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 چكيده

و نیز تعییین مرالیح لسیا      عملکرد و محتوای روغن و کارآیي مصرف آب ي،رویش هایویژگيشده بر  میتنظ یاریمنظور بررسي اثرات کسر آببه
ی طیي دو سیا    اریی آب میار یت پنجبا سه تکرار و  يکامح تصادف یهاطرح بلوک شیدر قالب آزما يپژوهشتنش کسر آبیاری،  تجمع روغن زیتون در برابر

به فاصیله   تونی. درختان زگردیدانجام ساله رقم زرد  14انشاه بر روی درختان زیتون منطقه جوانمیری واقع در غرب استان کرم در باغات 1396و  1395
درصد نیاز آبي درختان زیتون در طو   100آبیاری به میزان -1پنج تیمار آبیاری شامح  بود.درخت  سه شامح يشیآزما اند و هر والدکشت شده متر 5×5

 سیه  در فقطآبیاری  -3درصد در سایر مرالح رشد میوه،  100مین آبیاری به میزان أت عدم آبیاری در طو  مدت سخت شدن هسته و -2فصح )شاهد(، 

درصد نییاز آبیي    60ری به میزان آبیا -4روغن،  تهیه منظور به محصو  برداشت از قبح هفته یک و هسته شدن سخت شروع در ،گلدهي از قبح مرلله
اثر کسر آبیاری تنظیم شیده بیر زیتیون رقیم زرد     نظور تعیین مهب اعما  گردید ایقطرهی شرایط دیم، با سیستم آبیار -5درختان زیتون طي کح فصح و 

، خصوصیات رویشي مانند طو  و قطر شاخه سا  جاری و نیز خصوصیات زایشي مانند درصد روغن در ماده خشک و تر، عملکرد روغن و میوه در هکتار
صفات درصد روغین در میاده تیر، عملکیرد      کهنتایج نشان داد . ختلف آبیاری ثبت گردیدی مهادرصد ماده خشک میوه و کارآیي مصرف آب تحت رژیم

دار بود. عیدم آبییاری در طیو  میدت     معنيو اثر متقابح رژیم آبیاری در سا   ثیر رژیم آبیاریوری مصرف آب تحت تأروغن و میوه در هکتار و نیز بهره
تیمار آبیاری در سه مرلله رشدی وری مصرف آب در تولید روغن در بهره وه در هکتار گردید.سخت شدن هسته باعث افزایش میزان عملکرد روغن و می

  باالتر از آبیاری کامح و دیگر تیمارها بود.میوه 
 

 زیتون ،روغن ،آبیاری هاي كليدي:واژه

 
    2*  1 مقدمه

درختي همیشه سیبز و مقیاوم بیه     (.Olea europaea L)زیتون 
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های منطقیه مدیترانیه   ترین میوهیکي از مهم زیتون (.2)خشکي است 
آید و برای تهیه کنسرو و روغن در مناطقي با محیدودیت  به شمار مي

(. به دلیح وجیود شیرایط مناسیب بیرای     32شود )منابع آبي کشت مي
پرورو زیتون و نیاز کشور بیه تولیید روغین، ایین محصیو  از نظیر       

خطیر جیدی خشیکي و    با توجه بیه   (.1اقتصادی اهمیت زیادی دارد )
های اصیلي  مین آب مورد نیاز درختان یکي از محدودیتأکمبود آب، ت

برای توسعه کشت زیتون اسیت کیه در دنید سیا  اخییر، اسیتفاده از       
برداری بهینه از منابع آبي ماننید اسیتفاده از   های مناسب در بهرهروو

از مالچ (، استفاده 14های بحراني آبیاری )(، تعیین زمان1ارقام مقاوم )
( 15و  11های رشد کاهش دهنده تعرق )( و استفاده از تنظیم کننده4)

جویي در مصرف آب مورد توجه قرار گرفته اسیت. در ایین   برای صرفه
 بین، راهبرد کم آبیاری یک راه لح مناسب در باغباني بوده تا کیارآیي 
مصرف آب را بهبود بخشید. در ایین روو آبییاری بیر اسیا  لفی        

داخح گیاه با توجیه بیه لیداکپر پتانسییح آب در مرالیح       وضعیت آبي
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ترین لساسییت را  که رشد میوه کمویژه زمانيای از درخه گیاه بهویژه
 (.27و  19، 10شود )به تنش خشکي دارد، انجام مي

های کم روو کم آبیاری در شرایط محدودیت آب و با ایجاد دوره
تواند منجر بیه کیاهش   يآبیاری در مرالح فنولوژیکي انتخاب شده، م

هیای مییوه و درآمید اقتصیادی در     میزان رشد رویشي، بهبیود ویژگیي  
مقایسه با لداکپر تولید بر اسا  میزان تولیید بیر والید آب مصیرفي     

(. اگرده کاهش آبیاری منجر به کاهش رشد و عملکرد کیح  32گردد )
گردد اما در منیاطقي بیا محیدودیت منیابع آبیي، کیاهش آب       گیاه مي
هیای  تاج مناسب و کاهش هزینه في، کاهش رشد رویشي، ایجادمصر

 و 9باشد )مربوط به نگهداری باغ از مزایای کم آبیاری تنظیم شده مي
( در درختیان زیتیون رقیم    3(. نتایج آزمایش برینگور و همکیاران ) 24

هفت تیمار آبیاری بر اسا  درصد تبخیر و تعیرق   ریتأثآربکین، تحت 
(CETنشان داد که ،)    با افزایش میزان آب آبیاری طو  شیاخه، انیدازه

یابد اما درصد روغن و روغن طور خطي افزایش ميمیوه و وزن میوه به
کیه بییش  طیوری کح درخت با افزایش آبیاری رابطه خطي نداشته، به

ترین درصد روغن در درختان با تیمارهای آبیاری کامح نبود. موتیلیو و  
کم آبیاری در زمان رسیدن و برداشیت   ( با بررسي اثرات23همکاران )

زیتون رقم آربکین مشاهده کردند که کم آبیاری سبب افزایش درصید  
روغن و تغییر اسیدهای درب موجود در روغین گردیید. روزکیارن  و    

های متراکم زیتون رقم آربکین مشیاهده کردنید   ( در باغ28همکاران )
خساره را کاهش و رشد شا که کم آبیاری رشد رویشي، قطر تنه درخت

 تر درختان را ایجاد نمود. داد و رشد فشرده
های بسیاری در مورد اثر تیمارهای خشکي و کیم  تاکنون پژوهش

آبیاری بر رشد رویشي گیاهیان زیتیون بیه صیورت گلیداني در میورد       
گیاهان یک تا دند ساله زیتون صورت گرفته است. لیاا بیا توجیه بیه     

مختلف و نقاط مختلیف کشیور و   کشت زیتون در شرایط آب و هوایي 
تهدید خشکي و کم آبي ضروری است این موضوع روی درختان بارور 

مرالح غیر لاا تعیین در مناطق مختلف کشور مورد بررسي قرار گیرد. 
بیه وییژه در شیرایط     لسا  رشدی میوه به کسر آبیاری تنظیم شیده 

آبیاری  استفاده از کم ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.کشت تجاری
های مناسب برای کاهش مصرف آب در درختان تنظیم شده استراتژی

میوه است که کاربرد آن در مناطق خشک از اهمیت زیادی برخیوردار  
 (. 9)باشد مي

رسد در ایران پژوهش خاصیي روی کیم   که به نظر ميجائياز آن
آبیاری درختان بالغ و بیارده زیتیون صیورت نگرفتیه اسیت از ایین رو       

ش لاضر با هدف بررسي و مقایسه تیمارهای کم آبیاری تنظییم  پژوه
های رشیدی و زایشیي زیتیون در شیرایط     شده و آبیاری کم بر ویژگي
 مزرعه صورت گرفته است.

 
 

 هامواد و روش
واقییع در شهرسییتان   یریدر منطقییه جییوانم  پییژوهش لاضییر 

سیا  بیه صیورت     دوبیه میدت    1395سا   بهشتیارد ذهاب ازسرپح
گرفیت. ایین    بیا سیه تکیرار انجیام     يکامح تصادفی هاوکبل شیآزما

دقیقیه شیرقي و عیر      58درجه و  45منطقه دارای طو  جغرافیائي 
دقیقه شمالي است کیه ارتفیاع آن از سیط      35درجه و  34جغرافیائي 

 لیداکپر  در اقلیمیي بیا متوسیط   این پژوهش  .باشدمتر مي 1215 ایدر
 1/22متوسیط دمیای سیالیانه     گراد ودرجه سانتي 7/46 انهیسال دمای

درصید، متوسیط    34و نیز متوسیط رطوبیت سیالیانه     گراددرجه سانتي
 21درصد، متوسط لداقح رطوبیت سیالیانه    47لداکپر رطوبت سالیانه 

خاک و آب محح آزمیایش تجزییه شید. نتیایج      به اجرا در آمد. درصد،
و آب دارای  pH 35/7آزمایش نشان داد بافت خاک لیومي شیني بیا    

 بود. pH 22/7متر و مو  بر سانتيمیلي 550دایت الکتریکي ه
 سیه بیا   های کامح تصیادفي در قالب طرح پایه بلوکاین پژوهش 

 آبیاری انجام شد. مواد آزمایشي این پژوهش درختان رژیم و پنج تکرار
آبییاری بیه    -1آبییاری شیامح    ساله زیتون زرد بودند. پینج تیمیار   14

 درختیان زیتیون در طیو  فصیح )شیاهد(،      درصد نیاز آبیي  100میزان

درصید در   100عدم آبیاری در طو  مدت سخت شیدن هسیته و    -2
 از قبیح  لسا  مرلله سه در فقطآبیاری  -3سایر مرالح رشد میوه، 

 برداشیت  از قبیح  هفتیه  ییک  و هسته شدن سخت شروع در ،گلدهي

ي درصد نیاز آب 60ری به میزان آبیا -4روغن،  تهیه منظور به محصو 
(، با سیسیتم  1شرایط دیم )جدو   -5درختان زیتون طي کح فصح و 

کشیت شیده    متر 5×5درختان به فاصله  .اعما  گردید ایقطرهآبیاری 
که هر تیمیار  طوریبودند و هر والد آزمایشي شامح سه درخت بود. به

 هواشناسي روزانه هایداده ازآزمایشي شامح نه درخت بود. با استفاده 
اشناسي شهرسیتان ثی و و بیا اسیتفاده از معادلیه پینمن       هوایستگاه 

(، تبخیر و تعرق بالقوه و نیاز آبیي  ETo calculatorمانتیث )نرم افزار 
درختیان از اوایییح اردیبهشیت مییاه زمیان توقییف بارنیدگي تییا بیسییتم     

 گردیید )جیدو   شهریورماه زمان برداشت میوه جهت کنسرو محاسیبه  
 آورده شیده   3 تیون زرد در جیدو   . مرالح فنولوژی گح و مییوه زی (2

 گیریاندازهالاکر با است. آبیاری هر سه روز یکبار بر اسا  روو فوق
 تبخیییر و تعییرق روزانییه و لجییم آب مییورد نیییاز بییا در نظییر گییرفتن  

 ایقطیره ( و بیه روو آبییاری   FAO, 2008ضرایب گییاهي زیتیون )  
 انجام گرفت. 

ن مورد آزمایش در پ  از بدست آوردن لجم آب مورد نیاز درختا
بیني شده مورد پژوهش قرار گرفتند. در روی هر پنج رژیم آبیاری پیش

ردیف نیز یک کنتور لجمي جهیت بیرآورد لجیم آب میورد اسیتفاده      
درختان تعبیه شد. عملیات مراقبت و نگهداری از درختان بطور یکسان 

 در همه تیمارها اعما  گردید.
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 شرح تيمارهاي آزمایشی -1جدول 

Table 1- Description of experimental treatments 

 تيمار

Treatment 
 شرح تيمار

Description of treatment 

1T 100  )درصد نیاز آبي درختان زیتون در طو  فصح رشد )شاهد 

 Full irrigation (control) 
2T  درصد در سایر مرالح رشد میوه 100قطع آبیاری در طو  مدت سخت شدن هسته و 

Regulated deficit irrigation (100% of full irrigation during growing season no irrigation 
 during pit hardening 

3T  محصو  برداشت از قبح هفته یک و هسته شدن سخت درشروع ،گلدهي از قبح مرلله سه درآبیاری 
Irrigation in Three stages (before flowering, pit hardening and before Harvesting 

4T درصد نیاز آبي درختان زیتون 60ری به میزان آبیا 
60% of full irrigation (continuous deficit irrigation) 

5T شرایط دیم 
No irrigation (Rainfed) 

 
 96و  95برآورد حجم آب آبياري مورد نياز بر اساس تبخير و تعرق در سال  -2جدول 

Table 2- Estimated irrigation volume based on crop evapotraspiration in 2016 and 2017 

  نياز آبی ماهيانه
Month irrigation 

/ha)3( Mrequirement 

 نياز آبی ماهيانه
Month irrigation 

requirement (Liter/tree) 

 تبخير و تعرق

Evapotraspiration )mm( 
 سال

Year 

 ماه
Month 

 اردیبهشت 2016 154.90 1124.09 449.64

May 716.43 1791.07 194.00 2017 

 خرداد 2016 211.50 2740.31 1096.12

June 1266.20 3165.50 244.30 2017 

 تیر 2016 256.30 3491.02 1396.41

July 1551.68 3879.21 284.80 2017 

 مرداد 2016 245.90 3349.36 1339.74

August 1620.34 4050.84 297.40 2017 

 شهریور 2016 188.10 2562.08 1024.83

September 1460.11 3650.28 268.40 2017 

 مهر 2016 118.40 1557.3 622.92

October 860.83 2152.09 158.00 2017 

 کح 2016 1175.10 14823.90 5929.66

total 7475.59 18688.99 1446.90 2017 

 
 96و  95در سال  ʽزردʼميوه زیتون رقم  مراحل فنولوژي گل و -3جدول 

Table 3- Flowering and fruit phonological stages of olive cv. ʽZardʼ in 2016 and 2017   

 تاریخ شروع گلدهی

Start of flowering 

 تاریخ شروع سخت 

 شدن هسته
Start pit hardening 

 تاریخ سخت شدن 

 كامل هسته
End pit hardening 

 سخت شدن هسته طول مدت
Time of pit 

Hardening (days) 

 تاریخ برداشت محصول
Time of harvesting 

 

2.2. 

22.4. 

3.3. 

24.5. 

30.3. 
20.6. 

30 
30 

1.6. 
23.8. 
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 (I.O.O.C, 2002b)و زایشیي  ( I.O.O.C, 2002a)صفات رویشي 
شید. بیه   گییری اندازههای ارزیابي و تمایز زیتون با استفاده از شاخص

منظور تعیین میزان گوشت با استفاده از دیاقو گوشیت از هسیته جیدا     
گردید و پ  از توزین برای محاسبه وزن خشک و درصد ماده خشک 

گیراد تیا   درجیه سیانتي   70در آون در دمای های گوشت ، نمونههامیوه
درصد روغن با دسیتگاه   .ندوزن خشک آنها نگه داشته شد شدنثابت 

 گیری شدل   دی اتیح اتر استخراج و اندازه سوکسله و با استفاده از
(I.O.O.C, 2002b). های برداشت شده از هر درخت برای تعیین میوه

 مقییدار عملکییرد میییوه بییه منظییور تعیییین عملکییرد روغیین در هکتییار 
 استفاده شد.

( بیه  GLMها به روو مید  خطیي عمیومي )   تجزیه آماری داده
ی شییمالي( و مقایسییه کارولینییا 1/9)نسییخه  SASافییزار کمییک نییرم

 ای دانکن انجام شد.میانگین با استفاده از آزمون دند دامنه
 

 و بحث نتایج

نتایج تجزیه واریان  نشیان داد   جاري:رشد و قطر شاخه سال
هیای آبییاری در   که صفات رشد و قطر شاخه سا  جاری در بین رژیم

 دار بودند. رشد و قطر شاخه سیا  جیاری تحیت تیاثیر    معني %1سط  
ثیر أ(. تی 7و  4 و ادار نبود )جداثرات متقابح رژیم آبیاری در سا  معني

دار بیود  درصد معنیي  5سا  بر قطر شاخه سا  جاری در سط  آماری 
 (. 6و  4 و ا)جد

بیین  نتایج مقایسه میانگین صفت رشید و قطیر شیاخه نشیان داد     
معنیي  تفاوت گیری شدهاندازهرویشي صفات ی آبیاری از نظر هاتیمار

درصید و بعید از آن    100که تیمار آبییاری  طوریداشت بهداری وجود 
باعث افزایش رشد و قطر شاخه سا  جیاری و در   2T تیمار کم آبیاری

گردیید   مقابح شرایط دیم باعث کاهش رشد و قطر شاخه سا  جیاری 
 (. 5)جدو  
 صیفات رویشیي   مربوطیه دست آمده از جداو  هتوجه به نتایج ببا 
با میزان آب آبیاری ارتباط داشیته و ایین افیزایش در     شدةگیری اندازه

های مختلف به علت آب کافي جهت رشید و تقسییم   میزان رشد اندام
ميباشد. به عبارتي دیگر گیاهاني که تحت تنش آبي قرار ها ميسلو 

گیرند به علت کاهش تورژسان  سلولي و عدم وجود آب کافي جهیت  
هیای مختلیف در آنهیا    شد و نمو انیدام ها، میزان ررشد و تقسیم سلو 

ثیر أ( نشان داد که ت26نتایج پرزلوپز و همکاران ) .(25یابد )ميکاهش 
درصد نیاز آبي( در درختیان زیتیون رقیم     100و   75 ، 50کم آبیاری )

کورنیکابرا باعث کاهش میزان رشد بر اسا  میزان شدت کم آبییاری  
شدت کم آبیاری بر  ریتأثز گردید نتایج لاصله در این پژوهش لاکي ا

( به منظور 22کاهش رشد داشت. در تحقیقي که مزگاني و همکاران )
مطالعه واکنش برخي ارقام زیتون در شرایط آب و هوایي تون  تحت 

درصد تبخیر و تعیرق،   100و  50، 20تنش خشکي شامح مقادیر  ریتأث
صورت گرفت پارامترهای رشیدی ماننید طیو  و قطیر شیاخه تعییین       

آبیاری بیه طیور قابیح تیوجهي روی     ی هانتایج نشان داد رژیمردید. گ
قطر و طو  شاخه اثر گااشت. نتایج پژوهش لاضر با نتایج روزکارن  

( در مورد کیاهش طیو  و قطیر شیاخه در اثیر تینش       28) و همکاران
 آبیاری در درختان زیتون مطابقت دارد.

 
 ل جاري، درصد روغن در ماده خشک و درصد روغن در ماده تر ميوه تجزیه واریانس صفات رشد و قطر شاخه سا -4جدول 

 تحت تاثير پنج رژیم آبياري در دو سال ʽزردʼزیتون رقم 

Table 4- Variance analysis of current season growth, current season diameter, dry and fresh oil content of fruit olive cv. 

ʽZardʼaffected by five irrigation regimes in two years 

 روغن در ماده تر
Fresh 

 oil content 

 روغن در ماده خشک
Dry oil 
 content 

 قطر سال جاري
Current season 

diameter 

 رشد سال جاري
Current season 

growth 

 درجه آزادي

df 

 منابع تغييرات

S.O.V 

20.37** 3.01 ns 0.004* ns0.61 1 
  سا 

 Year 

4.92 * 0.73 ns 0.0002ns *2.96 4 
  سا ×بلوک

 Block ×Year 

63.68** 75.70** 0.092** **104.28 4 
  رژیم آبیاری

 Irrigation regime 

5.37* 0.80 ns 0.0001 ns ns 0.72 4 
  سا × رژیم آبیاری

Irrigation regime ×Year 

1.61 0.93 0.001 0.64 16 
 اخط

  Error 

8.63 2.71 8.96 5.59  
 ضریب تغییرات 

 C.V. (%) 
ns  ،*  درصد. 1درصد و  5دار در سط  التما  معني، معنيبه ترتیب بي **و 

ns, *, ** : Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 
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 صد روغن در ماده خشک و درصد روغن آبياري بر رشد و قطر شاخه سال جاري، در يهارژیماثر  مقایسه ميانگين -5جدول 

 طی دو سال تحت رژیم هاي مختلف آبياري ʽزردʼدر ماده تر ميوه زیتون رقم 
Table 5- Mean comparison of different irrigation regimes effects on current season growth, current season diameter,  

dry and fresh oil content of fruit olive cv. ʽZardʼ in two years affected by five irrigation regimes 

 روغن در ماده تر
Fresh oil content 

(%) 

 روغن در ماده خشک
Dry oil content 

(%) 

 قطر سال جاري
Current season 

diameter  (cm) 

 رشد سال جاري
Current season 

growth  (cm) 

 رژیم آبياري

Irrigation regime 

11.43 b 37.66 b 0.48 a 18.25 a 1T 

12.94 b 39.58 a 0.36 b 17.31 a 2T 

17.46 a 34.16 c 0.21 d 12.19 c 3T 

12.76 b 36.33 b 0.24 c 15.92b 4T 
18.85 a 30.33 d 0.17 e 8.15 d 5T 

 داری نیستند.دارای تفاوت معنيای دانکن آزمون دند دامنهدرصد  5 التما  در سط  در هر صفت، های دارای لروف یکسانمیانگین
Means with the same letters in traits are not significantly different by Duncan’s multiple range test at 5% of probability level. 

 
 درصد روغن آبياري بر رشد و قطر شاخه سال جاري، درصد روغن در ماده خشک و  يهارژیممقایسه ميانگين اثر  -6جدول 

 طی دو سال تحت رژیم هاي مختلف آبياري ʽزردʼميوه زیتون رقم  در ماده تر

Table 6- Mean comparison of different irrigation regimes effects on current season growth, current season diameter,  
dry and fresh oil content of fruit olive cv. ʽZardʼ in two years affected by five irrigation regimes 

 

 روغن در ماده تر
Fresh oil 

content (%) 

 روغن در ماده خشک
Dry oil content 

(%) 

 قطر سال جاري
Current season 

diameter  (cm) 

 رشد سال جاري
Current season 

growth  (cm) 

 سال

Year 
 رژیم آبياري

irrigation regime 

11.46 b 38.33 ab 0.49 a 18.51 a 2016 1T 

11.39 b 37.00 b 0.47 a 18.00 a 2017 

13.19b 39.66 a 0.37 b 17.68 a 2016 2T 

12.70 b 39.50 a 0.34b 16.93ab 2017 

19.65 a 34.83 c 0.22 cd 11.72 c 2016 3T 

15.27 a 33.50 c 0.21cd 12.66c 2017 

12.97b 36.17bc 0.26 c 16.25 b 2016 4T 

12.55 b 36.50 b 0.23 c 15.60b 2017 

20.30 a 30.66d 0.19 d 8.38 d 2016 5T 

17.41 a 30.00 d 0.17 d 7.93d 2017 

 داری نیستند.ای دانکن دارای تفاوت معنيآزمون دند دامنهدرصد  5 التما  در سط  در هر صفت، های دارای لروف یکسانمیانگین
Means with the same letters in traits are not significantly different by Duncan’s multiple range test at 5% of probability level. 

 

 محتواي روغن عملکرد و

نتایج تجزیه وارییان  نشیان داد کیه صیفات عملکیرد روغین و       
دار بودنید.  معنیي  %1های آبیاری در سط  محتوای روغن در بین رژیم

ثیر اثرات متقابح رژیم آبیاری در سیا   أدرصد روغن در ماده تر تحت ت
ثیر اثیرات  أکه عملکرد میوه تحت تدار بود در لاليمعني  %5در سط  

(. 7و  4 و ادار بود )جدمعني %1ح رژیم آبیاری در سا  در سط  متقاب
ثیر سا  بر درصد روغن در ماده تر در سط  آماری یک درصید، اثیر   أت

 5سا  بر درصد ماده خشک و عملکرد میوه در هکتار در سط  آماری 
 (. 7و  4 و ادار بودند )جددرصد معني

( نشان 9و  8و  انتایج مقایسه میانگین طي دو سا  آزمایش )جد

ترین میزان عملکرد میوه و روغین در هکتیار مربیوط بیه     داد که بیش
درصد نیاز آبي درختان زیتون در طو  فصیح   100تیمار آبیاری شاهد )

تیرین مییزان عملکیرد    بود، در مقابح کیم  2T رشد( و تیمار کم آبیاری
 درصد روغن ریتأثمیوه در تیمار دیم مشاهده شد. عملکرد روغن تحت 

باشد باال بودن عملکرد روغن در دنین عملکرد میوه در هکتار ميو هم
، ناشیي از عملکیرد بیاالی مییوه در     2T تیمار شاهد و تیمار کم آبیاری

که تیمار دیم بیه علیت پیایین بیودن مییزان      هکتار بوده است در لالي
عملکرد میوه، میزان روغن کمتری در هکتیار داشیت. در شیرایط کیم     

تواند به کاهش در عملکیرد  کاهش در عملکرد روغن ميآبیاری شدید 
 میوه مربوط باشد. 
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( 7 نتایج جدو  تجزیه وارییان  طیي دو سیا  آزمیایش )جیدو      
تیمار آبیاری در سط   ریتأثنشان داد که درصد ماده خشک میوه تحت 

ثیر سا  در سیط   که تحت تأدار بود در لاليالتما  یک درصد معني
ار بیود. نتیایج مقایسیه مییانگین طیي دو سیا        ددرصد معني 5آماری 

ترین های آبیاری، بیش( نشان داد که بین رژیم9و  8 و اآزمایش )جد
مقدار درصد ماده خشک در شیرایط دییم مشیاهده گردیید و کمتیرین      

 (. 5مقدار در تیمار شاهد لاصح شد )جدو  

افزایش درصد میاده خشیک در تیمارهیای کیم آبییاری شیدید و       
تواند به محتیوای آب در  در مقایسه با آبیاری کامح نیز ميشرایط دیم 

هیای  (. گیاهیان مختلیف مکانیسیم   31ها ارتبیاط داشیته باشید )   سلو 

هیا  متفاوتي مانند تغییر در محتوای ترکیبات فیتوشیمیایي درون سیلو  
 (.14و  11، 4را برای ایجاد مقاومت به خشکي دارند )

مسیتقیم و غیرمسیتقیم   توانید بیه دو روو   تنش کم آبییاری میي  
عملکرد روغن را در درختان زیتون تحت تنش کم آبیاری افزایش دهد 

هایي در این مورد فعیا  شیده و   که در روو مستقیم ممکن است ژن
تولید روغن افزایش پیدا کند و در روو غیرمستقیم تنش کیم آبییاری   
باعث کاهش رشد رویشي، بهبود نفیوذ نیور بیه داخیح تیاج درخیت و       

گردد که ایین میوارد بیه طیور غیرمسیتقیم      در رسیدن میوه مي تسریع
. نتایج این پژوهش با نتیایج فیوق   (28) گردندباعث افزایش روغن مي

 در مورد افزایش عملکرد روغن با افزایش کم آبیاری مطابقت دارد.
 

 در ميوه زیتون وري مصرف آب تجزیه واریانس درصد ماده خشک ميوه، عملكرد روغن و ميوه و بهره -7جدول 

 هاي مختلف آبياريدر دو سال تحت رژیم ʽزردʼرقم 
Table 7- Variance analysis of mass percent, oil and fruit yield and water use efficiency of fruit olive  

cv. ʽZardʼ in two years affected by five irrigation regimes 
 

 وري مصرفبهره

 آب در روغن 
Water use efficiency 

(kg/m3) 

وري مصرف بهره

 آب در ميوه
Water use 

efficiency 

(kg/m3) 

 عملكرد ميوه در هكتار

Fruit 
yield/Ha (kg) 

 عملكرد روغن

 در هكتار

Fruit yield/Ha (kg) 

 ماده خشک
Dry matter 

(%) 

درجه 

 آزادي

df 

 منابع تغييرات

S.O.V 

0.04 ns 0.25 ns 6690.10* 17854.10 ns 133.15* 1  سا 

 Year 
  سا ×بلوک 4 32.97 *34144.46 296438.90 0.50 0.03

           Block ×Year 
 رژیم آبیاری 4 **1135.72 **1324546.79 **109203230.10 **98.35 **3.40

Irrigation regime 
0.08* 2.66** 1071987.50** 15038.24 ns 39.37ns 4 سا × رژیم آبیاری 

  Irrigation regime ×Year 
 ا خط 16 20.03 9365.19 153733.60 0.24 0.02

  Error 
 ضریب تغییرات  10.58 12.28 6.46 11.33 19.71

  C.V. (%) 
ns  ،*  درصد. 1درصد و  5به ترتیب بي معني، معني دار در سط  التما   **و 

ns, *, ** : Not significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 
 
وري مصرف آب در ميوه زیتون رقم مقایسه ميانگين درصد ماده خشک ميوه، عملكرد روغن و ميوه در هكتار و نيز ميزان مصرف آب و بهره -8جدول 

ʼزردʽ در دو سال تحت رژیم هاي مختلف آبياري 

Table 8- Two years mean comparison of mass percent, oil and fruit yield, water consumption and water use efficiency of fruit 

olive cv. ʽZardʼ in two years affected by five irrigation regimes 

 وري مصرف بهره
 آب در روغن

)3water use efficiency (kg/m 

 وري مصرفبهره
 آب در ميوه

water use efficiency 
)3(kg/m 

 آب مصرفی
Water consumption 

/ha) 3(m 

 عملكرد ميوه
 در هكتار

Fruit yield/Ha (kg) 

 عملكرد روغن
 در هكتار

Oil yield/Ha (kg) 

 ماده خشک
Dry matter 

(%) 

 رژیم آبياري
Irrigation 

regime 

0.18 c 1.60 c 6702.60a 10580.00 a 1209.07 a 30.32 c 1T 

0.25 c 1.93 c 5527.6ab 10033.30 a 1301.07 a 32.71 c 2T 
1.90 a 10.91 a 214.40c 2342.70 c 406.52c 51.06 b 3T 

0.19c 1.55 c 4021.60b 6076.7 b 779.06 b 35.19 c 4T 
1.01 b 5.44 b 248.50c 1288.70 c 243.13 c 62.16 a 5T 

 داری نیستند.ارای تفاوت معنيای دانکن دآزمون دند دامنهدرصد  5 التما  در سط  در هر صفت، های دارای لروف یکسانمیانگین
Means with the same letters in traits are not significantly different by Duncan’s multiple range test at 5% of probability level.. 
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 وري مصرف آب همقایسه ميانگين درصد ماده خشک ميوه، عملكرد روغن و ميوه در هكتار و نيز ميزان مصرف آب و بهر -9جدول 

 طی دو سال تحت رژیم هاي مختلف آبياري ʽزردʼدر ميوه زیتون رقم 

Table 9- Means comparison of mass percent, oil and fruit yield, water consumption and water use efficiency of fruit olive 
cv. ʽZardʼ in two years affected by five irrigation regimes 

 

وري مصرف بهره

 آب در روغن
water use 

efficiency 

)3(kg/m 

وري مصرف بهره

 آب در ميوه
water use 

efficiency 

)3(kg/m 

 آب مصرفی
Water 

consumption 

/Ha) 3(m 

عملكرد ميوه در 

 هكتار

Fruit yield/Ha 

(kg) 

عملكرد روغن در 

 هكتار

Oil yield/Ha 

(kg) 

 ماده خشک
Dry matter 

(%) 

 سال
 Year 

 رژیم آبياري

Irrigation  

regime 

0.20 c 1.74c 5930.00a 10360.00 a 1189.00a 29.87 b 2016 1T 

0.16 c 1.44 c 7476.00a 10800.00 a 1229.18 a 30.78 c 2017 

0.31 c 2.38 c 4075.00b 9733.30 a 1289.90 a 33.26b 2016 2T 

0.19 c 1.48c 6980.00b 10333.30 a 1312.90 a 32.16c 2017 

2.11 a 10.67 a 205.00 e 2185.30 c 431.60 c 56.49 a 2016 3T 

1.70 a 11.16 a 224.00d 2500.00 c 381.45 c 45.63 b 2017 

0.25 c 1.91 c 3558.00c 6820.00 b 885.80 b 35.98b 2016 4T 

0.15 c 1.19 c 4485.00c 5333.30 b 672.36b 34.39 c 2017 

0.87 b 4.26 b 304.00d 1297.30 d 264.60 c 66.38 a 2016 5T 

1.15 b 6.63 b 193.00e 1280.00 d 221.68d 57.94 a 2017 

 داری نیستند.ای دانکن دارای تفاوت معنيآزمون دند دامنهدرصد  5 التما  در سط  در هر صفت، های دارای لروف یکسانمیانگین
Means with the same letters in traits are not significantly different by Duncan’s multiple range test at 5% of probability level. 

 
 وري میزان آب آبیاريبهره

وری مصرف آب آبیاری محاسبه شده در میزان مصرف آب و بهره
نشان داده  9و  8و  اتیمارهای مختلف در طي دو سا  آزمایش در جد

هیای  رژییم  دهید کیه بیین   بوطه نشان ميشده است. نتایج جداو  مر
وری مصرف آب در روغن مربوط مختلف آبیاری، بیشترین میزان بهره

وری مصیرف آب در  بود و کمترین میزان بهره 3Tبه تیمار کم آبیاری 
بود هیر دنید کیه ایین      4Tو  1T ،2Tروغن مربوط به تیمار کم آبیاری

 تیمارها در یک ک   قرار گرفتند.
وری مصیرف  ترین میزان بهرهمختلف آبیاری، بیش هایرژیم بین

و کمتیرین مییزان    بیود و  3Tآب در میوه مربوط به تیمار کیم آبییاری   
 4Tو  1T ،2Tوری مصرف آب در میوه مربوط به تیمار کم آبییاری بهره

 بود هر دند که این تیمارها در یک ک   قرار گرفتند. 
 ارزییابي  بیرای ثر می  یکي از عوامیح   وری مصرف آب آبیاریبهره
اسیت. نتیایج تحقیقیات     (20و  6) آبیاری مدیریت مصرف آب کارآیي

 عملکیرد بیا   اسیا   بیر  آب وری مصیرف بهیره انجام یافته نشیان داد  
. افیزایش کیارآیي مصیرف آب    (8)کیاهش یافیت    مصرف آب افزایش

( و نیز 30(، در درختان انگور )2تحت تنش کم آبي در درختان زیتون )
بیا  نتایج این پژوهش موافق  ( گزارو شده است.29ادام )در درختان ب
بیا تیمیار    وری مصرف آببهره در خصوص افزایشهای قبلي پژوهش

  .(30و  29، 19، 2)باشد مي آبیاریکم
 

 گيري نتيجه

را در  رشد رویشي، عملکرد روغن و میوه درختاني که قطع آبیاری
لحاظ آماری اخت ف  (، از2Tدریافت کردند )مرلله سخت شدن هسته 

ثیر أنداشت. عملکرد روغین و مییوه تحیت تی     (1T)داری با شاهد معني
رژیم آبیاری قرار گرفت، کمترین عملکیرد روغین و مییوه مربیوط بیه      
تیمار دیم و بیشترین عملکرد روغن و مییوه در تیمیار شیاهد و رژییم     

ده ( مشاهده گردید. در میان تیمارهای کم آبیاری تنظیم ش2Tآبیاری )
وری مصرف آب در تولید روغن را (، باالترین بهره3T) آبیاریتیمار کم

 مشیاهده  (1T) تیمیار شیاهد   در آب وری مصرفبهره داشت وکمترین
 .شد

 

 سپاسگزاري

 اییین پییژوهش در قالییب پییروژه تحقیقییاتي بییه شییماره مصییوب  
با استفاده ار اعتبارات پژوهشي سازمان تحقیقات،  94102-03-55-2

 ویج کشاورزی انجیام شیده و نویسیندگان بیر خیود الزم      آموزو و تر
دانند قدرداني خیود را از مسیئوالن مربیوط اعی م دارنید و نییز از       مي

ذهیاب بیه   همکاران ایستگاه تحقیقات زیتون داالهو شهرستان سیرپح 
ویژه آقایان مهند  لاجي امیری و نجفي به خیاطر کمیک در انجیام    

 شود.این پژوهش تشکر و قدرداني مي
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Introduction:  Olive (Olea europaea L.) is an ever-green and drought-tolerant tree grown on regions with limited 

water resources to produce oil and table products. Due to existing appropriate environmental conditions in our country 

for its growing, and also considering public desperate needs to its oil product, olive is economically considered to be an 

important fruits to be cultivated. The problem of supplying sufficient water for irrigation olive orchards, due to serious 

threats of ongoing drought and reduction in water resources, is one of the main limiting factors on the way to develop 

olive industry in country. Accordingly, some suitable approaches like using tolerant cultivars, mulches, reduction of 

plant transpiration, plant growth regulators, and recently evaluating proper time for irrigation have been examined to 

increase efficiency of water use. According to this approach, irrigation schedule is designed mainly based on 

maintaining plant’s water status internally and regarding maximum level of water potential at particular stages of plant 

cycling, especially at time of lowest sensitivity of fruit growth to drought stress. 

So far, many studies performed over effects of drought stress and water deficit on vegetable growth of olive under 

pot conditions. With respect to establishing olive orchards on different regions of country and appearing serious drought 

threats, it is imperative to investigate the effects of regulated irrigation deficit on all bearing fruit trees. Hence, 

determining the insensitive stages of fruit growth toward regulated irrigation deficit has been received great attentions 

in terms of economical yield. The purposes behind doing the current study were to investigate and compare effects of 

different regulated deficit irrigations on vegetative and reproductive parameters of olive grown under field conditions. 

Materials and Methods: This study was aimed to investigate the effect of regulated deficit irrigation regime on 

vegetative, oil yield and oil content and water use efficiency of zard cultivar under field condition. This experiment was 

conducted in Javanmiri  region (Geographical characters was longitude of 58˚, 45΄ E and latitude of 35˚, 34΄ N and the 

height of sea level 1215m) located in Kermanshah province. An experiment was conducted based on a randomized 

complete block design with three replications. Adult olive zard cultivar was uesd. Each experiment unit consists of three 

trees. Vegetative and reproductive traits were evaluated according to I.O.O.C. descriptors. five irrigation regimes 

including of full irrigation (as control), regulated deficit irrigation (100% of full irrigation during growing season and 

no irrigation during pit hardening), irrigation in three stages (before flowering, pit hardening and before harvesting), 

60% of full irrigation (continuous deficit irrigation) and no irrigation (Rainfed). To evaluate the effect of irrigation 

regimes, some vegetative traits including current season growth and current season diameter, dry and fresh oil content, 

fruit mass percent, oil and fruit yield and water use efficiency were measured. Collected data were analyzed using SAS 

program . 

Results and Discussion: Obtained results showed that the highest oil and fruit yield were observed at full irrigation 

and regulated deficit irrigation (100% of full irrigation during growing and no irrigation during pit hardening, but the 

lowest one found at Rainfed. The water use efficiency of oil yield of T3 was higher than 100ETc and other treatments.  

In the arid and semi-arid as well as sub-tropical regions, water shortage is a normal phenomenon and seriously limits 

the agricultural potential. Therefore, under irrigation or rain-fed conditions, it is important for the available water to be 

used in the most efficient way. Regulated deficit irrigation is an optimizing strategy under which crops are allowed to 

sustain some degree of water deficit and yield reduction. During regulated deficit irrigation the crop is exposed to 

certain level of water stress either during a particular period or throughout the growing season. The main objective 

deficit irrigation is to increase water use efficiency (WUE) of the crop by eliminating irrigations that have little impact 

on yield, and to improve control of vegetative growth (improve fruit size and quality). 

Conclusion: According to the results of this research, it can be concluded that regulated deficit irrigation had a 

significant effect on reproductive traits. Using regulated deficit irrigation improved pomological characteristics of olive 

including oil and fruit yield under drought stress and helped to save irrigation water in olive orchards.   

Keywords: Irrigation, Oil, Olive  
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