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نبالي، فيشمي، (به منظور بررسي و شناخت جنبه هاي مرفوفيزيولوژيك و آناتوميك، شش رقم زيتون 

ار برده شده طرح آزمايشي بك.  شدانجاماين آزمون تحت تنش خشكي ) آربكين، زرد، گوردال و روغني

در سه )  مگاپاسكال‐٥/١( كامل تصادفي با دو تيمار شاهد و تنش يفاكتوريل در قالب طرح بلوک ها

فاكتورهاي مورد بررسي در اين پژوهش، سطح برگ، سطح ويژه برگ، زاويه برگ نسبت به . تكرار بود

ي نسبي آب برگ ساقه ساقه، تعداد برگ، طول و تعداد شاخه ها، تعداد روزنه، قطرساقه، محتو

(RWC) پتانسيل آب برگ ،(LWP) كمبود اشباع آب ،(WSD) و ظرفيت آب  (WC)در .  بودند

 مشاهده ي تيمار شاهد و تنش تفاوت چندان(SLA)ن  سطح برگ و سطح ويژه برگ ياين بررسي ب

كه در رقم بطوري. در فاكتور زاويه برگ با ساقه از نظر آماري اختالف معني دار نشان داده شد. نگرديد

همچنين تعداد برگ ها تحت تاثير تنش . نبالي نسبت به ديگر ارقام تغييرات زاويه برگ آن كمتر بود

خشكي كاهش يافت و ريزش برگ در گياهان تحت تنش مشاهده نگرديد، بطوريكه افزايش تعداد برگ 

. سازي گياه را نشان مي دهددر ارقام نبالي و آربكين نسبت به ديگر ارقام كارآيي بيشتر فتوسنتز در ماده 

ن و نبالي كمتر ين ارقام آربکيبنابرا. تعداد شاخه و به تبع آن طول شاخه تحت تاثير تنش كاهش يافت

در بررسي تعداد روزنه ها مشخص شد كه با اعمال تنش خشكي . تحت تاثير تنش خشكي قرار گرفتند

. در ارقام گوردال و روغني كامالً مشهود بودافزايش تراكم روزنه . بر تراكم روزنه ها افزوده شده است

 وضعيت آبي گياه زيتون نشان مي دهد، مقاومت به خشكي به دليل باال بودن پتانسيل آب برگ و يبررس

ن بودن كمبود اشباع آب در ارقام نبالي، گوردال و زرد در مقايسه با ييش محتوي نسبي آب و پايافزا

  .خوردار بودند نسبت به خشكي بريشتريديگر ارقام ب

  
   آب برگ، ي نسبي کمبود اشباع آب برگ، محتو،ل آب برگيتون، پتانسي ز:يدي کليواژه ها

  ژه برگيسطح و                             

  
  مقدمه

امروزه كمبود آب يكي از محدوديتهاي توسعه كشاورزي 
اي در  اين مسئله بطور فزآينده. در دنيا محسوب مي شود

 درحال ،ان كه در گذشته كم اهميت بودمناطقي از جه

ده يحاضر  بواسطه تغييرات آب و هوايي حائز اهميت گرد
هاي  مورد توجه بهبود عوامل كشت و كار و ژنوتيپ نكته.است

يكي از  .باشدگياهي براي مناطق مستعد خشكي مي
و  راهکارهاي مهم براي كشاورزي استفاده از ارقام مقاوم
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 است كه بتوان مقاومت گياهان را بكارگيري مكانيسم هايي
نسبت به كمبود آب در مناطق خشك و نيمه خشك ايران 

، ياهان در مقابل کم آبين واکنش گياول. )٩ (افزايش داد
يكي از پاسخ هاي گياهي در .  آنها استيشيکاهش رشد رو

شرايط تنش خشكي، تغييرات مرفولوژيكي مي باشد كه گياه 
اين تغييرات .  زنده نگه مي داردرا در برابر شرايط نامساعد

شامل كاهش در اندازه برگ، پيچيدگي برگ، تراكم برگ، 
روزنه هاي فرو رفته، تجمع مواد موسيالژي و ديگر 

هاي ثانوي در مزوفيل و افزايش ضخامت مزوفيل  متابوليت
تنش خشكي خصوصيات رويشي درختان زيتون  ).۵(است 

ين خصوصيات ارتفاع، را تحت تاثير قرار مي دهد از جمله ا
وزن تر و خشك اندام ها، تعداد و سطح برگ ها را مي توان 

 يتون بومي پنج رقم زي که بر رويشي در آزما.)٩(نام برد 
ن ي انجام شد ا) و زردي، شنگه، ماري، دزفوليروغن(ران يا
  و روزه قرار گرفتند١٢ و٦، ٢ يارير دور آبي تحت تاثاهانيگ

 روزه ١٢مار يک اندام ها در تد که وزن خشيمشاهده گرد
).  ٢٦( دار نشان داد ي معن اختالفگري ديمارهاينسبت به ت

پايين نگه  دهد، ياهان نشان مي گيت آبي وضعيبررس
داشتن پتانسيل آب برگ سبب مقاومت در برابر تنش 
خشكي مي گردد و درخت زيتون از جمله گياهاني است كه 

تانسيل آب برگ مي در هنگام خشكي با پايين نگه داشتن پ
کن در يل). ٢٩(تواند در برابر تنش خشكي مقاومت نمايد 

ل آب برگ، يگر، همزمان با کاهش پتانسيوه ديدرختان م
ل آب برگ يرد و در پتانسي گيبسته شدن روزنه شدت م

ن کاهش ي بنابرا. )٦(شود ي مگاپاسکال بسته م‐٥/٢ تا ‐٥/١
ت به علت تون ممکن اسيل آب برگ در زيشتر پتانسيب

 روزنه جهت انجام فتوسنتز تحت يباز نگه دارباالي قدرت 
از طرفي در طول تنش  .)٢( باشد يط تنش خشکيشرا

خشكي پتانسيل آب برگ، محتوي نسبي آب، فتوسنتز 
. )٣(يابد  بطور قابل توجهي كاهش ميCO2خالص، تثبيت 

بعضي تفاوت ها ميان ارقام زيتون در ارتباط با توانايي آنها 
 يکم ّآببراي سازش و توليد مواد فتوسنتزي تحت شرايط 

هاي سازگاري از مهمترين مكانيسم. تمشاهده شده اس
درختان به شرايط كم آبي پديده تنظيم اسمزي است كه در 

 . گزارش شده است پسته، ليمو، هلو، بادام وتوني زدرختان
-اين پديده سبب مقاومت گياهان تحت شرايط تنش مي

سازگاري گياهان در برابر خشكي گر يدمكانيسم  ).٢١(گردد 
اين تركيبات داراي وزن مولكولي .  است محلولتجمع مواد

پايين و حالليت باال هستند و در غلظت باال غيرسمي 
هاي پلي ها، تركيبن محلول ها شامل بتائينيا. باشند مي

ها مانند مانيتول، سوربيتول، تري هالوز و  اولها و كربوهيدرات
 يمحلول ها). ٢٥( باشند ييدهاي آمينه مانند پرولين ماس

 .سازگار تجمع يافته در گونه هاي گياهي متفاوت هستند
 يدرات هايزان کربوهيگزارش کرد که، م) ١٣٨٢ (يارج

شن متفاوت بود ي با رقم ميديتون رقم بلياه زيمحلول در گ
 محلول، نقش يدارت هايزان کربوهيش در ميو افزود که افزا

ب يجاد شيت اي و در نهايل اسمزي در کاهش پتانسيمهم
ش جذب ياه و خاک دارد و سبب افزاين گيغلظت مناسب ب

همچنين نياز آبي درختان زيتون بستگي به  . گردديآب م
رقم و مرحله رشد آنها دارد و ارقام مختلف پاسخ هاي 

به اين منظور شش رقم زيتون  ).٨(دهند متفاوت نشان مي
  مورد متفاوتي در تحمل به خشكي داشته اندهايكه قابليت
تعيين توانايي ، هدف از اين بررسي. است قرار گرفته استفاده

 خشكي بوسيله  در برابرگياهان جوان زيتون به سازگاري
اعمال تيمارهاي مختلف تنش كمبود آب به منظور شناخت 

ن يل در اي دخي و مرفولوژيولوژيزي فيهازميتر مکانقيدق
  . ر بوده استکا و ساز

  
  اهمواد و روش

به منظور بررسي اثرات تنش خشكي شش رقم زيتون 
شامل نبالي، فيشمي، آربكين، زرد، گوردال و روغني بر 

 كامل ياساس آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوک ها
و ) آبياري كامل(تصادفي در سه تكرار با دو تيمار شاهد 

تنش ( متناوب با سه دوره)  مگاپاسکال‐٥/١(تنش خشكي 
در اين .  مورد ارزيابي قرار گرفت)1 مجددياري و آبيخشک

 که  شده نهال دوساله استفاد٣٦پژوهش از هر رقم تعداد 
با  يني امام خمين الملليش در گلخانه دانشگاه بين آزمايا

 و ٨٢/١٧ب ي حداقل و حداکثر به ترتيط متوسط دمايشرا
 آن داخل يازان رطوبت هوي گراد و مي درجه سانت٥/٣٦
  .انجام  گرفت درصد ٣١ تا ٢٢ن يب

                                                                               
1. Recovery 
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خاك مورد استفاده تركيبي از ماسه، خاك زراعي و مواد 
براي ارزيابي رطوبت خاك .  بود١: ١: ١آلي به نسبت 

 استفاده 1ها و اعمال تيمارهاي آبياري از بلوك گچي گلدان

 زاني م بار تنظيم و سپس‐١٥دستگاه تحت فشار . گرديد
ي قرائت شد و اين رطوبت به عنوان مبناي رطوبت بلوك گچ

محتوي آب ). ٨(تعيين زمان آبياري در طول دوره رشد بود 
و وزن خشك نمونه ها ) اشباع(خاك از طريق تفاوت وزن تر

بعالوه با  ).٢٣(نسبت به وزن تر اوليه محاسبه گرديد 
 پتانسيل آبي خاك در دو 2استفاده از دستگاه صفحه فشار

 ظرفيت زراعي طهبه ترتيب درصد نق( بار ‐١٥ و ‐٣/٠نقطه 
. ش تعيين شدي مورد آزمايدر گلدان ها) و نقطه پژمردگي

 ١٦ بار حدود ‐٣/٠محتوي آب خاك گلدان در پتانسيل آب 
اين .  درصد بود٥ بار حدود ‐١٥درصد و در پتانسيل آب 

پژوهش در طي فصل تابستان به منظور بررسي اثرات تنش 
 كه تحت ياهاني گي فيزيولوژيکهاي رويشي و  صفتبر

اندازه . تيمارهاي مختلف واقع شده بودند، انجام گرفته است
گيري پتانسيل آب برگ و ميزان نسبي آب بطور همزمان 

پتانسيل آب برگ توسط دستگاه اطاقك . دي گردي ميبررس
 و كمبود 5 ، محتوي آب4 و ميزان نسبي آب برگ3فشار

، وزن خشك (WF)ر برگ  با استفاده از وزن ت6اشباع آب

(WD) و وزن تورژسانس برگ (WT)شديري اندازه گ  
به منظور برآورد تعداد روزنه ها در واحد سطح برگ،  ).٢٧(

 استفاده ٤٠٠ با بزرگ نمايي Olympus ياز ميكروسكوپ نور
 نقطه هر ٢ ‐٣شد و براي هر نمونه تعداد روزنه موجود در 

). ۱۷(د يگردمارش مترمربع ش  ميلي٤٢/٠كدام به مساحت 
هاي هر رقم بطور جداگانه بوسيله دستگاه سطح برگ نهال

Leaf Area Meterها به  تعيين گرديد و پس از آن نمونه
 درجه سانتي گراد خشك ٨٠ ساعت در داخل آون ٤٨مدت 

م مساحت برگ به ي از تقس(SLA)شد و سطح ويژه برگ 

                                                                               
1. Gypsum Block. (Eijkelkamp 14.22مدل ) 
2. Pressure Plate 
3. Pressure Chamber (Bomb) 
4. Relative Water Content = (WF-WD)/(WT-WD)×100 
5. Water Content = (WF-WD)/WF×100 
6. Water Saturate Deficit = (WT-WF)/WT×100 

آمد بدست   متر مربع بر گرميوزن خشک آن برحسب سانت
)١٣.(  

اندازه گيري صفات رويشي مانند اندازه شاخه اصلي و 
توسط متر، كوليس و ... فرعي، قطر ساقه ها و زاويه برگ و 

ها از نرم براي تجزيه و تحليل داده. نقاله انجام گرفت
ها از  استفاده شد و مقايسه ميانگينSASافزارهاي آماري 

 استفاده Excelار افزآزمون دانكن و براي رسم منحني از نرم
  .ديگرد

  
  ثج و بحينتا

  سطح برگ و سطح ويژه برگ

فاكتور سطح برگ ن ها،  يانگيسه ميبر اساس جدول  مقا
% ١در طي سه مرحله تنش خشكي متناوب در سطح 

 معني دار دارد و بين ارقام مختلف زيتون در طي  اختالف
تنش خشكي در مقايسه با شاهد اختالف مشاهده شد ولي 

بطوريكه بيشترين . دار بين آنها وجود نداردمعنيتفاوت 
، يميزان سطح برگ به ترتيب در ارقام گوردال، زرد، نبال

در پژوهش حاضر تنش .  و آربكين بوديشميروغني، ف
.  را کاهش دادي سطح برگ هر شش رقم مورد بررسيخشک

 درختان ي بر رويش سه ساله ايج آزمايج با نتاين نتايا
ب ي که سطح برگ درختان جوان به ترت7نايتون رقم کوراتيز

 ٢٩ و٣٨ ، ٣٧ ي بعد از تنش خشکي متواليهادر سال
از آنجائيكه  ).١٩(از شاهد بود، مطابقت دارد  درصد کمتر

ش برگ و يسطح برگ بوسيله مرفولوژي ساقه، سرعت افزا
اندازه بالقوه برگ تعيين مي شود، اثر خشكي بر روي اين 

قابليت كنترل سطح . ير خواهد دادعوامل سطح برگ را تغي
برگ مكانيسم مهمي است كه يك گياه تحت تنش خشكي 

 ياز طرف). ٤(كند بوسيله آن بر مصرف آب اعمال كنترل مي
 گزارش كردند كه، در گندم سطح )١٩٨٨(نتر و همكاران يو

برگ شاخص مناسبي براي ارزيابي مقاومت به خشكي 
ترين تاثير را روي  در اين آزمايش كمبود آب بيش.نيست

كاهش سطح برگ در مقايسه با ديگر پارامترهاي رشد 
 در ارقام (SLA)داشته است و همچنين سطح ويژه برگ 

 تحت تاثير تنش قرار گرفت و با افزايش شدت يمورد بررس

                                                                               
7. Coratina 
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بطوريكه كمترين كاهش . دار نشان داد تنش، كاهش معني
 ارقام در سطح ويژه برگ در گياهان تحت تنش به ترتيب در

  مشاهده ي، زرد و نبالين، روغني، گوردال، آربکيشميف
  . گرديد

  سبت به ساقه زاويه برگ ن

ن شاخص زاويه برگ زيتون نسبت يانگيسه ميجدول مقا
 دهد که، بين تيمار شاهد و تنش خشكي يبه ساقه نشان م
در پژوهش . وجود دارد% ١ دار در سطح ياختالف معن
، يب ارقام نباليبه ترت ياهان تحت تنش خشکيحاضر گ
 نسبت يه کمترين زاوي، زرد و آربکي، روغنيشميگوردال، ف

اند   منتشر کردهيپژوهشگران گزارش مشابه. به ساقه داشتند
 قبل از بارندگي در شرايط 1تون رقم كرونايكييکه، در ز

 آب ي درجه با محتو٨/٢٦تنش زاويه برگ نسبت به ساقه 
 ١/٤٠گي زاويه برگ ها کن بعد از بارندي درصد، ل٧/٣٧

 ين بررسيهم. )٢٢( درصد بود ٧/٩٧ آب يدرجه با محتو
). ۱۲( گزارش شده است ي و تجارتي وحشي انگورهايبرا

 هرگونه تغيير زاويه برگ  توان اظهار داشت که،ين ميبنابرا
مي تواند در واكنش نسبت به تشعشات كامالً موثر باشد، 

ابستان به صورت تون در فصل تي جوان زيژه برگ هايبو
 متراکم ين برگ ها با کرک هايري هستند و سطح زيعمود
ش يت موجب افزاين وضعيده شده است که احتماال ايپوش

  ). ٢٢( شود ي ميمقاومت در برابر تنش خشک
  عداد برگت

مار و ي رقم، تيها فاكتور، برگ تعداد شاخصي با بررس
ارقام ن پژوهش يدر ا. معني دار شده است% ١زمان در سطح 

 زرد به  و روغني، گوردال، فيشمي،ي نبالآربكين،زيتون 
ترتيب داراي بيشترين تعداد برگ در طي سه مرحله 

در اين بررسي ريزش برگ در گياهان تحت  .آزمايش بودند
اي شدن سطح برگ و   مشاهده نشد، ولي لولهي خشکتنش

ط تنش ي در شرا.كم شدن زاويه برگ ها كامالً مشهود بود
س و يونيا. ن برگ را دارا بودنديشترين بيقم آربک ريخشک

                                                                               
1. Koroneiki 
2. Arbeqeuin 
3. Blanqeuta 
4. Cobrancosa 
5. Manzanila 
6. Negrinha  

سه يمقا( ي صفت مرفولوژيدر گزارش) ٢٠٠٣(همکاران 
، ۳وتاي، بالنک۲نيتون آربکيپنج رقم ز) تعداد برگ
ط تنش ي را در شرا۶ها تيگري و ن۵الي، مانزان۴کوبرانکوسا

داد  نشان ين بررسيج اينتا. ش قرار دارندي  مورد آزمايخشک
 بهم فشرده و يل داشتن کرک هاين به دليبکرقم آر ،که
 يگر ارقام در مقابل کم آبي کوچکتر نسبت به ديهابرگ

ج گرفته شده در ين گزارش با نتايا. شوديمحافظت م
هاي كوچك و اغلب وجود برگ .پژوهش حاضر مطابقت دارد

هاي فرو هاي زياد، روزنهضخيم با كوتيكول ضخيم، كرك
ره از خصوصيات گياهان خشكي رفته، پيچيدن برگ و غي

  ).١٥ (پسند مناطق مديترانه مي باشند
  شاخص ارتفاع و تعداد شاخساره

در پژوهش حاضر ارتفاع نهال ها و تعداد شاخساره تحت 
 و يکه ارقام نباليبطور. است دا کردهي کاهش پيتنش خشک

 تحت يشمي، گوردال و فيگوردال کمتر از ارقام زرد، روغن
مار شاهد و تنش ير تيتاث. قرار گرفته اند ير تنش خشکيتاث

 دار بود اما يمعن% ٥ بر صفت ارتفاع شاخه در سطح يخشک
پژوهشگران . دار نبوديدر شاخص تعداد شاخه معن

اه و حجم ي منتشر کرده اند که ارتفاع گي مشابهيها گزارش
 ي تنش خشکيمارهايتون رقم کاالمون در تيتاج درختان ز

). ١٨(افت ي کاهش يداريطور معنسه با شاهد بيدر مقا
ب در اثر تنش ي سيهادار ارتفاع نهالين کاهش معنيهمچن
از . گزارش شده بود) ١٩٩٧( توسط تردر و همکاران يخشک
اظهار داشتند که، تنش ) ٢٠٠٠ (و همكاران ويچي ديطرف

خشكي طوالني مدت بر روي درخت زيتون باعث مي شود، 
ابد كه اين را يك يهش قسمت تاج درخت بطور تقريبي كا

  . مكانيسم تدافعي براي غلبه بر تنش خشكي دانسته اند
  هاتعداد روزنه

تيمار آبياري اثر ن ها، يانگيسه ميمطابق جدول مقا 
 ي ها تعداد روزنهکهي بطور.داري بر تعداد روزنه داشتمعني

گياهان شاهد در مقايسه با گياهان تحت تنش داراي 
 يبود و با اعمال تنش خشک% ١ح اختالف معني دار در سط

 تراکم ين بررسيدر ا. ها افزوده شده استبر تراکم روزنه
ر ارقام يشتر از ساي و زرد بيها در ارقام گوردال، روغنروزنه
تون يها در زش تراکم روزنهيدهد افزايها نشان ميبررس. بود
ل ي از داليکين يباشد و همچنيل کنترل بهتر تعرق ميبه دل
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 کوچک شدن يط تنش خشکيها در شراش تراکم روزنهيافزا
 روزنه يشتري شود، تعداد بيها است که باعث ماندازه سلول

ناژه و همکاران يگزارش ا ).۵(رند يدر واحد سطح قرار گ
 و 1يتون مسکي دو رقم زيسم دفاعيدرباره مکان) ٢٠٠٦(

 دهد که، در رقم ي در برابر کمبود آب نشان م2يشمالل

ن ياد و روزنه ها فشرده هستند که اي کرک برگ زيشمالل
 از يارير بسي نظ.موضوع با پژوهش حاضر مطابقت دارد

اه فقط در سطح پايين برگ قرار ين گيدر ا هااهان، روزنهيگ
ز در كنترل حفظ آب يدارند كه ممكن است اهميت خاصي ن

  ).٥(برگ داشته باشند 
  قطر ساقه

پژوهش حاضر تحت قطر ساقه ارقام مختلف زيتون در 
 با روند تاثير زمان اختالف معني دار  وتاثير تنش قرار گرفت

 نشان مي دهد ينتايج اين  بررس. بين ارقام مشاهده گرديد
ش اختالف معني داري از ي گياهان ارقام زيتون مورد آزما،كه

نظر قطرساقه دارند و مشخص شد ارقام آربكين، زرد، نبالي، 
به ترتيب بيشترين قطر ساقه را ، گوردال و فيشمي يروغن

 ها از جمله ياندازه گيري رشد در بسياري از بررس. داشتند
تنش خشكي، اطالعات مفيدي را درباره واکنش گياهان در 

) ١٩٩١(ولو و همكاران يماگل .اين شرايط فراهم مي كند
 رقم  محيط تنه در پنج وگزارش كردند، ارتفاع نهال زيتون

 در )7کاياتي و ما6راناي، ات5، نوسالرا4الماتا، کا3آسکوالنا(تون يز

شرايط تنش خشكي  باعث كاهش رشد قطري مي شود که 
گر ي دي هايبررس.  باشديد کننده مطلب فوق مييخود تا
 و ي دهد که، رشد شاخه و قطر تنه در درخت گالبينشان م

 کاهش ي آب بطور قابل مالحظه امبودط کيهلو تحت شرا
ها  درصد تعرق، رشد شاخه٥/١٢مار يتبطور مثال در . افتي
 افتي درصد کاهش ٥٠ش از ي درصد و قطر تنه ب٧٥ش از يب
 بنابراين همبستگي بين صفات قطر ساقه، تعداد برگ، ).٧(

ها دور از انتظار نيست و گياه  ارتفاع گياه و تعداد روزنه
زيتون تحت تنش براي حفظ آب دستخوش تغييرات 

                                                                               
1. Meski 
2. Chemlali 
3. Ascolana 
4. Kalamata 
5. Nocellara 
6. Itrana 
7. Maiatica 

  . شوند ر برگهايشان ميآناتوميكي زيادي خصوصاً د
  تونيوضعيت آبي گياه ز

 طي توني زتغييرات پتانسيل آب برگ در ارقام مختلف
 مورد )خشكي و آبياري مجددتنش (ش ي آزماسه دوره

ها نشان مي دهد، نيانگيسه ميجدول مقا. بررسي قرار گرفت
% ١بين تيمارهاي خشكي و شاهد اختالف در سطح 

تون يه ارقام زيآب برگ در کلل يپتانس. دار مي باشد معني
. ش شدت تنش کاهش نشان دادي با افزايتحت تنش خشک

اهان يکاهش پتانسل آب برگ قبل از طلوع آفتاب در گ
، يب در ارقام نبالي به ترتي دوره تنش خشکيتون در انتهايز

. دين مشاهده گردي و آربکيشمي، فيگوردال، زرد، روغن
 يدال و زرد حفظ آب بهتر و گوري نبالتوني ارقام زنيبنابرا

) ١٩٩٩(س و همكاران يانيلويز. گر داشتندينسبت به ارقام د
-گزارش كردند كه گياه زيتون در مواجه با تنش خشكي مي

را )  مگاپاسكال‐٦ تا ‐٨(هاي آب خيلي پايين تواند پتانسيل
اي كه در پتانسيل اسمزي  كاهش قابل مالحظه. تحمل كند
جمع مواد محلول در برگ مي دهد ناشي از تبرگ رخ مي
. باشداي از تنظيم اسمزي فعال در زيتون مي باشد كه نشانه

ها نشان مي دهد، بين مقدار نسبي آب در گياه و يبررس
بدين معني . پتانسيل آب برگ يك رابطه نزديك وجود دارد

بيشتر (كه هر چه پتانسيل آب در گياه كاهش پيدا كند 
اما اين . ز تقليل مي يابد، مقدار نسبي آب ني)منفي شود

رابطه خطي نبوده و منحني آن براي هر دو گياه متفاوت 
 در ارقام ين رابطه ايدر پژوهش حاضر چن. )۱۵( است
پاسکوال و همكاران . ديمشاهده گرد ، زرد وگوردالينبال

 درخت بادام تحت  در در بررسي اظهار داشتند كه)٢٠٠٤(
 مگاپاسکال و ١ب شرايط آبياري كامل ميزان پتانسيل آ

 درصد بوده كه در ٩٢ آب برگ آن حدود ي نسبيمحتو
 مگاپاسکال ‐٣/٢شرايط تنش خشكي پتانسيل آب برگ به 

 درصد رسيد و بعالوه در ٨٢ آب به ي نسبيو ميزان محتو
شرايط تنش، افزايش ريزش برگ، كاهش در ميزان رشد و 

زش يکن در پژوهش حاضر ري، لمساحت برگ گزارش شد
 ياز طرف .تون تحت تنش مشاهده نشدياهان زير گبرگ د
 يل آب برگ را نمي از پژوهشگران معتقدند که، پتانسيبعض

ا ي به عنوان شاخص ساده از تحمل و يتوان به تنهائ
  )٢٣(ت به تنش مورد استفاده قرار داد يحساس
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  آبي نسب  يمحتو ها، نيانگيسه ميبر اساس جدول مقا
افته است ي کاهش ير تنش خشکياثتون تحت تياه زيبرگ گ
 دهد، محتوي ينشان م) ٨(گر پژوهشگران ي دي هايو بررس

نسبي آب برگ درختان زيتون رقم كرونايكي، با افزايش 
   دوره  انتهاي در  كاهش   اين .ابدي يدوره خشكي كاهش م

 درصد ٥٠تنش خشكي در مقايسه با گياهان شاهد حدود 
زرد،  (توني رقم زپنج يو که بر رين در بررسيهمچن. بود
 آب ي نسبي محتو. انجام شد)شني و ميدي، بلي، روغنيمار

ه يدا کرد، اما کلي کاهش پي تنش خشکيمار هايبرگ در ت
 يمحتو در   يي باال  توان بهبودياهان تحت تنش خشکيگ

   تاثير ). ٢( اندمجدد داشته  ياريبرگ، بعد از آب آب   ينسب
   نسبي آب برگ در طي سه دورهتيمارهاي آبياري بر محتوي

، )١جدول(متناوب تنش و آبياري مجدد نشان مي دهد 
 درصد ٥  و١ب در سطح ي زمان و رقم به ترتيفاکتورها

بطوريكه بين ارقام مختلف زيتون به .  دار شده استيمعن
 ين و روغني، آربکيشمي، زرد، گوردال، فيترتيب نبال

آنها کامال محتوي نسبي آب كاهش يافته و تفاوت در 
 آب ي نسبين محتويدر پژوهش حاضر کمتر. مشهود است

  .  ثبت شده استي رقم روغني برايبرگ، تحت تنش خشک
و کمبود اشباع  (WC)ت آب يرات ظرفييکل تغي سيبررس
ک يبه عنوان  ي در طول دوره  تنش خشک(WSD)ّآب 

تاثير .  رودياه بکار ميت آب گين وضعييشاخص در تع
 در طي سه (WSD)ي بر كمبود اشباع آب تيمارهاي آبيار

دهد كه با دوره متناوب تنش و آبياري مجدد نشان مي
 .شودافزايش تنش ميزان كمبود اشباع آب بيشتر مي

بطوريكه فاكتور زمان در طي دوره هاي متناوب تنش در 
اختالف معني دار شده است و در مرحله اول تنش % ٥سطح 

يافته و در مرحله دوم با ميزان كمبود اشباع آب افزايش 
. دهدسازگاري گياه نسبت به مرحله اول كاهش نشان مي

  هابررسي . داشت افزايش  ولي در مرحله سوم تنش دوباره 
نشان مي دهد كمبود اشباع آب در ارقام مختلف گياه زيتون 

که مقاومت در برابر کمبود اشباع آب  در يمتفاوت بود، بطور
تنش .  بوديگر ارقام در حد باال تري دسه باي در مقايرقم نبال

ن پژوهش يدر ا.  دهدياه را کاهش ميت آب گي ظرفيخشک
ها يبررس.دا کرده استيتون کاهش پيز آب ارقام مختلف زين

 اندازه گيري ظرفيت آب نسبت به وزن تر ،دهدينشان م
بدليل متغير بودن وزن برگ نسبت به زمان يك روش 

راي مقايسه درصد آب در اما اين روش ب. مطلوب نيست
ها يا قسمت هاي مختلف يك گياه يا گونه گياهي مفيد اندام

مثالً درصد آب در گياهان گوشتي بر اساس وزن . مي باشد
 و در گياهان مناطق خشك ه درصد بود٩٠تر آنها بيش از 

ش انجام شده ي آزما، که)١(  درصد مي رسد٢٠به كمتر از 
ن يد کننده ايي تايبالتون به خصوص رقم نياه زي گيرو

ها نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل داده .موضوع بود
  مختلف زيتون از نظر ميزان ارقام  بين  كه   ،دهد مي نشان

   وجود  اختالف  نسبت به وزن تر برگ ها(WC)ظرفيت آب 
 دار شده است، بطوريكه ارقام ي معن%١دارد و در سطح 

 و آربكين به ترتيب يشمينبالي، زرد، روغني، گوردال، ف
  .كمترين ظرفيت  آب را دارا هستند

  ي کليريگجهي نت

،  نموديريجه گي توان نتين پژوهش مي اجيبراساس نتا 
ن، ي آربکسه با ارقام ي، گوردال و زرد در مقايتون نباليارقام ز
 يدارا يخت شناسي و ريولوژيزياز نظر ف يشمي و فيروغن

ب ين ترتيبد. انده بوديخشک  در برابر تنشيشتري بمقاومت
د کشور به ياز شدي ن ويگسترش روز افزون کم آب با توجه به
. گردديه مين ارقام توصي استفاده از ا،يروغن يفرآورده ها

 يهاشر به  انجام پژوهشي به اطالعات بيابي دستيبرا
  .  گردديشنهاد مي پي و خارجير ارقام داخلي با سايمشابه

  
  يسپاسگزار

 يس کشاورزي پرديله از معاونت پژوهشيسن ويبد
 ين از آقاينه طرح و همچنين هزيدانشگاه تهران بخاطرتام

 دانشگاه يوتکنولوژيت گروه بيري مدينين حسيدکتر رام
 الزم را مبذول ين که همکاري قزويني امام خمين الملليب

  . گرددي ميداشتند، سپاسگزار

  
REFERENCES  
1. Alizadeh, A.  1380. Soil, water, plant relationship. Fredowsi University of Mashhad. P353. 



 ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹ ايران، دوره علوم باغبانيمجله   ۱۱۶

2. Arji, I. 1382.The effect of drought stress on biochemical, physiological and morphological 
characteristics of some olives cultivars. Ph.D. thesis-Agriculture faculty-Tarbiat Modarres 
University.P213. 

3. Bajji, M., Lutts, S. & J. M. Kient. 2001. Water deficit effects on solute contribution to osmotic 
adjustment as a function of leaf aging in three durum wheat (Triticum durum Defs). Cultivars 
performing differently in arid conditions. Plant Science. 160: 669-68.  

4. Blum, A. 1996. Crop responses to drought and interpretation of adaptation. Plant Growth Regulation. 
20:135-148. 

5. Bosabalidis, A. M. & G. Kofidis. 2002. Comparative effects of drought stress on leaf anatomy of two 
olive cultivars. Plant Science. 163: 375-379. 

6. Castel, J. R. &  E. Fereres. 1982. Response of young almond trees to two drought periods in the field. 
Journal of Horticultural Science. 57:175-187.   

7. Chalmers, D. J. 1989. A physiological examination of regulated deficit irrigation. New Zealand 
Journal of Agricultural Science, 23: 44-48. 

8. Chartzoulakis, K., A. Patakas, & A. M. Bosabalidis. 1999. Change in water relations, photosynthesis 
and leaf anatomy induced by intermittent drought in two olive cultivars. Environmental and 
Experimental Botany. 42: 113-120. 

9. Dichio, B., M. Romano, V. Nuzzu, & C. Xiloyannis. 2002. Soil water availability and relationship 
between canopy and roots in young olive trees cv. Coratana. Acta Horticulturae. 586: 419-422. 

10. Ennajeh, A., A. M. Vadel, H. Khemira, & A. Hellali. 2006. Water deficit in two olive (Olea 
europaea L.) cultivars Meski and Chemlali. Horticultural Science and Biotechnology, Volume 81, 
Number 1, Pp. 99-104 (6). 

11.Eunice, A., M. Carlos, & M. B. Jose. 2003. Sclerophylly and leaf anatomical traits of file field-grown 
olive cultivars growing under drought conditions. Tree Physiology, 24: 233-239. 

12.Gamon, J. A. & R. W. Pearcy. 1989. Leaf movement, stress avoidance and photosynthesis in Vitis 
californica. Oecologia. 79:475-481. 

13. Hunt, R. 1978. Plant growth analysis. Camelot Press. Ltd, Southam Pton. P:112. 
14. Kramer, P. J. 1989. Water relation of plants. Academic Press. Inc. London. 
15. Levitt, J. 1980. Responses of plants to environmental stresses. Vol. 2.2nd edition. New York 

Academic Press Pp. 225-228. 
16. Magliulo, V., R. Andria, G. Morelli, & F. Fragnito. 1999. Growth traits of five young olive cultivars 

grown under different irrigation regimes. Acta Horticulturae, 474: 395-398. 
17. Meidner, H. 1984. Class experimental in plant physiology. British Library Cataloguing in 

Publication Pata, London. 
18. Michelakis, N., E. Vouyoukalou, & G. Clapki. 1995. Plant growth and yield response of the olive 

tree cv. Kalamon for different of soil water potential and methods of irrigation. Advanced in 
Horticultural Science: 3: 136-139. 

19. Nuzzo, V., B. Xiloyannis, G. Dichio, D. Montanaro, & G. Celano. 1997. Growth and yield in 
irrigated and non- irrigated olive trees cultivar Coratina over four years after planting. Acta 
Horticulturae, 449(1): 57-82. 

20. Pascula, R., M. N. Josefa, G. Francisco, & B. O. Pablo. 2004. Effects of regulated deficit irrigation 
during the pre-harvest period on gas exchange, leaf development and crop yield of mature almond 
trees. Tree Physiology, 24: 303-312. 

21. Rieger, M. 1995. Offsetting effects of reduced root hydraulic conductivity and osmotic adjustment 
following drought. Tree Physiology. 15: 379-385. 

22. Schwabe, W. W. & S. M. Lionakis. 1996. Leaf attitude in olive in relation to drought resistance. 
Journal of Horticultural Science. 71 (1) 157-166. 

23. Shiferaw, B. & D. A. Baker. 1996. Agronomic and morphological of TEF to drought. Trop Sci. 36: 
74-85. 



 ۱۱۷  اثر تنش خشکي بر خصوصيات مرفوفيزيولوژيک و آناتوميک چند رقم زيتون: ضرابي و همکاران  

24. Shirzad, H. 1380. Preliminary studying of drought resistant in some Iran native olives cultivars. 
MSc. thesis-Agriculture faculty-Tehran University.1380 

25. Smirnoff, N. 1998. Plant resistance to environmental stress. Current Opinion in Biotechnology. 9: 
214-219. 

26. Treder, W., P. Konopacki, & A. Mika. 1997. Duration of water stress and its influence on the growth 
of nursery apple planted in containers under plastic tunnel condition. Acta  Horticulturae. 449(2): 
541-544. 

27. Turner, N. C. 1981. Techniques and experimental approaches for measurement of plant water status. 
Plant and Soil, 58: 339 – 366. 

28. Winter, S. R., J. T. Musick, & K. B. Porter. 1988. Evaluation of screening the techniques for 
breeding drought resistance winter wheat. Crop Science. 28: 512-516. 

29. Xiloyannis, C., B. Dichio, V. Nuzzo. & G. Celano. 1999. Defense strategies of olive against water 
stress. Acta Horticulturae. 474: 423-426. 

 


