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( .Olea europaea L) زیتون سه رقمجوان ، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در گیاهان مورفولوژیک تغییرات
 تنش خشکی در شرایط

 
 4و وحید عبدوسی 3، علی عبادی*2، عیسی ارجی1صمیرا احمدی پور

 ، ایران، تهراندانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،گروه علوم باغبانی ،استادیارو  دکتریدانشجوی . 4و  1

 قات،یتحق سازمان کرمانشاه، یعیطب منابع و یکشاورز آموزش و قاتیتحق مرکز ،یباغ و یزراع علوم قاتیتحق بخش ،اریدانش. 2
 رانیا کرمانشاه، ،یکشاورز جیترو و آموزش

  ، ایران، کرجدانشگاه تهرانپردیس کشاورزی و منابع طبیعی  . استاد،3

 (22/3/1331تاریخ پذیرش:  - 11/7/1331 )تاریخ دریافت:

 
 دهیچک

در قالب طرح پایه کامالً تصادفی در صورت فاکتوریل بهآزمایش گلدانی  به خشکی برخی از ارقام تجاری زیتون، العملعکسمنظور بررسی به
)شاهد(،  111میزان به اجرا در آمد. تیمارها شامل سه سطح آبیاری به در هوای آزاد 1334استان کرمانشاه در سال  شهرستان گیالنغرب واقع در

رویشی از قبیل ارتفاع نهال، لیا و کنسروالیا( بودند. نتایج نشان داد که رشد لودرصد ظرفیت مزرعه و سه رقم زیتون )زرد، آمیگدا 21و   72
دارای تفاوت  ،آبیم تحت تنش کماقداری تحت تأثیر تنش آب، بسته به رقم قرار داشت. ارمعنی طوریشه بهتعداد و سطح برگ و طول ر

بیشترین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز و کاتاالز در رقم کنسروالیا و تیمار  بودند.های پراکسیداز و کاتاالز آنزیمداری در میزان فعالیت معنی
میزان  تا کمترین بیشترینترتیب بهآبی افزایش نشان داد. ارقام زرد، آمیگدالولیا و کنسروالیا تحت تنش کم ،ر فنلا% آبیاری مشاهده شد. مقد21

در تیمارهای مختلف تحت تأثیر تنش خشکی آلدهید دیداشتند. میزان مالوناهد تحت تیمارهای تنش خشکی در مقایسه با گیاهان شفنل را 
درصد افزایش در مقایسه با  27زرد با حدود % آبیاری در رقم 21آلدهید در تیمار دیمیزان مالونافزایش بیشترین دار بود. دارای تفاوت معنی

ی متفاوت بود و هر کدام پاسخی خاص نشان دادند. رشد رویشی شاخساره پاسخ ارقام به تنش خشک ،طورکلیمشاهده شد. به گیاهان شاهد
تاالز تحت شرایط تنش خشکی در رقم زرد بیشتر از کنسروالیا و آمیگدالولیا بود و رقم زرد از لحاظ افزایش مقدار فنل و فعالیت پراکسیداز و کا

 ش مقدار قند را داشت.  بیشترین افزای‘ کنسروالیا’که در شرایط تنش خشکی برتر بود درحالی
 

 آلدهید.دیمالون ،کاتاالزرقم کنسروالیا، رقم زرد، رقم آمیگدالولیا،  پرولین، پراکسیداز، :های کلیدیواژه
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ABSTRACT 

In order to investigate the effect of drought on some of the olive cultivars, a factorial pot experiment was conducted 
in a completely randomized design in Gilan-Gharb city of Kermanshah Province in open condition during 2015. The 
treatments consisted of three irrigation levels of 100% (control), 75% and 50% field capacity, and three olive 
cultivars (Zard, Amigdalolia and Conservolia). The results showed that vegetative growth such as plant height, Leaf 
number, leaf area and root length were significantly affected by water stress depending on the cultivar. Peroxidase 
and catalase enzymes activity were significantly different between cultivars under water stress. The highest levels of 
peroxidase and catalase activity were observed in Conservolia cultivar at 50% irrigation treatment. The amount of 
phenol increased under water stress. ‘Zard’, ‘Amigdalolia’ and ‘Conservolia’ had the highest to lowest levels of 
phenol under stress treatments in compare to the control plants, respectively. The amount of malondialdehyde in 
different treatments was significantly affected by drought stress. The highest increase of malondialdehyde was 
observed in irrigation treatment of 50% in Zard cultivar with about 57% increment compared to control plants. 
Generally, according to the response of cultivars, they differed in drought tolerance, and each showed a specific 
response. Vegetative shoot growth under conditions of drought stress was higher in ‘Zard’ compared to Conservolia 
and Amigdalolia cultivars. Zard cultivar was superior in terms of increase in phenol content and peroxidase and 
catalase activity, while ‘Conservolia’ had the highest increase in sugar content.  
 
Keywords: ‘Amigdalolia’, catalase, ‘Conservolia’, Malondialdehyde, proline, peroxidase, ‘Zard’. 
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 مقدمه

وجود آب کافی یکی از مهمترین موارد در خصوص 

با توجه به  گردد.محسوب میتون یتوسعه کشت ز

د سال چن یژه طیوهب ،و کمبود آب یخشک یخطر جد

نه از یبه یبردار مناسب در بهره یها ر، اتخاذ روشیاخ

باشد که استفاده از ارقام مقاوم  یاز میمورد ن یمنابع آب

(Arzani & Arji, 2000)یبحران یهان زمانیی، تع 

، استفاده از مالچ (Gholami et al., 2016) یاریآب

(Gholami et al, 2013a) رشد  یها کنندهمیو تنظ

 ,.Gholami et al., 2013b; Memari et al) گیاهی

در مصرف آب  ییجو صرفه یها از روش (2011

 یاز عوامل محدودکننده مهم برا یکیباشد. آب  یم

در مناطق خشک  یدکنندگان محصوالت کشاورزیتول

ن ماده از لحاظ یباشد. اخشک جهان میمهیو ن

خصوص از مناطق جهان به یاریدر بس یاقتصاد

ار یاز منابع بس یکیبه  ،خشکمهین مناطق خشک و

در ل شده و همواره خطرات کمبود آب یمهم تبد

 یهادر همه بخش ،. در حال حاضرجهان وجود دارد

از به آب در حال ین ،خصوص صنعت باغبانیبه یصنعت

اهان ین واکنش گی. اول(Snyder, 2017) ش استیافزا

آنها است.  یشیکاهش رشد رو ،یدر برابر تنش خشک

تون از یدرختان ز یشیات رویخصوص یش خشکتن

ها، تعداد و سطح جمله ارتفاع، وزن تر و خشک اندام

ز با یسطح برگ ن. دهدیقرار م تأثیربرگ را تحت 

 ،گریابد، از طرف دییشدن خاك کاهش مخشک

ع ماده خشک ممکن است با یدر توز یرات سازگارییتغ

 Higgs) دهد یشه به شاخساره رویش در نسبت ریافزا

& Kelin, 1990) .یهاسمیمکان نیمهمتر از یکی 

 میتنظ دهیپد ،یآبکم طیشرا به اهانیگ یسازگار

 تونیز مختلف ازجمله درختان در که است یاسمز

(. Chartzoulakis et al., 2000است ) گزارش شده

 ای و دیتول جهیتواند نتمی یخشک تنش به تحمل

 تجمع باشد. سازگار یاسمز یهاتجمع محلول

 با ،یاسمز میتنظ امر مؤثر در سازگار یهاتیاسمول

 که دهدیاجازه م سلول به یاسمز لیپتانس رفتننییپا

 اثر نیبنابرا کند. جذب طیمح از را یشتریب آب

رد دا را اهیگ در آب کمبود بر عیسر کنندهجبران

(Rieger, 1995.) ها ژن انیهمراه با  ب اناهیگ مقاومت

 جمله از تونیز درخت .باشدمی هانیپروتئ سنتز و

 داشتننگه نیپائ با یهنگام خشک در که است یاهانیگ

 مقاومت یبرابر خشک در تواندیم برگ آب لیپتانس

  (.Xiloyannis et al., 1999د )ینما

( .Olea europaea L) زیتون با نام علمی

باشد که می8از تیره زیتون ترین و تنها گونه معروف

 ,Loumou & Giourga) بودهدارای میوه خوراکی 

های منطقه مدیترانه ترین میوه و یکی از مهم (2003

ه کنسرو و روغن مورد توجه اکثر یاست که از لحاظ ته

ل یدلبه .(Bacelar et al., 2006) باشد یکشورها م

از کشور یتون و نیپرورش ز یط مستعد برایوجود شرا

 ین محصول از نظر اقتصادینسرو، اد روغن و کیبه تول

از دو دهه گذشته توسعه کشت  دارد. یادیت زیاهم

های مختلف ایران آغاز شده و با روند زیتون در منطقه

 (Arzani & Arji, 2000). شدیدی روبه افزایش است

 تأثیرهای بسیاری در مورد بررسی تاکنون پژوهش

تیمارهای آبیاری بر رشد رویشی گیاهان زیتون 

ساله گلدانی در مورد گیاهان یک تا چند صورت به

توان به بررسی می آنها از جمله که صورت گرفته است 

 یمارهایت تأثیرتون تحت یارقام مختلف ز واکنش

 2در اسپانیا در زیتون رقم پیکوال یمختلف آب

(Rapoport et al., 2012)9، مانزانیال (Gholami et al. 

و  4ماری، روغنی، بلیدی ، ارقام دو ساله زرد،(2004

 7و راسیوپال 2، ارقام زیتون لچینوArji, 2003)) 0میشن

(Di Vaio et al., 2013) ،ارقام زیتون زرد، روغنی ،

در گیاهان  85وردالگو  3آربکین ،1فیشمی، نبالی

، یو در ارقام زرد، مار (Zarabi et al., 2010)دوساله 

 (Talaie & Shirzad, 2003) ، دزفول و شنگهیشمیف

آبیاری زیتون به کم اشاره نمود. پاسخ فیزیولوژیک ارقام

بر حسب مرحله رشدی، شدت تنش، نوع رقم و سایر 

 ,.Pierantozzi et al ) باشدعوامل محیطی متغیر می

                                                                               
1. Oleaceae 

2. Picual 

3. Manzanillo 

4. Baladi 

5. Mission 

6. Leccino 

7. Racioppella  
8. Nabali 

9. Arbequina 

10. Gordal 
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 یاریآب یمارهایت تأثیردر مراکش در تحقیقی  .(2013

% و آبیاری 75شده= آبیاری تنظیم%، کم855)شاهد= 

دن یو رس نشست میوه، یسه مرحله گلدهغرقابی( در 

وه بر برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی نشان یم

داد که تغییر در این صفات به نوع رژیم آبیاری وابسته 

زان درصد قند، یم ،غرقابی یاریمار آبیاست. در ت

ن یشتریوه بیدن مین در مرحله رسین و پرولیپروتئ

عمال تنش آبیاری با ا ،لیزان کلروفیم ؛میزان را داشت

 یاریم آبینشان داد که به نوع رژ یداریکاهش معن

 یهارنگدانهزان یشد موابسته بود که در نهایت باعث 

ها میشدن آنززیدرولیابد که همزمان با هیبرگ کاهش 

بود  هارنگدانهوسنتز در یستم بیشدن سفعالریا غی

(Sikaoui et al., 2014بین میزان مالون .)آلدهید و دی

شدت تنش خشکی رابطه مستقیمی وجود دارد 

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

روی چهار رقم زیتون گیادولریا، کاالمون،  (2012)

 855کرونائیکی و مگاریتیکی تحت سه رژیم آبیاری 

نشان داد که در  درصد ظرفیت مزرعه 99و  22درصد، 

آلدهید و مقدار فنل دیمالوناثر تنش خشکی میزان 

کل برگ افزایش یافت. مقدار افزایش بسته به رقم و 

مدت زمان تنش خشکی متغییر بود. افزایش میزان 

آلدهید در اثر تنش خشکی در ارقام زیتون دو دیمالون

گزارش شده است  ساله شتویی، شماللی و زلماتو نیز

(Boughalleb & Mhamdi, 2011با توجه به ای .)که ن

ارقام تجاری  ازارقام زرد، کنسروالیا و آمیگدالولیا 

و  (Arji et al., 2012)مناسب کشت در ایران هستند 

کنون تحقیقات کمی در مورد مقاومت به خشکی در تا

ق، ین تحقیرو هدف ااز این ؛آنها صورت گرفته است

اهان جوان ارقام زرد، یبررسی میزان تحمل گ

شناخت و  آبیاریکمآمیگدالولیا و کنسروالیا در برابر 

کی و یولوژیزیمورفولوژیکی، ف یهازمیتر مکانقیدق

 .بود در آنها در مقاومت به خشکیل یدخ شیمیاییویب

 

 هامواد و روش

در  درشرایط فضای آزاد 8934این پژوهش در سال 

دقیقه طول   02درجه و  40غرب )شهرستان گیالن

( از دقیقه عرض جغرافیایی  1درجه و  94جغرافیایی، 

بعد از آخرین  در طی فصل رشداستان کرمانشاه 

مدت شهریور( به 95اردیبهشت لغایت  25بارندگی )

درجه  0/3 حداقل دما می با متوسطیروز در  اقل 825

درجه  9/45 ساالنه یدما حداکثر گراد و متوسطسانتی

درجه  0/28انه یسال یمتوسط دماگراد و سانتی

گراد، به اجرا در آمد. ارتفاع محل از سطح دریا سانتی

های  متر بود. مواد آزمایشی این تحقیق شامل نهال 135

ساله ارقام زیتون زرد، کنسروالیا و آمیگدالولیا بود. این یک

صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه پژوهش به

های آبیاری و  کرار و دو فاکتور )رژیمکامالً تصادفی با سه ت

ارقام زیتون( به انجام رسید. هر واحد آزمایشی شامل سه 

های سه رقم که از لحاظ خصوصیات ابتدا نهال نهال بود.

در  بودند، یکسان (و تعداد برگ ارتفاع نهالرویشی )

از خاك زراعی، ماسه   لیتری در مخلوطی 82های  گلدان

کشت شدند. تیمارهای  8:8:8 و کود حیوانی به نسبت

% 70%  ظرفیت زراعی )شاهد(، 855آبیاری شامل آبیاری 

منظور آبیاری تیمارها %  ظرفیت زراعی  بودند. به05و 

ها و بسته به دور آبیاری آنها، پس از توزین گلدان

میزان رطوبت  ،ای از خاكگیری دورههمچنین نمونه

. (Ogbaga et al., 2014) دین گردییتع هاخاك گلدان

گلدان شاهد مورد استفاده  چهارهر رقم تعداد  یبرا

زان ین میینسبت به تع یقرار گرفت که با روش وزن

بار روز یک سهتعرق آنها اقدام شد. هر ر و یتبخ

ساعت بعد از  چهارهای شاهد قبل از آبیاری و  گلدان

 همچنینرفته و  منظور تعیین میزان آب ازدست هآبیاری ب

شده توزین شدند و بر اساس تفاوت میزان آب نگهداری

قبل از  وزن نسبت به اعمال تیمارهای آبی اقدام گردید.

شروع اعمال تیمارها، صفات رویشی از قبیل طول نهال، 

قطر نهال، تعداد برگ و در زمان پایان اعمال تیمارها 

های  صفات رویشی و ویژگی )مهر ماه( مجدداً

گیری لوژیک و بیوشیمیایی اندازهمورفولوژیک، فیزیو

گیری مقدار نسبی آب برگ، نشت منظور اندازهشدند. به

های برگی  یونی و عناصر معدنی در پایان دوره تنش نمونه

های برگی زمان نمونهآوری و همتیمارهای مختلف جمع

به فریزر  ،گیری کلروفیل و صفات بیوشیمیاییجهت اندازه

 تقل شدند.من گرادسانتیدرجه  -15

 یو ریشه با استفاده از متر نوار نهالطول 

شدند که برای این منظور قبل از اعمال  یریگ اندازه

ن جوانه یترییتا انتها طول نهال یاریآب یمارهایت
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در پایان  همچنینشد.  یریگاندازه یساقه اصل ییانتها

ن نقطه یترییشه از محل طوقه تا انتهایآزمایش طول ر

نهال از محل طوقه با  شد. قطر یریگاندازه یشه اصلیر

ها با استفاده از شد. سطح برگ یریگ کولیس اندازه

برگ  (CI-202)سنج آمریکا مدل برگسطحدستگاه 

ها در واحد سطح برگ با تعداد روزنه. شد یریگاندازه

 یبا بزرگنمائ 8اولیمپوس یکروسکوپ نوریاستفاده از م

هر نمونه در  یها برازنهتعیین گردید و تعداد رو 455

 42/5( هر کدام با مساحت 0-4ن نقطه )یچند

وزن  یریگد. بعد از اندازهیمتر مربع شمارش گرد یلیم

درجه  15 یها در دماهای مختلف، نمونهتر اندام

 .ساعت قرار داده شدند 41مدت گراد در آون بهیسانت

بعد از گذشت مدت زمان مذکور وزن خشک آنها 

 .(Anon, 1997) ددست آم هب

ای، نشت یونی با منظور ارزیابی دوام غشاء یاختهبه

انجام شد.  Korkmaz et al. (2007) استفاده از روش

 یکگیری کلسیم، سدیم و پتاسیم حدود اندازه برای

 055گرم از بافت گیاهی پودر شده )برگ( در دمای 

خاکستر شده و سپس  یکیکوره الکتر درجه سلسیوس

ک انجام شد. یدرید کلریبا استفاده از اس یریگ عصاره

با استفاده از  یروش جذب اتمم بهیکلس یریگ اندازه

کا( ینز المر، آمریپرک 9885)مدل  یدستگاه جذب اتم

 .Bates et al ن برگ طبق روشیزان پرولیانجام شد. م

در طول  با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (1973)

میزان کل قندهای محلول  انجام شد. نانومتر 080موج 

با استفاده از Buysse & Merckx   (1993) طبق روش

، واریان، 855)مدل کری  اسپکتروفتومتردستگاه 

انجام شد. فعالیت  نانومتر  220در طول موج  امریکا(

  Herzog & Fahimiروش آنزیم پراکسیداز طبق

در طول  با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (1973)

نانومترانجام شد. فعالیت آنزیم کاتاالز طبق  420موج 

با استفاده از دستگاه  Aebi (1984) روش

انجام شد.  نانومتر 245در طول موج  اسپکتروفتومتر

 & Stewart آلدهید طبق روشدیغلظت مالون

Bewley (1980) ستگاه اسپکتروفتومتر با استفاده از د

انجام شد. میزان  نانومتر 255و  092در دو طول موج 

                                                                               
1. Olympus  

با  Singleton & Rossi (1965)فنل کل طبق روش 

  720استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 

وتحلیل آماری و تجزیه  گیری شد. تجزیهنانومتر اندازه

 ،8/3نسخه ) SAS افزارواریانس با استفاده از  نرم

ها با استفاده از و مقایسه میانگین کارولینای شمالی(

 ای دانکن انجام شد.آزمون چنددامنه

 

 ج و بحثینتا
 خصوصیات رویشی

تیمارهای آبیاری  تأثیردر هر سه رقم تحت طول نهال 

طول که در هر رقم در تیمار شاهد طوریبه ،قرار گرفت

 ود.تر بباالدر مقایسه با تیمارهای تنش خشکی نهال 

افزایش رشد طولی در ارقام تحت تیمارهای مختلف 

% بود. 0دار در سطح احتمال دارای تفاوت معنی

تحت تیمارهای تنش در بیشترین رشد طولی 

در مقایسه با دیگر ارقام مشاهده  زرد های رقم نهال

. کاهش میزان رشد رویشی تحت (8گردید )جدول 

داشت  ی با شدت تنشمستقیمتنش آبی ارتباط  تأثیر

 .Perez-Lopez et al دست آمده توسطهکه با نتایج ب

دهد که ها نشان میگزارش .شتطابقت دام (2007)

به کمبود آب در  نهالزان رشد یو م یرشد واکنش

دارد  یاه بستگیپ گیبه ژنوت یادیمقدار ززیتون به

(Fernandez et al., 1997). منظور که به یدر بررس

از ارقام  یدر برخ یخشکن مقاومت به تنش ییتع

، دزفول و شنگه( در شرایط یشمی، فیتون )زرد، ماریز

ج نشان داد که ارقام مورد یگلدان صورت گرفت، نتا

گر یکدیبا  یشیرو یهاشاخص یش از نظر برخیآزما

  .(Talaie & Shirzad, 2003) دارند یدار یتفاوت معن

تنش  تأثیررشد ریشه در ارقام مختلف تحت 

(. رشد 8)جدول  دار بودی تفاوت معنیخشکی دارا

% ظرفیت مزرعه( در 855) ریشه در تیمار شاهدطولی 

که با اعمال درحالی ،دار نبودبین ارقام مختلف معنی

ریشه افزایش نشان داد. طولی تنش خشکی رشد 

% ظرفیت 05ریشه در تیمار طولی بیشترین رشد 

بیش از  مزرعه مشاهده گردید. در بین ارقام، رقم زرد با

% ظرفیت مزرعه در مقایسه با 05% رشد در تیمار 05

% ظرفیت مزرعه نسبت به بقیه ارقام برتر 855تیمار 

که ارقام آمیگدالولیا و کنسروالیا با حدود بود، درحالی

http://library.wur.nl/WebQuery/titel/848802
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% در رتبه بعدی قرار داشتند. نتایج این 93% و 44

 .Fernandez et alدست آمده توسط هتحقیق با نتایج ب

  .شتمطابقت دا (1991)

ر دصفات رویشی بررسی دست آمده از هج بینتا

العمل متفاوت این نشان از عکسارقام مورد مطالعه 

ارقام  به تنش خشکی دارد. زیتون گیاهی است که از 

نظر تحمل به خشکی شناخته شده است، با این حال 

ن ارقام تفاوت وجود یاز نظر پاسخ به کمبود آب در ب

تنش، انتخاب ارقام مقاوم به خشکی  دارد. تحت شرایط

ت یار با اهمید تجاری یک مزرعه بسیبرای موفقیت تول

که از نظر  یبنابراین، استفاده از ارقام ؛است

صفات مرتبط با  یمورفولوژیک و فیزیولوژیک دارا

د و فرایند انتخاب یباشند، جهت تولمقاومت به خشکی 

 ,Bosabalidis & Kofidis) باشد یبسیار مفید م

2002; Bacelar et al., 2006; Ennajeh et al., 2009). 

نتایج مقایسه میانگین قطر تنه ارقام قبل از اعمال 

تفاوت در رشد قطری بین ارقام  که تنش نشان داد

که در سه کالس متفاوت قرار طوریدار بوده، بهمعنی

(. تغییرات قطر تنه در اثر اعمال تنش 2گرفتند )جدول 

در پایان دار بود. % معنی0بین ارقام در سطح خشکی در 

های تحت تیمار شدید تنش خشکی در ارقام تنش، نهال

-ترتیب در مقایسه با نهال زرد، کنسروالیا و آمیگدالولیا به

(. نتایج 2)جدول های شاهد دارای رشد کمتری بودند 

 .Magliulo et al آمده توسط دست هاین تحقیق با نتایج ب

(1999) ،Gholami et al. (2013a)  وDi Vaio et al. 

 مطابقت داشت. (2013)

وزن تر و خشک ریشه در بین ارقام مختلف تحت 

% 0تیمارهای تنش خشکی در سطح احتمال  تأثیر

دار بود. بیشترین وزن تر و خشک شاخساره و معنی

ریشه  به رقم زرد اختصاص داشت. کاهش در میزان 

. بیشتر شد ،یش تنشوزن تر و خشک شاخساره با افزا

اگرچه رقم زرد بیشترین میزان وزن تر و خشک ریشه 

را نشان داد اما بیشترین درصد کاهش در وزن خشک 

عنوان یک معیار در مقایسه با گیاهان شاهد در ریشه به

تیمار شدید تنش خشکی در ارقام زرد و کنسروالیا 

که این % روی داد درحالی17/42% و 4/47ترتیب  به

 (. 9% بود )جدول 11/99برای رقم آمیگدالولیا کاهش 

 تأثیروزن تر و خشک شاخساره در بین ارقام تحت 

تنش خشکی در سطح احتمال پنج درصد تفاوت 

دار نشان داد. کاهش در میزان وزن خشک معنی

شاخساره در بین ارقام تحت تنش خشکی در مقایسه 

 با گیاهان شاهد متفاوت بود و کمترین کاهش در وزن

زرد و آمیگدالولیا اختصاص ارقام خشک شاخساره به 

که رقم کنسروالیا بیشترین کاهش را درحالی ،داشت

نسبت وزن خشک ریشه به (. 9نشان داد )جدول 

تیمارهای مختلف  تأثیرشاخساره در بین ارقام تحت 

دار نبود. کمترین کاهش در این نسبت به رقم معنی

کنسروالیا اختصاص داشت. همچنین میزان وزن تر و 

تیمارهای مختلف در بین  تأثیرخشک کل گیاه تحت 

کاهش نشان داد  ،دار بود و با افزایش تنشارقام معنی

کمترین درصد کاهش در وزن خشک گیاه به رقم و 

  (. 9)جدول آمیگدالولیا اختصاص داشت 

ال در یتون رقم مانزانیدر ز یاعمال تنش خشک

شه و یشرایط گلدانی باعث کاهش وزن تر و خشک ر

گردید   ارتفاع نهال برگ وشاخه، تعداد و سطح 

(Gholami et al., 2013b)تون یز یرو ی. در یک بررس

در شرایط گلدانی نشان داده شد که  یرقم روغن

صد در 45و  25 یتون تحت تنش خشکیز یها نهال

نداشتند  یشیگونه رشد روچیه ،ر و تعرقیتبخ

(Arzani & Arji, 2000) تنش  ،دیگر. در پژوهشی

نا منجر به کاهش وزن یتون رقم کوراتیدر ز یخشک

 Nuzzo et) خشک نهال و کاهش سطح برگ گردید

al., 1997) دو ساله رقم  هاینهال. در آزمایشی روی

تنش خشکی باعث کاهش  که شد مشخصکوراتینا 

که رشد درحالی ،ها شددرصد در سطح برگ 25حدود 

 هدر نتیجه نسبت ریشه ب ؛قرار نداد تأثیرریشه را تحت 

با تنش شدیدتر خشکی افزایش  هانهالشاخساره در 

. صفت نسبت (Xiloyannis et al., 1999)نشان داد 

ریشه به شاخساره در درختان زیتون یک عامل 

 ,.Celano et al) گرددخشکی محسوب میمقاومت به 

وزن  یاریآبز تحت تنش کمین پژوهش نیدر ا .(1997

ج یدا کرد که با نتایتر و خشک ریشه و ساقه کاهش پ

 تحقیقات ذکر شده همسو بود.

آمیگدالولیا و  تعداد برگ در پایان آزمایش در ارقام

دار کنسروالیا در مقایسه با شاهد دارای تفاوت معنی

درصد رقم زرد  70؛ از نظر سطح برگ در تیمار بودند
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درصد هر دو  05بیشتر از رقم کنسروالیا بود اما در تیمار 

در گیاهان شاهد )آبیاری رقم در یک سطح قرار داشتند. 

و  ، زردترتیب ارقام کنسروالیادرصد( تعداد برگ به 855

در گیاهان تحت  بود.به کمترین آمیگدالولیا بیشترین 

کمترین کاهش در تعداد برگ در رقم زرد در  تنش،

مقایسه با دو رقم دیگر اتفاق افتاد و بیشترین کاهش در 

رقم آمیگدالولیا روی داد. از نظر سطح برگ، تفاوت 

ها مشاهده شد و کمترین داری در بین ارقام و تیمارمعنی

سطح برگ سطح برگ به رقم آمیگدالولیا اختصاص یافت. 

خاطر یاری کاهش یافت که این امر به%  آب05در تیمار 

(. در پژوهشی مشخص 4ها بوده است. )جدولریزش برگ

سطح برگ در ارقام مختلف  ،شد با افزایش تنش خشکی

زیتون کاهش نشان داد و این کاهش به رقم نیز بستگی 

نتایج این پژوهش  که با، (Shaheen et al., 2011) داشت

 اهش کمتری داشت. که رقم زرد کطوریهماهنگ بود به

داشت  تأثیرها بر تراکم روزنه یتنش خشک

و شاهد اختالف  یمار تنش خشکین تیب که طوری به

. شتدرصد وجود دا یکدر سطح احتمال  یداریمعن

ها نشان داد که تحت بر تراکم روزنه یتنش خشک تأثیر

ه ارقام یها در کلتعداد روزنه ،یط تنش خشکیشرا

 یمار تنش خشکین تیب یآمار ت و از نظرداشش یافزا

 یداریتون اختالف معنیو شاهد و ارقام مختلف ز

اهان تحت تنش ارقام زرد، ی. گ(4)جدول  مشاهده شد

ترتیب دارای تعداد زیادتری هکنسروالیا و آمیگدالولیا ب

روزنه در واحد سطح برگ بودند. احتماالً یکی از دالیل 

 ،شکیها در هنگام تنش خافزایش تراکم روزنه

های برگ است که باعث ترشدن اندازه سلولکوچک

افزایش تعداد بیشتری روزنه در واحد سطح برگ 

آمده در پژوهش حاضر با نتایج  دستهباشد. نتایج ب می

آمده در ارقام )زرد، روغنی، نبالی، فیشمی، دستهب

و  (Zarabi et al., 2010)( آربکین و گودال

شرایط تنش خشکی که در  ماستوئیدس و کرونائیکی

 تعداد و اندازه روزنه آنها افزایش نشان داد

(Bosabalidis & Kofidis, 2002) .مطابقت داشت 

بررسی مکانیسم دفاعی دو رقم زیتون مسکی و 

شماللی در برابر کمبود آب نشان داده است که رقم 

شماللی با تراکم کرك باالی برگ و همچنین تعداد 

 تر بود روزنه زیادتر نسبت به رقم مسکی مقاوم

(Ennajeh et al., 2006) کننده که این موضوع تایید

 باشد.مطالب فوق می

 
 زیتون سه رقمگیاهان گلدانی ساقه و ریشه  رشد طولیمقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و تنش خشکی بر  .8 جدول

Table 1. Mean comparison of cultivar and drought stress effect on plant shot and root length of three potted olive cultivars 
 

Cultivars 
Irrigation 

levels 
Plant length before 
water stress (cm) 

Plant length after 
drought (cm) 

Actual 
growth (cm) 

Growth % in 
compare to control 

Root length 
(cm) 

Zard 
100 % 60.67a* 70.23 a 9.56 a - 19.28 e 
75% 60.00 a 65.00b 5 c 52.3 23.06 cd 
50% 60.50 a 63.00c 2.5 d 26.2 29.33 a 

Amigdalolia 
100 % 42.23 b 51.23 d 9 ab - 19.17 e 
75% 42.67 b 46.67 e 4 cd 44.4 23.11 cd 
50% 43.17 b 45.17 e 2 d 22.2 27.67 ab 

Conservolia 
100 % 43.67 b 50.83 d 7.16 b - 21.83de 
75% 43.00  b 46.17 e 3.17cd 44.3 24.9 bc 
50% 43.23 b 45.00e 1.77 d 24.7 30.39 a 

 .باشند% نمی0دار در سطح اعداد با حروف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون دانکن دارای اختالف معنی
In each column similar letters show no significant differences based on Duncan’s multiple range test (5%). 

 
 زیتون سه رقمگیاهان گلدانی قطر ساقه مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و تنش خشکی بر  .2 جدول

Table 2. Mean comparison of cultivar and drought stress effect on stem diameter of three potted olive cultivars 

Cultivars 
Irrigation 

levels 
Stem diameter before 

water stress (mm) 
Stem diameter after 
water stress (mm) 

Actual Stem diameter 
growth (cm) 

Growth % in 
compare to control 

Zard 
100 % 7.53 a 9.33 a 1.80 a - 
75% 7.52 a 8.90 a 1.37 ab 76.67 
50% 7.35 a 7.93 b 0.58 cd 32.22 

Amigdalolia 
100 % 5.33 b 7.03 c 1.70 a - 
75% 5.4   b 6.10 d 0.70 cd 41.18 
50% 5.47 b 5.77 de 0.30 d 17.65 

Conservolia 
100 % 4.28 c 6.07 d 1.78 a - 
75% 4.47 c 5.40  e 0.93 bc 51.96 
50% 4.42 c 4.83 f 0.40 d 22.91 

 .باشند% نمی0دار در سطح  اعداد با حروف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون دانکن دارای اختالف معنی
In each column similar letters show no significant differences based on Duncan’s multiple range test. 
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 زیتونسه رقم مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و تنش خشکی بر برخی صفات مورفولوژی گیاهان گلدانی  .9 جدول

Table 3. Mean comparison of cultivar and drought stress effect on some morphological traits of three potted olive cultivars 

Cultivars 
Irrigation 

levels 

Root  

fresh weight  

(g) 

Root  

dry weight  

(g) 

Shoot  

fresh weight  

(g) 

Shoot  

dry weight 

(g) 
Root/Shoot  

dry weight 

Plant  

fresh weight  

(g) 

Plant  

Dry weight  

(g) 

Zard 

100 % 48.07 a 26.63 a 43.34 a 25.70 a 1.05 a 91.36 a 52.33 a 

75% 31.14 b 21.23 ab 38.73 ab 25.10 a 0.94 a 69.87 b 46.33 a 

50% 21.02 cde 14.00  cd 25.95 cde 18.02 bc 0.78 a 46.97 de 32.02 bc 

Amigdalolia 

100 % 32.75 b 16.44 bc 33.82 abc 19.14 b 0.86 a 66.57 bc 35.58 b 

75% 26.62 bc 14.2  cd 30.05 bcd 18.01 bc 0.79 a 56.68 cd 32.21 bc 

50% 15.83 de 10.87 cd 19.14 ef 14.21 bcd 0.76 a 34.97 ef 25.08 cd 

Conservolia 

100 % 22.86 cd 16.42 bc 23.00 def 17.07 bc 0.96 a 45.86 de 33.49 b 

75% 20.56 cde 12.67 cd 17.24 ef 12.35 cd 1.05 a 37.8 ef 25.02 cd 

50% 13.54 e 9.38   d 13.50 e 10.96 d 0.89 a 27.04 f 20.34 d 

 .باشند% نمی0دار در سطح  اعداد با حروف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون دانکن دارای اختالف معنی
In each column similar letters show no significant differences based on Duncan’s multiple range test. 

 

 زیتون سه رقممقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و تنش خشکی بر تعداد برگ، سطح برگ و تراکم روزنه  .4 جدول

Table 4. Mean comparison of cultivars and drought stress effects on leaf number, leaf area and stomata density of 

three potted olive cultivars 
Cultivars 

Irrigation 

levels 
Leaf  number  

before drought 

Leaf  number  

after drought 

Increased  

leaf number 

Leaf area  

(cm2) 

Stomata  

density 

Zard 
100 % 70.00 b* 74.67 b 4.67 a 9.000 a 19.91 cd 

75% 70.33 b 73.67 b 3.33 bc 7.653 b 23.73 ab 

50% 70.67 b 72.67 b 2.00 d 4.767 de 26.07 a 

Amigdalolia 

100 % 64.00 c 68.00 d 4.00 abc 6.943 bc 14.46 f 

75% 63.67 c 63.67 e 0.00 e 5.333 de 17.56 de 

50% 64.67 c 63.00 e -1.67 f 3.900 e 21.67 bc 

Conservolia 

100 % 79.33 a 83.67 a 4.33 ab 7.000 bc 15.43 ef 

75% 79.00 a 82.00 a 3.00 cd 5.767 cd 19.84 cd 

50% 80.00 a 79.00 b -1.00 ef 4.333 de 21.87 bc 

 .باشند% نمی0دار در سطح  اعداد با حروف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون دانکن دارای اختالف معنی
In each column similar letters show no significant differences based on Duncan’s multiple range test. 

 

 صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی
 فنل

 ( بین تیمارهای0 آمده )جدول دستهاساس نتایج ب بر

وجود  یدارآبیاری از نظر مقدار فنل تفاوت معنی

 تأثیرکه بیشترین میزان فنل کل تحت طوریهب ،داشت

ترتیب ارقام زرد، درصد ثبت شد. به 05تنش 

در آمیگدالولیا و کنسروالیا بیشترین میزان فنل را 

داشتند. از طرفی گیاهان شاهد و تحت تیمارهای تنش 

میزان فنل کل با افزایش تنش خشکی افزایش نشان 

روی  Machado et  al.  (2013)داد. نتایج پژوهش

العمل زیتون رقم کوربانسوسا به سه رژیم آبیاری عکس

میزان آبیاری بهایط دیم )بدون آبیاری(، کمشامل شر

درصد تبخیر و تعرق و آبیاری کامل، نشان داد که  95

 تأثیرهای آبیاری تحت  وسیله رژیمترکیبات فنلی به

فنل کل قرار گرفته و آبیاری باعث کاهش مقدار پلی

آبیاری باعث افزایش میزان فنل کممیوه زیتون گردید. 

م زیتون در مقایسه با آبیاری رق 2کل در برگ درختان 

افزایش میزان . (Gholami et al., 2016)کامل گردید 

ارقام زیتون دو  برگ فنل کل در اثر تنش خشکی در

 ساله شتویی، شماللی و زلماتو نیز گزارش شده است

(Boughalleb & Mhamdi, 2011) .آبیاری، در اثر کم

میزان فنل کل افزایش نشان داد که براساس 

 Boughalleb و Machado et al. (2013) های آزمایش

& Mhamdi (2011)  ،با افزایش آبیاری درختان زیتون

و میزان  (PAL)آالنین آمونیالیاز فعالیت آنزیم فنیل

این محققان فعالیت آنزیم  .فنل کل کاهش یافته بود

(PAL)  دانند شرایط محیطی می تأثیررا شدیداً تحت

ل فنل کل دارد. یکی از که نقش مهمی در کنتر

مهم ترکیبات فنلی، شرکت آنها در  های نقش

 Petridis etباشد )های دفاعی در گیاهان میمکانیسم

al.,  2012یاریآبز تحت تنش کمین پژوهش نی(. در ا 

سایر  جیدا کرد که با نتایش پیافزا کل زان فنلیم

 & Machado et al., 2013; Boughalleb) محققین

Mhamdi, 2011)  .مطابقت داشت 
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 زیتون سه رقمدر برخی  و فعالیت آنزیمی آلدهید،دیمالون ،فنلمیزان مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و تنش خشکی بر  .0 جدول
Table 5. Mean comparison of cultivars and drought stress effects on phenol, malondialdehyde content, and enzymes activity 

in three olive cultivars 
Cultivars 

Irrigation 
levels 

Phenol 
(mg/100g FW) 

Malondialdehyde 
(nmol/g FW) 

Peroxidases 
(units/mg) 

Catalase 
(units/mg) 

Zard 

100 % 25.50c 1.197e 1.197e 1.187 b c 

75% 28.80b 1.690bc 1.690bc 2.190 b 
50% 31.33a 1.890b 1.890b 2.447 b 

Amigdalolia 
100 % 20.27def 0.8600 f 0.8600 f 1.260 d 

75% 22.87cd 0.9600f 0.9600f 1.430 d 

50% 24.43c 1.310de 1.310de 1.780c 

Conservolia 
100 % 18.20f 1.500cd 1.500cd 2.220b 
75% 19.23ef 1.750b 1.750b 2.523b 

50% 21.73de 2.200a 2.200a 3.130a 

 .باشند% نمی0دار در سطح اعداد با حروف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون دانکن دارای اختالف معنی
In each column similar letters show no significant differences based on Duncan’s multiple range test (5%). 

 
  هیدآلددیمالون

آلدهید برگ در ارقام زیتون تحت تأثیر دیمالون مقدار

بین ارقام  میزان آن کهطوریهب ،آبیاری قرار گرفتکم

 تفاوتدرصد م پنجتحت تأثیر تنش خشکی در سطح 

آلدهید بین ارقام در رقم دیبود. بیشترین مقدار مالون

در آمیگدالولیا و کمترین مقدار آن در رقم کنسروالیا 

مشاهده شد. با افزایش تنش مقایسه با گیاهان شاهد 

که  طوری هآلدهید افزایش یافت بدیخشکی میزان مالون

 855آلدهید مربوط به تیمار دیکمترین مقدار مالون

درصد 05تیمار بیشترین مقدار مربوط به درصد آبیاری و 

آلدهید و شدت تنش  دی بین میزان مالون آبیاری بود.

 ,.Petridis et alخشکی رابطه مستقیمی وجود دارد )

آبیاری میزان (. در این پژوهش نیز تحت تنش کم2012

محققین  آلدهید افزایش پیدا کرد که با نتایج دی مالون

 ,Petridis et al., 2012; Boughalleb & Mhamdi) دیگر

آلدهید دی هرچه میزان مالون .شتمطابقت دا (2011

تحت تنش در مقایسه با شرایط نرمال کمتر افزایش یابد 

مقاومت گیاه به تنش بیشتر خواهد بود. از اینرو ارقام 

 کنسروالیا و زرد برتر بودند. 
 

 و کاتاالز پراکسیداز 

اثر متقابل رقم و تنش خشکی بر میزان فعالیت آنزیم 

نظر  دار بود. ازدرصد معنی پنجپراکسیداز برگ در سطح 

این میزان فعالیت پراکسیداز بیشترین میزان فعالیت 

کمترین میزان فعالیت  مربوط به رقم کنسروالیا و آنزیم

دو رقم کنسروالیا و  آن در رقم آمیگدالولیا، مشاهده شد.

درصد تفاوتی  70ر آنزیم پراکسیداز در تیمار آبیاری زرد د

داری درصد، تفاوت معنی 05نداشتند ولی در تیمار 

با افزایش تنش خشکی میزان فعالیت پراکسیداز داشتند. 

که کمترین میزان فعالیت طوریهافزایش یافت ب

درصد آبیاری بود  855پراکسیداز مربوط به تیمار 

ی باعث افزایش میزان فعالیت درصد آبیار 05که درحالی

پراکسیداز گردید. در واقع تنش خشکی موجب تجمع 

آنزیم پراکسیداز در برگ ارقام زیتون شد  فعالیتدار معنی

. آنزیم میزان این آنزیم در رقم کنسروالیا بیشتر بود و

درصد  70کاتاالز در دو رقم زرد و کنسروالیا در تیمار 

درصد تفاوت  05مار تفاوتی با هم نداشت ولی در تی

دار گردید. در رقم کنسروالیا میزان پراکسیداز و معنی

نتایج این تحقیق با درصد باالتر بود.  05کاتاالز در تیمار 

روی ارقام زیتون زرد و  Zarabi et al. (2010) نتایج

 T2 روی ارقام دزفولی، Aminei et al. (2014)گوردال و 

تنش خشکی باعث تولید  .شتمطابقت دا و کرونائیکی

شود که این ترکیبات باعث انواع اکسیژن فعال در گیاه می

های گیاهی شده و مانع فعالیت چرخه صدمه به بافت

گردند. در شرایط تنش خشکی، کالوین در گیاه می

عنوان تنش ثانویه عمل کرده و هاکسیداتیو ب های تنش

سلولی، کاهش سرعت  یباعث کاهش پایداری غشا

سنتز و در نهایت باعث کاهش میزان عملکرد در گیاه فتو

(. آنزیم پراکسیداز و کاتاالز Fazeli et al., 2007) شوند می

در شرایط تنش خشکی انواع ترکیبات اکسیژن فعال را 

سلولی به  یکنند و ضمن بهبود پایداری غشاخنثی می

 Sofo) کنندادامه رشد گیاه تحت شرایط تنش کمک می

et al., 2004, 2005.)  در اثر کمبود آب در گیاه، عالوه بر

شود،  تغییرات فیزیولوژیکی در گیاه ایجاد می که این

صدمات اکسیداتیو نیز از عوامل مهم محدودکننده رشد 

باشد که در اثر تنش خشکی ایجاد در گیاهان می
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شوند. گیاهان جهت مقابله با تنش خشکی از  می

 فعالیت افزایش میزانهای آنزیمی، مانند  مکانیزم

کنند که میزان های پراکسیداز و کاتاالز استفاده می آنزیم

های ارزیابی مقاومت به ها از شاخصفعالیت این آنزیم

شود. در تحقیقات خشکی در گیاهان محسوب می

مختلف نشان داده شده که بین میزان افزایش فعالیت 

های اکسیدانی و مقاومت به تنشهای آنتیآنزیم

اکسیداتیو ارتباط مستقیمی وجود دارد. در ارقام مقاوم به 

اکسیدان بیشتر  های آنتیخشکی، میزان فعالیت آنزیم

 (.Liu et al., 2011) باشدمی

در این پژوهش فعالیت دو آنزیم پراکسیداز و کاتاالز 

در ارقام زیتون، مورد آزمایش قرارگرفت که بر اساس 

های آبیاری بر میزان  تأثیر رژیم ،دست آمدههنتایج ب

فعالیت آنزیم پراکسیداز و کاتاالز در طی دوره آزمایش 

که میزان فعالیت این دو آنزیم در طوریهدار بود، بمعنی

آبیاری در مقایسه با شاهد افزایش نشان داد.  شرایط کم

گزارش کردند  Sofo et al. (2004, 2005)در این راستا 

سیستم آنزیمی خود را زیتون  ،که با اعمال تنش خشکی

هایی مانند کاتاالز را مجدد تنظیم کرده و فعالیت آنزیم

نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش  دهد.افزایش می

پراکسیداز و کاتاالز در رقم  های میزان فعالیت آنزیم

نسبت به ارقام دیگر کنسروالیا تحت تنش کم آبیاری 

 Liu)ابقت داشت که با نتایج محققین دیگر مطبیشتر بود 

et al., 2011)رسد که بیشتر بودن میزان نظر می . به

داز و کاتاالز در ارقام زیتون یپراکس های فعالیت آنزیم

آبی باعث کاهش صدمات ناشی از  مقاوم به تنش کم

ها های آزاد اکسیژن، کاهش پراکسیداسیون چربیرادیکال

فعالیت  شود.و افزایش پایداری در غشای سلولی می

کاهد و از بیشتر این دو آنزیم از مقدار تنش اکسیداتیو می

ساز در سلول گیاهی که ضامن بقای وختوفرآیندهای س

 & Jiang) کندباشند، محافظت میسلول و گیاه می

Hung, 2001.) با نتایج آمده  دستنتایج بهSivritepe et 

al. (2008)  ،در پایه گیالسElhami et al. (2015)  در

در موز  Chai et al.  (2005)زیتون رقم کنسروالیا و 

 .شتمطابقت دا

 
 نشت یونی 

بین سطوح آبیاری  (2آمده )جدولدستهبراساس نتایج ب

داری وجود داشت از نظر میزان نشت یونی تفاوت معنی

 855درصد آبیاری نسبت به تیمار  05که تیمار طوریهب

یونی در  برگ درصد آبیاری باعث افزایش درصد نشت 

اثرات متقابل تیمارها نشان داد که تحت تیمار  گردید.

تنش خشکی شدید، میزان نشت یونی در رقم آمیگدالولیا 

رو ارقامی که بیشترین و در رقم زرد کمترین بود. از این

تر به شرایط حفظ ساختار باالیی داشته باشند متحمل

 نشت یونی یکی از پارامترهاییتنش خشکی هستند. 

گیری عنوان شاخصی از تخریب غشا اندازهاست که به

شود. تنش خشکی باعث صدمه به بسیاری از ترکیبات می

شود. نشت ها میها و چربیینئسلول مانند پروت

ها سلولی و خروج یون یالکترولیتی در اثر تخریب غشا

گیرد و میزان این صفت بیانگر میزان صدمه صورت می

 .(Liu et al., 2011) باشد تنش خشکی به گیاه می

 
 پرولین 

( مقادیر پرولین در 2آمده )جدول دستهبراساس نتایج ب

دار آبیاری افزایش معنیارقام مختلف با افزایش کم

تفاوت نشان داد. بین ارقام از نظر مقدار پرولین 

که رقم زرد دارای طوریهوجود داشت ب یدار معنی

را بیشترین و رقم کنسروالیا کمترین مقدار پرولین 

درصد باعث افزایش میزان  05. تیمار آبیاری داشت

های مقاومت درختان در  یکی از روش پرولین شد.

پاسخ به تنش خشکی، افزایش مواد محلول و فعال 

منظور ادامه اه بهاسمزی است. در شرایط تنش، گی

جذب آب، پتانسیل اسمزی خود را از طریق تجمع 

اسمزی  دهد و تنطیم ترکیبات اسمزی کاهش می

. (Boughalleb & Mhamdi, 2011) گیردصورت می

پرولین یکی از اسیدهای آمینه فعال در تنظیم اسمزی 

بوده که در ایجاد و حفظ فشار اسمزی در گیاه مؤثر 

های گیاه تجمع در تمامی قسمت باشد. در اثر تنشمی

ها بیشتر گیرد که این تجمع در برگپرولین صورت می

(. افزایش میزان Ben Ahmed et al., 2009) باشدمی

پرولین برگ در اثر تنش خشکی در برگ نهال زیتون 

 .Elhami et al رقم کنسروالیا در شرایط گلدانی

شماللی و نیز در ارقام زیتون دو ساله شتویی،  (2015)

 & Boughalleb) و زلماتی گزارش شده است

Mhamdi, 2011). 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3550588/#CR19
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 مقایسه میانگین اثرات متقابل ارقام زیتون و سطوح مختلف آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیکی .2 جدول
Table 6. Mean comparison of some olive cultivars and irrigation levels on some physiological traits 

Cultivars Irrigation levels  Ionic leakage (%)  Proline (µg/g FW)  Soluble sugar (mg/g FW) 

Zard 

100 % 22.29d - 15.03f - 17.76b cd - 

75%  24.96d 11.98  17.41f 15.84  19.30a 8.67 

50%  30.12bc 35.13  21.60de 43.71  22.76a 28.15 

Amigdalolia 
100 %  24.38d -  20.83e -  15.39de - 

75%  27.74c 13.78  22.05cde 5.86  18.49b c 20.14 

50%  35.27a 44.67  25.10bc 20.50  20.11b 30.67 

Conservolia 
100 %  28.28c -  24.27bcd -  11.21d - 

75%  30.36bc 7.36  26.97b 11.12  13.38ef 19.36 

50%  32.62b 15.35  30.29a 24.80  16.27cd 45.14 

 .باشند% نمی0دار در سطح اعداد با حروف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون دانکن دارای اختالف معنی
In each column similar letters show no significant differences based on Duncan’s multiple range test (5%). 

 

 قندهای محلول 

 قندمیزان ( 2 آمده )جدول دستهاساس نتایج ب بر

محلول برگ تحت شرایط تنش آب بسته به رقم 

افزایش نشان داد. از نظر میزان قندهای محلول 

و کمترین مقدار زرد مربوط به رقم  بیشترین مقدار

قندهای محلول از مواد  مربوط به رقم کنسروالیا بود.

اسمزی سازگار بوده که تجمع آنها در شرایط تنش 

ل کاهش شود تا پتانسیل آب سلوخشکی باعث می

یافته و آب بیشتری برای حفظ فشار تورمی در داخل 

 .(Boughalleb & Mhamdi, 2011) سلول باقی بماند

نشان  Arzani & Yazdani (2008) نتایج تحقیقات

داده است که تنش خشکی در ارقام بلیدی و میشن در 

های شرایط گلدانی باعث افزایش غلظت کربوهیدرات

های میزان کربوهیدرات شود. افزایشمحلول برگ می

محلول برگ در اثر تنش خشکی در دیگر ارقام زیتون 

دو ساله مانند ارقام شتویی، شماللی و زلماتو نیز 

 (Boughalleb & Mhamdi, 2011)گزارش شده است 

 . شتق مطابقت داین تحقیج ایکه با نتا

 

 گیری کلینتیجه

زیتون ارقام مناسب  ازارقام زرد، کنسروالیا و آمیگدالولیا 

در این  .کشت در اغلب مناطق کشور هستندبرای 

این ارقام دارای تفاوت در تحمل  که پژوهش مشخص شد

پاسخ ارقام به تنش طورکلی به باشند.به خشکی می

خشکی متفاوت بود و هر کدام پاسخی خاص نشان دادند. 

ترتیب در ارقام رشد رویشی تحت شرایط تنش خشکی به

سروالیا و آمیگدالولیا بیشتر بود. ارقام زرد، زرد، کن

ترتیب از لحاظ مقدار فنل و آمیگدالولیا و کنسروالیا به

فعالیت کاتاالز و پراکسیداز برتر بودند. کنسروالیا بیشترین 

مقدار افزایش قند را در اثر تنش داشت. اما بیشترین 

 دهدمربوط به رقم زرد بود. این نتایج نشان می قند میزان

 احتماالً هر رقمی پاسخ منحصر به خود را داشته باشد. 
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