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 چکیده

روغني، هاي  ساله به نام 14روغني  سه رقم زیتون هاي رویشي و زایشي ویژگيآبیاري بر  تأثیر كمبررسي  منظور هباین پژوهش 
هاي كامل تصادفي  در قالب طرح بلوک سه رژیم آبیاري ریتأثذهاب تحت  زیتون داالهو سرپل پژوهشيسیس و میشن در ایستگاه  آمفي

درصد نیاز آبي  60درصد تبخیر و تعرق )شاهد(، آبیاري به میزان  100 اجرا شد. تیمارهاي آبیاري شامل آبیاري به میزان  1393در سال 
و تغییر رنگ  درصد نیاز آبي به همراه عدم آبیاري در طول مدت سخت شدن هسته 60)كم آبیاري مداوم( و كم آبیاري تنظیم شده )

 در مقایسه با تیمار كم آبیاري مداوم در كل فصل شده میتنظمیوه( درختان زیتون طي فصل رشد بودند. نتایج نشان داد، تیمار كم آبیاري 
مختلف  هاي رقمباعث افزایش وزن میوه، طول میوه، وزن تر و خشک گوشت، درصد رطوبت میوه، وزن خشک هسته و طول هسته در 

ي ها تر بین رژیم ۀ. از نظر قطر میوه، نسبت وزن خشک گوشت به هسته، درصد گوشت و درصد روغن در مادشد آزمایش زیتون مورد
، تیمارهاي آبیاري قرار گرفت ریتأثتحت دار  معني طور بهخشک  ۀوجود نداشت. درصد روغن در ماد داري  معنيآبیاري تفاوت 

همچنین در این رقم . مشاهده شدمداوم آبیاري  كم در رقم روغني دردرصد(  67/37در مادۀ خشک ) شترین درصد روغنیب كه يطور به
افزایش یافت. در رقم  شده میتنظدر تیمار كم آبیاري مداوم عملکرد روغن در هکتار در مقایسه با تیمارهاي آبیاري كامل و كم آبیاري 

ي واكنش هر سه طوركل بهداري نداشت.  یاري كامل اختالف معنيبا تیمار آب شده میتنظسیس، عملکرد روغن در تیمار كم آبیاري  آمفي
. در رقم پر شود معرفي مي شده میتنظكم آبیاري  ریتأثرقم برتر تحت  عنوان بهسیس  و رقم آمفي تیمارهاي آبیاري متفاوت بودرقم به 

 كاهش آبیاري شدیدتر مشاهده شد.  ریتأث )میشن( رشد
 

 .كمي و كیفي میوه هاي ویژگي ،شده میتنظكم آبیاري  ،زیتون روغني، هاي رقم :های کلیدی واژه
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ABSTRACT 

Current research was carried out to determine the effect of deficit irrigation on vegetative and reproductive 
characteristics of 14 years old olive oil cultivars named 'Roughani', 'Amphisis' and 'Mission' in Dallaho Olive 
Research Station of Sarepole Zehab under three irrigation regimes during 2014. Irrigation treatments were included 
100 % ETp irrigation (control), deficit irrigation 60 % ETp during the growing season (continuous deficit irrigation) 
and regulated deficit irrigation (deficit irrigation 60 % ETp during the growing season plus no irrigation during 
periods of pit hardening and color change). Results indicated lower growth in deficit irrigation treatment. However, 
higher fruit weight, fruit length, pulp fresh and dry weight, fruit moisture percentage, pit dry weight and pit length 
were obtained in regulated deficit irrigation treatment in compared to continuous deficit irrigation. There were no 
significant differences between treatments for pulp/pit dry weight ratio, pulp percentage and dry and oil content in 
fresh weight. Oil percentage in dry matter was significantly different between irrigation treatments, where the highest 
oil percentage in dry matter (38.67%) was found in ̒Roughani ̕cultivar under continuous deficit irrigation. Also, this 
cultivar had the higher oil yield in hectare in comparison to those of 100 % ETp irrigation and regulated deficit 
irrigation. In ̒Amphesis̕ cultivar, there was no significant difference in oil yield between 100 % ETp and regulated 
deficit irrigation treatments. Generally, there were different responses between cultivars to irrigation treatment and 
cv. Amphissis can be introduced as tolerant cultivar under regulated deficit irrigation. Vigorous cultivar (Mission) 
was more affected under deficit irrigation. 
 
Keywords: Fruit quality and quantity characteristics, olive, regulated deficit irrigation. 
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 مقدمه

و  سبز شهیهم( درختی .Olea europaea Lزیتون )

( که Bacelaret al., 2006مقاوم به خشکی است )

های منطقۀ مدیترانه به  ترین میوه یکی از مهم عنوان به

آید و اغلب برای تهیۀ کنسرو و روغن در  شمار می

شود  مناطقی با محدودیت منابع آبی کشت می

(Tognetti et al., 2006) دلیل وجود شرایط . به

مناسب برای پرورش زیتون و نیاز کشور به تولید 

روغن، افزایش تولید این محصول از نظر اقتصادی 

اهمیت زیادی دارد. با توجه به خطر جدی خشکی و 

آب مورد نیاز درختان یکی از  نیتأمکمبود آب، 

های اصلی برای توسعۀ کشت زیتون است  محدودیت

های مناسب در  فاده از روشکه در چند سال اخیر، است

برداری بهینه از منابع آبی مانند استفاده از  بهره

(، تعیین Arzani & Arji, 2000های مقاوم ) رقم

 (،Motilva et al., 2000های بحرانی آبیاری ) زمان

 ,Calatrava & Francoمالچ ) خاکپوش یا استفاده از

رشد  یها کننده میتنظ( و استفاده از 2011

( برای Elhami et al., 2015تعرق ) ةندده کاهش

جویی در مصرف آب مورد توجه قرار گرفته است.  صرفه

 حل راهکم آبیاری یک  (استراتژیراهبرد )در این بین، 

مناسب در باغبانی بوده تا کارایی مصرف آب را بهبود 

حفظ وضعیت آبی  پایۀبخشد. در این روش آبیاری بر 

پتانسیل آب در مراحل  بیشینهگیاه با توجه به  درون

که رشد میوه  هنگامیویژه در  گیاه به ۀای از چرخ ویژه

کمترین حساسیت را به تنش خشکی دارد، انجام 

 Dell’Amico et al., 2012; Rapoporta etشود ) می

al., 2012; Iniesta et al., 2009.) 

روش کم آبیاری در شرایط محدودیت آب و با 

در مراحل پدیدشناختی های کم آبیاری  ایجاد دوره

تواند منجر به کاهش  می شده انتخاب)فنولوژیکی( 

های میوه و درآمد  میزان رشد رویشی، بهبود ویژگی

اقتصادی در مقایسه با بیشینۀ تولید بر پایۀ میزان 

 ,.Tognetti et al) تولید بر واحد آب مصرفی شود

اگرچه کاهش آبیاری منجر به کاهش رشد و (. 2006

 شود اما در مناطقی با محدودیت ل گیاه میعملکرد ک

منابع آبی کاهش آب مصرفی، کاهش رشد رویشی و 

مناسب و کاهش  تاج جادیاکاهش رشد زایشی، 

برتری و های مربوط به نگهداری باغ از  هزینه

 Moriana) است شده میتنظهای کم آبیاری  سودمندی

et al., 2012; Costa et al., 2009 آبیاری منظم و .)

مشخصی رشد درخت، اندازه و  طور بهتواند  کافی می

حجم میوه و همچنین وزن تر بخش گوشتی میوه را 

افزایش دهد و در نهایت منجر به افزایش عملکرد در 

 Iniesta et al., 2009; Tognetti etواحد سطح شود )

al., 2006; Rapoport et al., 2004; Moriana et al., .

2003; Lavee et al., 1991 .)Rapoport et al. (2004) 

گزارش کردند که با کاهش آبیاری در آغاز رشد میوه، 

وزن و حجم میوه کاهش شدیدی پیدا کرد. اما در 

برابر نسبت وزن خشک به وزن تر میانبر )مزوکارپ( 

های روغنی به دلیل اهمیت  میوه افزایش یافت. در رقم

ی ا دازهانبیشتر محتوا و کیفیت روغن، این موضوع تا 

 متفاوت است. میزان آبی که به درختان زیتون در

روی  تواند یم شود یممراحل مختلف رشدی داده 

باشد  مؤثرهای کیفی آن  میزان روغن و ویژگی

(Grattan et al., 2006; Rosecrance et al., 2015; 

Tognetti et al., 2007 .)Berenguer et al. (2006)  با

بیاری بر پایۀ تبخیر و بررسی هفت رژیم مختلف آ

، مشاهده کردند که با I-18تعرق در رقم آربکین 

کاهش میزان آبیاری شاخص بلوغ افزایش یافت. 

رژیم  ریتأثهمچنین درصد روغن و کیفیت روغن تحت 

آبیاری قرار گرفت و بهترین شرایط آبیاری برای تولید 

 درصد تبخیر 40تا  33روغن مطلوب با کیفیت خوب 

در  Rosecrance et al. (2015). شدرش و تعرق گزا

های متراکم زیتون رقم آربکین مشاهده کردند که  باغ

درخت و رشد  ۀکم آبیاری رشد رویشی، قطر تن

تر درختان را  شاخساره را کاهش داد و رشد فشرده

. اما از نظر عملکرد کل میوه و میزان روغن کردایجاد 

کردند. در های مختلف مشاهده  نتایج متفاوتی در سال

با بررسی  Nikbakht et al. (2011)شرایط ایران نیز 

تأثیر تیمارهای مختلف کم آبیاری مداوم روی رقم 

کرونائیکی در منطقۀ طارم استان زنجان مشاهده 

کردند که در تیمارهای کم آبیاری مالیم درصد روغن 

 افزایش یافت. 

 تأثیرهای بسیاری در مورد  تاکنون پژوهش

کی و کم آبیاری بر رشد رویشی گیاهان تیمارهای خش
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گلدانی در مورد گیاهان یک تا چند  صورت بهزیتون 

زیتون صورت گرفته است. لذا با توجه به کشت  ۀسال

شرایط آب و هوایی مختلف و نقاط مختلف زیتون در 

ی ضروری است این آب کمکشور و تهدید خشکی و 

موضوع روی درختان بارور در مناطق مختلف کشور 

های اندکی روی کم  بررسی شد. در ایران تنها پژوهش

های زیتون صورت  آبیاری درختان بالغ و باردة رقم

( و شرایط آب و Nikbakht et al., 2011گرفته است )

ها به این شرایط متفاوت است،  هوایی و واکنش رقم

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسۀ  رو نیازا

و آبیاری کم بر  شده میتنظ تیمارهای کم آبیاری

های رشدی و زایشی سه رقم زیتون در شرایط  ویژگی

 آب و هوایی استان کرمانشاه صورت گرفته است.

 

 ها مواد و روش

پژوهش در ایستگاه تحقیقات زیتون داالهو )طول این 

دقیقۀ شرقی و عرض  51درجه و  45جغرافیائی 

دقیقۀ شمالی و ارتفاع از  30درجه و  34جغرافیائی 

متر( واقع در استان کرمانشاه، در سال  570ریا سطح د

انجام گرفت. خاك و آب محل آزمایش  1393زراعی 

تجزیه شد. نتایج آزمایش نشان داد بافت خاك لومی 

 550و آب دارای هدایت الکتریکی  pH 5/7شنی با 

مشخص و  pH 3/7متر و  موس بر سانتی میلی

 گیری شد. اندازه

سالۀ سه 14ختان مواد آزمایشی این پژوهش در

های روغنی،  های روغنی زیتون به نام رقم از رقم

رژیم آبیاری سیس و میشن بودند که تحت سه  آمفی

درصد )شاهد(، آبیاری به  100 شامل آبیاری به میزان

درصد نیاز آبی )کم آبیاری مداوم( و کم  60میزان 

درصد نیاز  60آبیاری تنظیم شده )آبیاری به میزان 

ه عدم آبیاری در طول مدت سخت شدن آبی به همرا

هسته و تغییر رنگ میوه( طی کل فصل با سیستم 

ای قرار گرفتند که برای تسهیل در نام  آبیاری قطره

بردن تیمارهای آبیاری به ترتیب تیمار آبیاری کامل، 

کم آبیاری مداوم و کم آبیاری تنظیم شده نام برده 

ریل در آزمایش فاکتو صورت بهاین پژوهش  شود. می

های کامل تصادفی با سه تکرار و  بلوك ۀقالب طرح پای

های آبیاری( انجام  زیتون و رژیم های رقم) عاملدو 

کشت شده بودند و هر  6×6 ۀد. درختان به فاصلش

واحد آزمایشی شامل دو درخت بود. با استفاده از 

همدید هواشناسی ایستگاه  ۀهای روزان داده

پنمن  ۀاستفاده از معادل سرپل ذهاب و با (سینوپتیک)

(، تبخیر و تعرق ETo calculator افزار نرممانتیث )

 هنگام) ماه بهشتیاردبالقوه و نیاز آبی درختان از اوایل 

 دوبارة هنگام آغازتوقف بارندگی( تا اوایل آبان ماه )

آن حجم آب آبیاری  یۀبر پاو  شدبارندگی( محاسبه 

 1393سال  تبخیر و تعرق در پایۀمورد نیاز بر 

محاسبه شد. همچنین زمان سخت شدن هسته و 

 های رقمدر تغییر رنگ میوه و حجم آب کسر شده 

 1در جدول  شده میتنظآبیاری  کمزیتون در تیمار 

با  بار کیآورده شده است. آبیاری هر سه روز 

تبخیر و تعرق روزانه و حجم آب مورد نیاز  گیری اندازه

 ,FAOاهی زیتون )گی های با در نظر گرفتن ضریب

انجام گرفت. روی هر  ای قطره( و به روش آبیاری 2008

برآورد حجم آب  برای یکنتور حجمردیف نیز یک 

درختان تعبیه شد. عملیات مراقبت و  ةمورد استفاد

تیمارها  ۀیکسان در هم طور بهنگهداری از درختان 

 .شداعمال 

 
آبیاری  کمهای زیتون در تیمار  در رقممیوه و حجم آب داده نشده . زمان و دورة سخت شدن هسته و تغییر رنگ 1 جدول

 شده میتنظ
Table 1. Time and duration of pit hardening and fruit color change, and volume of water saved in olive cultivars 

under regulated deficit irrigation 

Volume of 

water saved 

/tree (liter) 

Duration of 

color change 

(day) 

Beginning of 

color change 

Volume of 

water saved 

/tree (liter) 

Duration of pit 

hardening (day) 
Beginning of 

pit hardening Cultivar 

870 13 3 Sept, 2014 1874 25 25 May, 2014 Roughani 

683 15 24 Sept, 2014 2838 33 28 May, 2014 Amphisis 
731 16 26 Sept, 2014 1626 22 26 May, 2014 Mission 
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 و زایشی( I.O.O.C, 2002a)رویشی صفات 

(I.O.O.C, 2002b در )زیتون با استفاده از  های رقم

شد.  گیری اندازههای ارزیابی و تمایز زیتون  شاخص

واحد  هر از میوه عدد چهل از جداسازی تصادفی پس

 دیجیتال باکولیس ها قطر آن آزمایشی، طول و

شت و هسته تعیین میزان گو منظور به .شدگیری  اندازه

گوشت از هسته جدا و پس از  ،با استفاده از چاقو

خشک  ةوزن خشک و درصد ماد ۀتوزین برای محاسب

در آون در دمای های گوشت و هسته  و نمونهها  میوه

 ها آنوزن خشک  شدنتا ثابت  سلسیوس ۀدرج 70

 .ندنگه داشته شد

درصد روغن با دستگاه سوکسله و با استفاده از 

گیری شد  اتر استخراج و اندازه اتیل حالل دی

(I.O.O.C, 2002b.)  گرم از 2به این منظور میزان 

میوه )گوشت و هسته( در  ةشد های خشک نمونه

اتر برای  اتیل دستگاه سوکسله قرار داده و از دی

استخراج روغن استفاده شد. پس از پنج تا شش ساعت 

ها به  ، نمونهکردن خشکدستگاه خاموش و به منظور 

ن منتقل و پس از خشک شدن اقدام به توزین آو

کسر ایجادشده درصد روغن  راهشد و از  دوباره

تعیین  که ییازآنجاوزن خشک تعیین شد.  برحسب

به دست  شده خشک ةمعمول از میوطور بهمیزان روغن 

خشک  ةآید، لذا با سوکسله درصد روغن در ماد می

ر ت ةشود. برای تعیین درصد روغن در ماد مشخص می

خشک میوه در درصد روغن  ةضرب درصد ماد از حاصل

شده  های برداشت شود. میوه خشک استفاده می ةدر ماد

عملکرد میوه در هر  میزاناز هر درخت برای تعیین 

 درخت استفاده شد.

ها به روش مدل خطی عمومی  آماری داده ۀتجزی

(GLM به کمک )افزار نرم SAS كاروليناي  1/9 ۀ)نسخ

میانگین با استفاده از آزمون چند  ۀایسو مق شمالي(

 ای دانکن انجام شد. دامنه
 

 و بحث نتايج
 یسال جار ۀرشد شاخ

تأثیر رقم و اثر متقابل رقم و رژیم آبیاری بر طول و قطر 

دار شد و تأثیر رژیم آبیاری  درصد معنی 1شاخه در سطح 

دار شد.  درصد معنی 5تنها بر طول شاخه در سطح 

 45/19ی )سال جاررشد طولی شاخۀ بیشترین میزان 

درصد آبیاری  100متر( در رقم میشن تحت تیمار  سانتی

در تیمار کم آبیاری   سیس مشاهده شد و رقم آمفی

و نیز  شده میتنظسیس در تیمار کم آبیاری  مداوم، آمفی

با کمترین  شده میتنظرقم روغنی در تیمار کم آبیاری 

گرفتند.  ی در یک سطح قرارسال جارطول شاخۀ 

متر(  سانتی 33/0ی )سال جاربیشترین میزان قطر شاخۀ 

درصد آبیاری مشاهده شد،  100در رقم روغنی و تیمار 

متر( مربوط به  سانتی 18/0کمترین میزان ) که یدرحال

و رقم  شده میتنظسیس در تیمار کم آبیاری  رقم آمفی

متر(  سانتی 16/0سیس در تیمار کم آبیاری مداوم ) آمفی

 (. 2آمد )جدول  دست به

 
 شاخۀ سال جاری و عملکرد درخت زیتونبر صفات  رقم و رژیم آبیاریاثر متقابل . 2جدول 

Table 2. Interaction effects of cultivar and irrigation regimes on properties of current season shoot and tree yield of olive 

Pulp fresh 

weight (g) 
Fruit yield /tree 

(Kg/tree) 

Diameter of 

current season 

shoot (cm) 

Length of 

current season 

shoot (cm) 
Irrigation treatment Cultivar 

2.62a 9.07ef 0.33a 16.00bc Full irrigation Roughani 

2.29bc 6.80f 0.28bc 12.76e Continuous deficit irrigation 
2.00d 7.25ef 0.30b 15.58c Regulated deficit irrigation 
2.46ab 24.53b 0.27c 13.63de Full irrigation Amphisis 
1.80e 15.52c 0.18e 12.63e Continuous deficit irrigation 
1.53f 7.89ef 0.16e 12.96e Regulated deficit irrigation 
2.29bc 30.24a 0.28bc 19.45a Full irrigation Mission 
2.25c 11.39de 0.27c 17.15b Continuous deficit irrigation 
1.71e 12.60d 0.22d 14.91cd Regulated deficit irrigation 

 ای دانکن است. درصد با استفاده از آزمون چند دامنه 5دار در سطح احتمال  دهندة نداشتن تفاوت معنی های مشترك در هر ستون نشان حرف

Same letter in each column are not significantly different at 5% probability level by Duncan's multiple range test. 
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 میوه ۀعملکرد و انداز

تأثیر رقم، رژیم آبیاری و اثر متقابل رقم و رژیم آبیاری بر 

دار شد. بیشترین  درصد معنی 1عملکرد میوه در سطح 

ی کامل اریآب ماریتوه در رقم میشن و میزان عملکرد می

قرار  ازآن پس سیس با آبیاری کامل آمفیمشاهده شد و رقم 

کیلوگرم در درخت(  80/6گرفت. در برابر کمترین میزان )

آبیاری  کم ماریتعملکرد میوه در رقم روغنی و 

 (.2مشاهده شد )جدول  شده میتنظ

 تأثیردرصد،  5رقم بر وزن میوه در سطح  تأثیر

 تأثیردرصد و  1ژیم آبیاری بر وزن میوه در سطح ر

 1رقم بر طول میوه در سطح  تأثیررژیم آبیاری و 

بر وزن و طول  ها آندار شد. اما اثر متقابل  درصد معنی

رقم، رژیم آبیاری و  تأثیردار نشد. همچنین  میوه معنی

در بین . دار نشد بر قطر میوه معنی ها آناثر متقابل 

بیشترین وزن و طول  بررسیمورد  زیتون های رقم

گرم مشاهده  98/2میوه در رقم روغنی با وزن میوه 

سیس و میشن با وزن و طول  آمفی های رقمشد و 

قرار گرفتند. بیشترین وزن و  سطح کمتر میوه در یک

تیمار .در مشاهده شد کامل طول میوه در تیمار آبیاری

وزن و  کامل، آبیاریدر مقایسه با  شده میتنظآبیاری 

و کمترین وزن و طول میوه در  کاهش یافتطول میوه 

 (.3)جدول  شدمشاهده  مداوم آبیاریکم تیمار 
 

اثر رقم و رژیم آبیاری بر صفات وزن میوه و طول  .3جدول 
 میوه زیتون

Table 3. Effect of cultivar and irrigation regime on 
fruit weight and fruit length of olive 

Fruit  
length (cm) 

Fruit  
weight (g) 

 

  Cultivar 
2.24a 2.98a    Roughani 
2.09b 2.63b    Amphisis 
2.09b 2.76b    Mission 

  Irrigation treatment 
2.31a 3.25a    Full irrigation 
2.10b 2.78b    Continuous deficit irrigation 
2.00c 2.34c    Regulated deficit irrigation 

دهندة نداشتن تفاوت  های مشترك در هر ستون و تیمار نشان حرف
 درصد با استفاده از آزمون دانکن است. 5دار در سطح احتمال  معنی

Same letter in each column and treatment are not significantly 
different at 5% probability level by Duncan's multiple range test. 

 

 ای میوهه ویژگی

رقم، رژیم آبیاری و اثر متقابل رقم و رژیم آبیاری  تأثیر

 تأثیردار شد.  درصد معنی 1بر وزن تر گوشت در سطح 

خشک گوشت،  ةرقم بر وزن خشک گوشت، درصد ماد

درصد گوشت میوه و نسبت وزن خشک گوشت به 

رژیم  تأثیردار شد.  درصد معنی 1در سطح  هسته

و در  وزن خشک گوشتدرصد بر  5آبیاری در سطح 

دار  معنی خشک گوشت ةدرصد بر درصد ماد 1سطح 

گرم( در رقم  62/2بیشترین وزن تر گوشت ). شد

آن  میزانو کمترین کامل آبیاری  روغنی تحت تیمار

تحت کم آبیاری  سیس گرم( مربوط به رقم آمفی53/1)

 .(2)جدول  بود مداوم

 وزن میزانرقم روغنی بیشترین  ،ها رقمدر بین 

خشک گوشت، درصد  ةخشک گوشت، درصد ماد

گوشت میوه و نسبت وزن خشک گوشت به هسته و 

 ةرقم میشن کمترین وزن خشک گوشت، درصد ماد

خشک گوشت و نسبت وزن خشک گوشت به هسته را 

از نظر درصد گوشت میوه اختالف  حال نیبااداشت. 

بین  داری بین رقم میشن و روغنی مشاهده نشد. معنی

 68/0) آبیاری، بیشترین وزن گوشت میوه های رژیم

که اختالف  آبیاری کامل مشاهده شد گرم( در تیمار

نداشت و در  شده میتنظآبیاری  با تیمار یدار یمعن

 55/0تیمار کم آبیاری مداوم کمترین وزن گوشت )

خشک  ةگرم( مشاهده شد. بیشترین درصد ماد

 درصد( در تیمار کم آبیاری مداوم مشاهده 08/46)

قرار گرفت  شده میتنظتیمار کم آبیاری  ازآن پسشد و 

خشک در تیمار آبیاری کامل  ةو کمترین درصد ماد

(. اثر متقابل رژیم آبیاری و رقم 4مشاهده شد )جدول 

 ةهای وزن خشک گوشت میوه، درصد ماد بر صفت

خشک، درصد گوشت و نسبت وزن خشک گوشت به 

 نشد. دار یمعنهسته 

 

 های هسته یژگیو

رژیم آبیاری بر وزن تر، وزن خشک، طول و قطر  تأثیر

 ةساد تأثیردار شد. اما  درصد معنی 1هسته در سطح 

رقم و اثر متقابل رقم و رژیم آبیاری بر صفات وزن تر، 

 که یدرحال. دار نشد معنی وزن خشک و قطر هسته

 دار یمعندرصد  5تأثیر رقم بر طول هسته در سطح 

بر طول هسته یم آبیاری اثر متقابل رقم و رژشد 

نشد. بین سه رقم مورد بررسی، بیشترین  دار یمعن
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متر( در رقم روغنی مشاهده  سانتی 64/1طول هسته )

ی مشاهده دار یمعنشد و بین دو رقم دیگر اختالف 

هسته  های آبیاری، بیشترین وزن تر بین رژیمنشد. 

هسته  ، طولگرم( 56/0) ، وزن خشکگرم( 79/0)

در تیمار  متر( سانتی 83/0)و قطر  متر( سانتی 69/1)

مشاهده شد. در صفات وزن تر و قطر کامل آبیاری 

آبیاری  کم داری بین تیمارهای هسته اختالف معنی

مشاهده نشد. در صفات کم آبیاری مداوم  و شده میتنظ

کم در تیمار  میزانوزن خشک و طول هسته، کمترین 

 (.5مشاهده شد )جدول آبیاری مداوم 

 
 . اثر رقم و رژیم آبیاری بر صفات وزن گوشت میوه و نسبت وزن خشک گوشت به هستۀ زیتون4دول ج

Table 4. Effect of cultivar and irrigation regime on pulp weight and pulp / pit dry weight ratio of olive 

Pulp / pit dry 

weight ratio 
Pulp percentage Dry matter 

percentage 

Pulp fresh 

weight (g) 

 

    Cultivar 
1.73a 76.93a 48.73a 0.84a    Roughani 

1.14b 72.97b 45.18b 0.57b    Amphisis 
0.96c 75.43a 34.77c 0.46c    Mission 

  

  Irrigation treatment 
1.19a 75.35a 39.77a 0.68a    Full irrigation  
1.33a 75.79a 42.82b 0.63ab    Continuous deficit irrigation 
1.30a 74.19a 46.08a 0.55b    Regulated deficit irrigation 

 درصد با استفاده از آزمون دانکن است. 5دار با هم در سطح احتمال  دهندة نداشتن تفاوت معنی های مشترك در هر ستون و تیمار نشان حرف
Same letter in each column and treatment are not significantly different at 5% probability level by Duncan's multiple range test. 

 

 های هسته و درصد روغن در مادة تر زیتون . اثر رقم و رژیم آبیاری بر ویژگی5جدول 
Table 5. Effect of cultivar and irrigation regime on pit properties and oil percentage in fresh weight of olive 

Oil percentage  

in fresh weight 

Pit diameter  

(cm) 

Pit length  

(cm) 

Pit dry weight  

(g) 
Pit fresh weight 

(g) 
 

     Cultivar 
17.19a 0.78a 1.64a 0.49a 0.66a    Roughani 

14.52b 0.79a 1.55b 0.50a 0.70a    Amphisis 
7.24c 0.77a 1.56b 0.47a 0.67a    Mission 

     

Irrigation treatment 
12.20a 0.83a 1.69a 0.56a 0.79a    Full irrigation 
13.41a 0.77b 1.57b 0.47b 0.66b    Continuous deficit irrigation 
13.33a 0.75b 1.48c 0.42c 0.60b    Regulated deficit irrigation 

 درصد با استفاده از آزمون دانکن است. 5دار در سطح احتمال  دهندة نداشتن تفاوت معنی های مشترك در هر ستون و تیمار نشان حرف
Same letter in each column and treatment are not significantly different at 5% probability level by Duncan's multiple range test. 

 
 روغن محتوای

وزنی تر، درصد  ةروغن در مادوزنی رقم بر درصد  تأثیر

 تأثیرعملکرد روغن و همچنین  ،خشک ةروغن در ماد

رژیم آبیاری و اثر متقابل رقم و رژیم آبیاری بر درصد 

 1خشک و عملکرد روغن در سطح  ةروغن در ماد

رژیم آبیاری و اثر متقابل  تأثیردار شد. اما  درصد معنی

دار  تر معنی ةو رقم بر درصد روغن در ماد رژیم آبیاری

درصد( 19/17) درصد روغن در وزن ترباالترین . نشد

درصد( در رقم  24/7در رقم روغنی و کمترین آن )

(. از لحاظ درصد روغن 5میشن مشاهده شد )جدول 

خشک بین اثر متقابل رقم در تیمار آبیاری  ةدر ماد

بیشترین  که یطور به دار مشاهده شد. تفاوت معنی

 در رقم روغنی تحت درصد( 67/37) روغن درصد

ها با  . در همۀ رقممشاهده شدمداوم  تیمار کم آبیاری

اعمال کم آبیاری درصد روغن در مادة خشک افزایش 

دار در مقایسه با تیمار آبیاری کامل نشان دادند.  معنی

اثر متقابل رقم و  ریتأثعملکرد روغن در هکتار تحت 

بیشترین (. 6دار بود )جدول اری معنیتیمارهای آبی

عملکرد روغن در هکتار مربوط به رقم  میزان

مشاهده شد که اختالف  کامل آبیاری تحتسیس  آمفی

سیس در تیمار کم آبیاری  ی را با رقم آمفیدار یمعن

عملکرد روغن در  میزانت. کمترین نداش شده میتنظ

کامل هکتار مربوط به رقم روغنی در تیمارهای آبیاری 

 (.6مشاهده شد )جدول  شده میتنظو آبیاری 
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 ر درصد روغن در ماده خشک و عملکرد روغن زیتونب رقم و رژیم آبیاریاثر متقابل . 6جدول 

Table 6. Interaction effects of cultivar and irrigation regimes on oil percentage in dry matter and oil yield of olive 

Oil yield (Kg/ha) Oil percentage in dry matter  Irrigation treatment Cultivar  
206.46d 20.00d Full irrigation  Roughani 

185.83d 28.67c Continuous deficit irrigation 
298.57c 37.67a Regulated deficit irrigation 
511.91a 22.83d Full irrigation  Amphisis 
498.95a 35.17ab Continuous deficit irrigation 
257.26c 35.67ab Regulated deficit irrigation 
416.52b 19.50d Full irrigation  Mission 
282.95c 35.17ab Continuous deficit irrigation 
293.70c 33.00b Regulated deficit irrigation 

 درصد با استفاده از آزمون دانکن است. 5دار با هم در سطح احتمال  دهندة نداشتن تفاوت معنی ون و تیمار نشانهای مشترك در هر ست حرف

Same letter in each column are not significantly different at 5% probability level by Duncan's multiple range test. 

 

، شرایط رشد رویشی در زیتون وابسته به نوع رقم

 ,.Tognetti et al) است ها آنمحیطی و اثر متقابل 

(. تنش خشکی سبب کاهش محتوای آب و 2006

که این  شود های مختلف گیاه می در بافت نپتانسیل آ

خواهد شد.  پوشش رشد تاجکاهش موضوع سبب 

مشخص شده است که کاهش میزان آبیاری سبب 

راه  کاهش نورساخت )فتوسنتز( خالص شده و از این

شود  های مختلف گیاه می سبب کاهش رشد در بخش

(Ben Ahmed et al., 2007 .) گیاه کاهش محتوای آب

شده  مواد فراوریسبب تغییر مسیر حرکت همچنین 

و نسبت ریشه به برگ در مقایسه با گیاهی که  گردیده

 Sofo etیابد ) کرده، افزایش می در شرایط طبیعی رشد 

al., 2008گیاه و ر این شرایط رشد (. بنابراین د

در این پژوهش نیز در یابد.  کاهش میهمچنین میوه 

هر سه رقم مورد بررسی در شرایط کم آبیاری کاهش 

ی مشاهده سال جاررشد رویشی در طول و قطر شاخۀ 

های پیشین  شد که این موضوع با نتایج پژوهش

 ,.Toplu et al., 2009; Iniesta et alهمخوانی دارد )

2009; Rosecrance et al., 2015 .)های  واکنش رقم

مختلف نسبت به تنش خشکی و کم آبیاری متفاوت 

(. Tognetti et al., 2006; Di Vaio et al., 2013) است

در این پژوهش و در شرایط آب و هوایی منطقۀ 

رقم میشن رقمی پر ذهاب، مشخص شد که  سرپل

دو رقم باالتری در مقایسه با  ةعملکرد میوو با  تررشد

دیگر است. تنش خشکی در این رقم باعث کاهش 

. شدشدید رشد و به دنبال آن کاهش شدید عملکرد 

 ،نشان داد Perez-Lopez et al. (2007) نتایج پژوهش

درصد نیاز آبی( در  100و  75، 50کم آبیاری ) ریتأث

درختان زیتون رقم کورنیکابرا باعث کاهش رشد بر 

در حالت تنش شدید  ها آنو  شدشدت کم آبیاری  پایۀ

گزارش کردند.  نورساختخشکی، کاهش شدیدی در 

 Toplu et al. (2009)همچنین در پژوهشی که توسط 

 100و  50انجام شد مشاهده شد که تیمارهای آبیاری 

درصد نیاز آبی در مقایسه با تیمار بدون آبیاری به 

درصدی سطح مقطع  14و  8ترتیب منجر به افزایش 

 یطورکل به. شدن زیتون رقم چملیک درختا ۀتن

افزایش در میزان آب مصرفی منجر به افزایش رشد 

 .شود رویشی درختان زیتون می

زمان کاهش آبیاری و چگونگی اعمال تیمارها کم 

زیادی  ریتأثتواند روی رشد و نمو میوه  آبیاری می

داشته باشد. مشخص شده است که کاهش آبیاری در 

تیمارهای کم آبیاری مداوم  آغاز رشد که بیشتر در

شود سبب کاهش شدید در وزن و حجم  اعمال می

(. این موضوع Rapoport et al., 2004شود ) میوه می

 صورت بهبه منحنی رشدی میوة زیتون که  تواند یم

سیگموئید دوگانه با رشد تند در مراحل آغازین ارتباط 

(. در این Lavee & Wodner, 1991داشته باشد )

کم آبیاری های میوه و هسته در تیمار  ویژگیپژوهش 

بیشتر کاهش یافت که بخشی از این کاهش  مداوم

تواند به زمان زودتر آغاز اعمال این تیمار در  رشد می

ارتباط داشته  شده میتنظمقایسه با تیمار کم آبیاری 

های میوة  ویژگی آمده دست بهتوجه به نتایج با باشد. 

قم زیتون با میزان آب آبیاری ر در سه هشد گیری اندازه

های  ارتباط داشته و این افزایش در میزان رشد اندام
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ها  یاختهرشد و تقسیم  برایمختلف به علت آب کافی 

که تحت تنش آبی قرار . به عبارتی گیاهانی است

و  ای یاخته (تورژسانس) تورم گیرند به علت کاهش می

یزان ها، م یاختهرشد و تقسیم  برایآب کافی  نبود

 یابد میکاهش  ها آنهای مختلف در  رشد و نمو اندام

.(Inglese et al., 1996) پژوهش میوه و ابعاد  این در

تنش خشکی قرار  ریتأثبر ژنوتیپ، تحت  افزونآن 

نیز این موضوع به  پیشینهای  گرفتند که در آزمایش 

 ;Topluet al., 2009 & 2010) اثبات رسیده است

Nikbakht et al., 2011; Berenguer et al., 2006) .

روی رقم زیتون چملیک گزارش شده است  در آزمایش

درصد نیاز آبی در مقایسه با  100و  50آبیاری که 

وزن میوه،  دار یمعنسبب افزایش  تیمار بدون آبیاری

 Toplu) شده استنسبت گوشت به هسته و  قطر میوه

et al., 2009.) 

های کم آبیاری خشک در تیمار ةافزایش درصد ماد

تواند به محتوای آب  در مقایسه با آبیاری کامل نیز می

(. Sofo et al., 2008ها ارتباط داشته باشد ) یاختهدر 

های متفاوتی مانند تغییر در  سازوکارگیاهان مختلف 

را  ها اختهی درونفیتوشیمیایی  های محتوای ترکیب

 & Boughallebبرای ایجاد مقاومت به خشکی دارند )

Mhamdi, 2011 بین سه رقم مورد بررسی از لحاظ .)

های رشدی، میوه و هسته و همچنین روغن  ویژگی

داری وجود دارد که این موضوع سبب اختالف معنی

به تیمارهای آبیاری شده  های رقمواکنش متفاوت این 

، بخشی از شده میتنظدر تیمار کم آبیاری  نکهیباااست. 

هسته انجام شده کم آبیاری در زمان سخت شدن 

است، اما اختالف زیادی در وزن تر و قطر هسته بین 

مشاهده نشد.  کم آبیاری مداوم این تیمار و تیمار

 این وزن خشک هسته و طول هسته در ر ب افزون

کم آبیاری باالتر از تیمار  شده میتنظتیمار آبیاری 

نیاز آبی  ةدکنندییتأتواند  بود. این موضوع می مداوم

 سخت شدن هسته  ۀه زیتون در مرحلاندك گیا

های بیشتری  نهایی نیاز به بررسی دیتائباشد که برای  

 دارد.

ی های رقم از جملهسیس  دو رقم روغنی و آمفی

کنند و بیشتر با  هستند که روغن باالتری را تولید می

شوند. اما رقم میشن رقمی  هدف تولید روغن کشت می

روغن و کنسرو  ۀاست که در عرف با هر دو هدف تهی

تولید و تجمع . (Arji et al., 2013) شود کشت می

رشد میوه  ةروغن در زیتون بیشتر در انتهای دور

( و شرایط Inglese et al., 1996گیرد ) صورت می

تواند روی این موضوع  رشدی گیاه در این مرحله می

در  که ییازآنجا (.Motilva et al., 2000باشد ) مؤثر

یی سرپل ذهاب میزان دما در طی شرایط آب و هوا

درجۀ سلسیوس و  40ی گرم سال به بیش از ها ماه

 30همچنین درصد رطوبت نسبی به مقادیر کمتر از 

رسد لذا نورساخت به میزان کافی صورت  درصد می

نگرفته و در نتیجه میزان روغن تولیدی در این شرایط 

 پژوهشاین نتایج . (Arji, 2015)کمتر خواهد بود 

به تیمارهای آبیاری برای تولید  ها رقمنش متفاوت واک

در رقم روغنی واکنش  که یطور بهروغن را نشان داد. 

مشاهده شد. اما در مداوم آبیاری کم بهتری در شرایط 

نسبت به  شده میتنظسیس تیمار کم آبیاری  رقم آمفی

عملکرد روغن بیشتری مشاهده  کم آبیاری مداومتیمار 

های مختلف زیتون نسبت به  قمر که ییازآنجاشد. 

های  مدیریتی پاسخ های آبیاری و همچنین دیگر عامل

متفاوت دارند لذا در این پژوهش تفاوت چشمگیری در 

ها نسبت به کم آبیاری مشاهده شد که  واکنش رقم

در ارتباط باشد. رقم  ها آناحتمال دارد به مقاومت 

به احتمال بیشتر  روغنی یک رقم ایرانی بوده و به

 های محیطی سازگار است.تنش

های مختلف نشان داده است که  نتایج پژوهش

آبیاری تکمیلی در درختان زیتون منجر به افزایش 

و قطر تنه و  سار پوشش یا سایه رشد شاخه، حجم تاج

، اگرچه در میزان شود بهبود عملکرد و کیفیت میوه می

ه کمتر و یا بدون اثر بود گذاریروغن و کیفیت آن اثر

 ,.Perez-Lopez et al., 2007; Grattan et al)است 

آزمایشی روی زیتون رقم کرونائیکی در  .(2006

سطح  چهارایستگاه پژوهشی طارم زنجان با اعمال 

درصد نیاز آبی به انجام 100و  75، 50، 25آبیاری 

آبیاری تا پایان فصل آبیاری  از آغازرسید. کم آبیاری 

ان داد که درصد روغن تحت به اجرا در آمد. نتایج نش

باالتر بود و تبخیر و تعرق درصد  75آبیاری  تیمار

درصد باالترین میزان روغن داشت  50تیمار ازآن پس

(Nikbakht et al., 2011). 
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با در نظر گرفتن محتوای روغن در مادة خشک در 

رسد که اعمال  هر سه رقم مورد بررسی به نظر می

 شده میتنظکم آبیاری  تیمارهای کم آبیاری مداوم یا

شود که این موضوع در  سبب افزایش درصد روغن می

 Rosecranceهای چندی گزارش شده است ) پژوهش

et al., 2015; Toplu et al., 2009; Nikbakht et al., .

2011; Grattan et al., 2006; Ramos et al., 2010  )

اما همخوانی دارد.  ها آننتایج این پژوهش نیز با نتایج 

با در نظر گرفتن میزان عملکرد میوه و در نهایت 

عملکرد کل روغن در هکتار، به دلیل کاهش عملکرد 

میوه در هکتار در تیمارهای کاهش آبیاری نتایج 

های مورد بررسی مشاهده شد. در  متفاوتی بین رقم

رقم روغنی اعمال تیمار کم آبیاری مداوم سبب 

تیمار آبیاری افزایش عملکرد روغن حتی نسبت به 

کامل شد. اما بین دو تیمار آبیاری کامل و کم آبیاری 

ی مشاهده نشد. در رقم دار یمعناختالف  شده میتنظ

و  شده میتنظسیس، بین تیمارهای کم آبیاری  آمفی

ی مشاهده نشد. در رقم دار یمعنآبیاری کامل اختالف 

ی در دار یمعنمیشن بین تیمارهای کم آبیاری اختالف 

روغن مشاهده نشد و این تیمارها عملکرد  عملکرد

روغن کمتری را نسبت به تیمار آبیاری کامل داشتند. 

نشان داد، تیمار  Ramos et al. (2010) نتایج پژوهش

% نیاز آبی( 100کم آبیاری در مقایسه با تیمار شاهد )

رغم افزایش در  منجر به افزایش درصد روغن شد. به

 های اری در پژوهشکم آبی ریتأثدرصد روغن تحت 

Ramos et al. (2010) و Toplu et al. (2009)  عملکرد

روغن در مقایسه با درختان شاهد کاهش یافت که این 

کاهش در ارتباط با کاهش در عملکرد میوه بود در این 

های ژنتیکی  پژوهش نیز مشاهده شد. تفاوت در ویژگی

ها برای تجمع روغن در مراحل مختلف رشد  رقم

ها به کم  یکی از دالیل واکنش متفاوت رقم ندتوا یم

 ;Tognetti et al., 2006 & 2007آبیاری باشد )

Inglese et al., 1996 اما با توجه به اینکه امروزه .)

رو است لذا کم آبیاری  کشور ایران با کمبود آب روبه

 جویی در آب مصرفی حتی با  در راستای صرفه

است و آب  صرفه به مقرونکاهش عملکرد نهایی 

های دیگر  توان در زمینه جویی شده را می صرفه

 استفاده کرد. 

 گیری کلی هنتیج

 ،توان چنین نتیجه گرفت می آمده دست بهنتایج  پایۀبر 

های  روغنی زیتون مورد آزمایش واکنش های رقم

. هدف از شتنددا ی آبیاریها متفاوتی نسبت به رژیم

 شده میتنظ کم آبیاری گذاریبررسی اثر پژوهشاین 

دارای  های رقمیافتن زیتون و سه رقم روغنی روی 

نتایج بود.  باردهیو  باالتر از نظر رشد رویشی قابلیت

سیس و  آمفی های رقمنشان داد که  آمده دست به

میشن از نظر میزان عملکرد میوه و روغن وضعیت 

مناسبی داشتند. با توجه به حجم کل آب مصرفی در 

 مترمکعب) تبخیر و تعرق پایۀبر  طول مدت آزمایش

 5662معادل  آبیاری کامل در هکتار( که در تیمار

کم آبیاری مداوم  در هکتار و در تیمار مترمکعب

در هکتار بود در تیمار کم  مترمکعب 3397معادل 

و در رقم میشن حجم آب داده  شده میتنظآبیاری 

نشده در طول مدت سخت شدن هسته و تغییر رنگ 

در هکتار، در رقم  مترمکعب 66/654میوه، معادل 

در هکتار و در رقم  مترمکعب 978معادل  آمفی سیس

در هکتار بود که نسبت  مترمکعب 762روغنی معادل 

درصد،  56/11در رقم میشن تا  کامل آبیاری به تیمار

درصد و در رقم روغنی  27/17تا  سیس در رقم آمفی

 ایکشتزارهدرصد در میزان آب آبیاری  5/13حدود 

 پژوهشکرد. در این  ییجو صرفهزیتون در مصرف آب 

نسبت به  شده میتنظبا توجه به اینکه تیمار کم آبیاری 

در مصرف  ییجو صرفه، باعث کم آبیاری مداومتیمار 

آب، کاهش میزان رشد و نیز افزایش در وزن میوه، 

پس  شدطول و قطر میوه، وزن تر و خشک گوشت 

زیتون با  های روش در باغ توان با به کار بردن این می

 جویی کرد. شده در میزان آب آبیاری صرفهیاد های رقم

های  هدف از پرورش زیتون رقم که ییازآنجای طورکل به

روغنی تولید روغن است و با توجه به نتایج 

ها و  از میزان عملکرد روغن در هکتار رقم آمده دست به

%(، 17همچنین کاهش در میزان مصرف آب )حدود 

 498سیس با بیشترین میزان تولید روغن ) قم آمفیر

 شده میتنظکیلوگرم در هکتار( تحت تیمار کم آبیاری 

 عنوان بهسخت شدن و تغییر رنگ(  ۀ)در طی مرحل

رقمی مناسب برای کشت در شرایط کم آبیاری 

در مراحل سخت شدن هسته و تغییر رنگ  شده میتنظ
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رقم روغنی  . همچنین درشود توصیه می ها رقمدر بین 

نیز به دلیل تولید بیشتر روغن در شرایط کم آبیاری 

برای تولید  یآب کممداوم قابل توصیه در این شرایط 

 روغن است.
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