
Plant Productions, 45(1), Spring, 2022 

 

 
 

 

© 2022 The Author(s). Published by Shahid Chamran University of Ahvaz. This is an open-access article distributed 

under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which 
permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.  

 



 

 

 

 

 


 Research Article 

 

https://orcid.org/0000-0002-7155-4014
https://plantproduction.scu.ac.ir/
https://dx.doi.org/10.22055/ppd.2021.34536.1933


Plant Productions, 45(1), Spring, 2022 

 

 

42 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plant Productions, 44(3), Autumn, 2021 

 

 
 

 

© 2022 The Author(s). Published by Shahid Chamran University of Ahvaz. This is an open-access article distributed 

under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which 
permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.  

 

 

پاشی روغن معدنی ولک بر خصوصیات گلدهی و بیوشیمیایی دو رقم زیتون در  اثر محلول 

 هوایی اهواز  شرایط آب و
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 چکیده 

  ه د ش خرد   ی ها کرت  زیتون، آزمایشی با برای بررسی اثر روغن ولک بر خصوصیات گلدهی و بیوشیمیایی دو رقم  

باا   در    1397-98ال  ساله زیتون در طی س   17تکرار و بر روی درختان    4  در   تصادفی   کامل های  بلوک   طرح  بر پایه 

و    ( ی ر ی و خضا  ل مااناانی )   ارقاا  زیتاون .  رزی دانشگاه شهید چمران اهواز به انجاا  رساید انشکده کشاو زیتون د 

نتایج نشاان داد،  شدند.    ته فرعی در نظر گرف   و   ی عنوان فاکتورهای اصل به درصد(،    5و    3،  1روغن )صفر،    های غلظت 

روز پس از تیماار(    7/28و    8/31ترتیب  درصد )به   5و    3لک در غلظت  پاشی روغن و در رقم ماناانیل پس از محلول 

د. کربوهیادارت  های روغن ولک، گلدهی مشااهده نشاگلدهی اتفاق افتاد و در رقم خضیری در هیچ یک از غلظت 

  3رقم خضیری با غلظت  داری پیدا کرد.  پاشی درختان با روغن در هر سه غلظت افاایش معنی جوانه پس از محلول 

بکارگیری روغن ولک بر    بر گر ( را داشت.  گر  ی ل ی م   68/78ن کربوهیدرات جوانه ) صد روغن ولک باالترین میاا در 

و    1/83ترتیب  درصد )به   5و    3  غلظت آن در  تأثیر    ثر واقع شد و ؤ م ( در رقم ماناانیل  )   اسید آبسیایک   هورمون 

  60ر هر سه غلظت و تا  م پس از کاربرد روغن ولک د . میاان پرولین هر دو رق مشاهده شد میکروگر  بر گر (    4/105

از اعمال  روز    30پس از گذشت    و کلروفیل کل   ، کلروفیل  بعد از اعمال تیمار افاایش یافت و میاان کلروفیل  روز  

تاوان بارای گلادهی رقام  درصاد می   3بر نتایج از روغن ولک با غلظت  بنا ش پیدا کرد.  یش و سپس کاه تیمار افاا 

ز استفاده کرد.  در شرایط آب و هوایی اهوا   ماناانیل 
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 مقدمه 
   زیتون درختی همیشه سبز با نام علمی 

ترین گیاهان منطقهه و از قدیمی  و از خانواده  
های اخیهر کاشه. مدیترانه و خاورمیانه اسه.. در سهال

مهم بخش باغبانی در عنوان یکی از محصوالت  به  زیتون
ای باالی روغن زیتون و میوه ران به دلیل ارزش تغذیهای

ن روغه (.) آن توسهعه یاتتهه اسه.
باالیی بهه دلیهل ودهود تون از ارزش غذایی و دارویی زی

 ها اکسهیدان. هها و آنتی تنل اسیدهای چرب، پلی   موادی مانند 
 باشد.  میبرخوردار 

. در منهاق  مناسب بهرای کاشه  زیتون از درختان

سهازگاری بها ایهن لهال    .باشدخشک میخشک و نیمه

وده ارقام زیتون به شرایط آب و هوایی مناق ، متفاوت ب

اس. برای هر منطقه ارقهام ها نشان داده  و نتایج بررسی

 های در سهال   ( ) شود  بخصوصی توصیه می 

ی اتهزایش پیهدا ای غیر عهادی زمین به گونهاخیر گرما

ای و گهرم ی گلخانههی آن پدیهدهنتیجه  کرده اس. که

)باشهد شدن زمهین در سهطو وسهیی می

زیهادی ییرات دوی، باعث بروز مشکالت  تغ  این(.  

کهه نیهاز . از دملهه اینشهده اسه.در بخش کشاورزی  

عتدلههه و در منههاق  ممیههوه سههرمایی برخههی درختههان 

شههود و ایههن موبههو  بههر ف نمیگرمسههیری برقههرنیمه

 نهایه. تشهکیل میهوهکیفی. و یکنواختی گلدهی و در

ین ا در (.)نامطلوبی گذاشته اس. تأثیر 

واند دایگزین نیاز سرمایی و ارتباط اتخاذ تدابیری که بت

ث تکمیل نیاز سرمایی گردد، بسیار لهازز اهمیه. یا باع 

درونی و شرایط مل  عواتأثیر    رشد گیاه تح.  د.خواهد بو

بر رشد و مؤثر    باشد و رکود از عوامل درونیمحیطی می

های اخیههر مطالعههات در دههههگلههدهی گیاهههان اسهه.. 

ژیکی، سلولی، های متابولیکی، تیزیولودر زمینهمتعددی  

ژنتیکههی و مولکههولی انجههام شههده اسهه. و بسههیاری از 

خص شده اس.. تهأمین ها مشهای رکود دوانهممکانیس

ر غلظههه. مهههورد نیهههاز درختهههان، تغییهههر ددماههههای 

های رشد و سطوح کربوهیدرات، میزان آب کنندهتنظیم

خهار  شهدن در  ثر  ؤدوانه و اسیدهای آمینه از عوامل م

) اندرتههی شههدهرکههود معها از دوانههه

 ) . 

توانهد  هها می ها و اقراف آن میزان کربوهیدرات در دوانه 

و رتهی رکهود    یکی از عوامل مهم در کنترل رشد و نمو دوانه 

ها نیهز بهر  . هورمون ( ) باشد  

ا  ههتهرین آن خفتگی و رتی آن در دوانه نقش دارند کهه مهم 

  (. در زمان )   باشد اسید آبسیزیک می 

در گیاهان بیشهتر اسه. و بها    به    خفتگی نسب.  

)   یابهد رتی خفتگی این نسب. کهاهش می 

های درونهی را  ورمون پایین میزان ه   . از قرتی دمای ( 

 . ( ) دهد تغییر می 

دها و  نهد نیتهرات پتاسهیم، سهیانامی مواد شهیمیایی مان 

از بین رتتن رکود شده و برخهی از    های معدنی باعث روغن 

ها برای استفاده در شرایط مزرعه مناسب تشخیص داده  آن 

واعی از  ههههای معهههدنی انههه. روغن ( )   اند شهههده 

تی تصفیه شده هستند و از مفیدترین تیمارها  های نف روغن 

شکستن رکود درختان سهیب  ده. تکمیل نیاز سرمایی و 

یکهی از  .  ( ) اند  تهی گهزارش شهده معر 

تههرین ایههن ترکیبههات روغههن باغبههانی یهها روغههن ولههک  مهم 

لیه. کهاربرد روی  ون بها آب و قاب اس. که امولسی  ( ) 

لک بهه  ختان میوه را دارد. ساالنه لجم زیادی از روغن و در 

به دنبهال آن اتهزایش  عنوان تامین نیاز سرمایی درختان و  

منههاق  مختلهه   درختههان توسههط باغههداران در    عملکههرد 

) شهود  کشاورزی و باغداری دنیا اسهتفاده می 

  پاشههی بههه صههورت محلول   اسههتفاده از روغههن ولههک .  ( 

کننهده  روی درختهان پسهته بهه عنهوان برقرف زمستانه بر  

)   سرمایی گهزارش شهده اسه.   قسمتی از نیاز 

دهههد کههه  می ها نشههان  . بررسههی ( 

ها در درختان دیگهر  های معدنی برای شکوتایی دوانه روغن 

ت  با آتها   مبارزه   چنین هم نظیر سیب، گالبی، هلو و زردآلو و  

) اند  اسهتفاده شهده و لشرات در این گیاههان  

در راستای توسهعه کشه.  .  ( 

زیتهون در    رقهامی از لکسهیون ا ز دو دهه گذشته، ک زیتون ا 

دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز الداث شد  

ارقهام  های پژوهشی متعددی در ارتباط با ها و پروژه و قرح 

های  آب و هوایی در زمسهتان   مودود انجام پذیرت.. شرایط 

کننده نیاز سهرمایی  ای اس. که تأمین معتدل اهواز به گونه 

  د و وقو  دماههای گهرم در باش های درختان میوه نمی ه دوان 

کننهده  عنوان عامهل خنیی تواند بهه قی پاییز و زمستان می 

رکهود   ها و عله. تهأخیر در شکسهتن نیاز سهرمایی دوانهه 
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ها نشهان داده اسه.  ستا بررسهی ها باشد. در همین را دوانه 

که تعدادی از ارقهام زیتهون کشه. شهده در شهرایط آب و  

ادهه هسهتند و در  ز با مشکل گلدهی ناکهاتی مو ی اهوا هوای 

ایهن   هی این ارقام نیز با مشکالتی مواده اسه.. نتیجه بارد 

  پژوهش در راستای بررسی پاسخ دو رقم زیتون بها گلهدهی 

ولههک و مطالعههه  پاشههی روغههن معههدنی  بههعی  بههه محلول 

هها در شهرایط آب و  صیات گلدهی و بیوشهیمیایی آن خصو 

  هوایی اهواز صورت گرت.. 

 ها مواد و روش
یون زیتههون دانشههکده در بههاک کلکسههایههن آزمههایش 

 غربی)در لاشیهکشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز 

 20ودههدر31محدوده دغراتیهاییدرکارونرودخانه

 قهولدقیقهه41و دههدر 48و شهمالی عهر  دقیقهه

روی دریها( سهطوازمتهر 22لهدود  ارتفها بها شهرقی

انجهام   1397-98در سهال    ی زیتهونساله  17درختان  

درصهد مهوادآلی،   45/0می رسهی بها  بات. خاک لو  شد.

خاک معادل  و  05/4هدای. الکتریکی خاک 

 9/223ن بارندگی ساالنه  گیری شد. میانگیاندازه  9/7با  

بار بهه ای یکدرختان هفتهگزارش شده اس..    مترمیلی

ته بها ای آبیاری شدند و تغذیه درختان سهاالروش قطره

گههرم تسههفر  250وژن )اوره(، گههرم نیتههر 500کههاربرد 

 گرم پتاسیم )سولفات پتاسیم( بهرای  500)سوپرتسفات( و 

برد هر درخ. انجهام شهد. در ایهن آزمهایش اثهرات کهار

هی و گلههد صههفاتروغههن معههدنی ولههک بههر برخههی 

با گلدهی بعی  )مانزانیال و بیوشیمیایی دو رقم زیتون  

بررسی قرار گرته.. قهرح   مورددر سال بارده  خضیری(  

های خهرد شهده بها قهرح پایهه صورت کرتایشی بهآزم

شهد. ارقهام   تکهرار انجهام  4های کامل تصادتی در  بلوک

بههه عنههوان خضههیری( سههطو )مههانزانیال و 2زیتههون بهها 

طو )صهفر س  4و غلظ. روغن ولک با    تاکتورهای اصلی

عنوان تهاکتور درصد(، به  5و    3،  1)شاهد: اسپری آب(،  

یهن آزمهایش از روغهن ی در نظر گرتته شهدند. در اترع 

ه شده از شرک. بهاوران زریهن مهژده اسهتفاده ولک تهی

پاشی ارقام زیتون با روغن ولهک در ابتهدای شد. محلول

لیتهری(  15زر )من ماه و با سهمپاش موتهوری اتومهایبه

قور انجام شد. میزان محلول مصرتی برای هر درخ. به

تعیین آغاز گلهدهی بازدیهد   ده.لیتر بود.    15متوسط  

اولهین روز شهرو  گلهدهی   روزانه از باک صورت گرت. و

شاخه در دهات مختله   5مشخص شد. در هر درخ.،  

آذین انتخاب شد و تعهداد گل  5انتخاب و از هر شاخه،   

هها اسهتفاده ها شمارش شد و از میانگین دادهگل در آن

، از آذین در شههاخهگیری تعههداد گههلشههد. بههرای انههدازه

 های پنج شهاخه در ههر درخه.نآذیمیانگین تعداد گل

ههای کامهل با شمارش تعداد گل  چنینهم  استفاده شد.

و   )از قری  مشهاهده زیهر بینوکهوالر و مشهاهده پهرچم

آذین و تقسیم این ر گلها در همادگی( و تعداد کل گل

 ههای کامهل مشهخص شهد.دو صف. بر هم، درصهد گل

 5تعهداد  آذین  ر و خشهک گهلگیری وزن تهبرای اندازه

و  ()ها دهدا کهرده شهاخه آذین ازلگه

سهاع. در   48پس از توزین با ترازوی دقی ، بهه مهدت  

گراد خشک شهده و بهرای انتیدرده س  72آون با دمای  

تههوزین  وزن خشههک )بههر لسههب گههرم( مجههدداًتعیهین 

گیری کربوهیهدرات دوانهه از برای انهدازهصورت گرت..

)ون ش عصاره الکلهی و معهرف آنتهررو

ده. رسم منحنی استاندارد از دی   استفاده شد.  (

، 5/62ههای صهفر،  گلوکز خالص اسهتفاده شهد و غلظ.

یتههر رم در لگههمیلی 2000و  1000، 500و  250، 125

بهه محلهول پایهه آن   درصهد  80گلوکز با اتزودن اتانول  

و استانداردها در قول مهو  ها  تهیه گردید. دذب نمونه

سنج مرزهی تهرابنفش قرازه. با دستگاه قی   625  

سهنجی گیری پهرولین آزاد بهه روش رن گردید. انهدازه

اه پس از اعمهال تیمهار دو م یک و  ()

اساس این روش بر واکهنش بهین معهرف   گرت..صورت  

اسهتخرا  ناین هیهدرین و آمینواسهیدها اسهتوار اسه..  

صهورت گرته. و دهذب رولین با روش عصهاره الکلهی  پ 

 ها، در قول مو   ومتری تاز توقانی نمونهاسپکتروتت

قراز. گردیهد. دهه. ترسهیم منحنهی اسهتاندارد   520

گهرم میلی  20و    10،  5،  5/2های صهفر،  غلظ.  پرولین،

پرولین با اتزودن آب مقطر به محلهول پایهه -در لیتر ال

ها، روی ربهوط بهه نمونههم آن تهیه شد و همه عملیهات

 برای تعیین محتوای کلروتیل ها نیز صورت گرت..آن

 و کلروتیل کل، یک و دو ماه پس از تیمهار، از روش  و  

اسهتخرا  استفاده شهد. ( )

 15تون انجام شد و روشناورها به مهدت ستفاده از اسبا ا

 ژیفیودور در دقیقههه سههانتر 5000دقیقههه در سههرع. 

و   663ی  هاناورها در قول مو شدند. میزان دذب روش
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سهنج )مهدل نانومتر بها اسهتفاده از دسهتگاه قی   646

 ، ساخ. شهرک. بهایوراد( قرازه.3000اسمارت اسپک  

) گردیههد. بهها اسههتفاده از رابطههه

و  ، کلروتیههل مقههدار کلروتیههل  (

 گرممیزان آن بر لسب میلی  آمد ودس.کلروتیل کل به

استخرا  هورمونبه گردید.  بر گرم وزن تازه برگ محاس

ها با اسهتفاده از روش کلروتهرم و اسید آبسیزیک دوانه

سهپس بها  (،) متانول صهورت گرته.

( با سهتون )مدل    ستگاه  تفاده از داس

بها   درصد متانول و با دتکتور    55، تاز متحرک  

زیک میزان هورمون اسهید آبسهی نانومتر 265قول مو  

 گیری شد.اندازه

   (  اتهزار آمهاری ) ها با استفاده از نرم تجزیه آماری داده 

کن و بها اند  ای آزمون چنددامنه نگین با روش و مقایسه میا 

در سطو التمال پنج درصد انجهام   اتزار  نرم

 اتهزار ه از نرمشد. ترسهیم نمودارهها بها اسهتفاد

.گرت. صورت

 نتایج و بحث 
 خصوصیات گلدهی و گل زیتون

ها نشان داد که روغن ولک تنها در مقایسه میانگین

شهد و در رقهم خضهیری در رقم مانزانیال باعث گلدهی  

های مختله  روغهن تیمار و تیمار با غلظ.شرایط عدم  

در پژوهشی که   (.1)ددول  ولک گلدهی صورت نگرت.  

درختهان بهادام رقهم   روی اثر روغن ولک بر گلهدهیبر  

صورت گرت.، نتایج نشان داد که کاربرد روغهن مامایی  

درصد اثری بر شکوتایی گل   15و    10،  5ولک به میزان  

کههاربرد  چنههینمه(.  ) اشهه.ند

روغن سویا در انگور رقم تخری رکود دوانهه را قهوالنی 

ای تنفسههی در اثههر کههاربرد کهرد. اتههزایش تجمههی گازهه

هی به تأخیر در شکسهتن تواند منتهای معدنی میغنرو

 ههها شههده باشههدها و عههدم شههکوتایی گلخههواب دوانههه

نزانیال، بها اتهزایش رقهم مها(. در )

صهورت موتقیه. آمیهزی وغن ولک، گلهدهی بهغلظ. ر

و   3صورت گرت.. در این رقم، تیمار درختان با غلظه.  

بها تودهه بهه ی شهد. درصد روغن ولک مودب گلهده  5

توان اظههار داشه. کهه می 1نتایج ارازه شده در ددول  

شهده، های گل تشکیلکلی گلدهی و کلیه ویژگیقوربه

درصهد،   3ا غلظه.  درختان رقم مانزانیال تیمارشده بدر  

 5داری متفاوت از شرایط تیمار با غلظ.  صورت معنیبه

ک، درصهد روغهن وله  3ه در تیمار  کقوریدرصد بود. به

آذین (، تعداد گل در گهل1/7)آذین در شاخه  تعداد گل

درصهد( بیشهتر از   26های کامهل )( و درصد گل4/29)

آذین در گهل  4ترتیب  لهک )بههدرصهد روغهن و  5تیمار  

ههای درصهد گل  15آذین و  گل در گل  33/19و  شاخه  

تهر و در رقم مانزانیال صهفات وزن    چنینهمکامل( بود.  

گهرم( و میلی  6/42و    2/132ب  ترتیآذین )بهخشک گل

درصهد  3گرم( در تیمهار  میلی  2/3و    1/8ترتیب  گل )به

 روغن ولک، برتر از سایر تیمارها بود.
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ها، رقم نقهش یسه میانگین دادهبا توده به نتایج مقا

ههای معهدنی نظیهر روغهن کاربرد روغنتأثیر    می درمه

درختان های مرتبط با گلدهی در ولک در بهبود شاخص

ه در رقههم خضههیری تیمههار کههیقورزیتههون داشهه.، به

درختان با روغن ولک، نتوانس. سبب تحریهک گلهدهی 

در درخ. شود. در رقم مهانزانیال، روغهن ولهک تنهها در 

رختان کمک کرد و مقادیر خاصی به القای گلدهی در د

نویهدبخش گلهدهی   اًباال بودن غلظ. روغن ولهک لزومه

ثیرگذاری روغن ولهک أ د. تمناسب در درخ. زیتون نبو

ن در شههاخه، تعههداد گههل در آذیاتههزایش تعههداد گههل در

آذین و تعداد گل کامل به دلیل نقش روغن ولک در گل

 انگیزی تعهدادو القهای گهلمین نیاز سرمایی درختان  أ ت

های گل باشهد. میهزان بهاالی وزن تهر دوانه  ازبیشتری  

در آذین و گل التمهاالً بهه دلیهل اثهر روغهن ولهک  گل

های گیاه اس.، آب در بات.کاهش میزان تعرق و لفظ  

آذین و گهل اتزایش در  میزان وزن خشک گل  چنینهم

ها و ههها از شهاختواند در نتیجه لرک. متابولی.نیز می

 ههها و بههه ها و گلنههههای درخهه. بههه سههم. دواریشههه

 های گیههاه باشههددلیههل انباشهه. مههاده خشههک در انههدام

ه های صهورت گرتته(. پژوهش)

روغههن ولههک عمههدتاً بههر بررسههی تههأثیر  در ارتبههاط بهها

انهد و تنهها خصوصیات کمی و کیفی میوه متمرکز بوده

بهادام، درصهد سهقط   در یک پهژوهش بهر روی درخه.

پاشهی روغهن ولهک در ه دنبهال محلولهای گل بدوانه

درصههد قبههل از مرللههه تههورم  15و  10، 5هههای غلظ.

 یش یاتهه.قههی مرللههه تههورم دوانههه اتههزا دوانههه و در

(. در پژوهشهی دیگهر، کهاربرد )

درصد بر روی درختان هلهو،    12و    6روغن معدنی با غلظ.  

سبب تر  باال  های زمان گلدهی شد و در غلظ. سبب تأخیر 

(. در تحقیه  ) ها شهدمرگ دوانهه

ک سبب گلدهی در درصد روغن ول  5و    3لابر غلظ.  

روغهن ولهک   درصهد  3یال شهد، امها کهاربرد  رقم مهانزان

روز   8/31مقداری زمان گلدهی را بهه تهأخیر انهداخ. )

درصهد(  7/25)پس از تیمار( و باعث ریزش بیشتر گهل  

ل و گل آذین مانند تعداد گل هها شد، اما سایر صفات گ

ها در ایهن تیمهار بهه و وزن تر و خشک گل آذین و گل

در مهورد کهاربرد   اری برتر بود. بررسی دیگهریلحاظ آم

بر روی درختان زردآلو نشان داد، بها تیمهار   روغن سویا

روغن سویا زمان گلدهی شش روز نسب. به تیمهار شهاهد  

چنههین کههاربرد  هم   (. اتتههاد )   عقههب 

روغن سویا بر درختان بادام، زمان گلدهی را دو روز نسهب.  

(.  ه تأخیر انهداخ. ) به تیمار شاهد ب 

های مختل  نشان داده اس. که اثهر  مقایسه نتایج پژوهش 

های معدنی بر گلدهی به عواملی نظیر نهو  و میهزان  روغن 

و نو  ارقهام و گیاههان  روغن، زمان کاربرد، شرایط محیطی  

 بستگی دارد. 

 خصوصیات بیوشیمیایی جوانه و برگ

کربوهیدرات جوانه

ولک و ارقام زیتون بررسی برهمکنش تیمار روغن با  

ن کربوهیهدرات دوانهه، مشهخص شهد کهه رقهم بر میزا

درصد روغن ولک،   3خضیری در شرایط تیمار با غلظ.  

گرم بر لیمی  68/78یزان کربوهیدرات دوانه )باالترین م

گرم( را داش.. در تیمار شاهد در هر دو رقهم خضهیری 

گرم میلی  15/63انزانیال )گرم بر گرم( و ممیلی  98/59)

آمد. دسهه.ههیههدرات ببههر گههرم( کمتههرین میههزان کربو

گیری شهده ههر بین میزان کربوهیدرات اندازه  چنینهم

 5در شرایط تیمار با غلظ.  دو رقم زیتون مورد بررسی  

دار آماری مشهاهده نشهد وغن ولک تفاوت معنیدرصد ر

   (.1)شکل 

اقهدام بهه درختان عمدتاً در انتههای تصهل رویشهی 

های انهدامها در  ی مانند کربوهیهدراتانباش. مواد غذای

ها بهه شهکل نشاسهته در کننهد و کربوهیهدراتخود می

عنوان گهردد تها بههها اندوخته میهایی نظیر دوانهاندام

سهتفاده قهرار تصل رشدی ددید مهورد امنبی انرژی در  

 (.گیرد )

 

 

 

 
Figure 1. The effect of volck oil treatments on 

bud carbohydrates content of olive cultivars 
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نظهر آمده چنهین بهه  دسه.ایج بهی بهه نتهبا نگهاه

 5و    3ههای  رسد که کهاربرد روغهن ولهک در غلظ.می

ه سهرما در درصد و در هر دو رقم در تلقهین واکهنش به

ها در شده و مودب انباش. کربوهیهدراتگیاه مؤثر واقی

های ها شده اس.. اثر تحریک کننده کاربرد روغندوانه

ان کربوهیهدرات پاشی بهر میهزمعدنی به صورت محلول

رختان اسپری شده ممکن اس. بهه های دکل در دوانه

ههای قور مسهتقیم و یها غیرمسهتقیم، بهه دلیهل آنزیم

بها سهاخ.   یایی مرتبطخاصی باشد که ترایندهای شیم

 (.)  کنندین مواد را تعال میا

 جوانه  هورمون  
م و در بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل نو  رقه

 های مختل  روغن ولک بر میزان هورمهون  غلظ.
 دوانه، مشخص شد تشکیل غلظ. باالی هورمون  

دهی قبل از گله  های رقم مانزانیال وط به دوانهتنها مربو
بوده و در رقم خضیری هورمهونی تشهخیص داده نشهد 

در رقم مانزانیال بها   ،2شکل  ایج  (. با توده به نت2)شکل  
نیهز   اتزایش غلظ. روغن ولک، میهزان هورمهون  

تودهی داشه.. بسهیاری از تحقیقهات بهه اتزایش قابهل
ها اشهاره و رکود دوانه  های درونیارتباط میان هورمون

ن داده اسهه. کههه میههزان غلظهه. حقیقههات نشههادارد. ت
د، های گل، قبل از شکستن رکودر دوانه  هورمون  
) ها بهودز زمان شهکوتایی دوانههبیشتر ا

به عنوان هورمون مهم دخیل در   (. هورمون  
اتی شود و بسیاری از اتقاتترآیند رکود گیاه شناخته می
با میزان این   دهدرخ می  که در دوران رکود در درختان

هورمون در ارتباط اسه.. بها نگهاهی بهه نتهایج لاصهل 
روغن ولک بهر اتهزایش تأثیر    هشود ک. میچنین دریات

های میزان این هورمون در رقم مانزانیال با کاربرد غلظ.
درصههد رخ داده اسهه.،  5و  3درصههد یعنههی  2بههاالتر از 
یتهون زایش سنتز این هورمهون در درخه. زبنابراین ات
های باالیی از روغن ولک اسه.. در رقهم ند غلظ.نیازم

برد روغهن کارتأثیر   تح.  خضیری میزان هورمون  
های بین دو ولک قرار نگرت. که التماالً به عل. تفاوت

ههای معهدنی کاربرد برگی روغنتأثیر    رقم اس.. بررسی
داد که کهاربرد ایهن  در رکود دوانه درختان سیب نشان

زان هورمون اسهید آبسهیزیک در ها بر میندسته از روغ 
) دار نبهودگیاه، از نظهر آمهاری معنهی

.)   

 پرولین برگ
های گیاههان در پرولین ترکیبی اس. که در واکنش

یابد. پهرولین بها های مختل  اتزایش میموادهه با تنش

نسههیل آب و زدودن تعههدیل اسههمزی باعههث کههاهش پتا

و به لفهظ شهرایط پایهدار   اکسیژن شدههای تعال  گونه

(. با تودهه کند )در گیاه کمک می

 کمترین میزان پرولین برگ در تیمار شاهد  ،3به شکل  

ترتیب در رقههم گههرم در گههرم بهههمیلی 17/0و  16/0)

خضیری و مهانزانیال( در ههر دو رقهم بهه دسه. آمهد و 

ا زانیال(، بهر هر دو رقم زیتون )خضیری و ماند  چنینهم

اتزایش غلظ. روغن ولک، میهزان پهرولین بهه صهورت 

کههه بیشههترین یقورتهه.، بهای اتههزایش یاماللظهههقابل

درصههد بههرای رقههم  5میههزان پههرولین بههرگ در غلظهه. 

گهرم بهر گهرم و در رقهم میلی  39/0مانزانیال به میهزان  

 م ثب. شد.  گرم بر گرمیلی 26/0خضیری به میزان 
 

 

 

 
 

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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همهه تیمارههای روغهن ولهک، میهزان   در  چنینهم
رت پههرولین ثبهه. شههده بههرای رقههم مههانزانیال بههه صههو

ری بههاالتر از رقهم خضههیری بههود کهه ایههن امههر دامعنهی
دهنده تفاوت پاسخ ارقام زیتهون بهه تیمهار روغهن نشان

باشد. اتزایش در میزان اسهیدآمینه پهرولین در ولک می
ز تیمار با انیال پس اهای هر دو رقم خضیری و مانزانهدو

تواند به دلیهل اتهزایش لرکه. عناصهر روغن ولک، می
دار به سم. ترکیبات نیتروژن  نیتروژن و  معدنی به ویژه
(. تحقیقهات هها باشهد )نقاط رشد و برگ

دیگر در مورد کاربرد برگی روغن ولک در انگور بیدانهه، 
ا شهاهد را داری بپرولین گیاه تفاوت معنی  از نظر میزان
 (.نشان نداد )
 مههانزانیال نیههز نشههان داد کههه رقههم 2دههدول نتهایج 

گرم بر گهرم( میلی 403/0درصد )  3تیمارشده با غلظ.  
گرم بر گرم( روغن ولک در دو میلی  412/0درصد )  5و  

ان پهرولین ماه پس از اعمال تیمار دارای بهاالترین میهز
تمهام   در  2دهدول  ج  دهه بهه نتهایبا تو  چنینهمبودند.  

گیری در هر دو رقم خضیری و مانزانیال بها مرالل اندازه
. روغههن ولههک، میههزان پههرولین اتههزایش اتهزایش غلظهه

ههای مختله  غلظ.تهأثیر  داری را داش.. بررسیمعنی
بهودن مهؤثر    روغن ولک در قول آزمایش نیهز نمایهانگر

ش تولید ولک در هر دو رقم از قری  اتزایکاربرد روغن  
باشهد و بها ولین تها دو مهاه پهس از اعمهال تیمهار میپر

ان انباشهه. مههاردهی میههزگذشهه. دو مههاه از مرللههه تی
پرولین نسب. به ماه اول اتزایش بیشتری پیدا کهرد. در 

های محققین دیگر اعالم شده اس. که نیتروژن گزارش
ها در ز شهدن دوانههها قبهل از بهاذخیره شده در ریشه

ها و  نقهاط رشهد شهاخهشهد بهه سهم.  ابتدای تصل ر
شود و التماال ارتباقی بین وبعی. رکهود و منتقل می

ها ودهود یدهای آمینهه غالهب در دوانههیزان کل اسهم
(.دارد)

کلروفیل برگ  
ههای کلروتیهل در ویژگی  ،3دهدول  مطاب  با نتایج  
ی بهاالتر دارز اعمال تیمار به صورت معنییک ماه پس ا

، ز دوماه پس از اعمال تیمهار بهود و میهزان کلروتیهل ا
پهس از اعمهال تیمهار کل دو ماه  و کلروتیل    کلروتیل  

درصد نسب. به یک   03/38و    60/42،  30/35ترتیب  به
دار داشه.. در ماه پهس از اعمهال تیمهار کهاهش معنهی

ن ولهک بهر میهزان های مختله  روغهبررسی اثر غلظ.
روتیهل کهل، نیهز مشهخص و کل  تیل  ، کلروکلروتیل  

گردید که با اتزایش غلظ. روغن ولک،  میزان کلروتیل 
   (.4)شکل ای داش. ابل ماللظه، اتزایش ق
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Figure 4. The effect of volck oil treatments on 

chlorophyll a 

 
ار شهاهد کمتهرین میهزان رچه در تیمهبه عبارتی اگ

 گرم بر گرم( گزارش شد امها درمیلی  40/0)  کلروتیل  
درصههد  5غلظهه. روغههن ولههک یعنههی غلظهه. بههاالترین 

گهرم بهر گهرم( میلی  43/0)  بیشترین میزان کلروتیل  
 بههین میههزان کلروتیههل  چنههینهممشههاهده شههد. 

درصد روغن ولک تفهاوت   3و    1در غلظ.  آمده  دس.به
(. در پژوهشهی در 4نداشه. )شهکل    داری ودهودمعنی

سهفید،   پاشی روغن ولک بهر انگهور بیدانههمورد محلول
ثیری بهر میهزان أ رگیری ایهن روغهن، بهه تنههایی تهبکا

نداش. ) و کلروتیل  کلروتیل 
هههای کههاربرد غلظ.تههأثیر  (. در تحقیهه  لابههر

ن ممکه وتیل   روغن ولک در اتزایش میزان کلرمختل
اس. به دلیل ایجاد الیه محاتظتی توسط این روغن بهر 

تهأثیر   روتیل تح.ز تخریب کلسطو برگ و دلوگیری ا
هههای کههاربرد روغن چنههینهم شههرایط محیطههی باشههد.

معههدنی از قریهه  کههاهش از دسهه. دادن آب توسههط 
بولیکی و ههای متهاهای گیاه، مودب ادامهه تعالی.بات.

ها در و دوانهههها  م. برگتحرک عناصر مغذی  بهه سه
 شهودمی  تری نسب. به زمان کاربرد تیمارهامدت کوتاه

(. همین امهر ممکهن اسه. سهبب )
تراهم شدن عوامل الزم ده. سهاخ. ادهزاک کلروتیهل 
شههده باشههد. در منههابی بیههان شههده اسهه. کههه اثههرات 

بهر تهأثیر    تان از قریه تیزیولوژیکی روغن ولک بر درخ

تهأثیر   راین این اثرات به شدت تح.باشد. بنابتنفس می
عمهال های پهس از ادمای غالب محهیط در قهی هفتهه

هها نشهان داده اسه. قرار خواهند گرت.. پژوهش  تیمار
دماهای باال در قی روز )مانند شهرایط اواخهر زمسهتان 

ههوازی خوزستان( ممکن اس. باعث ایجهاد شهرایط بی
الکهل یطی تولیهد  ها شود. در چنین شرا. در دوانهموق

تواند لساسی. دهد و این شرایط میها رخ میدر دوانه
های متفاوت به تیمار بها العملبروز عکس   ها را دردوانه
 های معدنی در قی دماهای باال تودیه کند.روغن

 گیری نتیجه 
بر اساس نتایج، در رقهم مهانزانیال در تحقی  لابر،  

درصهد،   5و    3پاشی روغن ولک با غلظ.  محلولپس از  

آذین در شههاخه، گههل در گلههدهی رخ داد و تعههداد گههل

 ر،س از تیمهاوز گلهدهی پهآذین، گل کامل، تعهداد رگل

درصد ریزش گل، وزن تر و خشک و میهزان آب گهل و 

درصد   3آذین در تیمار کاربرد روغن ولک در غلظ.  گل

در ههی  یهک از درصد بود. در رقم خضیری  5بیشتر از  

اق نیفتهاد. میهزان گلهدهی اتفه های روغهن ولهکغلظ.

پاشی درختان با روغن کربوهیدارت دوانه پس از محلول

داری پیهدا کهرد و غلظ. اتزایش معنهیدر هر سه    ولک

در هر دو رقم روند تغییرات ایهن صهف. اتزایشهی بهود. 

دوانه در   بکارگیری روغن ولک بر میزان هورمون  

 3ههای  غلظ.  آن درتأثیر    واقی شد ومؤثر    یالرقم مانزان

درصد بود. میزان پرولین برگ در هر دو رقم پس از   5و  

مهاه بعهد از   2ظ. و تها  ر هر سه غلکاربرد روغن ولک د

اعمال تیمار اتزایش یات.. میزان کلروتیل برگ پهس از 

ماه از اعمال تیمار کاهش پیدا کهرد و میهزان   2گذش.  

روغن معدنی ولک غلظ. تیمار بادر هر سه  کلروتیل 

 .  تزایش یات.ا

 سپاسگااری 
ین پژوهش بر اساس تأمین مالی از قری  پژوهانهه ا

وسهیله از معاونه. پژوهشهی   . و بهه ایهنانجام پهذیرت
 گردد.دانشگاه شهید چمران اهواز تشکر و قدردانی می
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