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 چكيده

صوورت  بُر، روی و پتاسیم بر خصوصیات میوه سه رقم زیتوو  ررواوای،ی، رایلو  و میدو  ار قازوا شزمایدوی بوه        پاشی برگیثیر محلولأبررسی ت
ار باغ زیتو  ااادگاه شهید چمرا  اهواز صورت گرف . ار ای  شزموای  ارختوا     1395های رامل تصاافی با سه ت،رار ار سال فارتوریل بر پایه بلوک

روغ ، با شد  هسته و مرحله تجمع و سنتز  ها، مرحله سخ شد  رامل گل ها، او هفته بعد از بازشد  رامل گل طی چهار مرحله، یک هفته قبل از باز
( و ترریا سوزفات پتاسیم، سووزفات  1Tگرم ار زیتر )میلی 1000بوریک از هر ردام (، ترریا سوزفات پتاسیم، سوزفات روی و اسید0T) شب مقطر )شاهد(

وز  میوه، وز  تر گوش  پاشی ار ااا بی  تیمارهای محلول پاشی شداد. اتایج ادا ( محلول2Tگرم ار زیتر )میلی 2000روی و اسیدبوریک از هر ردام 
ااری ار سوط  یوک   ار میووه اخوت م معنوی    موجوا میوه، اسب  گوش  به هسته، ارصد روغ ، ابعاا میوه و هسته و میزا  پتاسیم، روی، بُر و ایتروژ 

وصویات میووه اسوب  بوه سوایر      ثیر مثب  را بر افزای  خصبیدتری  تأ 2Tثر ابوا. همچنی  تیمار ؤپاشی بر وز  هسته مااش ، وزی محلول ارصد وجوا
گورم( و   48/2) و همچنی  بیدوتری  وز  میووه   1Tرقم ررواای،ی ار تیمار  ار ارصد وز  خدک 69/23تیمارها ااش . بیدتری  ارصد روغ  به میزا  

 پاشی ادوا    را به محلولشمد. رقم مید  بیدتری  و رقم ررواای،ی رمتری  وارن بدس  2Tگرم( ار رقم مید  ار تیمار  83/1) وز  تر گوش  میوه

باشد و جه  بهبووا  پاشی میثیر اوع رقم و غلظ  محلولأباشد و تح  تشد ره خصوصیات میوه ار ارقام مختلف متفاوت می طور رلی مداهدهااااد. به
 باشد.پاشی برگی ارختا  میوه زیتو  سوامند میخصوصیات میوه ار مناطق گرم، محلول

 
 پاشی محلولزیتو ،  ارصد روغ ، ،خصوصیات میوه :کليدی هایواژه

 

   3 2  1مقدمه

ار سوال  باشود روه  تری  محصوالت باغی ردور میزیتو  از مهم
  به ازیل ارزش غذایی باالی میوه و روغو  ش  و  های اخیر پرورش ش

 یافتوه  ایز تحمل ای  ارخ  اسب  به شرایط محیطی مختلف، توسعه
(. زیتو  به شرایط امای باال، تحمل شب و هوای خدک 24 و 1اس  )

(. 16 و 13) اسو   خووبی سوازگار یافتوه   و خاک اوامرغوب و شوور بوه   
های طوالای و بسیار گرم و خدک ار شورایط اقلیموی اهوواز    تابستا 

روارگیری مملیوات   (. به19گراا )سبا راه  ریفی  میوه زیتو  می
یی زیواا از راه،ارهوای   اهای تغذیه با روار ل روشزرامی مدر  و امما

زیتو  بوا مدو، تی    (. باغات15) باشدمؤثر ار بهبوا ریفی  میوه می
وضوعی   همچنوی   و اامطلوب ریفی   اظیر راه  محصول همراه با

پاشی برگوی یوک ابوزار مهوم     محلول(. 14) س ا اامناسا خاک روبرو

                                                 
ااادگاه  ،ملوم باغباای ، استاا و استاایار، گروهیااادجوی ارتر ترتیابه -3و  2، 1

 شهید چمرا  اهواز
 Email: moalleminoor@gmail.com)           :اویسنده مسئول -*)

 ااادگاه شهید چمرا  اهواز ،شناسیاستاا گروه زیس  -4
DOI: 10.22067/jhorts4.v32i3.69857 

ریفیو  میووه ارختوا     جه  اص ح رمبواهای مواا غذایی و بهبووا  
شوا ره مناصر می رار براهشده تح  شرایط اامناسا به زیتو  رد 

 غذایی را مستقیماً و ار اسرع وق  ار اختیار شاخه و برگ یا میوه قرار
حورک ار خواک   تپاشوی برگوی بوا مناصور روم     محلوول  (.18) اهدمی

و روی( سوبا افوزای     ربُو ) تحورک ار گیواه  )پتاسیم( و یا مناصر رم
 (.18) گراایی و جذب ش  منصر ار گیاه میارار

پتاسیم از مناصور غوذایی مهوم و پرمصورم      غذایی، ار میا  مواا
ها، سنتز پروتئی ، فتوسنتز، اس ، ره ار رشد، متابوزیسم، فعازی  شازیم

هوا، مقاومو  بوه    ای، بهبوا ریفی  میووه تنظیم اسمزی، حررات روزاه
از طرفوی  (. 23) زیتو  مؤثراس  ها و تنظیم وضعی  شبی ارختا تن 
مصرم ره برای ممل،را طبیعی گیاه ضوروری  از مناصر رم بُر روی و

 شندباها میها و پروتئی هستند و از اجزای ساختماای بسیاری از شازیم
 ایاز ی مطلوب میوه موراشورا  اادازه روی جه  به اس (. منصر 3)

ررب  ار شوادهای و هیدرات با افزای  ااتقال قندها بُر (.16 و 3) اس 
(. میوه 20 و 19) شب،  اق  بسیار مؤثری ار بهبوا ریفی  میوه اارا

 طوور بوه  پاشوی پتاسویم  محلوول  وزیتو  ایاز زیاای به پتاسیم ااشوته  
، 18) اسو   ااری موجا بهبوا اادازه و ریفی  میوه زیتو  شوده معنی
 (.24 و 21
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و روی ار  بُور  پاشوی با بررسی اثور محلوول   (8) قااری و هم،ارا 
گورم  میلی 2000) بُر پاشی باااااد ره محلول ارختا  میوه بااام ادا 

گرم ار زیتر( بیدتری  تأثیر را بور افوزای    میلی 5000) ار زیتر( و روی
گرم ار میلی  5000طول میوه اارا، همچنی  قطر میوه ار تیمار روی )

 اار بوا. تیمار شاهد معنیزیتر( بیدتری  مقدار را ااش  و ار مقایسه با 
)صوفر،   پاشی ایترات پتاسویم اثر محلول( 19) رمضاای و ش،افنده

ارصود( و   75/0و  50/0، 25/0ارصد(، سوزفات روی )صوفر،   1و  5/0
اموااود روه،    ها را بر خصوصویات میووه زیتوو  بررسوی    ترریبی از ش 

 ، وز  تر گوش  میوه و اسب  گوش  به هسوته بیدتری  وز  تر میوه
ارصود ایتورات    50/0ارصد سوزفات روی ار ترریا بوا  50/0ار تیمار 

ااری طوور معنوی  شد، همچنی  طول و قطر میووه بوه   پتاسیم مداهده
 پاشی ار مقایسه با شاهد بوااد.های مختلف محلولأثیر تیمارتح  ت

 پاشوی برگوی سووزفات روی   ( اثر محلوول 19) سعااتی و هم،ارا 

گورم ار زیتور( و   میلوی  2500ید بوریوک ) گرم ار زیتر(، اسو میلی2500)
ترریبی از ای  او را طی او مرحله، بر خصوصیات ریفی میوه سه رقم 
زیتو  بررسی اموااد ره وز  میوه و قطر میوه ار ارختا  تیمار شوده  

هوای  ار هر سه رقوم بیدوتر از ارختوا  شواهد بووا. همچنوی  تیموار       
را ار مقایسه بوا شواهد،   موجوا ار میوه  بُرمیزا  روی و  پاشی،محلول

 بوا. ااری افزای  اااهطور معنیبه
 ( گزارش اموااد ره ارختا  زیتو  به مقدار9) و هم،ارا هارتم  

 بُور زیاای ایاز ااراد. زیتو  همچنی  حساسی  رمی به سطوح زیاا  بُر
(. اظر به مد، ت مربوط به 20) ار مقایسه با سایر ارختا  میوه اارا

فی  میوه زیتوو  ار منطقوه اهوواز و اقو  مهوم      راه  رمی  و ری
و روی ار تغذیه زیتو  و بهبوا رمَی و ریفی  بُر مناصر غذایی پتاسیم،

برگوی ایو  مناصور بور      میوه، هدم از مطازعه حاضر بررسی اثر راربرا
 باشد.خصوصیات میوه زیتو  ار شرایط شب و هوایی اهواز می

  
 مشخصات فيزیكی و شيميایی خاک محل آزمایش -1 جدول

Table 1- Physical and chemical properties of experimental soil 
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 عمق خاک

Soil 
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(cm) 
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 لوم 0.78 0.39 22.7 167 1.94 0.28

Loam 
7.86 2.64 12 0-30  

 لوم رسی 0.47 0.21 7.6 188 0.74 0.09

 Clay loam  
7.65 3.98 9 30-60  
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Table 2- Ahvaz meteorological station monthly statistics in the trial period in 2016 
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct 

 ماه/پارامتر

  Parameters/Month 

23.6 29.1 36.2 38.6 39 34.4 31.8 22.7 18.3 
 اما میااگی 

 Temperature average (°C) 

0 0 0 0 0 0 0.3 40.8 24.9 
 بارادگی

Precipitation (mm) 

136 237.3 331.7 406.5 457.5 471 316.5 204.2 122.1 
 جمع تبخیر

Total evaporate 
(mm) 

44 29 27 30 25 23 36 48 47 
 رطوب  اسبی
RH (%) 

236.4 275.5 319.3 351.7 348 353 308.9 269.4 215.8 
 جمع سامات شفتابی

Total sunny hours 
 

 هاروش و مواد

پاشوی برگوی بُور، روی و پتاسویم بور      ای  پژوه  اثر محلوول ار 
خصوصیات میوه سه رقم زیتو  شامل ررواای،ی، رایل  و میدو  بوه  

های رامل تصاافی ورت شزمای  فارتوریل ار قازا طرح پایه بلوکص
ه،تواری گوروه باغبواای     5/1ار باغ زیتو  1395با سه ت،رار ار سال 

اااد،ده رداورزی ااادگاه شهید چمرا  اهواز، واقع ار حاشیه غربوی  
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اقیقوه مور     20ارجوه و   31رواخااه رارو  با موقعی  جغرافیوایی  
اقیقه طول شرقی و ارتفاع از سوط  اریوای    40ارجه و  48شمازی و 

سوازه و   13گرف . ارختا  مورا شزموای    مطازعه قرار متر مورا 5/22
برااری قبل از شروع شزمای  امواهااد. متر راشته شده 5×6ار فواصل 

متری جه  تعیوی  وضوعی    سااتی 30-60و  0-30خاک از او ممق 
 و روی ار خاک ااجام و مورا بُرغذایی ایتروژ ، فسفر، پتاسیم،  مناصر

سپس تغذیه خاری سازیااه باغ ره شوامل مصورم   گرف .  بررسی قرار
و رواهوای شویمیایی پرمصورم     ریلوگرم( 40) روا حیواای گوسفندی
-فسوفات گرم سوپر 250) گرم اوره( و فسفر 500) شامل روا ایتروژ 

 بر اساس شزمو  رامل خاک به طور ی،سا  تریپل( به هر اصله ارخ 
اسو  روه    شوایا  کرور   برای تمامی ارقام مورا مطازعه ااجام گرفو . 

 1 خصوصیات فیزی،ی و شیمیایی خاک و وضعی  اقلیموی ار جوداول  
 اس . شده شوراه 2و

بوه   201تیمارهای مورا استفااه ار ای  پژوه  به هموراه توویی   
 منوا  مویا  به شرح زیر بوااد:

0Tشاهد(. پاشی با شب مقطر= محلول( 

1T =گورم ار زیتور سووزفات    میلی 1000ترریبی از  پاشی بامحلول
گورم ار  میلوی  1000گرم ار زیتر سووزفات روی و  میلی 1000پتاسیم، 
 .بوریکزیتر اسید

2Tگورم ار زیتور سووزفات    میلی 2000پاشی با ترریبی از = محلول
گورم ار  میلوی  2000گرم ار زیتر سووزفات روی و  میلی 2000پتاسیم، 
 بوریک.زیتر اسید

ار مرحلوه   -1پاشی طی چهار اوب  شامل: ار ای  تحقیق محلول
ار  -2مواه(  اوم اسوفند ها ) ایموه شد  رامل گل یک هفته قبل از باز

مواه(،  اول فورورای  ها ) ایمهشد  رامل گل مرحله او هفته بعد از باز
ار  -4مواه( و  اول خورااا هوا ) ایموه  شد  هسوته  ار مرحله سخ  -3

پواش پدو    ماه( با یوک سوم  اول تیرتز و تجمع روغ  )ایمهمرحله سن
 گرف .ترارتوری ااجام

پاشوی بور خصوصویات    گیری اثر تیمارهای محلوول منظور اادازهبه
زما  با تغییر راو  میووه از   ماه، هممیوه، برااش  میوه ار اواسط مهر

سبز به ارغواای را  صوورت گرفو  و جهو  تعیوی  وز  تور میووه،       
میوه زیتوو ، بورای هور تیموار بوا تورازوی حسواس         30ز  میااگی  و

محاسبه شد سپس گوش  و هسته از هم جدا و وز  تر هسته محاسبه 
گراید و از تفاضل وز  تر هسته از وز  تر میوه، وز  تور گوشو  بوه   
اس  شمد. جه  محاسبه ابعاا میووه و هسوته )طوول و قطور میووه و      

رموک رووزیس   ر ااتخاب و بهمدا میوه برای هر تیما 30هسته( تعداا 
گیری شد و میااگی  شاها جه  تعیی  طول و قطر میوه و هسوته  اادازه

محاسبه گراید. همچنی  برای تعیی  میزا  مناصر غوذایی موجووا ار   
سام  ار امای  48ها به مدت میوه و وز  خدک گوش  میوه، امواه

                                                 
1- Tween 20  

، وز  گراا ار شو  قرار گرفتند و پس از خدک شود  ارجه سااتی 80
ها روام ً  خدک گوش  محاسبه گراید، سپس با استگاه شسیاب امواه

گیوری ایتوروژ  موجووا ار    برای اادازه 2پوار گراید و از روش رجدال
میوه استفااه شد. امواه خدک و شسیاب شده پس از مراحل هضوم ار  

گراا ار استگاه تقطیور بوا اسوتفااه از سووا و     ارجه سااتی 380امای 
هوا  های راگی تیتور شوده و غلظو  ایتوروژ  ش     و معرمبوریک اسید

شده، با  های شسیابگیری پتاسیم میوه، امواهمحاسبه شد و برای اادازه
ارجوه   110سوام  ار اموای    6ایتریک مخلوط شد و بوه مودت   اسید
ستفااه از اسوتگاه فلویم  ا گرف  و با گراا ااخل اجاق هضم قرارسااتی
سنجی جذب اتمی شد و از روش طیفغلظ  پتاسیم محاسبه  3فتومتر

میزا  روغ  میوه . (6)میوه استفااه گراید  بُرگیری روی و برای اادازه

به روش سورسله و با ح ل هگزا ، از طریق اخت م وز  محاسبه و 
ها با اسوتفااه از  اااه(. 2) گرایدحسا ارصد مااه خدک میوه تعیی بر
-ها با استفااه از شزموو  چنود   و مقایسه میااگی SASافزار شماری ارم

 گرف .  ارصد مورا ارزیابی قرار 5 ای ااا،  ار سط  احتمالاامنه
 

  بحث و جینتا

 مدوخ  ( 3) اتایج تجزیه واریااس خصوصویات میووه ار جودول   
موا ره رقم بر خصوصیات میوه شامل وز  تر میوه، وز  تر و خدک ا

ارصود   1سوط   گوش  میوه، وز  تر هسته و ارصد روغو  میووه ار   
پاشی بر خصوصیات وز  تور میووه، وز    تأثیر ااش . از طرفی محلول

تر و خدک گوش  میوه، اسب  گوش  میوه به هسته و ارصد روغو   
اار اار بوا، وزی بر وز  تور هسوته معنوی   ارصد معنی 1میوه ار سط  

پاشی بر وز  تر میووه، وز   محلول× اگراید. همچنی  اثر متقابل رقم 
ارصد و بر اسب  گوش  میوه به  1ک گوش  میوه ار سط  تر و خد

ثر بوا. همچنی  مدخ  گراید ره هر او ؤارصد م 5هسته ار سط  
غوذایی پتاسویم،    پاشی بور میوزا  غلظو  مناصور    تیمار رقم و محلول
اار بووا و اثور   ارصود معنوی   1ار میووه ار سوط     بُر ایتروژ ، روی و
و  بُور غوذایی   لظو  مناصور  پاشوی بور میوزا  غ   محلول× متقابل رقم 
ثر، وزی بر میزا  غلظ  مناصر غوذایی پتاسویم و روی ار   ؤایتروژ  م
ثر ابوا. از طرفی اتایج تجزیه واریااس ادا  ااا روه رقوم بور    ؤمیوه م

باشود و  ثر میؤارصد م 1تمام خصوصیات ابعاا میوه و هسته ار سط  
یووه و  ظر خصوصیات ابعواا م پاشی هم از امحلول بی  سطوح مختلف

ارصد، اخت م  1ها ار سط  هسته شامل طول، قطر و اسب  بی  ش 
پاشوی فقوط بور    محلول ×ااری وجوا ااش ، وزی اثر متقابل رقم معنی

 1ارصد و اسب  طول به قطر میووه ار سوط     5طول میوه ار سط  
 (.3 جدول) ثیر ااش أارصد ت
 

                                                 
2- Kjeldahl 
3- Flame Photo Meter 
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 وهیممّی کخصوصیات 

پاشی بور خصوصویات   و محلول با مقایسه میااگی  اثر متقابل رقم
پاشوی بور وز    ثیر محلولأ( مدخ  گراید ره از اظر ت4 جدول) میوه

تر میوه و وز  تر گوش  میوه، بهتری  اتیجه را رقم مید  ادا  ااا، 
باالتری  وز  تر میووه و   2Tپاشی با تیمار ای ره ار اثر محلولگواهبه

مد. ش اس گرم( به 83/1گرم( و ) 46/2وز  تر گوش  میوه به ترتیا )
ثیر مثبو  ااشو  وزوی ار رقوم     أپاشوی تو  ار رقم رایل  هوم محلوول  

ااری ار پاشی اخوت م معنوی  ررواای،ی بی  تیمارهای مختلف محلول
وز  تر میوه و وز  تر گوش  میوه وجوا اداش . ایگر مطازعات ادا  

تر ثیر رقم، افزای  ار وز  تر میوه و گوش  أس  ره م وه بر تا اااه
غوذایی و شب و ار اتیجوه    میوه مم،  اس  ار اثر افزای  جذب مواا

 (. ارشو  1غوذایی باشود )   پاشی مناصرسبا محلولفتوسنتز بیدتر به
 خووراار های رنسروی از اهمی  خاصی بور ویژه ار زیتو وا  میوه بهب

ره افزای  وز  تر میوه ار اثر افزای  گوشو  تور   شرطیاس ، اما به
از اظر صف  اسب  گوش  به هسته مدخ  شد ره  (.24) میوه باشد

اار بووا ار  اخت م بی  رقم ررواای،ی با ارقام رایل  و میدو  معنوی  
اداشو    ااری وجووا ره بی  ارقام رایل  و مید  اخت م معنوی حازی

بوا  ای  اسب  بستگی بوه ژاتیوک رقوم و گواوه      (. متفاوت4)جدول 
ای یود روه مودیری  تغذیوه    گرابر ایو  مدوخ   گیاهی اارا و م وه

موی  ثرؤصحی  ارختا  میوه ایز برای بهبوا اسب  گوش  به هسته م
 (. 22 و 19باشد )

ااری بوی  تیمارهوای   از اظر وز  تر هسته هوی  اخوت م معنوی   
گراید. بیدتری  میوزا  وز  تور هسوته و وز     ا پاشی مداهدهمحلول

رقوم میدو    گورم ار   65/0گرم و  63/0 ترتیاهخدک گوش  میوه ب
گورم   2/0ترتیا هو رمتری  میزا  شاها ب 2Tپاشی شده با تیمار محلول

(. 4 شمد )جودول  گرم ار رقم ررواای،ی با تیمار )شاهد( بدس  07/0و 
از ش  اس  ره تغییرات وز  تر هسته مدابه با ازگوی مداهدات حاری

 تغییرات وز  تر میوه و وز  تر گوش  میوه ابووا و تغییورات وز  تور   
بوا، ار اتیجه افزای  وز   هسته بیدتر ار طی اوره رشد محدوا شده

تر میوه بیدتر بخاطر افوزای  وز  تور گوشو  میووه ار وارون  بوه       
(. اتایج ای  شزمای  17بوا ) گرفته غذایی صورت پاشی مناصرمحلول
و  (7)و هم،وارا    اینگلیوز ، (3)میموو  و هم،وارا    های، بو  با یافته
پاشوی برگوی   ره گوزارش ررااود محلوول    (4)را  و هم،ا میلکایک

بخدود و  ارختا  زیتو  با ایترات پتاسیم، ریفی  میووه را بهبووا موی   
سبا افزای  وز  میوه و اسب  گوش  به هسته، اسب  بوه ارختوا    

  ادده گراید، مطابق  ااش . تیمار

ایوز، گوزارش اموااود روه رواربرا برگوی        (1)مباسی و هم،ارا  
مصرم و پرمصرم، موجا افزای  معنوی غذایی رم ترریبی از مناصر

ااری ار وز  تر میوه، وز  تر گوش  میوه و اسب  گوش  به هسوته  
توا  بیا  امووا  رومیاز ای  ار ارقام روغنی و زرا اسب  به شاهد شد.

ره مواا غذایی ار فعال اموا  تقسیم سلوزی، بع وه فتوسنتز و ااتقال 
ار ارختوا    بُرصر غذایی پتاسیم روی و مواا شزی مسئول هستند و منا

اورلئیوک و  پاشی شده، با اخاز  ار تقسیم سلوزی و سنتز اسیدحلولم
ها و با فعال اموا  شاوزیم هیدراتافزای  میزا  تد،یل و ااتقال رربو

های رربوهیدراتی ار طول اوره رشد و امو میوه، سوبا بهبووا میووه    
 .گراادمی

 

 میزان روغن میوه

پاشی بر میوزا  ارصود روغو     ی اثر متقابل رقم و محلولبا بررس
بوریوک،  پاشی بوا اسوید  ( مدخ  گراید ره محلول4میوه ار )جدول 

سوزفات روی و سوزفات پتاسیم ار مقایسوه بوا تیموار شواهد، موجوا      
ااری ار میزا  ارصد روغ  میوه گرایود. میوزا  ارصود    افزای  معنی

وت بوا و باالتری  میزا  ارصود  روغ  میوه ار بی  ارقام مختلف، متفا
پاشوی شوده ار   ار ارختا  ررواوای،ی محلوول    )%69/23روغ  میوه )

شب  شوده ار  تری  میوزا  ش ، ار رقوم میدو  تیموار    و پایی  1Tتیمار 
ااا ره بی  رقم ررواای،ی  حاصل گراید. اتایج ادا  )%62/19مقطر )

ااری اخوت م معنوی  با ارقام رایل  و مید  از اظر ارصد روغ  میوه 
ااری ره بی  ارقام رایل  و مید  اخت م معنوی حازیااش ، ار وجوا

ااد ره، ارصد روغ  (. ایگر تحقیقات ادا  اااه4 ادد )جدول مداهده
بر ژاتیک گیاه، میوزا   باشد و م وهمیوه ار ارقام مختلف، متفاوت می

می  أبوا تو   گیورا و می ثیر محیط رشد هم قرارأروغ  ار زیتو  تح  ت
غوذایی بوا    و روی و رفع رمبوا ایو  مناصور   بُر غذایی پتاسیم، مناصر
پاشی ار مراحل مختلف رشد و امو میوه، شورایط بورای بهبووا    محلول

(. ازگووی تغییرهوای   24 و 19اس  ) شل گرایدهمیزا  روغ  میوه ایده
روغ  میوه با ازگوی تغییرهوای وز  تور و گوشو  تور میووه ار ایو        

هوا بوه   این،ه، رربوهیودرات ابق  ااش . بنابرای  باتوجه بهپژوه  مط
باشوند،  شد  روغ  ار میوه زیتو  مطورح موی   ساز ساختهمنوا  پی 

ها ار میوه )وز  تر میوه( منجر به افوزای   افزای  مقدار رربوهیدرات
 (.16) اس  مقدار روغ  شده

و  (21)ار مطابق  بوا اتوایج ایو  تحقیوق، سواروی و هم،وارا        
پاشوی برگوی ارختوا     گزارش ررااد، محلول(17)رمضاای و ش،افنده 
ااری طوور معنوی  اهوی و میوزا  روغو  میووه را بوه     میوه زیتو ، میوه

پاشی سووزفات پتاسویم و   با محلول (5)راواگا الافزای  ااا. همچنی  
 پوی بیوا   ارر ت روی ار ارختا  زیتو  رقم ماازاای  ار او سال پی

و هم،وارا    اموی  صیاااف . ی روغ  گوش  میوه بهبوا ررا ره ارصد
پاشی برگی سووزفات روی بوا اسوید   اموااد ره محلول ایز اثبات (22)

اهود و   توااد ارصد روغو  میووه زیتوو  را افوزای     بوریک و اوره می
بوریک گرم ار زیتر اسیدمیلی 2000باالتری  ارصد روغ  میوه با تیمار 

 شد.  حاصل
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پاشی شوده موی  بنابرای ، افزای  ارصد روغ  ار ارختا  محلول

ثر مناصر غذایی پتاسویم، روی و بور ار بعضوی    رتوااد ااشی از اق  م
رننوده  صورت یک فعالهای سلوزی باشد. ای  مناصر غذایی بهفعازی 
هوا و بیوسوونتز  هووای متعودا اخیوول ار متابوزیسوم رربوهیوودرات  شاوزیم 

ثیر أخصوو  تو  رننود و بوه  ها ممل میاسیدهای چرب از رربوهیدرات
سوء امای باالی منطقوه، ار سونتز و تجموع روغو  را بوا اخازو  ار       

خوبی ار بررسی ارصود  اهند ره ای  اثر بهها، تعدیل میفعازی  شازیم
مناصر غذایی ار مقایسه با ارختا  شواهد  روغ  ارختا  تیمار شده با 

 امایا  اس . 
 

 غذایی میوه میزان غلظت عناصر

پاشی بر مناصر غذایی با مقایسه میااگی  اثر متقابل رقم و محلول
پاشی ار میزا  ثیر محلولأمدخ  گراید ره رواد ت 4میوه ار جدول 

میدو  موی  ایتروژ  میوه ار رقم رایل  متفاوت از ارقام ررواوای،ی و  
شمود. ار   بدسو   1Tباشد و ار ای  او رقوم بهتوری  اتیجوه ار تیموار     

بیدتری  میزا  ایتروژ   1Tشده ار تیمار  پاشیارختا  مید  محلول
گورم بور   میلی 50/56گرم بر ریلوگرم و رمتری  میزا  میلی 223میوه 

( حاصوول گرایوود. 0Tریلوووگرم ار رقووم ررواووای،ی ار تیمووار شوواهد ) 
گرم بر ریلووگرم( ار رقوم رایلو     میلی86/15میوه ) بُرار بیدتری  مقد

گرم بر ریلووگرم( ار  میلی 51/3و رمتری  مقدار ش  ) 2Tشده ار  تیمار
( حاصل گراید. بیدتری  میزا  پتاسویم  0Tرقم مید  ار تیمار شاهد )

گرم بور  میلی 19/8گرم بر ریلوگرم و میلی 5/66و روی میوه، بترتیا 
و رمتوری    2Tپاشوی شوده ار تیموار    د  محلوول گرم ار رقم می صد

 گرم بر صدمیلی 69/1گرم بر ریلوگرم و میلی 10/11میزا  به ترتیا 
 (.4 ( رسا گراید )جدول0Tگرم ار رقم ررواای،ی ار تیمار شاهد )

( بیدتری  24اار و هم،ارا  )ار مطابق  با اتایج ای  پژوه ، زیو
پاشی سوزفات پتاسیم تیمار محلولمیزا  ایتروژ  و پتاسیم میوه را ار 

هووا را ار رقووم گوورم ار زیتوور ار رقووم میدوو  و رمتووری  میووزا  ش  1
ااری وااد و رابطه مثب  و معنیب ررواای،ی ار تیمار شاهد ام م رراه

( ایز 8بی  پتاسیم و ایتروژ  میوه گزارش اموااد. قااری و هم،ارا  )
گرم ار میلی 2000رریبی پاشی برگی ار تیمار تگزارش اموااد محلول

گرم ار زیتر سوزفات روی ار بااام سبا میلی 5000بوریک با زیتر اسید
و روی موجووا ار میووه اسوب  بوه      بُراار میزا  غلظ  افزای  معنی

ررااود محلوول   ( بیا 19شاهد گراید. همچنی  سعااتی و هم،ارا  )
ای  پاشی برگی با اسیدبوریک بوه هموراه سووزفات روی، سوبا افوز     

 شوا.و روی ار میوه زیتو  می بُرمیزا  
 

 خصوصیات ابعاد میوه و هسته

پاشوی بور ابعواا میووه و     مقایسه میااگی  اثر متقابل رقم و محلول
تری  طول میوه بوه ( ادا  ااا ره باالتری  و پایی 4هسته ار )جدول 

متر( میلی 93/19) 2Tپاشی شده ار تیمار ترتیا ار رقم مید  محلول
شمد.  متر( بدس میلی53/14یا شاهد ) 0Tر رقم ررواای،ی ار تیمار و ا

شوده   پاشوی ار او رقم رایل  و ررواای،ی با افزای  غلظو  محلوول  
 ااری افوزای  طوور معنوی  میزا  طول میوه به 2Tبه تیمار  1Tازتیمار 

ااری بوی  ایو  او تیموار    یاف ، وزی ار رقوم میدو  اخوت م معنوی    
 روار تیمارهوای بوه  بوا   پاشیاگراید. محلول مداهدهشده  پاشیمحلول

ااری اداش ، ثیر معنیرایل  و ررواای،ی ار قطر میوه تأ رفته ار ارقام
اخت م  2Tو  1T( با تیمارهای 0T) وزی ار رقم مید  بی  تیمار شاهد

ااری ار قطر میوه مداهده گرایود. بواالتری  میوزا  قطور میووه      معنی
و پوایی   2Tشده با تیموار   پاشیمید  محلولمتر ار رقم میلی 07/14

( 0Tمتر ار رقم ررواای،ی بوا تیموار شواهد )   میلی 8/8تری  میزا  ش  
حاصل شد. باالتری  میزا  شاخ  ش،ل میوه )اسب  طول بوه قطور   

و  2Tشوده ار تیموار    پاشوی ( محلوول 77/1میوه( ار رقوم ررواوای،ی )  
( 0Tار تیموار شواهد )  ( 29/1توری  میوزا  ش  ار رقوم رایلو  )    پایی 

پاشی، شاخ  مداهده گراید. ار رقم رایل  با افزای  غلظ  محلول
گرفو  )جودول    ثیر قرارأتش،ل میوه اسب  به سایر ارقام بیدتر تح 

(. اخت م ار ابعاا میوه ارقام زیتو  امری بودیهی اسو  و ااشوی از    4
یتی ثیر موامل محیطوی و مودیر  های ژاوتیپی ارقام مختلف و تأژگیوی

(. 24) گوذار هسوتند  ه تغذیه، بر طول میوه و هسوته اثر متعدای از جمل
پاشوی برگوی مناصور    ثیر مثبو  محلوول  أیید اتایج ای  تحقیق و تأارت

مصرم، ار ابعاا میوه ارختا  میووه، بخصوو    غذایی پرمصرم و رم
ثیر مثب  روی و پتاسیم و وارون   أت( 17)رمضاای و ش،افنده زیتو ، 

ابعاا میوه )طول و قطر( ارختا  زیتوو  رقوم شمیگودازیا     بی  شاها را ار
گزارش اموااد و راربرا غلظ  سوزفات روی بخصو  ار ترریوا بوا   

اار ار ابعاا میوه گرایود. همچنوی ،   ایترات پتاسیم سبا افزای  معنی
پاشی برگی بوا تیموار   ااااد ره محلول ادا  (19)سعااتی و هم،ارا  
ری طول میووه را ار مقایسوه بوا ارختوا      ااطور معنیسوزفات روی به

پاشی برگی ارختا  میووه زیتوو  بوا    تیمار ادده افزای  ااا و محلول
او، منجور بوه   بوریک و یوا ترریوا ایو    تیمارهای سوزفات روی، اسید

 حجازی و هم،ارا (. 19افزای  قطر میوه ار مقایسه با شاهد گراید )
ی ارختا  میووه زیتوو  بوا    پاشی برگایز اثبات اموااد ره محلول (10)

طوور  پتاسیم، طول و قطر میوه و همچنی  شاخ  شو،ل میووه را بوه   
ااری ار هر او فصل اسب  به شاهد افزای  ااا. افوزای  ابعواا   معنی

ازیول اقو    توااود بوه  پاشی شده موی میوه و هسته ار ارختا  محلول
ار تقسیم سولوزی و طویول شود      بُرخصو  روی و مناصر غذایی به

سلوزی باشد. وجوا تناق  ار پاسخ ها و افزای  حجم فضای بی  سلول
( و 24) اس  غذایی قب ً هم گزارش شده ارختا  به راربرا برگی مناصر
ازیل وجوا اثر متقابل بی  گواوه  اس  به مل  متناقض بوا  اتایج مم، 

ای و زموا  و  یمارهوای تغذیوه  و ارقام گیاه، اقلیم و موامل خاری و اوع ت
 پاشی باشد.تعداا مرحله محلول
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 زیتون ميوه تبعضی خصوصيابر  و بُر یرو م،يپتاس برگی پاشیمحلول ×رقم  تقابلمقایسه ميانگين اثرات م -4 جدول

Table 4- The interaction effects of cultivar ×foliar spraying of K, Zn and B on some olive fruit traits  

 ارقام/صفات ميوه 
Characteristics/Cultivars 

  کایلت

Caillet 

  کرونایكی 

Koroneiki    

ميشن    

Mission    

0T 1T 2T 0T 1T 2T 0T 1T 2T 

 وز  تر میوه
(g) Fruit fresh weight 

1.71d 1.85cd 1.99bc 0.55e 0.60e 0.68e 1.68d 2.11b 2.46a 

 وهوز  تر گوش  می
Pulp fresh weight (g) 

1.16de 1.30cd 1.43bc 0.35f 0.39f 0.47f 1.07e 1.49b 1.83a 

 وز  تر هسته
 Pit fresh weight (g) 

0.55b 0.55b 0.56b 0.20c 0.21c 0.21c 0.62a 0.62a 0.63a 

 وز  خدک گوش 
 Pulp dry weight (g)  

0.18e 0.27d 0.34c 0.07f 0.08f 0.09f 0.29cd 0.50b 0.65a 

 اسب  گوش  به هسته
  Pulp pit ratio 

2.10cd 2.37bc 2.58b 1.73e 1.89de 2.29bc 1.73e 2.40bc 2.91a 

 ارصد روغ 
Fruit oil content (%) 

20.34cd 22.40ab 21.46bc 22.18ab 23.69a 23.52a 19.62d 20.55cd 22.64ab 

 طول میوه
 Fruit lenght (mm) 

15.13d 17.10bc 19.30a 14.53d 15.90cd 16.53bc 17.57b 19.30a 19.93a 

 قطر میوه
Fruit diameter (mm) 

11.73c 12.00c 12.23c 8.80d 9.13d 9.37d 13.10b 13.97a 14.07a 

 اسب  طول به قطر میوه
Fruit lenght / diameter  ratio 

1.29e 1.43d 1.64c 1.65bc 1.74ab 1.77a 1.34de 1.38de 1.42d 

 طول هسته
Pit length (mm) 

12.80d 13.50cd 14.87bc 11.10e 12.43de 13.63cd 13.93cd 15.90ab 17.00a 

 قطر هسته
 Pit diameter (mm) 

7.17c 7.50b 7.63ab 5.03e 5.17de 5.40d 7.43bc 7.63ab 7.87a 

 اسب  طول به قطر هسته
Pit  lenght / diameter  ratio 

1.79e 1.80e 1.95cde 2.20bc 2.40ab 2.53a 1.88de 2.08cd 2.16bc 

 پتاسیم 
)1-(mgkg Potassium 

12.60c 43.10b 62.10a 11.10c 34.50b 57.33a 14.50c 42.90b 66.50a 

 ایتروژ  
)1-(mgkg Nitrogen 

60.17g 111.97de 150.00c 56.50g 91.60ef 77.60fg 124.13d 223.00a 189.00b 

 روی 
Zinc (mg/100g) 

1.89g 5.23e 7.44b 1.69g 4.46f 6.77c 2.09g 5.86d 8.19a 

  بُر
)1-(mgkg Boron 

4.07f 10.18d 15.86a 3.80f 9.17e 13.56b 3.51f 8.40e 12.23c 

 ااا،  اداراد.ای ارصد شزمو  چند اامنه 5ااری ار سط  احتمال های با حروم مدترک تفاوت معنی*میااگی 

*Means with the same letters are not significantly different at the 5% probability level based on Duncans Multiple Range Test. 
 

 ضریب همبستگی

( بی  وز  تر میووه  5جدول با توجه به ضریا همبستگی صفات )
ااری وجووا ااشو    میوه همبستگی مثبو  و معنوی   با وز  تر گوش 

(995/0=R     همچنی  بی  وز  تر میوه با وز  تور هسوته، بوی  وز .)
ااری خدک گوش  میوه و ابعاا میوه و هسوته رابطوه مثبو  و معنوی    

وجوا ااش . وز  تر هسته با قطور هسوته همبسوتگی مثبو  ااشو       
(987/0=R  (  ره با اتایج سوعااتی و هم،وارا )19 )   .مطابقو  ااشوتند

همبسوتگی مثبو     مطازعه بامث مودم  وجوا امای باال ار منطقه مورا
بووا   بی  ارصد روغ  میوه با وز  تر میوه و وز  تر گوش  میوه شده

ثیر أگر تو ( مطابق  اداش  و ای  ادا 11ره با اتایج جوراائو و زیتائو )

منفی شرایط محیطی اامسامد، بخصو  امای باال ار تجموع روغو    
باشد. همچنی  بی  ارصد روغو  میووه و وز  هسوته همبسوتگی     می

(. میزا  غلظ  پتاسیم میووه بوا میوزا     R=688/0ااش  ) مثب  وجوا
موجووا ار میووه    بُور ( و ایوز بوا میوزا     R=996/0غلظ  روی میووه ) 

(. طووول میوووه R=954/0ااری ااشوو  )همبسووتگی مثبوو  و معنووی 
وه و وز  تور و خدوک   ااری بوا وز  تور میو   همبستگی مثب  و معنی

گوش  میوه ااش . همچنی  همبستگی مثبتی بی  وز  هسته با قطر 
هوا بوا اتوایج خیواط و     هسته و طول هسته وجوا ااش  ره ای  یافتوه 

 ااشتند. مطابق  (12هم،ارا  )
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 گيری  نتيجه

پاشی برگی ارختوا  میووه   ااا ره محلول ای  تحقیق ادا اتایج 
گورم ار زیتور از سووزفات    میلوی  2T (2000زیتو ، بخصو  ار تیمار 
ثیر بوریک به همراه مویوا ( بیدوتری  توأ   پتاسیم، سوزفات روی و اسید

مثب  را بر افزای  خصوصیات میوه اسب  به سایر تیمارهوا ااشو  و   
 ریفی میوه شد. همچنی  اتایج ادا سبا افزای  خصوصیات رمی و 

ثیرگذار بوا و با ایجواا شورایط محیطوی    أااا رقم بر خصوصیات میوه ت
می  مناصر غذایی ار طوول مرحلوه رشود و اموو     أمناسا بخصو  ت
، رقوم میدو    بُور  پاشی مناصر غذایی پتاسویم، روی و میوه، با محلول

یووه از قبیول   ااا و ارثر صوفات م  ادا  2Tبهتری  وارن  را به تیمار 
وز  تر میوه، وز  تر و خدک گوش  و ارصد روغ  میوه و همچنی  

و ایتوروژ  موجووا ار میووه ار رقوم میدو        بُور میزا  پتاسیم، روی، 
ااری ار مقایسه با شاهد اخوت م معنوی   2Tپاشی شده با تیمار محلول

پاشوی  م،س، رقم ررواای،ی رمتری  وارن  را به محلوول ااش  و بر
باشود  . بنابرای  خصوصیات میوه ار ارقام مختلف متفاوت میااا ادا 

 ثرؤشده بر ریفی  محصول توزیدی م پاشیو اوع رقم و غلظ  محلول
توااد برای افوزای   اس  ره ای  االز  اارا بر این،ه راربرا برگی می

 براه شوا. رارریفی  میوه زیتو  ار مناطق گرم به
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Introduction: Olive tree (Olea europaea L.) is one of the most important fruit crops that, has a huge 

economic price. The plant is significant in the Mediterranean countries and Iran for table olive and oil. The 
nutritional requirements of olive are much lower than those of other fruit trees, but shortfall in these needs costs 
tree important physiological disorder. Fertilization, especially Potassium and micronutrients is a cultivation 
technique that strongly affects the productivity of olive trees. The amount of oil and fruit quality is effected by 
the correct nutrition. Leaf spraying is an important tool for correcting food deficiencies and improving the 
quality of the fruit of the planted olive trees under unsuitable conditions, which provides nutrients directly and as 
soon as possible to the branches and leaves, or fruit. Studies have shown that leaf feeding with potassium, boron 
and zinc can be useful for increasing the qualitative and qualities characteristics of fruit in most products, 
especially in arid and semi-arid regions. Thus, the present study was aimed to assessing the effect of zinc 
sulphate, boric acid and potassium sulphate foliar application on oil content and the qualitative and quantitative 
characteristics of fruit of three olive, “Caillet”, “Koroneiki” and “Mission” cultivars in unfavorable temperature 
conditions in Ahwaz. 

Materials and Methods: This study was carried out to investigate the effect of foliar spraying of Potassium, 
Boron and Zinc on the oil content and the qualitative characteristics of the fruit of three olive, “Caillet”, 
“Koroneiki” and “Mission” cultivars in the olive orchard of Shahid Chamran University in 2016. Spray 
treatments were included T0 (Distilled water as control),T1 (1000 mg/l  boric acid + 1000 mg/l potassium sulfate 
+ 1000 mg/l zinc sulfate) and T2 (2000 mg/l  boric acid+2000 mg/l potassium sulfate +2000 mg/l zinc sulfate ) 
which applied on olive cultivars in four time including a week before the full bloom (the second half of March), 
two weeks after the full bloom (the first half of April), at pit hardening (the first half of June of the month) and at 
the stage of oil synthesis and accumulation (first half of July). The research was performed in a factorial 
experiment based on a randomized complete block design with three replications thirty fruits from each tree 
were harvested, then the qualitative characteristics of fruit such as fruit fresh weight, pit fresh weight, fresh 
weight of the pulp, pulp/pit ratio, length and diameter of fruit and pit and also, to determine the amount of 

nutrients in the fruit and 5dry weight of the pulp, the samples were placed an oven for 48 hours at 80°C. After 

drying, the dry weight of the pulp was calculated, then the samples were completely powdered with the milling 
machine and the Kjedahl method was used Nitrogen, from a Flame Photo Meter to measure Potassium 
concentration and Atomic Absorption Spectrophotometry method was used for measuring Zinc and Boron of the 
available in fruit. Data analysis was performed using SAS software and mean of comparison was done by 
Duncan's multiple range test at 5% probability level. 

Results and Discussion: The results indicated that the foliar spray had a significant effect on fruit fresh 
weight, fresh and dry weight of pulp, the ratio of Pulp/Pit weight, Oil content and amount of K, N, B and Zn of 
fruit, also fruit and pit dimension, but no significant difference in pit fresh weight were observed. Maximum oil 
content was 23.69% in Koroneiki cultivar sprayed with T1 treatment.  Minimum oil content was 19.62% in 
Mission cultivar treated with distilled water. The highest and lowest rates in most of the studied traits were 
related to ‘Mission’ cultivar sprayed with T2 treatment and ‘Koroneiki’ cultivar treated with distilled water. The 
highest oil content was 23.69% in Koroneiki cultivar treated with T1 treatment. The highest amount of fresh 
weight of fruit (2.48 g) and pulp fresh weight (1.83 g) were obtained in ‘Mission’ cultivar treated with T2.It can 
be argued that food is responsible for activating cell division in addition to photosynthesis and organic matter 
transfer, Boron. Zinc and Potassium nutrients are treated trees, interfering with cell division and the synthesis of 
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acid nucleic and increasing the formation and transfer of carbohydrates and by activating carbohydrate enzymes 
during fruit growth and development, improve the trait fruit. 

Conclusions: The results of this study indicated that the spraying of the leaves of olive fruit trees, especially 
with T2 treatment (2000 mg / L of potassium sulfate, zinc sulfate and acid-boric), had the most positive effect on 
the increase of fruit properties compared to other treatments ,and increased the qualitative and quantitative traits 
of the fruit. Also, the results indicated that the cultivar had an influence on the characteristics of the fruit and by 
creating appropriate environmental conditions, especially the supply of nutrients during the growth stage of the 
fruit. Finally, the Mission cultivar has best response to T2 treatment by spraying of potassium, zinc and boron. 
There were significant differences between mission cultivar treated with T2 and other cultivars on fresh fruit 
weight, fresh and dry weight of pulp and fruit oil percentage, as well as the concentration of nutrients in fruit. 
The improvement in fruit characteristics should be due to the formation of more fruits, larger fruit and more fruit 
weight due to the role of Zinc and Boron in cell division and prolongation of the cell and increasing the volume 
of intercellular space in mesocarp cells. Conversely, Koroneiki cultivar showed the least reaction to spraying. 
Therefore, the characteristics of fruits are different in different cultivars, and the type of cultivars and soluble 
concentrations are effective on the quality of yield, which implies that leaf application can be used to increase 
the quality of olive fruit in hot areas.  

 
Keywords: Fruit characteristics, Oil percentage, Olive, Spraying 

 
 


