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 چکیده

خسارت جهت کاهش باشد که منابع آب قابل دسترس محدود ( زمانیRDIآبیاری تنظیم شده )روش کم

های مختلف آبیاری از زمان تشکیل میوه تا مرحله در این پژوهش، اثر رژیم .شده است توصیهمحصول به 

آبیاری تنظیم کم -2 ،(100ETc)گیاه  نیاز آبی  %111تأمین -1 رسیدن میوه زیتون بررسی شد. تیمارها شامل

نیاز آبی  %01ل میوه تا شروع رسیدن میوه و نیاز آبی گیاه از مرحله تشکی %111)تأمین  (؛RDI1) نوع اول یشده

)تأمین  (؛RDI2)نوع دوم  یآبیاری تنظیم شدهکم -3دن میوه تا مرحله برداشت(، گیاه از مرحله شروع رسی

نیاز آبی گیاه از مرحله سخت شدن هسته   %01تشکیل میوه تا سخت شدن هسته و نیاز آبی گیاه از مرحله  111%

نیاز آبی گیاه در مراحل تشکیل   %111)تأمین  (؛RDI3)نوع سوم  یآبیاری تنظیم شدهمک -4تا برداشت میوه(، 

نیاز آبی گیاه از مرحله سخت   %01رسیدن میوه تا مرحله برداشت و میوه تا سخت شدن هسته و از آغاز شروع 

. ( بودندRain-fed) بدون آبیاری از مرحله تشکیل میوه تا برداشت آن -0شدن هسته تا شروع رسیدن میوه( و 

 RDI3 دار نشد، اما تیماراز نظر عملکرد معنی RDI3و  100ETc ،RDI1نتایج نشان داد اختالف بین تیمارهای 

-نشان داد. طول، قطر، وزن و میزان گوشت میوه Rain-fedو  RDI2 باالترین میزان عملکرد را در مقایسه با تیمار

-Rainداری باهم نداشتند، اما این تیمارها با (، اختالف معنی100ETcآبیاری و آبیاری کامل )های تیمارهای کم

fed ها و نیز تیمار دیم آبیاریدار داشتند. درصد روغن میوه زیتون بین تیمار آبیاری کامل، کماختالف معنی

ن آبیاری در مرحله سخت شدن هسته توانست ضمدار نشد. در مجموع، نتایج نشان داد اعمال تیمار کممعنی

جویی در مصرف آب، مانع کاهش عملکرد و خصوصیات کمی میوه زیتون شده، ضمن آنکه تاثیر منفی بر صرفه

 درصد روغن نیز نداشته است.
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 آبیاری، زیتون، درصد روغن، عملکردکم کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -1

ه صورت ديم میسر نسبی در مقابل خشکی دارند، و امکان کاشت اين درخت بمقاومت اگرچه درختان زيتون 

. اثرات مفید آبیاري در زيتون، [1] تواند بر عملکرد و کیفیت محصول تاثیر زيادي داشته باشدباشد، اما آبیاري میمی

اما . [2] دهی متناوب هستندچنین کاهش ريزش میوه و بارافزايش عملکرد میوه، اندازه میوه، مقدار روغن میوه و هم

بندي براي آبیاري جهت کاهش خسارت به محصول مهم است. بدين سترس محدود هستند، زمانکه منابع آب قابل دزمانی

( توصیه شده است، تا بدون تأثیر اساسی بر RDIآبیاري تنظیم شده )منظور براي درختان میوه تحت آبیاري، روش کم

واکنش محصول در مقابل  جويی شود. اين روش به دانش دقیق در موردعملکرد محصول، در مصرف آب آبیاري صرفه

اي تأثیر در مطالعه. درختان میوه به تنش آبی معلوم شود هاي حساستنش آبی در مراحل مختلف رشد نیاز دارد تا دوره

اي در اسپانیا بررسی مديريت متفاوت آبیاري بر روي مصرف آب، رشد و محصول درختان زيتون رقم آربیکن در منطقه

گذارد تا تر بر عملکرد میوه تازه تاثیر میآبیاري، بیشآبی وارد شده به درختان در شرايط کم شد، نتايج نشان داد که تنش

آبیاري عالوه هیچ اختالفی از لحاظ آماري بین کميابد، بهمقدار روغن، چرا که مقدار روغن در اين شرايط افزايش می

( بر عملکرد و RDIآبیاري تنظیم شده )بر روي تأثیر کم چنین تحقیقیهم.  [1]آبیاري تنظیم شده وجود نداردپیوسته و کم

 033ها به صورت ها کلیه تیمارکیفیت روغن رقم آربیکن انجام گرفت. در اين آزمايش تا مرحله شروع سخت شدن هسته

مل میوه گی کا( تا دو هفته مانده به رسیده0669آبیاري شدند، از اين زمان به بعد )پنجم جوالي فصل زراعی  ETcدرصد 

اساس نتايج اين آزمايش اختالف بین عملکرد روغن حاصل از هر درخت ها اعمال شدند. برآبیاري)هفته سوم سپتامبر( کم

دهی میوه و آبیاري تنظیم شده بر بار. نتايج آزمايش ديگر نشان داد که کم [3]دار نبودهاي مختلف آبیاري معنیدر تیمار

اي کوچك بود، اما درصد تا اندازه آبیاري شديداري نداشت، اما وزن میوه تازه در تیمار کمدوزن خشك میوه تأثیر معنی

 .[4] تر از تیمار کنترل )آبیاري کامل( بودداري بیشآبیاري به طور معنیکم هايروغن در تمام تیمار

 

 هامواد و روش -2

واقع در لوشان  آباد از توابع شهرالجمدر باغ زيتون تجاري واقع در روستاي  0060اين پژوهش در سال 

سال هیچگونه کود شیمیايی دريافت نکرده  5ساله و از رقم زرد بوده و به مدت  03آمد. درختان شهرستان رودبار به اجرا در

و بین رديف  7بین درختان زيتون در روي رديف ها  ي. فاصله، به عبارت ديگر به صورت ارگانیك تغذيه می شدندبودند

ي تشکیل میوه تا اي موضعی آبیاري شدند. اعمال مديريت آبیاري مورد نظر از مرحلهمتر بوده و با سیستم آبیاري قطره 7ها 

نیاز آبی  % 033تأمین  -0هاي آبیاري شامل: زمان رسیدن میوه انجام گرفت. قالب طرح بلوک کامل تصادفی بوده و تیمار

 -3(، )تعیین نیاز آبی گیاه بر اساس روش پنتمن مورث صورت گرفت(، 100ETc) در طول دوره رشد و نمو میوه گیاه

نیاز  % 53نیاز آبی گیاه از مرحله تشکیل میوه تا شروع رسیدن میوه و   % 033)تأمین  (RDI1) آبیاري تنظیم شده نوع اولکم

نیاز  % 033)تأمین  (RDI2) ومآبیاري تنظیم شده نوع دکم -0آبی گیاه از مرحله شروع رسیدن میوه تا مرحله برداشت(، 

 -4نیاز آبی گیاه از مرحله سخت شدن هسته تا برداشت میوه(،   % 53آبی گیاه از مرحله تشکیل میوه تا سخت شدن هسته و 

نیاز آبی گیاه در مراحل تشکیل میوه تا سخت شدن هسته و از   %033) تأمین      (RDI3)آبیاري تنظیم شده نوع سوم کم
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 -5نیاز آبی گیاه از مرحله سخت شدن هسته تا شروع رسیدن میوه( و   % 53آغاز شروع رسیدن میوه تا مرحله برداشت و 

صفات عملکرد، . در پايان اعمال تیمار و در فصل برداشت (Rain-fed) بدون آبیاري از مرحله تشکیل میوه تا برداشت آن

 گیري شدند.میوه و درصد روغن اندازه قطر و میوه، طولوزن تك 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع -3

آبیاري شد  نیاز آبی % 53گیاه با   مرحله سخت شدن هسته زمانی که در نتايج مقايسه میانگین داده ها نشان داد 

(RDI3)   که از مرحله  تیماري  و گونه تیمار آبیاري نشده بودچهی در مقايسه با شاهدي کهعملکرد،  مقدارباالترين با

اما بین اين  اختالف معنی داري را نشان داد. ،(RDI2)نیاز آبی آبیاري شده بود  % 53با هسته تا برداشت میوه  سخت شدن

  آبی آبیاري شدنیاز   % 53با  از مرحله شروع رسیدن میوه تا مرحله برداشت تیماري که و ETc   % 033تیمار و تیمار 

(RDI1)  ی که هايتیماري میوه و میزان گوشت وزن ،طول، قطر نتايجاين بر اساس  .وجود نداشته استداري اختالف معنی

آبیاري  100ETcبا تیمار شاهدي که با  (RDI1, RDI2, RDI3)انددريافت نمودهآبیاري کمدر مراحل مختلف رشد میوه 

 (Rain-fedبدون آبیاري ) با تیمارداري اختالف معنی 100ETcو  RDIاما تیمارهاي  ،دادداري نشان نشده بود تفاوت معنی

که با صددرصد نیاز آبی آبیاري شده بود  با تیماري (RDI1, RDI2, RDI3) شده آبیاريهاي کمتیماردرصد روغن داشتند. 

(100ETc) نشان ندادند دارينکرده بود تفاوت معنی آبی از زمان تشکیل تا رسیدگی میوه دريافتگونه که هیچتیماري  و 

  (.0)جدول 

 

 هاي مختلف آبیاري .مربوط به عملکرد و درصد روغن زيتون رقم زرد در تیمارصفات هاي مقايسه میانگین .1جدول 

 (gr) وزن میوه (mmقطر میوه ) (mm) طول میوه (Kg) عملکرد تیمار
میزان گوشت 

(gr) 
 درصد روغن

100 ETc 
ab 19/34 a00/30 a 70/07 a 70/0 a 64/3 ns 36/43 

RDI1 ab   07/33 a10/30 a 30/01 a 14/0 a 73/3 ns 97/07 

RDI2  b 95/33 a30/03 a 43/07 a 55/0 a 10/3 ns 56/09 

RDI3 a 40/03 a05/30 a93/07 a73/0 b 37/3 ns 34/44 

Rain-fed c  69/1 b47/06 b93/05 b 79/3 a 63/3 ns 77/00 

 

که تا آخرين هفته ماه زه میوه درختان تیماري اندا(، 3337س نتايج به دست آمده از آزمايش الوي و همکاران )اسا بر

درصد نیاز آبی آبیاري  033با هايی که ( اندازه يکسانی با میوهT5)آبیاري نشده بودند)زمان سخت شدن هسته( جوالي 

هاي درختان آبیاري شده دار از میوهطور معنیه( بT9نشده بودند ) داشتند. میوه درختانی که اصالً آبیاري (T1) دشدن

( کمتر بود. T8-T2( نسبت به تیمارهاي تحت تنش آبی )T9ها در تیمار بدون آبیاري )یزان گوشت میوهم .کوچکتر بود

هاي اين که يافته  . [5]آبیاري بود( همانند برخی از تیمارهاي کمT1هاي درختان کامالً آبیاري شده )گوشت میوه میزان

بر روي رقم  (3333در آزمايش انجام شده توسط موتیلوا و همکاران )پژوهش با نتايج  گزارش شده مطابقت دارد. 

از اين زمان به بعد  شدند و آبیاري ETcدرصد  033ها کلیه تیمارها به صورت تا مرحله شروع سخت شدن هسته، آربیکین
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 ها اعمال شدند.آبیاريتا دو هفته مانده به رسیدگی کامل میوه )هفته سوم سپتامبر( کم( 0669)پنجم جوالي فصل زراعی 

 دار نبود.، اختالف بین عملکرد روغن حاصل از هر درخت در تیمارهاي مختلف آبیاري معنینتايج اين آزمايشبر اساس 
گی میوه بین تیمارهاي آبیاري هیچ اختالف اساسی در عملکرد روغن بر اساس وزن خشك  میوه در طول دوره رسید

ترين آب را دريافت کرده بود مشاهده شد ترين عملکرد روغن در تیماري که کممشاهده نشد. اما در زمان برداشت بیش

درصد نیاز آبی در طول دوره سخت شدن  35تیماري که  درصد به ترتیب براي تیمار شاهد و 90/44درصد و  44/47)

در اين پژوهش نیز با وجود [3].  تواند به علت محتواي آب میوه باشدمیاين امر که  (،(T-25هسته دريافت نموده بود)

درصد براي تیماري که در زمان سخت شدن  34/44دار نشدن اختالف بین تیمارها بیشترين درصد روغن به میزان معنی

دهد با نشان می نتايج اين پژوهش. دارد قبلی مطابقتحاصل شد، که با نتايج  (RDI3آبیاري دريافت نموده بود )هسته کم

توان به می ،در مصرف آب جويیصرفه در مرحله سخت شدن هسته ضمن (50ETC%)نیاز آبی درخت زيتون  %53مین تأ

 نیاز آبی آبیار ي  %033با تیماري که نسبت به  يباالترحتی و درصد روغن برابر و  عملکرد و خصوصیات کمی

(100%ETC) فتدست يا شودمی. 
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