بارده مورد بررسی قرار گرته ..قهرح
آزمایشی بهصورت کرتهای خهرد شهده بها قهرح پایهه
بلوکهای کامل تصادتی در  4تکهرار انجهام شهد .ارقهام
زیتههون بهها  2سههطو (مههانزانیال و خضههیری) بههه عنههوان
تاکتورهای اصلی و غلظ .روغن ولک با  4سطو (صهفر
(شاهد :اسپری آب) 3 ،1 ،و  5درصد) ،بهعنوان تهاکتور
ترعی در نظر گرتته شهدند .در ایهن آزمهایش از روغهن
ولک تهیه شده از شرک .بهاوران زریهن مهژده اسهتفاده
شد .محلولپاشی ارقام زیتون با روغن ولهک در ابتهدای
بهمن ماه و با سهمپاش موتهوری اتومهایزر ( 15لیتهری)
انجام شد .میزان محلول مصرتی برای هر درخ .بهقور
متوسط  15لیتر بود .ده .تعیین آغاز گلهدهی بازدیهد
روزانه از باک صورت گرت .و اولهین روز شهرو گلهدهی

صورت گرت ..برای انهدازهگیری کربوهیهدرات دوانهه از
روش عصاره الکلهی و معهرف آنتهرون (
) استفاده شد .ده .رسم منحنی استاندارد از دی
گلوکز خالص اسهتفاده شهد و غلظ.ههای صهفر،62/5 ،
 250 ،125و  1000 ،500و  2000میلیگ هرم در لیتههر
گلوکز با اتزودن اتانول  80درصهد بهه محلهول پایهه آن
تهیه گردید .دذب نمونهها و استانداردها در قول مهو
 625با دستگاه قی سنج مرزهی تهرابنفش قرازه.
گردید .انهدازهگیری پهرولین آزاد بهه روش رن سهنجی
) یک و دو ماه پس از اعمهال تیمهار
(
صورت گرت ..اساس این روش بر واکهنش بهین معهرف
ناین هیهدرین و آمینواسهیدها اسهتوار اسه ..اسهتخرا
پرولین با روش عصهاره الکلهی صهورت گرته .و دهذب
اسپکتروتتومتری تاز توقانی نمونهها ،در قول مو
 520قراز .گردیهد .دهه .ترسهیم منحنهی اسهتاندارد
پرولین ،غلظ.های صهفر 10 ،5 ،2/5 ،و  20میلیگهرم
در لیتر ال-پرولین با اتزودن آب مقطر به محلهول پایهه
آن تهیه شد و همه عملیهات مربهوط بهه نمونههها ،روی
آنها نیز صورت گرت ..برای تعیین محتوای کلروتیل
و و کلروتیل کل ،یک و دو ماه پس از تیمهار ،از روش
) استفاده شهد .اسهتخرا
(
با استفاده از استون انجام شد و روشناورها به مهدت 15
دقیقههه در سههرع 5000 .دور در دقیقههه سههانتریفیوژ
شدند .میزان دذب روشناورها در قول مو های  663و
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 646نانومتر بها اسهتفاده از دسهتگاه قی سهنج (مهدل
اسمارت اسپک  ،3000ساخ .شهرک .بهایوراد) قرازه.
گردیههد .بهها اسههتفاده از رابطههه (
) مقههدار کلروتیههل  ،کلروتیههل و
کلروتیل کل بهدس.آمد و میزان آن بر لسب میلیگرم
بر گرم وزن تازه برگ محاسبه گردید .استخرا هورمون
اسید آبسیزیک دوانهها با اسهتفاده از روش کلروتهرم و
) ،سهپس بها
متانول صهورت گرته( .
) با سهتون
(مدل
استفاده از دستگاه

مامایی صورت گرت ،.نتایج نشان داد که کاربرد روغهن
ولک به میزان  10 ،5و  15درصد اثری بر شکوتایی گل
) .همچنههین کههاربرد
نداشهه( .
روغن سویا در انگور رقم تخری رکود دوانهه را قهوالنی
کهرد .اتههزایش تجمههی گازههای تنفسههی در اثههر کههاربرد
روغنهای معدنی میتواند منتهی به تأخیر در شکسهتن
خههواب دوانهههها و عههدم شههکوتایی گلههها شههده باشههد
) .در رقهم مهانزانیال ،بها اتهزایش
(
غلظ .روغن ولک ،گلهدهی بهصهورت موتقیه .آمیهزی

بها
 ،تاز متحرک  55درصد متانول و با دتکتور
قول مو  265نانومتر میزان هورمون اسهید آبسهیزیک
اندازهگیری شد.
تجزیه آماری دادهها با استفاده از نرماتهزار آمهاری ( )
و مقایسه میانگین با روش آزمون چنددامنهای دانکن و بها
در سطو التمال پنج درصد انجهام
نرماتزار
شد .ترسهیم نمودارهها بها اسهتفاده از نرماتهزار
صورت گرت..

صورت گرت ..در این رقم ،تیمار درختان با غلظه 3 .و
 5درصد روغن ولک مودب گلهدهی شهد .بها تودهه بهه
نتایج ارازه شده در ددول  1میتوان اظههار داشه .کهه
بهقورکلی گلدهی و کلیه ویژگیهای گل تشکیلشهده،
در درختان رقم مانزانیال تیمارشده با غلظه 3 .درصهد،

نتایج و بحث
خصوصیات گلدهی و گل زیتون
مقایسه میانگینها نشان داد که روغن ولک تنها در
رقم مانزانیال باعث گلدهی شهد و در رقهم خضهیری در
شرایط عدم تیمار و تیمار با غلظ.های مختله روغهن
ولک گلدهی صورت نگرت( .ددول  .)1در پژوهشی که
بر روی اثر روغن ولک بر گلهدهی درختهان بهادام رقهم

بهصورت معنیداری متفاوت از شرایط تیمار با غلظ5 .
درصد بود .بهقوریکه در تیمار  3درصهد روغهن ولهک،
تعداد گلآذین در شاخه ( ،)7/1تعداد گل در گهلآذین
( )29/4و درصد گلهای کامهل ( 26درصهد) بیشهتر از
تیمار  5درصهد روغهن ولهک (بههترتیب  4گهلآذین در
شاخه و  19/33گل در گلآذین و  15درصهد گلههای
کامل) بود .همچنین در رقم مانزانیال صهفات وزن تهر و
خشک گلآذین (بهترتیب  132/2و  42/6میلیگهرم) و
گل (بهترتیب  8/1و  3/2میلیگرم) در تیمهار  3درصهد
روغن ولک ،برتر از سایر تیمارها بود.
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با توده به نتایج مقایسه میانگین دادهها ،رقم نقهش
مهمی در تأثیر کاربرد روغنههای معهدنی نظیهر روغهن
ولک در بهبود شاخصهای مرتبط با گلدهی در درختان
زیتههون داشهه ،.بهقوریک هه در رقههم خضههیری تیمههار
درختان با روغن ولک ،نتوانس .سبب تحریهک گلهدهی
در درخ .شود .در رقم مهانزانیال ،روغهن ولهک تنهها در
مقادیر خاصی به القای گلدهی در درختان کمک کرد و
باال بودن غلظ .روغن ولهک لزومهاً نویهدبخش گلهدهی
مناسب در درخ .زیتون نبود .تأثیرگذاری روغن ولهک
در اتههزایش تعههداد گههلآذین در شههاخه ،تعههداد گههل در
گلآذین و تعداد گل کامل به دلیل نقش روغن ولک در
تأمین نیاز سرمایی درختان و القهای گهلانگیزی تعهداد
بیشتری از دوانههای گل باشهد .میهزان بهاالی وزن تهر
گلآذین و گل التمهاالً بهه دلیهل اثهر روغهن ولهک در
کاهش میزان تعرق و لفظ آب در بات.های گیاه اس،.
همچنین اتزایش در میزان وزن خشک گلآذین و گهل
نیز میتواند در نتیجه لرک .متابولی.هها از شهاخهها و
ریشههههای درخهه .بههه سههم .دوانهههها و گلههها و بههه
دلیههل انباشهه .مههاده خشههک در انههدامهای گیههاه باشههد
) .پژوهشهای صهورت گرتتهه
(
در ارتبههاط بهها تههأثیر روغههن ولههک عمههدتاً بههر بررسههی
خصوصیات کمی و کیفی میوه متمرکز بودهانهد و تنهها
در یک پهژوهش بهر روی درخه .بهادام ،درصهد سهقط
دوانههای گل به دنبهال محلولپاشهی روغهن ولهک در
غلظ.هههای  10 ،5و  15درصههد قبههل از مرللههه تههورم
دوانههه و در قههی مرللههه تههورم دوانههه اتههزایش یاتهه.
) .در پژوهشهی دیگهر ،کهاربرد
(
روغن معدنی با غلظ 6 .و  12درصد بر روی درختان هلهو،
سبب تأخیر زمان گلدهی شد و در غلظ.های باالتر سبب
) .در تحقیه
مرگ دوانههها شهد (
لابر غلظ 3 .و  5درصد روغن ولک سبب گلدهی در
رقم مهانزانیال شهد ،امها کهاربرد  3درصهد روغهن ولهک
مقداری زمان گلدهی را بهه تهأخیر انهداخ 31/8( .روز
پس از تیمار) و باعث ریزش بیشتر گهل ( 25/7درصهد)
شد ،اما سایر صفات گل و گل آذین مانند تعداد گل هها
و وزن تر و خشک گل آذین و گلها در ایهن تیمهار بهه
لحاظ آماری برتر بود .بررسی دیگهری در مهورد کهاربرد
روغن سویا بر روی درختان زردآلو نشان داد ،بها تیمهار
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روغن سویا زمان گلدهی شش روز نسب .به تیمهار شهاهد
) .همچنههین کههاربرد
عقههب اتتههاد (
روغن سویا بر درختان بادام ،زمان گلدهی را دو روز نسهب.
).
به تیمار شاهد به تأخیر انهداخ( .
مقایسه نتایج پژوهشهای مختل نشان داده اس .که اثهر
روغنهای معدنی بر گلدهی به عواملی نظیر نهو و میهزان
روغن ،زمان کاربرد ،شرایط محیطی و نو ارقهام و گیاههان
بستگی دارد.
خصوصیات بیوشیمیایی جوانه و برگ
کربوهیدرات جوانه
با بررسی برهمکنش تیمار روغن ولک و ارقام زیتون
بر میزان کربوهیهدرات دوانهه ،مشهخص شهد کهه رقهم
خضیری در شرایط تیمار با غلظ 3 .درصد روغن ولک،
باالترین میزان کربوهیدرات دوانه ( 78/68میلیگرم بر
گرم) را داش ..در تیمار شاهد در هر دو رقهم خضهیری
( 59/98میلیگرم بر گرم) و مانزانیال ( 63/15میلیگرم
بههر گههرم) کمتههرین میههزان کربوهیههدرات بهدسهه.آمد.
همچنین بین میزان کربوهیدرات اندازهگیری شهده ههر
دو رقم زیتون مورد بررسی در شرایط تیمار با غلظ5 .
درصد روغن ولک تفاوت معنیدار آماری مشهاهده نشهد
(شکل .)1
درختان عمدتاً در انتههای تصهل رویشهی اقهدام بهه
انباش .مواد غذایی مانند کربوهیهدراتها در انهدامهای
خود میکننهد و کربوهیهدراتها بهه شهکل نشاسهته در
اندامهایی نظیر دوانهها اندوخته میگهردد تها بههعنوان
منبی انرژی در تصل رشدی ددید مهورد اسهتفاده قهرار
).
گیرد (

Figure 1. The effect of volck oil treatments on
bud carbohydrates content of olive cultivars
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با نگهاهی بهه نتهایج بهدسه.آمده چنهین بهه نظهر
میرسد که کهاربرد روغهن ولهک در غلظ.ههای  3و 5
درصد و در هر دو رقم در تلقهین واکهنش بهه سهرما در
گیاه مؤثر واقیشده و مودب انباش .کربوهیهدراتها در
دوانهها شده اس ..اثر تحریک کننده کاربرد روغنهای
معدنی به صورت محلولپاشی بهر میهزان کربوهیهدرات
کل در دوانههای درختان اسپری شده ممکن اس .بهه
قور مسهتقیم و یها غیرمسهتقیم ،بهه دلیهل آنزیمههای
خاصی باشد که ترایندهای شیمیایی مرتبط بها سهاخ.
).
این مواد را تعال میکنند (
جوانه
هورمون
در بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل نو رقهم و
غلظ.های مختل روغن ولک بر میزان هورمهون
دوانه ،مشخص شد تشکیل غلظ .باالی هورمون
تنها مربوط به دوانههای رقم مانزانیال و قبل از گلهدهی
بوده و در رقم خضیری هورمهونی تشهخیص داده نشهد
(شکل  .)2با توده به نتایج شکل  ،2در رقم مانزانیال بها
نیهز
اتزایش غلظ .روغن ولک ،میهزان هورمهون
اتزایش قابهلتودهی داشه ..بسهیاری از تحقیقهات بهه
ارتباط میان هورمونهای درونی و رکود دوانهها اشهاره
دارد .تحقیقههات نشههان داده اسهه .کههه میههزان غلظهه.
در دوانههای گل ،قبل از شکستن رکود،
هورمون
بیشتر از زمان شهکوتایی دوانههها بهود (
به عنوان هورمون مهم دخیل در
) .هورمون
ترآیند رکود گیاه شناخته میشود و بسیاری از اتقاتاتی
که در دوران رکود در درختان رخ میدهد با میزان این
هورمون در ارتباط اسه ..بها نگهاهی بهه نتهایج لاصهل
چنین دریات .میشود که تأثیر روغن ولک بهر اتهزایش
میزان این هورمون در رقم مانزانیال با کاربرد غلظ.های
بههاالتر از  2درصههد یعنههی  3و  5درصههد رخ داده اسهه،.
بنابراین اتزایش سنتز این هورمهون در درخه .زیتهون
نیازمند غلظ.های باالیی از روغن ولک اسه ..در رقهم
تح .تأثیر کاربرد روغهن
خضیری میزان هورمون
ولک قرار نگرت .که التماالً به عل .تفاوتهای بین دو
رقم اس ..بررسی تأثیر کاربرد برگی روغنههای معهدنی
در رکود دوانه درختان سیب نشان داد که کهاربرد ایهن
دسته از روغنها بر میزان هورمون اسهید آبسهیزیک در
گیاه ،از نظهر آمهاری معنهیدار نبهود (
).

پرولین برگ
پرولین ترکیبی اس .که در واکنشهای گیاههان در
موادهه با تنشهای مختل اتزایش مییابد .پهرولین بها
تعههدیل اسههمزی باعههث کههاهش پتانسههیل آب و زدودن
گونههای تعال اکسیژن شده و به لفهظ شهرایط پایهدار
) .با تودهه
در گیاه کمک میکند (
به شکل  ،3کمترین میزان پرولین برگ در تیمار شاهد
( 0/16و  0/17میلیگههرم در گههرم بهههترتیب در رقههم
خضیری و مهانزانیال) در ههر دو رقهم بهه دسه .آمهد و
همچنین در هر دو رقم زیتون (خضیری و مانزانیال) ،بها
اتزایش غلظ .روغن ولک ،میهزان پهرولین بهه صهورت
قابلماللظهههای اتههزایش یاتهه ،.بهقوریکههه بیشههترین
میههزان پههرولین بههرگ در غلظهه 5 .درصههد بههرای رقههم
مانزانیال به میهزان  0/39میلیگهرم بهر گهرم و در رقهم
خضیری به میزان  0/26میلیگرم بر گرم ثب .شد.

Figure 2. The effect of volck oil treatments on
bud ABA content of olive cultivars

Figure 3. The effect of volck oil treatments on
proline content of olive cultivars
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همچنین در همهه تیمارههای روغهن ولهک ،میهزان
پههرولین ثبهه .شههده بههرای رقههم مههانزانیال بههه صههورت
معنهیداری بههاالتر از رقهم خضههیری بههود کهه ایههن امههر
نشاندهنده تفاوت پاسخ ارقام زیتهون بهه تیمهار روغهن
ولک میباشد .اتزایش در میزان اسهیدآمینه پهرولین در
دوانههای هر دو رقم خضیری و مانزانیال پس از تیمار با
روغن ولک ،میتواند به دلیهل اتهزایش لرکه .عناصهر
معدنی به ویژه نیتروژن و ترکیبات نیتروژندار به سم.
) .تحقیقهات
نقاط رشد و برگهها باشهد (
دیگر در مورد کاربرد برگی روغن ولک در انگور بیدانهه،
از نظر میزان پرولین گیاه تفاوت معنیداری با شهاهد را
).
نشان نداد (
نتهایج دههدول  2نیههز نشههان داد کههه رقههم مههانزانیال
تیمارشده با غلظ 3 .درصد ( 0/403میلیگرم بر گهرم)
و  5درصد ( 0/412میلیگرم بر گرم) روغن ولک در دو
ماه پس از اعمال تیمار دارای بهاالترین میهزان پهرولین
بودند .همچنین با تودهه بهه نتهایج دهدول  2در تمهام
مرالل اندازهگیری در هر دو رقم خضیری و مانزانیال بها
اتهزایش غلظه .روغههن ولههک ،میههزان پههرولین اتههزایش
معنیداری را داش ..بررسی تهأثیر غلظ.ههای مختله
روغن ولک در قول آزمایش نیهز نمایهانگر مهؤثر بهودن
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کاربرد روغن ولک در هر دو رقم از قری اتزایش تولید
پرولین تها دو مهاه پهس از اعمهال تیمهار میباشهد و بها
گذشهه .دو مههاه از مرللههه تیمههاردهی میههزان انباشهه.
پرولین نسب .به ماه اول اتزایش بیشتری پیدا کهرد .در
گزارشهای محققین دیگر اعالم شده اس .که نیتروژن
ذخیره شده در ریشهها قبهل از بهاز شهدن دوانههها در
ابتدای تصل رشهد بهه سهم .شهاخهها و نقهاط رشهد
منتقل میشود و التماال ارتباقی بین وبعی .رکهود و
میزان کل اسهیدهای آمینهه غالهب در دوانههها ودهود
).
دارد(
کلروفیل برگ
مطاب با نتایج دهدول  ،3ویژگیههای کلروتیهل در
یک ماه پس از اعمال تیمار به صورت معنیداری بهاالتر
از دوماه پس از اعمال تیمهار بهود و میهزان کلروتیهل ،
کلروتیل و کلروتیل کل دو ماه پهس از اعمهال تیمهار
بهترتیب  42/60 ،35/30و  38/03درصد نسب .به یک
ماه پهس از اعمهال تیمهار کهاهش معنهیدار داشه ..در
بررسی اثر غلظ.های مختله روغهن ولهک بهر میهزان
کلروتیل  ،کلروتیل و کلروتیهل کهل ،نیهز مشهخص
گردید که با اتزایش غلظ .روغن ولک ،میزان کلروتیل
 ،اتزایش قابل ماللظهای داش( .شکل .)4
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Figure 4. The effect of volck oil treatments on
chlorophyll a

به عبارتی اگرچه در تیمهار شهاهد کمتهرین میهزان
کلروتیل ( 0/40میلیگرم بر گرم) گزارش شد امها در
بههاالترین غلظهه .روغههن ولههک یعنههی غلظهه 5 .درصههد
بیشترین میزان کلروتیل ( 0/43میلیگهرم بهر گهرم)
مشههاهده شههد .همچنههین بههین میههزان کلروتیههل
بهدس.آمده در غلظ 1 .و  3درصد روغن ولک تفهاوت
معنیداری ودهود نداشه( .شهکل  .)4در پژوهشهی در
مورد محلولپاشی روغن ولک بهر انگهور بیدانهه سهفید،
بکارگیری ایهن روغهن ،بهه تنههایی تهأثیری بهر میهزان
کلروتیل و کلروتیل نداش( .
) .در تحقیهه لابههر تههأثیر کههاربرد غلظ.هههای
مختل روغن ولک در اتزایش میزان کلروتیل ممکهن
اس .به دلیل ایجاد الیه محاتظتی توسط این روغن بهر
سطو برگ و دلوگیری از تخریب کلروتیل تح .تهأثیر
شههرایط محیطههی باشههد .همچنههین کههاربرد روغنهههای
معههدنی از قریهه کههاهش از دسهه .دادن آب توسههط
بات.های گیاه ،مودب ادامهه تعالی.ههای متهابولیکی و
تحرک عناصر مغذی بهه سهم .برگهها و دوانههها در
مدت کوتاهتری نسب .به زمان کاربرد تیمارها میشهود
) .همین امهر ممکهن اسه .سهبب
(
تراهم شدن عوامل الزم ده .سهاخ .ادهزاک کلروتیهل
شههده باشههد .در منههابی بیههان شههده اسهه .کههه اثههرات
تیزیولوژیکی روغن ولک بر درختان از قریه تهأثیر بهر

تنفس میباشد .بنابراین این اثرات به شدت تح .تهأثیر
دمای غالب محهیط در قهی هفتهههای پهس از اعمهال
تیمار قرار خواهند گرت ..پژوهشهها نشهان داده اسه.
دماهای باال در قی روز (مانند شهرایط اواخهر زمسهتان
خوزستان) ممکن اس .باعث ایجهاد شهرایط بیههوازی
موق .در دوانهها شود .در چنین شرایطی تولیهد الکهل
در دوانهها رخ میدهد و این شرایط میتواند لساسی.
دوانهها را در بروز عکس العملهای متفاوت به تیمار بها
روغنهای معدنی در قی دماهای باال تودیه کند.

نتیجهگیری
در تحقی لابر ،بر اساس نتایج ،در رقهم مهانزانیال
پس از محلولپاشی روغن ولک با غلظ 3 .و  5درصهد،
گلههدهی رخ داد و تعههداد گههلآذین در شههاخه ،گههل در
گلآذین ،گل کامل ،تعهداد روز گلهدهی پهس از تیمهار،
درصد ریزش گل ،وزن تر و خشک و میهزان آب گهل و
گلآذین در تیمار کاربرد روغن ولک در غلظ 3 .درصد
بیشتر از  5درصد بود .در رقم خضیری در ههی یهک از
غلظ.های روغهن ولهک گلهدهی اتفهاق نیفتهاد .میهزان
کربوهیدارت دوانه پس از محلولپاشی درختان با روغن
ولک در هر سه غلظ .اتزایش معنهیداری پیهدا کهرد و
در هر دو رقم روند تغییرات ایهن صهف .اتزایشهی بهود.
دوانه در
بکارگیری روغن ولک بر میزان هورمون
رقم مانزانیال مؤثر واقی شد و تأثیر آن در غلظ.ههای 3
و  5درصد بود .میزان پرولین برگ در هر دو رقم پس از
کاربرد روغن ولک در هر سه غلظ .و تها  2مهاه بعهد از
اعمال تیمار اتزایش یات ..میزان کلروتیل برگ پهس از
گذش 2 .ماه از اعمال تیمار کاهش پیدا کهرد و میهزان
کلروتیل در هر سه غلظ .تیمار با روغن معدنی ولک
اتزایش یات..

سپاسگااری
این پژوهش بر اساس تأمین مالی از قری پژوهانهه
انجام پهذیرت .و بهه ایهن وسهیله از معاونه .پژوهشهی
دانشگاه شهید چمران اهواز تشکر و قدردانی میگردد.
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