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  چکیده 
  

این آزمایش بـه  . بررسی واکنش درختان میوه به مقدار آب مصرفی یکی از راهکارهاي مهم در مدیریت آب آبیاري است
هاي کامل تصادفی هاي خرد شده بر پایه طرح بلوكمنظور ارزیابی پنج رقم زیتون به مقادیرآبیاري در قالب آزمایش کرت

ارقام زیتون شامل کنسـروالیا،  . در ایستگاه تحقیقات زیتون داالهو در استان کرمانشاه انجام گردید 1392تا  1390از سال 
 60و % 80، )شـاهد ( درصـد  100هاي اصـلی و مقادیرآبیـاري شـامل    سیس در کرتمانزانیال، سویالنا، زرد زیتون و آمفی 

بـا اسـتفاده از نـرم افـزار محاسـب تبخیـر و تعـرق        . آبی درختان زیتون در کرت هاي فرعی قـرار داده شـدند  درصد نیاز
)calculator ETo( میلی متر در  8/8115 بطور متوسط و آمار روزانه هواشناسی، میزان تبخیر و تعرق بالقوه طی این مدت

تعیـین   در هکتـار  متـر مکعـب   1/5828آبـی  نیاز  درصد 100تیمار حجم آب مورد نیاز درختان در . سال برآورد گردید
تاثیرمقادیرآبیاري بر برخی از صفات زایشی از جملـه عملکـرد میـوه، وزن میـوه و      که نتایج این تحقیق نشان داد؛. گردید

و  17745درصد نیاز آبی در رقم کنسروالیا به ترتیب با  100و % 80عملکرد در تیمارهاي بیشترین . دار بودگوشت معنی
دار اثر مقادیر آبیاري در میزان درصد روغن در ارقام مختلف از نظر آماري معنی. کیلوگرم در هکتار بدست آمد 17106

وري آب آبیاري، وزن میوه و گوشـت، طـول و    ارقام از نظر صفات مورد بررسی تنوع زیادي داشتند؛ بطوریکه در بهره. نبود
قادیر آبیاري تنها بـراي  اثر متقابل رقم و م. داري بودندک و میزان روغن داراي تفاوت معنیقطر میوه، وزن هسته، ماده خش

ي کـم  وري آب آبیارکه با افزایش مقدار آبیاري بهره نتایج این تحقیق نشان داد. دار بودوري آب آبیاري معنیصفت بهره
گرم بر متر مکعب و کیلو 2/4وري آب آبیاري ائی بهرهدرصد کار 60بطوریکه در رقم کنسروالیا در سطح آبیاري . شودمی

 64/3کـارآیی مصـرف آب برابـر     میـانگین  رقم کنسروالیا با. گرم متر مکعب بودکیلو 9/2درصد  100در سطح آبیاري 
  .ري را در بین ارقام دارا بودگرم بر متر مکعب بیشترین بهره وري آب آبیاکیلو

  

  .و تعرق، نیاز آبی زیتون وري آب، تبخیربهره :هاي کلیدي واژه

                                                        
 . مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان کرمانشاه کرمانشاه،: آدرس نویسنده مسئول - 1

  1396تیر : و پذیرش 1395تیر : دریافت - * 
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  مقدمه
امروزه بحـران آب، انفجـار جمعیـت و هشـدار     

کـه  ایـران  در  بارنـدگی  کـم  میزاندرخصوص کارشناسان 
ثلث متوسـط   میلی متر 240تا  230با بطور متوسط ساالنه 

و میزان تبخیر  )میلیارد متر مکعب 413حجم ( جهانی بوده
درصـد   70االنه بیش از س )میلیارد متر مکعب 280( واقعی

در مناطق خشـک و   .)1395مقدم نیا، ( است بارش ساالنه
نیمه حشک ضریب فراوانی آب نسبت به زمـین کمتـر از   

کمبـود  لحـاظ  ه بنابراین کم آبیاري در ایران ب ؛واحد است
ــروري اســت  ــري ض ــی اراضــی ام ــتفاده  .آب و فزون اس

 با م آب بصورت بیشترین عملکردجاز واحد ح يحداکثر
کـم آبیـاري تنظـیم     و یا 2بیشترین سود جزء با کم آبیاري

. )1375 خیرابـی و همکـاران،  ( نمـی باشـد   مقـدور  3شده
 دنیــاو نیمــه خشـک   طق خشـک امنـ جــزء ایـران   کشـور 

ــی ــن ا در .شــود محســوب م ــاطی ــناخت ارتب ــاطق ش  من
و  مراحل مختلفکمبودآب و خاك و رشد محصوالت در 

کشـت گیاهـان در    مواردي که امکان توسعه هر چه بیشتر
ارزانی (بود آورد؛ مثمر ثمر خواهد این مناطق را فراهم می

-اي کشت مـی زیتون در مناطق مدیترانه ).2000و ارجی، 

خصوصیت مشخص این ناحیه آب و هوایی حرکت  .شود
هـاي خشـک بـا    هاي پر باران به سمت تابستاناز زمستان

رطوبت نسبی پایین و درجـه حـرارت بـاالي تشعشـعات     
آب  کـه  طوريه ب .است خورشیدي و تبخیر و تعرق زیاد

ایـن منطقـه آب و   فاکتور محدود کننـده تولیـد گیاهـان در   
-مـی  درخت زیتون ).1988سالیو،  لوگالو و( هوایی است

بـا اسـتفاده از   را خـاك   در موجـود کـم آب   تواند مقادیر
مورفولوژیکی، فیزیولـوژیکی و بیوشـیمیایی    هايسازگاري

طول بهار و تابستان در  یآب هاي کمدوره ه وبه دست آورد
   ).2005کونور و فررز، ( کند تحملرا 

 "ها یک سري عکـس العمـل تقریبـا   گونه نیدرا
 ایـن  ترینمرتبط .دارد مقابل تنش خشکی وجودمشابه در 

 مورنـو ( تنظیم بسته شدن روزنه و تعرقشامل  مکانیسم ها
   تنظیم تبادل) 2000 بیکر، و ؛ نوگوس1996و همکاران، 

                                                        
2 - Dificit Irrigation   
3 -Regulate Deficit  Irrigation  

  
اسـمز بسـیار    ات، تنظیم)2002و همکاران،  موریانا( يگاز

ــه ــعه یافتـ ــرگ   توسـ ــکل بـ ــاتومیکی شـ ــالح آنـ و اصـ
 ، تنظیم سیسـتم آنتـی  )1999و همکاران،  4چارتزوالکیس(

، توانایی اسـتخراج  )2007و همکاران،  باسیالر( یدانیاکس
فرناندز و (سیستم ریشه عمیق داشتن آب از خاك به دلیل 

آب بین تـاج و  باالي یک شیب پتانسیل ) 1997همکاران، 
 ).1986و همکــاران،  تــومبزي( مــی باشـد  سیسـتم ریشــه 

شـیره  انتقال  داشتن سیستم کارآمد سببدرختان زیتون به 
 تبـادل  قابـل توجـه  حفظ مقادیر آوند چوبی و توانایی  در

ة به عنوان مصرف کننـد حتی در طول تنش خشکی  يگاز
 توژنتی( آیندبه شمار می خاك در آب صرفه جو و مقتصد

توان دالیل درخت زیتون را می به این). 2004، و همکاران
 شـرایط  تحمل به خشکی دربه عنوان یک گیاه مدل براي 

ــه تعریــف ــا و المــا(نمــود  آب و هــواي مدیتران  ،جیورگ
آب و یـا تبخیـر زیـاد     ط کمبودیشرا بر غلبه يبرا ).2003

ت پتانسیل آب برگ خـود را کـاهش   درخت زیتون به شد
  .دهدمی

 را بـین بــرگ و خــاك  ییشــیب بــاالبطوریکـه  
در را آب  توانـایی جـذب   ریشه نیهمچن .آوردبوجود می

در صـورتیکه کـه    .داردمگاپاسـکال   -5/2پتانسیل کم تـا  
 -5/1گی براي بسیاري از محصوالت دنقطه استاندارد پزمر

 ؛)2003 ،و همکـاران  دیچیـو ( .اسـت در خاك مگاپاسکال 
 حتـاثیر سـطو   زیـادي  محققـان  .)2010 ،و همکاران پالس

میـوه و   از جملـه زایشی و  خصوصیات رویشی آبیاري بر
در شرایط مختلـف آب و هـوایی    رازیتون درختان روغن 

 آور درنا یا آور وکه سال ؛نشان دادندآنها  .بررسی کرده اند
مـورد مطالعـه    زیتـون ارقام  زایشی و رویشیخصوصیات 

آب و هـوایی  در شـرایط   بطوریکـه  .اسـت  بـوده  متفاوت
عملکرد  رشد،. تسا اسپانیا که متوسط بارندگی سالیانه باال

آبیاري شده در مقایسـه   زیتون درختانو خصوصیات میوه 
. داري نداشتنداختالف معنی )بدون آبیاري( مدیدرختان  با
) 2011 همکـاران،  و ویرتدرو( ؛)2012 وهمکاران، مزگانیا(

                                                        
4-Chartzoulakis  
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 کــارانو هم 5تدیســکول( ؛)2008 ملگــار وهمکــاران، (
ــوا .)2006تــونژي و همکــاران، ( ؛)2010،  و همکــاران وی
تجمـع مـواد جامـد     )2009( و همکاران 6؛ چهاب)2013(

ـ را در ارذخیـره اي   محلول و کربوهیدارت بـا   زیتـون  ماق
 ؛آنهـا نشـان دادنـد    .بررسی کردند آبیاريمختلف سطوح 

 %100سطوح آبیاري با اعمال  هاتجمع قند و کربوهیدرات
تبخیـر و تعـرق   درصـد   25و  50از تبخیر و تعرق بیشـتر  

و  بن احمد .استمتفاوت  در ارقام زیتونبوده این تجمع 
-انـدازه  )2013( همکـاران  و 7ماچـادو  ؛)2009(همکـاران  

اي و  هـدایت روزنـه   تجمع مواد خالص فتوسنتزي،گیري 
 فعالیت آنزیمـی آنتـی   تجمع پرولین و تغییرات تبادل گاز،

 زیتـون در ارقـام  یـاري  سطوح مختلـف آب  را با هااکسیدان
ارقـام   درمنطقه تـونس  رد ؛ندنشان دادآنها . بررسی کردند

 شماللی مواد خـالص فتوسـنتزي،   مانندخشکی  بهمتحمل 
تجمع پرولین و مواد آنتی اکسیدانی دفاعی نسبت به ارقام 

 پرتقـال کشـور  در  .دیگر در سطوح کم آبیاري بیشتر است
نسـبت بـه    8رقم کوبارانکوزا اعمال شده در سطوح آبیاري

گومزریکـو   .باعث کاهش پلی فنول کل گردیددیم شرایط 
تاثیر سـطوح   )2010(همکاران ؛ دابو و )2007(همکاران و 

را بررسـی  بکـر   زیتونو ترکیبات روغن بر روغن آبیاري 
و  منطقه، رقم( اعمالنتایج متفاوتی با توجه به  آنها .کردند

 ؛بدسـت آوردنـد  در مقابسه با شـرایط دیـم    )تیمار آبیاري
تیمارهاي آبیـاري  در شرایط آب و هوایی اسپانیا بطوریکه 

 35متوسـط تولیـد زیتـون در درخـت را      شـده  بکار بـرده 
کـه   (ن همچنین فنل کل روغـن زیتـو   .افزایش داددرصد 

 100آبیـاري بـا    .را کاهش داد )باعث تلخی روغن زیتون
کیفیـت روغـن    بـردن باال  را بمنظوردرصد تبخیر و تعرق 

  .ندردتوصیه ک را اسپانیا 9يمنطقه کاستیال لمانچا درزیتون 
رسد آبیاري تنظیم شده از مردادماه به نظر می

روغن در کیفیت روغـن زیتـون    به بعد در زمان تجمع
تاثیر  در شرایط آب و هوایی تونس اما؛ است گذارتاثیر

                                                        
5 -Tedescol 
6 - Chehab 
7 - Machado 
8 -Cobrancoza 
9 - Castilla-La Mancha 

بـر روي رقـم آربکـین در     یـاري سه سطح مختلـف آب 
 اگرچه سـطوح آبیـاري تـاثیر    ؛نشان داد سیستم متراکم

اما در ؛ داردبر روي میوه و کیفیت روغن زیتون  مثبت
درصد تبخیر و تعـرق بیشـترین    50سطوح کم آبیاري 

ــید   ــک اس ــر روي اولئی ــاثیر را ب ــت) %08/70(ت  .داش
درصـد   100و  75 با بیشتري رسطوح آبیا بطوریکه در

 المتیک اسـید شدن پبیشتر  باعث آبیاريتبخیر وتعرق 
لینولئیــک  شــدنکمتــر و  %)14/13و  11.64( بیــبترت

 بـر همچنـین سـطوح آبیـاري     .شد% 7/12"اسید تقریبا
 فنول و آلفا توکوفرول روغن زیتون تـاثیر  مقدار  روي

نقــش ) 2002( و همکـاران  10برینگــور .داشـت  مثبـت 
مدیریت آبیاري در تولید روغـن زیتـون مناسـب و بـا     
کیفیت را در رقم آربکین در سیستم خیلی متـراکم بـا   

عمال هفت تیمار آبیـاري  با ا) درخت در هکتار 1656(
بـا مقـدار    )ETC(تعرق درصد تبخیر و  107تا  15از 
. گالن آب به هر درخت را بررسـی کردنـد   938تا  90

آنها نشان دادند؛ که با افزایش میزان آب آبیاري اندازه 
اما رنگ ؛ میوه و وزن میوه بطور خطی افزایش می یابد

روغن کـل درخـت بـا افـزایش      میوه، درصد روغن و
بطوریکـه بیشـترین    .اسـت  آبیاري رابطه خطی نداشته

درصد روغن در بین درختـانی بـا تیمارهـاي آبیـاري     
نیاز آبی و اعمـال   برآوردمنظور هب تحقیقی .کامل نبود

در درختان جوان زیتـون   85/0تا  25/0ضرایب گیاهی 
نتایج  .گرفترقم آربکین در منطقه الیدیا اسپانیا انجام 

میزان تولید میـوه و   میزان آب آبیاري در که نشان داد؛
 ،با افزایش میزان آب آبیاري بطوریکهموثر بوده  روغن

امـا درصـد   ؛ یافـت  افـزایش   میزان تولید میوه و روغن
در ایـن  .روغن در ماده تر با افزایش آبیـاري کـم شـد   

بهترین ضریب گیاهی براي  ؛ کهمشخص گردیدتحقیق 
). 2000همکاران، و 11جیرونا( است 66/0تولید روغن 

تعیین تبخیر تعرق گیاه مرجع با استفاده از الیسیمتر و 
آب و  هـاي با مقادیر محاسبه شده از روش آن مقایسه

 هـاي مـدل کـه   ؛نشان داد آبادهوایی در منطقه حاجی

                                                        
10 -Berenguer 
11 -Girona 
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 مانتیث نمنپ و فائو توسط شده اصالح کریدل -بلینی
 -تبخیر برآورد جهت مدلها بهترین عنوان به ترتیببه 

 بـا  مناطق و آزمایش مورد منطقه در مرجع گیاه تعرق

الینی، دي دمرا( دنگردمی پیشنهاد مشابه اقلیمی شرایط
 )1387( عابـدي کوپـایی   و) 1394( نامداریان .)1391

در تحقیقات مشابه جهت مقایسه روش تخمین تبخیر 
هـاي الیسـیمتري بیـان    بـا داده  و تعرق سـطح مرجـع  

پنمن  -فائوروش  به تبخیر و تعرقمدل  برآورد کردند؛
هـاي  مـدل نسـبت بـه سـایر     از دقت بیشـتري مانتیث 
آبـاد و اصـفهان   در مناطق خـرم تبخیر و تعرق  برآورد

کشـت   سـطح زیـر   افـزایش با وجود  .است برخوردار
بـه مقـدار    در استان کرمانشـاه  هاي اخیردر دههزیتون 
برخی از در ه ک تن میوه 1964 با تولیدو  هکتار 1575

، رنامـه کشـاورزي  آما( گزارش شده استاستان مناطق 
و  توجـه بـه کمبـود آب آبیـاري    بـا   همچنین ).1393

ز ابرخی  که در گرم شدن هوااز جمله تغییرات اقلیمی 
طی چند سـال   کرمانشاهمناطق کشت زیتون در استان 

 عکسبررسی نیاز آبی و  تعیین .رخ داده است گذشته
از با استفاده  آبیاري مقادیرنسبت به زیتون ارقام العمل 

) پـنمن مانتیـث اصـالح شـده    ( روش پیشنهادي فـائو 
میـوه و   تولید مناسب و از آب موجود وريبهرهجهت 
کـه   بوده یتحقیقات این پروژهاجراي داف ها ازروغن 

بمدت سه سال در منطقه سرپل ذهاب استان کرمانشاه 
  .است اجرا شده

  
  
  

  هاروش و مواد
بمـدت   1392تا  1390 هاياین تحقیق طی سال

ایستگاه تحقیقات زیتون داالهو با ارتفاع محل  درسه سال 
 52و درجـه   45متر از سطح دریا، با طول جغرافیایی  570

دقیقـه   27درجـه و   34دقیقه شرقی و عـرض جغرافیـایی   
کیلـومتري شـمال غربـی شهرسـتان      هفتدر شمالی واقع 

مـواد   .انجـام شـده اسـت   ذهاب در استان کرمانشاه  سرپل
سـاله پـنج رقـم زیتـون      12آزمایشی این تحقیق درختـان  

کنسروالیا، مانزانیال، سـویالنا، زرد زیتـون و آمفـی    "شامل 
بـر   هاي خـرد شـده  کرتآزمایش در قالب  .بودند "سیس

. بـود هاي کامـل تصـادفی بـا سـه تکـرار      پایه طرح بلوك
 هـاي فرعـی  در کـرت  ارقام و اصلیهاي بطوریکه درکرت

قـرار  درصـد نیـاز آبـی     60و  % 80،%100 سطوح آبیـاري 
 6×6فاصله به دو درخت  شامل آزمایشی کرتهر  .داشت

برآورد تبخیـر و تعـرق بـالقوه و آب مـورد نیـاز       .بودمتر 
از اوایل اردیبهشت ماه زمان توقف بارندگی بهاره  درختان

تا اوایل آبان ماه زمان شروع مجدد بارندگی پاییزه هر ساله 
 هواشناسی هاي روزانهاز دادهبا استفاده و در طی سه سال 

درجـه حـرارت    :شـامل  ذهـاب ایستگاه سـینوپتیک سـرپل  
سـاعات   ،حداقل و حداکثر رطوبت نسبی ،کمینه و بیشینه

ــابی ــاد و آفت و پــس از ) متــري 10در ارتفــاع ( ســرعت ب
ــث  ــنمن مانتی ــه پ ــراردادن در معادل ــرمو  ق ــزار ن  ETo(اف

calculator( آبیـاري   .انجـام گردیـد   روش پیشنهادي فائو
 .اي اعمال گردیدهر سه روز یک بار به روش آبیاري قطره

برخی از روابط بکار گرفتـه شـده در   ) 5(تا ) 1(معادالت 
ی زیتون نیـز در  ضرایب گیاه. دهندنشان میاین تحقیق را 

  .آمده است) 1(جدول 
  )1376 فرشی و همکاران،( ؛)Kc(زیتون  یاهیگ بیضرا - 1جدول 

  آبان  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  ماه
  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  دهه

  56/0  57/0  58/0  59/0  6/0  6/0  6/0  6/0  6/0  6/0  6/0  6/0  6/0  6/0  58/0  57/0  56/0  55/0  54/0  53/0  یاهیگ بیضر
 

TC = Kc × ET0                                                                                (1) 
Td = ETc  ( p20.15 ( 1- p2))                            (2) 
In = Td – Re                                                                                       (3) 
dg   =  

	 ×                                                       (4)  

  :وابط فوقردر 
 ETo و ETc  تبخیـر و تعـرق مرجـع و    بیـانگر  به ترتیب

سطح سایه  Psتبخیر و تعرق اصالح شده،  Tdواقعی گیاه، 
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و  dnنیاز خالص آب آبیـاري،   Inبارندگی مؤثر،  Reانداز، 
dg  ،به ترتیب عمق خالص و ناخالص آبیاريEu   ضـریب

  .یکنواختی پخش آب است
براي تعیین آب مورد نیاز زیتون در هـر نوبـت آبیـاري از    

 :فاده گردیدستا )5( رابطه
 Gi  =  S p× Sr × dg                                                                      (5)  

  :درآن که
 Gi،Sp،Sr  و dg بیانگر حجم ناخالص آب مورد  به ترتیب

 درفاصله گیاهان  ،)لیتر(در یک نوبت آبیاري  نیاز گیاه
و  )متر(کشت  يهایفد، فاصله ر)متر( کشت روي ردیف

پس از بدست آوردن حجم آب  .عمق ناخالص آبیاري بود
اعمال بینی شده از درختان در سه رژیم آبیاري پیشمورد نی

درصد نیاز آبی درختان با سیستم آبیاري  60و  80، 100
 100هاي آبیاري در رژیمکه  بدین نحو انجام شد؛ ايقطره

-دایرهحلقه (یک لوپ درخت  هردر  ددرص 60و  80،%

و با  )نتا فیم(چکان قطره  12و  16، 20 ترتیب باهب )اي
   .گردید تعبیهدبی چهار لیتر در ساعت 

از مرحله تغییـر  ها براي تعیین درصد روغن میوه
 )بنفش تا سـیاه ( تا رسیدگی کامل) سبز به زرد(رنگ میوه 

 در دو مرحلهها میوه چهار جهت درخت از بطور تصادفی
گیـري  پـس از انـدازه  . برداشت شـد یک ماه  هر به فاصله

گوشـت و   شـگاه یآزما درهـا  قطر میوه و هسته ،طول ،وزن
 پـودر از  گـرم  دومقدار  .هسته آنها توسط آون خشک شد

 دادهقـرار   ذ صافیغکا رد وزن کرده راها میوه شدهآسیاب 
لیتـر   میلـی  250در معـرض   را هاي تهیه شدهکاغذ صافی

تا  70با حرارت ) ساخت شرکت مرك( حالل دي اتیل اتر
روش سوکسـله  به  سپس داده وقرار  گراددرجه سانتی 80

در آزمایشـگاه تعیـین    درصد روغن گوشت و هسـته آنهـا  
صفات زایشی گل و میوه در ارقـام   ,Aocs)1993(گردید 

ــتفاده از ــا اس ــدازه دیســکریپتور ب ــري شــدندان  2002( گی
(IOOC,  بدین ترتیب که دراوایل فصل رشد بعداز نمایان

 هـا تعـداد   شدن کامـل گـل   و قبل از بازها آذین گلشدن 
درخـت   هـاي مختلـف در هـر   در جهت عدد شاخه چهار

این اساس میانگین تعداد گـل   و بربطور تصادفی انتخاب 
در گـل آذیـن   و گـل کامـل    تعـداد گـل  در شـاخه،  آذین 

سپس یک ماه پس از زمان تلقیح و تشـکیل   .شمارش شد
بر اساس گـل کامـل در شـاخه     اههمیوه درصد تشکیل میو

گیري از اندازه حجم تاج درختان با استفاده. محاسبه گردید
هـاي  سپس با استفاده فرمول طول و عرض تاج درختان و

ــد  ــبه شـ ــر محاسـ ــولزادگان ( زیـ ــ ;1370رسـ و  لیلیسـ
و  a= نصف قطـر بـزرگ  ( در این فرمول. )2009.همکاران

-می π( =4/3 πab2 CV=14/3 و b= نصف قطر کوچک

 دیگرداستفاده مدل یوتا از براي برآورد نیاز سرمایی  .باشد
هـر سـاله از نیمـه    بدین ترتیب که  ).1974 ،12چادسونیر(

 اول اسفندماه متوسط دماي روزانـه در  ماه تا نیمه دوم آبان
 درجـه  10مـاي پایـه   د براسـاس  هر سـال بطـور تجمعـی   

ـ  يهادرجه حرارت وتایدر مدل . محاسبه گردید تـا   0 نیب
ـ  حتگراد باعث شکستن دوره اسـترا یدرجه سانت 16 -یم

 ذیل وري آب ارقام زیتون براساس رابطهبهره کارائی .شود
ــد ــاران، ( محاســبه گردی ــیام ؛1385سپاســخواه و همک  ین

و نمونـه مرکـب    ایستگاه اهچیک نمونه از آب . )1390فر،
متري تهیـه و در  سانتی 30-60و  0-30هاي از عمق خاك

خصوصـیات فیزیکـی و شـیمیایی    آزمایشگاه خاك و آب 
  ).3 و 2ول اجد(.گیري شداندازه خاك محل آزمایش

 
  نتایج و بحث 

  صفات زایشی گل
  در شاخه نیآذ گلگل در گل آذین و 

) 4جدول (نتایج جدول تجزیه واریانس مرکب 
 یکدر سطح  سال و اثر متقابل رقم در سال اثر نشان داد؛

اما اثر رقم و ؛ دار بودیمعنین صفات ادرصد در  پنجو 
-میبنظر . انددار نشدهمعنی سطوح آبیاري دراین صفت

رسد شرایط محیطی بالخصوص میزان تامین نیاز سرمایی 
در تشکیل گل در گل آذین و گل ) آور و ناآور(و سال 

                                                        
12 -Richardson   

  مقدار ماده خشک             
        )کیلوگرم در هکتار(            

   وري آب آبیاريبهره=  ------------- 
 مصرفیمقدارآب            
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 .گیري شده مهم بوده استاندازه آذین در شاخه در دوسال
را برحسب رقم از  زیتون نیگل آذ درتعداد گل  نیمحقق

-بیان می نیهمچن .اندعدد متفاوت گزارش کرده 25تا  5

 نداشته وجود يامنطقه در یزمستان يهرگاه سرماکنند 
 ).1381صادقی،(شد انجام نخواهد  تونیز یگلده؛ باشد

 7/7که تنها  گزارش کردند؛) 1964( 14هارتمن و 13هاکت
 زانیکه م یهنگام تونیزگل  یجانب هايدرصد از جوانه

 74از  شتریکه ب یدر صورت .ابندییم نیسرما کم باشد تکو
بطور کامل  اهیکه گ یهنگام یجانب هايدرصد از جوانه

 نانلویز .ابدییم نیتکو ؛ندیواحد سرما بب 1862 یعنی
و ) 1986(شی ماتو ) 1996(به نقل از الوي ) 1389(

نتایج حاصل از برخی گزارش کرد؛ که  )1976(سارمینتو 
مطالعات نشان داد که جهت القاء و تمایز جوانه هاي گل 

  . باشدکربوهیدرات نیاز می به سطح معینی از ذخائر
در این پروژه تحقیقاتی تعداد گل در گل آذین 

بطوریکه گل در . عدد در بین ارقام متفاوت بود 33تا  9از 
عدد کمتر از سال  1/10با ) 1392(گل آذین در سال دوم 

-یبه نظر م ).2و  1شکل (عدد بود  9/27با ) 1391(اول 
 ییسرما ازین نینقش تامدر این پروزه تحقیقاتی  ؛درس

و سرپل ذهاب  ستگاهیمختلف و درا يهاسال ارقام در
) ناآور ایآور و (سال  دراتیتجمع کربوه زانیمهمچنین 

به  .نده ابود رگذاریتاث نیدر تعداد گل و گل آذ"تواما
 زیتون بیشترین عملکرد درختان 1391طوري که در سال 

بالطبع از میزان ذخیره کربوهیدرات کمتري . میوه را داشتند
در زمستان  .اندبرخوردار بوده) 1392(بعد نیز در سال 

همچنین درختان زیتون کمترین نیاز سرمایی  1391سال 
 1392در سال ). 7جدول (واحد را دریافت کردند  864

درختان از میزان گل و گل آذین  1391نسبت به سال قبل 
و ) آور و یا ناآور(سال . در شاخه برخوردار بودند کمتري

میزان تجمع کربوهیدارت در شاخه سال قبل همچنین 
در بوجود  "تامین نیاز سرمایی در زمستان سال قبل تواما

آمدن تعداد گل در گل آذین و یا گل آذین در شاخه 
این نتایج با تحقیقات . اندبوده ردراین پروژه تاثیرگذا

                                                        
13 -Hackett 
14 -Hartmann 

شی ماتو ) 1996(الوي  ،)1964(ت هارتمن و هاک
) 1986(ماتو و فیورینو  شیو ) 1976(سارمینتو  ،)1986(

   .همخوانی دارد
  

  وهیم لیتشک درصد
) 4جدول (نتایج جدول تجزیه واریانس مرکب 

 در سطح یک سال و اثر متقابل رقم در سال اثر. نشان داد
اما اثر رقم و دار بود؛ یمعنپنج درصد در این صفت و 

با توجه به . دار نبودندسطوح آبیاري در این صفت معنی
 لیتشکاینکه اثر سال و اثر متقابل رقم در سال در درصد 

مقایسه میانگین دو سال . دار شده استنهایی معنی وهیم
 1/32با  وهیم لیدرصد تشک نیشتریبنشان داد؛ ارقام 

 با 1391 سال درو کمترین آن را  1392را در سال  درصد
درصد تشکیل میوه در ). 2شکل ( داشتندصد در 7/16

. زیتون برحسب تعداد گل کامل در شاخه محاسبه می شود
بیشترین  1392در سال دراین تحقیق مشخص گردید؛ 

درصد  .بوده استعدد در گل آذین  56/2 کامل تعداد گل
درصد  1/32نسبت باال رفته و به  به نیز وهیم لیتشک
 92/1که تعداد گل کامل  1391 يسالها در .است دهیرس

 .است داشته کاهشدرصد  7/16عدد بوده تشکیل میوه 
به نقل ) 1389(نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات زینانلو 

از ارجی گزارش کرد که در برخی از سالها درصد تشکیل 
میوه باال رفته این پدیده ارتباط خوبی با کاهش تعداد گل 

  .اردکامل در رقم دارد همخوانی ند
  

  برخی خصوصیات شیمیایی آب چاه محل آزمایش – 2جدول 
PH  EC  

 (ds/m)   
Na+  Ca2 + 

Mg2 +  
Cl- 
  

Hco3
-  

      meq/L      
5/7  577/0  28/0  95/5  7/0  5  

 کرمانشاهو منابع طبیعی  کشاورزيو آموزش آزمایشگاه خاکشناسی مرکز تحقیقات 
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  آزمایشاجراي  فیزیکی و شیمیایی خاك محلخصوصیات  -3 جدول
  خاك نمونه عمق

)cm(  
   PH     بافت  

    
EC    

ds/m)(  
P.W.P       
(%)  

  F.C  
%)(  

  نفوذ پذیري
cm/h)(  

  وزن مخصوص 
  ظاهري
gr/cm3 )(  

 خصوصموزن 
  حقیقی
gr/cm3)(  

  خلل و فرج
(%)  

  9/42  42/2 38/1  126  29  15  42/0  41/7  کلی لوم  30-0
  3/38  24/2 38/1  126  29  15  62/0  36/7  کلی لوم  30 - 60

  کرمانشاهو منابع طبیعی  کشاورزيو آموزش آزمایشگاه خاکشناسی مرکز تحقیقات 
 

  هوزیتون داال در ایستگاه تحقیقات تونیارقام ز ياریمرکب صفات زایشی گل سطوح آب انسیوار هیتجزنتایج  - 4 جدول
  تعداد گل آذین   درجه آزادي  متابع تغییرات                   

  در شاخه
  تعداد گل در 

 گل آذین
درصد تشکیل 

  میوه
 8/64* 6/7166** 08/2195* 1  سال

  ns  04/4  04/168**  7/104**  4  تکرار ×سال
  ns03/154  ns3/2760  ns68/5  4  رقم

  6/10*  3/2875**  09/188**  4  سال× رقم
  25/3*  7/146**  1/31**  16  تکرار× رقم )سال(

  ns05/10  ns62  ns05/0  2  سطوح آبیاري
  ns06/10  ns 1/41  ns36/1  8  رقم× سطوح آبیاري 
  ns5/12  ns4/58  ns36/2  2  سال× سطوح آبیاري  

  ns 8/10  ns7/46  ns36/1  8  سال× رقم× سطوح آبیاري
  7/28  7/34  1/25    ضریب تغییرات

  ده نشدهارمشادختالف معنیا            ns درصدیک  دار الف معنیاخت**            درصد پنج دارالف معنیاخت*                                                     
  

  اثر رقم بر صفات زایشی گل -1شکل
 

 
  در ارقام زیتون اثر سال بر صفات زایشی گل - 2شکل 
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  زیتون در ارقام اثر سطوح آبیاري بر صفات زایشی گل - 3شکل 

  

 اثر متقابل رقم در سطوح آبیاري بر صفات زایشی گل - 4شکل 
 

  وري آب آبیاريعملکرد میوه و بهره
  میوه عملکرد

 )5جدول (مرکب  واریانس تجزیه جدول نتایج

 در و سال و اثر متقابـل سـال   ياریطوح آباثر س ؛نشان داد
تفـاوت   يدارا وهیـ عملکـرد م درصد در  یک رقم درسطح

نشان  سطوح آبیاري هاي  مقایسه میانگین. نددار بودیمعن
درخت  کیلوگرم در 3/34و  7/37 با عملکرد نیشتریب ؛داد
در هکتـار در ارقـام زیتـون     لـوگرم یک 9525و  10469 ویا

 .ی بـود آب ازیدرصد ن 80و  %100آبیاري  حوسط مربوط به
ـ  کیلوگرم در درخـت و  2/28 با عملکرد نیکمتر  7831 ای

 ازیـ درصـد ن  60 ياریمربوط به سطح آب هکتارگرم در لویک
؛ داد نشـان  سـال  هـاي  مقایسه میانگین. )5شکل (بود  یآب

ـ  1391درسـال   ارقام  کیلـوگرم در درخـت و یـا    07/55 اب
عملکـرد میـوه و در    کیلوگرم در هکتار بیشترین 9/15292

ــا 1390ســال  ــا 2/17 ب  4/4776 کیلــوگرم در درخــت و ی
شـکل  (را داشتند رد میوه کعملکمترین  کیلوگرم در هکتار
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رقـم   ؛ارقـام نشـان داد   هـاي مقایسه میـانگین  همچنین ).6
 16523یـا   درخـت و  در میـوه  لوگرمیک 5/59با  ایکنسروال

 یعملکـرد و رقـم آمفـ    نیشتریب کیلوگرم در هکتار داراي
کیلـوگرم در   4082درخت و یا  درگرم لویک 7/14با  سیس

در سـالهاي   درخـت را  در وهیـ عملکـرد م  نیکمتـر  هکتار
آور است؛ زیتون درختی سال .)8شکل (دارا بودند  مختلف

بنابراین مقدار میوه تشکیل شده از سالی به سال دیگر فرق 
 یل شده بر روي هرمیوه به مقدار میوه تشک زهاندا. می کند

 جینتا). 1993همکاران  و 15فیلیدوپان( درخت بستگی دارد
که ) 2000( 16رونایو ج) 1991(فرناندز  جیبا نتا قیتحق نیا
داشتند میزان آب آبیاري میزان تولیـد میـوه و روغـن     انیب

میزان تولید  با افزایش میزان آب آبیاري کهیموثر بوده بطور
با برخـی از صـفات مـورد    . یابد میمیوه و روغن افزایش 

  .دارد یمطالعه در این تحقیق از جمله عملکرد همخوان
  

  بهره وري آب کارائئ
 )5جـدول  (مرکب تجزیه واریانس جدول نتایج 

 در سـال، رقـم   رقم و اثر متقابل رقم اثر سال، که داد نشان
وري سطوح آبیـاري درسـال در بهـره    در سطوح آبیاري و

داراي تفـاوت   درصـد  پـنج و  یـک بیاري در سـطح  آآب 
مقایسه میانگین ارقام رقم کنسروالیا با  در .داري بودندمعنی

ــودن  ــارائیدارا ب ــره  64/3 ک ــترین به وري آب داراي بیش
و  3/1آبیاري و ارقام زرد زیتون و آمفی سیس بترتیب بـه  

کارائی مصرف آب آبیـاري را در بـین ارقـام     نیکمتر 9/0
اثر متقابـل رقـم    هايمقایسه میانگین). 7شکل ( بودند دارا

کـه رقـم کنسـروالیا درسـطح      ؛در سطح آبیاري نشـان داد 
وري بهـره  داراي بیشترین 2/4 کارائئدرصد با  60 ياریآب

درصـد   80آب آبیاري و رقم آمفی سیس در سطح آبیاري 
 داراي کمترین بهـره وري آب آبیـاري بـود    7/0 کارائئبا 
نشان داد که سطوح کم آبیاري  تحقیقنتایج این ). 8شکل (

بطوریکـه  . گـردد مـی  آب وري بهرهکارائی باعت افزایش 
بیشتر از  2/4 کارائئدرصد با  60 ياریآبکنسروالیا با سطح 

. بـود  9/2بـا کـارائی    درصد100 کنسروالیا با سطح آبیاري
                                                        
15 - Pandolfi 
16 -Girona 

) 1974(هـانکس  ل از قـ بـه ن ) 1390(فرو همکـاران  امینی
کردند اگر حجم آبیاري با ازدیاد مراحـل آبیـاري    گزارش

ایـن   نتـایج . یابـد افزایش یابد بهره وري آب کـاهش مـی  
  .همخوانی دارد) 1390(فر و همکاران تحقیق با نتایج امینی

  
 صفات زایشی میوه

  وزن و گوشت میوه
) 6جـدول  (نتایج جدول تجزیه واریانس مرکب 

و اثرات متقابـل   آبیاري، سطوح نشان داد که اثر رقم، سال
 5و  1زمــان برداشــت در ســطح  رقــم درســال و ســال در

در . دار بودنـد معنـی  درصد در صفت وزن و گوشت میـوه 
 گـرم  5و  3/6با  ایرقم کنسروال هاي ارقاممیانگین مقایسه 

میـوه و ارقـام    و گوشـت  وزن نیشـتر یب يدارا به ترتیـب 
 ،2/4، 3/4بـا   النایسـو  و سیس یآمف تون،یزرد ز ال،یمانزان

وزن میـوه و کمتـرین    نیکمتـر  به ترتیـب  گرم 2/3و  4/3
ــا   ــت را بــ ــرم 3/2و  6/3،1/3،2/2وزن گوشــ  دارا گــ

سطوح آبیاري نشـان   هاي مقایسه میانگین. )9شکل (بودند
و  5/4به ترتیب با  یآب ازین تامین درصد 100داد؛ ارقام با 

و % 80 بـا  و میوه و گوشـت  وزنداراي بیشترین  گرم 4/3
ـ  ازین تامین درصد 60 گـرم   1/4و  2/4بـا  بـه ترتیـب    یآب

 نیکمتـر  گرم به ترتیـب  1/3و  2/3وبا  وهیوزن م کمترین
ــوه را  وزن  ــت می ــدگوش ــکل ( دارا بودن ــه . )11ش مقایس

بـا  ) 1392(در سال سـوم  نشان داد ارقام  سال هايمیانگین
در و گوشـت و   وهیوزن م نیشتربه ترتیب بی گرم 4 و 2/5

 کمتـرین  بـه ترتیـب   گـرم  6/2 و 5/3با ) 1391(سال دوم 
مطالعـه   نیدر ا ).10 شکل( دشتندا راو گوشت  وهیوزن م

با عملکـرد درختـان   و گوشت  وهیوزن م د؛یمشخص گرد
کـه درختـان    1391درسـال   کـه یعکـس دارد؛ بطور  بطهرا
ه و ویـ وزن م نیرا دارا بودند، کمتـر  میوه عملکرد نیشتریب

 ؛نشـان داد  رقـم اثر متقابل سـال در   .داشتند گوشت را نیز
گـرم   58/6و  9/7با  به ترتیب در سال دوم تونیزرد ز رقم

در سـال دوم   النایرقم سـو و گوشت  میوه و وزن نیشتریب
 گوشت را و وهیوزن م نیکمترگرم  5/1و  2/2با  به ترتیب

گوشـت بـه    تنسبباال بودن ). 17و  15شکل ( دارا بودند
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در . شـود مطلوب محسوب مـی یک صفت  هسته در ارقام
حقیقت مقدار زیاد گوشت میوه باعث تجمع مقـدار زیـاد   

که هسته ارزش تجارتی در حالی . شود ر میوه میروغن د
هاي زیتـون بخـاطر وزن میـوه و روغـن آنهـا      میوه. ندارد

مقـدار تجمـع روغـن بسـتگی بـه      . شوندگذاري میارزش
ــن دارد    ــنتز روغــ ــدت ســ ــت و شــ ــدازه گوشــ انــ

ــدولیف( ــاتی مشــخص  ). 1993ی،پان ــروژه تحقیق در ایــن پ
) درصـد نیـاز آبـی    100(گردید؛ که سـطح آبیـاري کامـل    

درصد نیاز آبی در افـزایش وزن   60بیشتر از سطح آبیاري 
ـ ا جینتـا  .و گوشت میوه تاثیر داشـته اسـت   ـ تحق نی بـا   قی

ــاتیتحق ــوریبر قــ ــ، گر)2002( 17نگــ و ) 2009(18ونیــ
و  وهیـ عملکـرد و وزن م  ؛انـد کرده انیب که) 2000(19ایآندر

درصـد کـاهش    50 هسته در درختان تحت تنش به نسبت
نشان داده و با افزایش میزان آب آبیاري اندازه میوه و وزن 

  .دارد یهمخوان ابدییافزایش م طیمیوه بطور خ
  

  وهیمو قطر  طول
) 6جـدول  (نتایج جدول تجزیه واریانس مرکب 

درصـد در   یـک نشان داد؛ که اثـر رقـم و سـال در سـطح     
در مقایسـه میـانگین   . دار بودمیوه معنی صفت طول و قطر

 بـه ترتیـب   متـر  یسـانت  9/1و  5/2با  ایقم کنسروالارقام ر
 سیسـ  یارقـام آمفـ   و میـوه  و قطـر  طـول  نیشتریب يدارا

 به ترتیب کمترین طـول  متر یسانت 1/2 و 2/2 با النایوسو
 کمترین قطر میوه را داشتند متریسانت 4/1و  5/1و با  میوه

سال در ارقام زیتون نشان  هاي میانگین مقایسه ).9 شکل(
ـ مو قطـر   طـول  نیشتریبداد؛   سـال سـوم   در ارقـام را  وهی

 طـول  نیکمتر متر ویسانت 7/1و  5/2با  به ترتیب )1392(
و  23/2بـا  بـه ترتیـب   ) 1391(درسال دوم را  وهیم و قطر

ـ درا .)10 شکل( دادند متر به خود اختصاصیسانت 5/1  نی
با عملکرد درختـان رابطـه عکـس     وهیم و قطر پروژه طول

 نیشـتر یب يکه درختان دارا 1391درسال که یبطور. داشت
 .دارا بودندرا  وهیم و قطر طول نیبودند کمترمیوه عملکرد 

                                                        
17 -Berenguer 
18 -Greven 
19 -Andria 

تواند رقم دو منظوره بوده بنابراین اندازه میوه می ایکنسروال
بـا   در این پروژه. اثر داشته باشددر کیفیت کنسرو تولیدي 

هـا  داري در انـدازه میـوه  اینکه سطح آبیـاري تـاثیر معنـی   
اما رقـم کنسـروالیا همـواره از انـدازه بزرگتـري      ؛ نداشت

  .نسبت به سایر ارقام برخوردار بود
  

  هسته وزن
) 6جـدول  (نتایج جدول تجزیه واریانس مرکب 

 یـک نشان داد؛ که اثر رقم، سال و زمان برداشت در سطح 
در . بودنـد دار درصـد در صـفت وزن هسـته معنـی     پنجو 

 يگـرم دارا  1/1بـا   ایرقـم کنسـروال  مقایسه میانگین ارقام 
با  الیآن مربوط به رقم مانزان نیوزن هسته و کمتر نیشتریب

در سـال   ارقاموزن هسته را  نیشتریب. )9شکل (بود  67/0
در سـال دوم   آنـرا  نیکمتـر  گـرم و  06/1با ) 1392( سوم

 زیـ وزن هسـته ن . )10 شـکل (شتند گرم دا 78/0با ) 1391(
. پـروژه رابطـه عکـس داشـت     نیـ عملکرد درختان در ا با

عملکرد  نیشتریب يکه درختان دارا 1391درسال  کهیبطور
محیطی هرگاه شرایط  .وزن هسته را داشتند نیکمتر ؛بودند

ـ  گیاه فراهم نباشـد براي رشد  ا در حـد بهینـه آن وجـود    ی
نسبت هسته به گوشت افزایش خواهد یافت . نداشته باشد

بیـاري بـر روي   در ایـن پـروژه سـطوح آ   ). 1381صادقی،(
  .گذار نبودصفت وزن هسته تاثیر
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   تونیارقام ز ياریآب سطوح آّب وريو بهره عملکردمرکب صفات زایشی  انسیوار هیتجزنتایج  - 5 جدول
  )سرپل ذهاب(در ایستگاه تحقیقات زیتون داالهو 

  عملکرد در درخت درجه آزادي  منابع تغییرات
(kg)  

  بهره وري آب آبیاري
    )kg/m3( 

   7/46**  08/17123**  2  سال
  ns7/78  *65/0  6  تکرار ×سال

  ns7/7844  *9/30  4  رقم
  4/7**  5/2489**  8  سال× رقم

  61/0**  4/172**  24  تکرار× رقم )سال(
  ns34/1  06/1047**  2  سطوح آبیاري

  ns3/84  *91/0  8  رقم× سطوح آبیاري 
  ns12/57  *25/1  4  سال×  سطوح آبیاري

  ns3/60  ns33/0  16  سال× رقم× سطوح آبیاري
  7/22  3/23    ضریب تغییرات

  هده نشد ارمشادختالف معنیا     ns درصدیک  الف معنی داراخت**    درصد پنج الف معنی داراخت*
  

 
  زیتون وري آب آبیاري در ارقامآبیاري بر عملکرد و بهره اثرسطوح - 5شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  زیتون وري آب آبیاري در ارقاماثر سال بر عملکرد و بهره - 6شکل 
  

   
 وري آب آبیارياثر رقم بر عملکرد و بهره - 7شکل 
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  وري آب آبیاريدر سطوح آبیاري بر عملکرد و بهرهرقم متقابل اثر  - 8شکل 

  
 ماده خشک درصد

) 6جـدول  ( مرکب تجزیه واریانس جدول نتایج
 ،سـال  متقابل رقـم در  اتکه اثر رقم، سال و اثر ؛نشان داد
سال در رقـم در زمـان برداشـت و     ،زمان برداشت سال در

در سـطح   زمان برداشتسال در رقم در سطوح آبیاري در 
 بـوده  دارمعنـی درصد ماده خشک درصد در صفت  5و  1

 3/41بـا   سیسـ  یآمف رقم در مقایسه میانگین ارقام .است
ه بآن  نیماده خشک و کمتر درصد نیشتریب يدرصد دارا

ـ  النایو سـو  ایکنسـروال  ،الیارقام مانزان مربوط بهترتیب  ه ب
 ).9شماره  شکل(بود درصد  6/31و  9/27،4/30با  بیترت

این آزمایش نیز  در .است یرقم روغن کی سیس یرقم آمف
 3/41 در بین ارقـام بـا   درصد ماده خشک نیشتریب يدارا

درصد ماده  نیشتریب )1391( در سال دوم ارقام. درصد بود
درصـد مـاده    نیکمتـر  .داشـتند  درصـد  5/35با  خشک را

 شـکل ( بـود درصـد   8/30بـا  ) 1390( سال اول در خشک
ــماره  ــال  .)10ش ــبی   1391س ــارآوري مناس ــان از ب درخت

همین نسبت تجمع مـاده خشـک در   به  و دنبرخوردار بود
اثر متقابل رقم در سـال نشـان    .ها بهتر صورت گرفتمیوه
 داراي درصـد  2/46در سـال اول بـا    تـون یز رقم زرد ؛داد

درصـد مـاده    نیکمتـر  .بـود درصد ماده خشـک   نیشتریب
 دارا درصـد  8/25در سال دوم بـا   ایرقم کنسروال راخشک 

محققـین توافـق دارنـد کـه      .)14و  12شماره جدول ( بود

رابطه مثبتی بین درصد ماده خشک و تجمع روغن در میوه 
؛ زیتون وجود دارد؛ اگر چه این ارتبا ط زیاد قـوي نیسـت  

وغـن از شـاخص رنـگ میـوه     اما بـراي تعیـین درصـد ر   
 و 20مایکــل بـــارات  (تـــري اســت  شــاخص مناســب  

  .) 2003همکاران،
  

 درصد روغن در ماده خشک وتر

نشـان داد کـه   ) 6جدول (نتایج تجزیه واریانس 
اثر رقم، سال و اثرات متقابل رقم در سال، سـال در زمـان   

 5و  1برداشت و سال در رقم در زمان برداشت در سـطح  
وغن در ماده خشک و تر زیتـون  صفت درصد ر در درصد
ـ  هـاي رقـم  ارقـام  میانگینمقایسه در . دار استمعنی  یآمف

روغـن   درصد 8/26و  7/28ا ترتیب بهبو کنسروالیا  سیس
 نیشتریب يدارا 05/12رقم آمفی سیس با  ودر ماده خشک 

درصـد   نیکمتـر  .بودنـد  را داراتـر درصد روغن در مـاده  
 4/19بـا   تـون یمربوط به رقم زرد ز روغن در ماده خشک

مـاده تـر را ارقـام    کمترین روغـن در  همچنین  .درصد بود
ـ    ترتیـب بـا   ه مانزانیال، سویالنا، زردزیتـون و کنسـروالیا ب

ــتند 1/8و  5/7، 9/6،1/7 ــد داش ــکل ( درص ــماره ش  .)9ش
در ارقـام  را تـر   و خشـک در مـاده   غندرصد رو نیرتشیب

 7/25و  4/27بـا  بترتیب ) 1392(سوم و  )1391( سال دوم

                                                        
20 -Mickelbart 
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درصـد روغـن    8/8و  7/9 وروغن در ماده خشک  درصد
روغـن در مـاده    درصـد  نیکمتـر  .را دارا بودنددر ماده تر 

بـا  ترتیـب  ه ب) 1390( در سال اولارقام نیزو تر را  خشک
درصـد روغـن    4/6روغن در ماده خشک و درصد 09/21
اثر متقابـل سـال    .)10شماره شکل ( دارا بودندماده تر  در

و درصد روغن در مـاده تـر   که بیشترین  ؛نشان داد در رقم
بـا  بترتیـب   و دوم در سـال اول  تونیرقم زرد ز راخشک 

در سال  الیرقم مانزانرا آن  نیدرصد و کمتر 1/32و  7/14
شـماره   شکل( بود دارا درصد 16و  45/5با ترتیب ه باول 
کـه  ؛ نشان دادرقم در زمان برداشت اثر متقابل . )15و  12

 23/15بـا   سیس یدرصد روغن در ماده تر را آمف نیشتریب
   .درصد در برداشت دوم بدست آورد

 زرددر مـاده تـر را رقـم     درصد روغـن  نیکمتر
شکل ( درصد در برداشت اول بدست آورد 69/5با  تونیز

 سال ،رقم دیپروژه مشخص گرد نیدر ا. )17و  16شماره 
 .هســتند رگــذاریبرداشــت در درصــد روغــن تاث  و زمــان
اعمـال   ياریدر همه سطوح مختلف آب اثر متقابل بطوریکه

از درصد روغن  در برداشت دومها وهیم که؛ نشان داد شده
 روغن زانیدر م ياریآب مقادیراما  .برخوردار بودند يشتریب

ایـن تحقیـق بـا نتـایج      جینتا. گذار نبودریتاث در این پروژه
ــدریا ــاتزو ،)2000( آن ــاران  .)1997( 21ن ــور و همک برینگ

با افـزایش میـزان آب آبیـاري     ؛گزارش کردند که )2002(
امـا   .یابـد ه و وزن میوه بطور خطی افزایش مـی اندازه میو

رنگ میوه، درصد روغن و روغن کل درخت بـا افـزایش   
بیشترین درصد روغن در بین  وآبیاري رابطه خطی نداشته 

همخـوانی   ه اسـت درختان با تیمارهاي آبیاري کامل نبـود 
کـه   )2006(و همکاران  22آزمایش گراتان همچنین با .دارد
با وجود اینکـه آب مـورد اسـتفاده منجـر بـه       ؛کردند بیان

 امـا عملکـرد   .شـد  هـا اختالف شدیدي در عملکـرد میـوه  
روغن زیتون از لحاظ آماري تحت تاثیر تیمارهاي آبیـاري  

 هـاي رژیـم آنها بیـان کردنـد    .وانی داردخهم قرار نگرفت
ثر کیفیـت  آبیاري دامنه گسترده بین حداکثر تولید و حـداک 

با نتـایج  نتایج این آزمایش  .کنندروغن زیتون را تولید می
                                                        
21 -Nuzzo 
22 -Grattan 

در شـرایط   ؛نشان دادندکه  )2008(ریکو وهمکاران  گومز
آب و هوایی اسپانیا تیمارهـاي آبیـاري بکـار بـرده شـده      

ه درصد افـزایش داد  35متوسط تولید زیتون در درخت را 
نشـان   ؛ که)2009( 23گریوناما با آزمایش ؛ همخوانی دارد

در درختان تحت تنش بـه  درصد روغن و مواد فنولی داد؛ 
. تري از درختـان آبیـاري شـده قـرار داشـتند     نسبت پایین

  .همخوانی ندارد
  

  پیشنهاداتنتیجه نهایی و 
در این تحقیق مشخص گردیدکه سطوح آبیاري 

 در ارقـام  عملکـرد و وزن میـوه   از جمله درصفات زایشی
 درصدآبیاري در مقادیر  اما .بودداري داراي اختالف معنی

درمقایسـه   .نـد داري نبودداراي اختالف معنی ارقام روغن
که عملکرد میوه  هاي انجام گرفته مشخص گردید؛میانگین
بترتیب  درصد نیاز آبی 80و %100 ياریآبسطوح  ارقام در

در یـک گـروه    درهکتار لوگرمیک 9525و  10469تولید  با
 درختان با توجه به اینکه حجم آب مورد نیاز. شتندقرار دا

منطقه آب و هوایی سرپل ذهـاب   این پروژه و درزیتون در
در متر مکعـب و   1/5828 "درصد نیاز آبی حدودا 100در 
 مکعب در هکتـار  متر 4/4662 "ادحدو یآب ازیدرصد ن 80

درصد نیـازآبی   80ن با اعمال بنابرای؛ است گردیده برآورد
 مترمکعـب  1165 درصد نیازآبی ضمن اینکه 100 به جاي

عملکـرد  شده جویی در هکتار در میزان مصرف آب صرفه
 .نشـان ندادنـد  داري اختالف معنـی با یکدیگر  درختان نیز
پیشنهاد کرد که در منـاطق مشـابه سـرپل     توانبنابراین می

 بـا  "ادحدودرصد تبخیر و تعرق یعنی  80ذهاب براساس 
 .شونددر هکتار درختان زیتون آبیاري  مکعب متر 4/4662

بهره وري آب آبیاري در بین ارقام نشان دادکه رقم  کارائی
آب  وريداراي بیشـترین بهـره   64/3 کـارائی کنسروالیا با 

ارقـام زرد زیتـون وآمفـی     .دارا بود را ارقامبین  درآبیاري 
بترتیب کمترین بهره وري آب  9/0و  3/1 کارائی سیس با
بـا افـزایش   نشـان داد  تحقیق نتایج این  .داشتندرا آبیاري 

. شـود وري آب آبیـاري کـم مـی   آبیاري بهره مقادیرسطوح

                                                        
23 -Greven 



  ارقام زیتون در استان کرمانشاهبر برخی از صفات زایشی آبیاري تاثیر مقدار /  368

 بـا درصـد   60سـطح آبیـاري    کنسـروالیا رقم در  بطوریکه
بیشتر از سـطح آبیـاري    2/4بهره وري آب آبیاري  کارائی

  .بود 9/2وري آب آبیاري بهره کارائیدرصد با  100

  )سرپل ذهاب(هو ایستگاه تحقیقات زیتون داالمیوه سطوح آبیاري ارقام زیتون در  صفاتتجزیه واریانس مرکب سه ساله  - 6جدول 

  منابع
  تغییرات

  درجه
  آزادي

  میوه وزن
 )gr( 

  میوه طول
)cm(  

  میوه قطر
)cm( 

  وزن گوشت
)gr( 

 وزن
  هسته

)gr(  

  
  ماده خشک

(%)  

روغن در ماده 
  خشک

(%) 

ه روغن درماد
  تر
(%) 

3/962 6/537**  88/1**  9/42**  15/1 ** 65/1** 2/68**  2  سال ** **7/258  

ns091/0  ns006/0  **31/1  ns02/0  *7/17 1/64  3/1*   6  تکرار× )سال( ** **4/10  

1/670  6/1544**  09/2** 6/67**  13/2 ** 08/1 ** 05/79** 4 رقم ** **1/242  

ns14/0  *08/0 **7/4 ** 29/0 **4/84 8/140 4/5**  8 سال× رقم ** *9/16  
×  رقم) سال(

 تکرار
24 ns71/0 ns11/0 ns02/0  **52/0  ns04/0  **2/14 7/29 ** **4/5 

ns01/0 ns02/0  *55/1 ns08/0  ns9/50  6/62 4/4** 2  سطوح آبیاري ns ns9/1  
  ns2/14  ns02/0  ns11/0  ns87/8 *13/0  ns5/67  ns6/4339  ns8/463  1  زمان برداشت

سطوح آبیاري 
 زمان برداشت×

2  ns75/0  ns13/0  ns02/0  ns008/0  ns09/0  ns2/4  705/0  ns ns0006/0  

سطوح × رقم
  ns37/.0  ns16/0  ns02/0  ns24/0  ns03/0  ns5/13  ns34/8  ns66/1  8  آبیاري

زمان × رقم
 برداشت

4  ns8/2  ns23/0  *15/0  ns74/1  ns07/0  ns12/86  ns8/267  **01/79  

سطوح ×رقم 
زمان ×آبیاري 

  برداشت
8  ns47/0  ns11/0  ns01/0  ns18/0  ns02/0  ns8/8  ns36/10  ns84/0  

سطوح × سال 
 آبیاري

4  ns22/0  ns07/0  ns02/0  ns19/0  ns1/0  ns4/37  ns9/17  ns11/1  

زمان × سال
ns01/0  ns07/0  **3/2  ns007/0  **7/136  8/517  14/2*  2  برداشت ** **3/64  

سطوح × سال 
زمان × آبیاري 

  برداشت
4  ns15/1 ns08/0 ns02/0 ns45/0 ns04/0 ns7/2 ns4/13  ns02/1  

× رقم × سال 
  ns29/0 ns12/0  ns01/0  ns43/0  ns02/0  ns3/9  ns4/17  ns38/1  16  سطوح آبیاري

× رقم × سال 
ns14/1 ns1/0  ns03/0  *83/0  ns02/0  *4/40  2/75  8  زمان برداشت ** *6/9  

× رقم × سال 
× سطوح آبیاري 
  زمان برداشت

16  ns48/0  ns11/0  ns02/0  ns23/0  ns04/0  *06/14  ns9/11  ns54/2  

02/15 04/8 4/16 2/16 4/23 9/22 7/16    ضریب تغییرات  6/17 

  مشاهده نشد اردمعنی اختالف ns درصدیک الف معنی داراخت** درصد پنج الف معنی داراخت*
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  بر صفات زایشی میوه و درصد روغنرقم اثر  - 9شکل 

  

  
  بر صفات زایشی میوه و درصد روغن در ارقام زیتونسال اثر  - 10شکل 

  

  
  در ارقام زیتون برصفات زایشی میوه و درصد روغنسطوح آبیاري اثر  - 11شکل 
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  در رقم زرد زیتونبر صفات زایشی میوه و درصد روغن سال اثر  - 12شکل 

  

   
  در رقم سویالنابر صفات زایشی میوه و درصد روغن  سالاثر  - 13شکل 

  

   
  کنسروالیا در رقم بر صفات زایشی میوه و درصد روغن سالاثر  - 14شکل 
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  مانزانیال در رقمبر صفات زایشی میوه و درصد روغن  سالاثر  - 15شکل 

  

  
  در رقم آمفی سیسبر صفات زایشی میوه و درصد روغن زمان برداشت اثر  - 16شکل 

  

  
 در رقم زرد زیتونبر صفات زایشی میوه و درصد روغن  زمان برداشتاثر  - 17شکل 
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  بر صفات زایشی میوه و درصد روغن در ارقام زیتون سال و زمان برداشت اثر - 18شکل 

 
  درمنطقه سرپل ذهاب بر اساس مدل یوتا 1392تا  1390برآورد نیاز سرمایی جوانه هاي زیتون طی سالهاي  - 7جدول شماره 

  1391  1390  1389  زمستان سال ما قبل
  -180  60  -252  نیمه دوم آبان ماه

  300  504  24  آذرماه
  432  480  516  دي ماه

  240  384  492  بهمن ماه
  72  264  96  نیمه اول اسفند ماه

  864  1692  876  جمع
 

  سپاسگزاري
تحقیقات زیتون داالهو  درایستگاهاین تحقیق 

 از  بدینوسیله. انجام شده است سرپل ذهاب

ایستگاه بویژه آقاي  آنشاغل در  همکاران
تقدیر و  پروژه در این ارشناس همکارکمرزبان نجفی 

  .شودتشکر می 

  
  فهرست منابع

وري آب کشاورزي به منظور تأمین امنیت آبی و غذایی  ارتقاي بهره شناخت و. 1382.ه خالدي، و م حسانی،ا .1
  کشور؛ یازدهمین همایش ملی کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران

برخصوصیات رشد رویشـی نهالهـاي دو   مطالعه اثر رژیم هاي مختلف آبیاري .  1378.و ارزانی، ك .ارجی، ع .2
ناشـر معاونـت امـور باغبـانی وزرات      ،خالصه مقـاالت سـومین همـایش ملـی زیتـون     ،رقم زیتون بومی ایران

  .66.،صآموزشکده کشاورزي کرج.مهرماه 29تا 27کشاورزي
برعملکرد و بهره وري تاثیر کم آبیاري .  1390 .وسمیع زاده،ح .م.محسن آبادي،غ ،.ح.بیگلویی، م ،.امینی فر، ج .3

  .11ص . 4شماره ، 21جلد / نشریه دانش آب و خاك  ،آب در هفت رقم سویا در منطقه رشت
وزارت جهاد کشاورزي، معاونـت برنامـه ریـزي اقتصـادي،      ،جلد سوم،ناشرکشاورزيرنامه آما . 1393. بی نام .4

  .فحهص 156،مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات
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. یقاتیپروژه تحق ییگزارش نها.در مناطق مختلف کشور تونیز يسازگار یو بررس یبایارز.  1389 .ع نانلو،یز .5
  .فحهص 223،نهال وبذر هیاصالح و ته قات،یناشر موسسه تحق

انتشـارات کمیتـه ملـی    . اصول  و کاربرد کم آبیـاري .  1385 .ف.و موسوي، س .ر.، توکلی، ع.ر.سپاسخواه، ع .6
  .آبیاري و زهکشی

مقایسه چهار روش تخمین تبخیر و تعرق سطح .   1387. ج. س و امیري، م .، اسالمیان،س.عابدي کوپایی، ج .7
مرجع با داده هاي میکرو الیسیمتري در منطقه اصفهان، دومین همایش ملی مدیریت شبکه هـاي آبیـاري و زه   

   .دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب بهمن اهواز 10الی  8 کشی
نشـر   یمعاونت امور باغبان يناشر وزارت جهاد کشاورز. تونیکاشت، داشت و برداشت ز.  1381. ح ،یصادق .8
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