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چکید	ه
تريپ�س	پی�از	Thrips tabaci Lindemanيکي	از	مهمترين	عوامل	زنده	ی	خس�ارت	زا	به	گل	و	گیاهان	زينتي	ايران	مي	باش�د.	
اين	آفت	به	گل	هاي	ش�اخه	بريده	به	ويژه	میخك،	گاليل،	داودي	و	مريم	خس�ارت	ش�ديد	وارد	مي	کن�د.	در	صورت	عدم	مديريت	
صحی�ح	آفت	و	سمپاش�ي	ه�اي	مکرر،	منجر	ب�ه	افزايش	هزينه	ه�اي	تولید،	آلودگي	محیط	زيس�ت،	مس�مومیت	تولیدکنندگان	و																								
مص�رف	کنن�دگان	گل	و	گیاهان	زينتي	مي	ش�ود.	آزمايش	هاي	متع�دد	براي	مقايس�ه	ی	روش	هاي	مختلف	مب�ارزه	با	تريپس	طي												
سال	هاي	1381	و	1382	در	شرايط	گل	خانه	هاي	میخك	ايستگاه	ملي	تحقیقات	گل	و	گیاهان	زينتي	محالت	و	گل	خانه	هاي	بخش	
خصوصي	انجام	ش�د.	در	سال1382	نتايج	نش�ان	داد	روش	مبارزه	تلفیقي	با	90/22	0/0	تلفات	در	جمعیت	تريپس	موثرترين	روش	
نسبت	به	روش	هاي	کارت	زرد	و	آبي،	سم	دلتامترين،	سم	ايمیداکلوپريد	و	رهاسازي	سن	به	صورت	مبارزه	ی	بیولوژيك	بوده	است.		
س�پس	در	س�ال	هاي	1384	و	1385	در	شش	گلخانه	از	شهرس�تان	محالت	با	در	نظر	گرفتن	گل	خانه	هاي	شاهد،	سمپاشي	شده	و	
تلفیقي	)سمپاش�ي	و	س�پس	رهاسازي	3	سن	شکارگر	)Orius albidipennis Router(		به	ازاي	هر	گیاه(	انجام	شد.آزمايشات	
در	قالب	طرح	بلوک	هاي	کامل	تصادفي	با	3	تیمار	مذکور	و	10	تکرار	)هر	تکرار	شامل	10	رديف	میخك(	اجرا	شد.	نتايج	نشان	داد	
تعداد	تريپس	در	گل	خانه	ش�اهد	6/8	تا7/7	عدد	و	در	گل	خانه	سمپاش�ي	ش�ده	1/1تا	3/1	عدد	و	در	گل	خانه	تلفیقي	0/25	تا	0/4	
عدد	تريپس	در	واحد	گل	بوده	است	که	از	نظر	آماري	در	سطح	1	0/0	با	هم	اختالف	معني	دار	دارند.	بنابراين	مديريت	صحیح	گل	خانه	
ها	و	کاربرد	روش	مبارزه	تلفیقي	و	ارايه	آموزش	هاي	الزم	به	گل	کاران	براي	تولید	گل	هاي	میخك	عاري	از	عالئم	خسارت	تريپس	و		

باقي	مانده	ی	سموم	شیمیايي	توصیه	مي	شود.	

کلمات	کلید	ي:	میخك،	تريپس	پیاز	Thrips tabaci Lindeman،	مديريت	تلفیقي	آفات،	گل	خانه	

مقايسه چند روش مبارزه با تريپس پياز
 Lindeman Thrips tabaci روي ميخك در شرايط گلخانه اي 
•	سید	حسن	ملکشي
عضو هیأت علمي ايستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زينتی )محالت(
•	سید	حسن	ملکشي
 عضو هیأت علمي مؤسسة تحقیقات گیاه پزشكي کشور
تاریخ د ریافت: آبان ماه 1385     تاریخ پذیرش: خرداد ماه 1387
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چکید	ه
به	دنبال	خشك	سالي	سالهاي	76	و	77	در	کشور	و	کاهش	بارندگي	در	فصول	پائیز	و	زمستان	و	در	نتیجه	کاهش	رطوبت	
خاک	در	مراحل	اولیه	رش�د	و	نمو	گل	دردرختان	زيتون	رودبار	و	افزايش	فزاينده	درصد	میوه	هاي	ش�ات	بري	نسبت	به	
س�ال	هاي	ما	قبل،	ضرورت	بررسي	اثر	آبیاري	زمس�تانه	باغات	زيتون	رودبار	بر	خصوصیات	گل	دهي	و	افزايش	عملکرد	
مورد	توجه	قرار	گرفته	و	در	اين	راس�تا،	مطالعه	اي	در	قالب	طرح	بلوک	هاي	کامل	تصادفي	با	5	تیمار	و	3	تکرار	با	تکیه	
بر	عامل	زمان	بر	روي	درختان	زيتون	رقم	زرد	محلي	رودبار	طي	س�ال	زراعي	78	و79	انجام	گرفت.	هر	تیمار	بر	روي	2	
درخ�ت	)پ�ر	بار	و	کم	بار(		انجام	گرفت	و	مجموعًا	از	30	درخت	جهت	اجراي	اين	آزمايش	اس�تفاده	گرديد.	براي	هر	يك	
ازدرختان	مورد	اس�تفاده	يك	درخت	حاش�یه	در	نظر	گرفته	شد.	در	اين	مطالعه	در	تاريخ	هشتم	و	بیست	و	دوم	ماههاي	
زمس�تان	به	هر	متر	مربع	از	س�ايه	انداز	درختان	حدود	500	لیتر	آب	طبق	روش	اجرا	داده	ش�د.	به	منظور	ارزيابي	نتايج	
طرح،	در	شاخه	هاي	انتخابي	)چهار	شاخه	در	چهار	جهت	درخت(،	طول	گل	آذين	،تعداد	گل	درگل	آذين	،	درصد	تشکیل	
میوه	و	درصد	میوه	هاي	س�الم	و	ش�ات	بري	ش�مارش	گرديد.	نتايج	اين	مطالعه	نشان	داد	که	آبیاري	زمستانه	در	افزايش	
اندازه	گل	آذين،	تعداد	گل	در	گل	آذين،	درصد	تش�کیل	میوه،	درصد	میوه	هاي	س�الم	اثر	معني	داري	دارد،	به	طوري	که	
بین	تیمارهاي	مختلف	و	درختان	ش�اهد	به	لحاظ	اندازه	گل	آذين،	تعداد	گل	در	گل	آذين،	درصد	تش�کیل	میوه،	درصد	
میوه	هاي	س�الم	تفاوت	معني	داري	مش�اهده	گرديد.	بین	زمان	هاي	مختلف	آبیاري	زمس�تانه	به	لحاظ	اندازه	گل	آذين،	
درصد	تش�کیل	میوه	و	درصد	میوه	هاي	س�الم	تفاوت	معني	داري	مشاهده	گرديد.تیمار	ش�اهد	و	تیمار	آبیاري	تکمیلي	
کمترين	تاثیر	را	در	افزايش	اندازه	گل	آذين،	تعداد	گل	در	گل	آذين،	درصد	تشکیل	میوه	و	درصد	میوه	هاي	سالم	داشته	

است.	نتايج	اين	مطالعه	نشان	داد	که	با	کاهش	آبیاري	زمستانه	درصد	میوه	هاي	شات	بري	افزايش	مي	يابد.

کلمات	کلید	ي:	زيتون،	آبیاري	زيتون،	گلدهي،	درصد	تشکیل	میوه			

بررسي اثر آبياري زمستانه بر خصوصيات گلدهي و 
درصد تشكيل ميوه درختان زيتون رقم زرد رودبار

•	محمدرمضاني	ملکرودي	
اعضاي هیأت علمي مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعي گیالن 
•	سعید	قنادآموز

 اعضاي هیأت علمي مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعي گیالن 
•	سید	علی	النقی	معصومی

کارشناسان ايستگاه تحقیقات زيتون رودبار 
•	صفر	پورنورعلی	
کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعي گیالن 
•	سهراب	صفرزاده	
کارشناسان ايستگاه تحقیقات زيتون رودبار 
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مقد	مه
آب در متابولیس��م گیاهي از اهمیت ويژه اي برخوردار اس��ت. بطور 
کلي پديده فتوس��نتز، رش��د رويش��ي و زايش��ي نیاز به آب دارد اما در 
خصوص اثرات آب در تشكیل جوانه گل نظريات مختلفي وجود دارد. در 
عموم بررس��ي ها مشخص شده اس��ت که محدوديت ناشي از آب مربوط 
به تنش رطوبتي در مراحل رش��د و نمو گیاه مي باشد. Berner به نقل 
از ب��رون چارت،در مطالعه خ��ود روي گیاه جیوفیالريس گزارش داد که 
مهمتري��ن عوامل مورد نیاز براي گلدهي اي��ن گیاه، طول روز و حرارت 
مي باش��د اما علي رغم تامین شرايط فوق، گلدهي در اين گیاه انجام نشد 
وي در بررسي خود متوجه گرديد که عالوه بر عوامل فوق،  رطوبت خاك 
نیز بايستي در حد کافي )بیشتر از ظرفیت مزرعه( باشد. نتايج مطالعات 
مختلف نشان داده است که تنش رطوبتي و حرارت پايین موجب کاهش 
رش��د مي گردد که در نتیجه آن نشاسته و پروتئین به کربوهیدرات هاي 
محلول و اسیدهاي آمینه بويژه پرولین هیدرولیز مي گردد. به نظر مي رسد 
آب در گیاهان روز کوتاه و روز بلند داراي واکنش هاي مختلفي باشد به 
طوري که در برخي گیاهان روز کوتاه تحت ش��رايط کنترل شده موقعي 
که میزان آب بیشتر گرديد نمونه ها شروع به رشد رويشي نموده و میزان 
گلده��ي کاهش ياف��ت )3(. در خصوص اثرات آب و يا تنش رطوبتي در 
گلدهي درختان زيتون مطالعات بسیاري انجام شده است. اسپیجل اعالم 

کرد که در مناطق س��احلي اسرائیل، گل دهي درختان زيتون در اثر خشكي 
اواخر تابس��تان تاخیر گرديد ضمن آنكه میزان گل هاي کامل در فصل بهار 
نی��ز کاهش يافت. Panetsos )12( گزارش ک��رد که ريزش برگها موجب 
کاهش ش��ديد گل هاي کامل در رقم کاالماتا گرديد و اين در حالي اس��ت 
که اس��پیجل در گزارش��ات اخیر خود تنش رطوبتي را موجب ريزش برگها 
معرف��ي کرد. Hartmann و همكاران )6( اعالم کردند که کاهش رطوبت 
ش��ديد خ��اك و ثبات نقطه پژمردگ��ي در طول مراحل اولیه تش��كیل گل، 
اثرات منفي در رش��د و نمو گل داش��ته است، به طوري که اندازه گل آذين، 
تع��داد گل در گل آذين و تعداد گل ه��اي کامل در گل آذين کاهش يافت. 
"Gardner )5( و هم��كاران ب��ه نقل از روجیري گ��زارش کردند که درصد 
گل هاي عقیم در ش��رايط تنش خش��كي حدود 52/6 درصد بوده است در 
حالي که در شرايط آبیاري به 7/7 درصد رسیده است. درصد رطوبت خاك 
در مرحل��ه ش��روع گل دهي )اس��فند- فروردين(، ان��دازه گل آذين را تعیین 
مي کند و اگر در مراحل پاياني گل دهي، تنش رطوبتي در خاك وجود داشته 
باش��د درصد گل هاي عقیم افزايش مي يابد. بنابراين به نظر مي رس��د آب 
کافي در کلیه مراحل تش��كیل جوانه گل زيتون مورد نیاز باش��د. میزان 
آب مورد نیاز درختان زيتون طي فصل رش��د ح��دود 750 میلي متر يا 
7500 مترمكع��ب در هكت��ار مي باش��د. در برخي مناطق ممكن اس��ت 
بارندگي س��الیانه ک��م بوده و آنگاه جهت جبران کمبود آب بايس��تي از 
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Effect of winter irrigation on flowering , fruit set of olive (Olea europaea L.)  cv Zard Roudbar
By:M.Ramazani,Agriculture Natural Resources Research Center of Gillan,Rasht,Iran .S.Ghanadamouz, S.Purnorali, Agriculture 
Natural Resources Research Center of Gillan,Rasht,Iran.A.Masomi and S.Safarzadeh, Olive Research Station, Roudbar. Iran.
Following to drought in the state during the years 1997 and 1998 and decrease of rain fall in Autumn and Winter and 
therefore to decrease of  soil moisture in primary stages of Roudbar olive flower development and increase in shot berry 
percentage compared with last years, attention was paid to the necessity of study of the effect of Winter irrigation of 
Roudbar olive gardens on  flowering characteristics and yield increase .on the strength, A study preformed in complete 
randomized block design with five treatments and three replications with stress on time factor on  Roudbar local olive 
trees,cv Zard during agronomical years of 1999 and 2000. Each experimented unit consisted of two trees (high product & 
low product and low product), totally thirty trees used to complete this experiment. For each of the used trees one guard 
plant tree was considered. In this study each  square meter of canopy was irrigated by five hundred liters of water in 
two phases (8th,22nd) during Winter. For assessment of the projeظct results, inflorescence length, number of flowers in 
inflorescence , fruit set percentage , intact fruits and shot berry pe rcentages were counted in the selected branches (four 
branches in four different directions of the tree). The study results showed that winter irrigation had significant effect 
on increase of inflorescence size, number of flowers in inflorescence, fruit formation percentage, intact fruit and shot 
berry percentages in such as way that a significant difference was observed among different treatments and control trees 
with a view to inflorescence size, number of flowers in inflorescence, fruit set percentage and intact fruits percentage. A 
significant  difference was observed among different times of Winter irrigation with a view to inflorescence size, fruit set 
percentage and intact fruits percentage. Treatments of control trees and irrigation irrigation had least effect on increase of 
inflorescence size, number of flowers in inflorescence ,  fruit set and intact fruit percentage. The study results showed that  
with decrease of irrigation, the shot berries percentage were increased too.

Keywords: Olive irrigation, Flowering, Flower development, Fruit set, Yield  



32  د ر  زراعت و باغباني  

آبیاري اس��تفاده نمود. معم��والً آبیاري باغات زيتون ط��ي فصل گرم بهار 
و تابس��تان انجام مي گیرد و اين در حالي اس��ت که آبیاري زمس��تانه نقش 
مهم��ي در زيت��ون کاري دارد. Zigarevic )16( گ��زارش داد که درختان 
زيتون داراي دو فاز رويشي هستند که فاز رويشي اول شديد بوده و از اواخر 
زمس��تان شروع شده و در بهار تا اوايل تابستان ادامه دارد و فاز رويشي دوم 
با ش��دت کمتر در فصل پايیز انجام مي گیرد، و آبیاري زمس��تانه براي رشد 
کافي فاز اول بس��یار اهمیت دارد. Pastor و همكاران )13( گزارش کردند 
مصرف 2000 متر مكعب آب در هكتار و يا 120 لیتر در روز از مراحل اول 
گلدهي تا مراحل رسیدگي میوه بطور تقريبي 67 درصد عملكرد را افزايش 
داد. Serrano )14( مطالع��ه اي با چه��ار رژيم آبیاري بر روي دوازده رقم 
زيتون کنس��روي انجام داد و پارامترهاي میزان محصول، وزن، حجم، نسبت 
گوشت به هسته، میزان روغن در گوشت و میزان ماده خشك را مورد بررسي 
قرار داد و گزارش کردکه بین تیمارها از س��ال دوم به بعد تفاوت معني داري 
وجود دارد و نتیجه گرفت که درختان زيتون خود را با شرايط جديد سازگار 
نموده اند. آندريا و همكاران رژيم هاي متفاوت آبیاري را روي درختان زيتون 
رقم کاالماتا مورد مطالعه قرار دادند و گزارش کردند که بیش��ترين محصول 
 از تیمارهاي با آبیاري کامل بدس��ت آمد. به هر حال با توجه به خشكسالي 
س��ال هاي76 و76 و مش��اهده درصد زي��ادي از میوه هاي ش��ات بري روي 
درختان زيتون مناطق رودبار، ضرورت آبیاري زمس��تانه باغات زيتون مورد 
توج��ه قرار گرفته و در اين راس��تا مطالعه اي درباره اثر آبیاري زمس��تانه بر 

برخي خصوصیات گل درختان زيتون رودبار انجام گرفت. 
           

مواد		و	روش	ها
	آمار	و	اطالعات

به منظور بررس��ي آبیاري زمستانه بر برخي خصوصیات گل زيتون، 
درختان زيتون رقم زرد مش��ابه به لحاظ سن، ارتفاع، تاج و محل کاشت 
روي رديف انتخاب ش��دند.کلیه عملیات ب��ه زراعي درختان انتخابي نیز 
همانند س��اير درختان باغ اعم از کود ش��یمیايي )ازت، فسفر و پتاس( و 
همچنی��ن کود آلي )حیواني( انجام گرفت.س��پس اين پژوهش در قالب 
طرح بلوك ه��اي کامل تصادفي )RCBD( با 5 تیمار و 3 تكرار با تكیه 
بر عامل زمان آبیاري در س��ال زراعي78 و 79 ) زمستان 78 لغايت بهار 
79( اج��را گرديد. هر بلوك ش��امل 2 درخت )پربار و کم بار( و مجموعاً 
از 30 درخت جهت اجراي طرح استفاده شد. هر درخت انتخابي توسط 
يك درخت حاش��یه از درخت��ان انتخابي ديگر جدا گردي��د. میزان آب 
آبیاري براي هر تیمار حدود 50 میلي متر در هر متر مربع از س��ايه انداز 
درختان )بر اساس متوسط بارندگي سه ماهه زمستان سه سال ما قبل( 

در نظر گرفته شد. تیمارها شامل، 1- عدم آبیاري درختان )مطابق عرف 
محلي و فقط اس��تفاده از نزوالت جوي سه ماهه زمستان( بعنوان شاهد، 
2- آبی��اري تكمیلي درختان طي روزهاي 8 و 22 دي ماه به میزان 50 
میلي متر + نزوالت جوي س��ه ماهه زمستان،3- آبیاري تكمیلي درختان 
ط��ي روزهاي 8 و 22 بهمن ماه به می��زان 50 ملي متر + نزوالت جوي 
س��ه ماهه زمس��تان، 4- آبیاري تكمیلي درختان ط��ي روزهاي 8 و 22 
اس��فند ماه به میزان 50 میلي متر + نزوالت جوي س��ه ماهه زمس��تان 
و 5- آبی��اري درختان به میزان 50 میلي مت��ر طي ماه هاي دي، بهمن 
و اس��فند بدون نزوالت جوي. به منظور جلوگی��ري از بارندگي )نزوالت 
جوي( در تیمار پنجم، حدود 36 متر مربع از سايه انداز درختان با نايلون 
کاماًل پوشانده شد. پس از انجام تیمارهاي آبیاري و در شروع فصل رشد 

 

)ارديبهش��ت ماه( به منظور بررس��ي اثر آبیاري زمستانه بر خصوصیات 
گل ده��ي و عملكرد درختان، ط��ول گل آذين، تعداد گل در گل آذين، 
درصد تش��كیل میوه، درصد میوه هاي سالم و درصد میوه هاي شات بري 
)شات بري( روي چهار شاخه انتخابي، درختان تیمار شده شمارش شدند 
درصد تش��كیل میوه، درصد میوه هاي سالم و درصد میوه هاي شات بري 

بر اساس روش هاي زير تعیین گرديد.

= درصد تشكیل میوه

= درصد میوه هاي سالم

= درصد میوه هاي شات بري

آنگاه نتايج حاصله با اس��تفاده از نرم افزار SAS آنالیز گرديد. جدول 
)1( میزان بارندگي در ماه هاي سال 78 را نشان مي دهد.

تعداد میوه تشكیل شده در گل آذين      

تعداد میوه سالم تشكیل شده در گل آذين

تعداد میوه شات بري تشكیل شده در گل آذين

تعداد گل در گل آذين

تعداد کل میوه تشكیل شده در گل آذين

تعداد کل میوه تشكیل شده در گل آذين

×   100

×  100

× 100

جدول	شماره	1-	میزان	بارندگي	ماهیانه	در	سال	1378	در	منطقه)شهر(رودبار	

اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت فروردين

37 50/5 17 0 36/3 7/7 2/2 0 38/6 0 17/9 18/3

بررسی	اثر	آبیاری	زمستانه	...
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  زراعت و باغباني33
 د ر

نتايج
نتاي��ج حاصل از آنالیز داده هاي مربوط به ش��مارش اندازه گل آذين 
نش��ان داد بین تیمارها تفاوت معني داري وجود دارد. به طوري که بین 
تیمار ش��اهد )بدون آبی��اري( و تیمارهاي آبی��اري در زمانهاي مختلف 
تفاوت معني داري مش��اهده گرديد. )جدول2(. نتايج مربوط به مقايس��ه 
میانگین ها با اس��تفاده از آزمون دانكن نش��ان داد که آبیاري زمس��تانه 
اث��ر خوبي در افزايش اندازه گل آذين داش��ته اس��ت. زمان هاي مختلف 
آبیاري اثر متفاوتي در افزايش اندازه گل آذين داش��ته اس��ت  به طوري 
که بین زمانهاي مختلف آبیاري زمستانه به لحاظ اندازه گل آذين تفاوت 
معني داري مشاهده گرديد )شكل 1(.تیمار آبیاري زمستانه اثر معني داري 
 در افزاي��ش تع��داد گل در گل آذي��ن ، درصد تش��كیل می��وه و درصد 

میوه هاي سالم در مقايسه با تیمار شاهد داشت. )اشكال 1،2،3،4(.  
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