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Abstract
Background and Objective: In order to investigate the effects of salicylic acid foliar application
under water stress on yield stability and pomological characteristics of some olive cultivars in
Dalahoo research station in Kermanshah province, an factorial experiment based on randomized
complete block design with three replications and three factors (salicylic acid concentrations,
Irrigation regimes and olive cultivars) was carried out During the year 2018.
Materials and Methods: This experiment was conducted in Dallaho Olive Research Station
(Geographical characters was longitude of 45˚, 51΄ E and latitude of 34˚,30΄ N and the height of sea
level 571m) located in Kermanshah province. Experimental material of this study was 17-year-old
olive trees including Konservolia, Zard and Amphisis were studied in preset research. Salicylic acid
were applied at 3 concentrations; 0 (water spraying) and 1.5 and 3 mmol, before flowering and
before the rapid growth of fruit. Irrigation treatments, including irrigation of 100% of the water
requirement of olive trees (control), irrigation of 75% of the water requirement of olive trees and
irrigation of 50% of the water requirement of olive trees during the season, were applied with drip
irrigation system.17-year-old olive trees of three cultivars; Konservolia, Zard and Amphisis were
studied in preset research. The Each experimental unit consisted of two trees. The effects of
salicylic acid and water stress on the yield stability and pomological characteristics of the olive
cultivars were evaluated one year period. Fruit traits including yield, fruit weight, fruit length and
diameter, pulp fresh and dry weight, fruit moisture percent, pulp/pit ratio and pulp percent were
measured.
Results: The results showed that the different cultivars, salicylic levels and irrigation regime had a
significant effect (p <0.01) on the yield stability and pomological characteristics compared control.
50% irrigation treatment compared with other irrigation treatments reduced the fresh and dry weight
of the fruit, length and diameter of the fruit. In general, the response tested of olive cultivars to the
applied treatments was different. The highest fruit weight and dimensions, flesh fresh and dry
weight, fruit water percent, ratio of flesh dry weight to seed, flesh percent and fruit yield per hectare
were observed in Konservolia cultivar and the lowest amount of these traits was indicated in
Amphisis cultivar. Foliar application of salicylic acid on fruit weight and dimensions, flesh fresh
and dry weight, fruit water percent and fruit yield per hectare were increased and drought stress
reduced the amount of these characteristics. Only the dry matter percent decreased under influence
of salicylic acid application and elevated under drought stress. Amphisis cultivar had the highest
and Konservolia cultivar had the lowest dry matter. According to the obtained results, the
reproductive traits measured in the three olive cultivars were associated to the amount of irrigation
water.
Conclusion: According to the obtained results, Konservolia cultivar could be recommended as elite
cultivars to use under deficit irrigation.
Keywords: Cultivars, Foliar Application, Irrigation, Olive (Olea europaea L.), Yield Stability
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چکیده
اهداف :به منظور بررسي اثرات محلولپاشي ساليسليک اسيد تحت تنش آبي بر پایداری عملکرد و ویژگي پومولوژیکي
برخي ارقام زیتون در ایستگاه تحقيقات زیتون داالهو استان کرمانشاه ،پژوهشي به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب
طرح پایه بلوكهای کامل تصادفي با سه تکرار و سه فاکتور (غلظتهای ساليسليک اسيد ،رژیمهای آبياری و ارقام
زیتون) در سال باغي  1391اجرا گردید.
مواد و روشها :پژوهش حاضر در ایستگاه تحقيقات زیتون داالهو شهرستان سرپلذهاب انجام گرفت .این منطقه دارای
طول جغرافيائي  45درجه و  51دقيقه شرقي و عرض جغرافيائي  34درجه و  31دقيقه شمالي است .ارتفاع آن از سطح
دریا  511متر ميباشد .مواد آزمایشي این تحقيق درختان  11ساله سه رقم از ارقام زیتون شامل ارقام کنسرواليا ،زرد
وآمفيسيس بودند .دو مرحله محلولپاشي کامل درختان زیتون با اسيد ساليسليک در غلظتهای صفر به عنوان شاهد
(محلولپاشي با آب) 1/5 ،و  3ميليموالر ،در قبل از گلدهي و قبل از شروع رشد سریع ميوه ،انجام گردید .تيمارهای
آبياری شامل آبياری به ميزان  111درصد نياز آبي درختان زیتون (شاهد) ،آبياری به ميزان  15درصد نياز آبي درختان
زیتون و آبياری به ميزان 51درصد نياز آبي درختان زیتون در طول فصل ،با سيستم آبياری قطرهای اعمال گردید .هر
واحد آزمایشي شامل دو درخت بود .عمليات مراقبت و نگهداری از درختان بهطور یکسان در همه تيمارها اعمال شد.
یاداشتبرداریهای عملکرد ميوه و صفات پومولوژیکي شامل وزن ميوه ،ابعاد ميوه (طول و قطر ميوه) ،وزن تر و خشک
گوشت ،درصد ماده خشک ،درصد رطوبت ميوه ،نسبت وزن خشک گوشت به هسته و درصد گوشت در تيمارهای
مختلف و ارقام مختلف ثبت گردید.
یافتهها :نتایج این پژوهش نشان داد که محلولپاشي ساليسيليک اسيد در غلظت  3ميليموالر در دو مرحله رشدی قبل از
گلدهي و قبل از شروع رشد سریع ميوه ارقام زیتون باعث تعدیل اثرات تنش آبي در ارقام زیتون مورد مطالعه گردید.
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بيشترین ميزان وزن ميوه با  3/25گرم و بيشترین ميزان عملکرد ميوه در هکتار به ميزان 13891/91کيلوگرم در هکتار
در غلظت  3ميلي موالر حاصل گردید .بيش ترین وزن و ابعاد ميوه ،وزن تر و خشک گوشت ،درصد رطوبت ميوه ،نسبت
وزن خشک گوشت به هسته ،درصد گوشت و عملکرد ميوه در هکتار در رقم کنسرواليا و کمترین مقدار این صفات در
رقم آمفي سيس مشاهده شد .با مصرف ساليسيليک اسيد بر ميزان وزن و ابعاد ميوه ،وزن تر و خشک گوشت ،درصد
رطوبت ميوه و عملکرد ميوه در هکتار افزوده شد و تنش خشکي از ميز ان این صفات کاست .تنها درصد ماده خشک در
شرایط کاربرد ساليسيليک اسيد کاهش و در تنش خشکي افزایش یافت .رقم آمفيسيس دارای بيشترین و رقم کنسراليا
دارای کمترین مقدار ماده خشک بودند .با توجه به نتایج بدستآمده صفات زایشي اندازهگيری شده در سه رقم زیتون با
ميزان آب آبياری ارتباط داشتند.
نتیجهگیری :در این پژوهش ،واکنش ارقام به تنش آبياری پایين متفاوت بوده به طوریکه رقم کنسرواليا با کاهش ميزان
آب آبياری ،پایداری عملکرد باالیي داشت.
واژههای کلیدی :آبياری ،ارقام ،پایداری عملکرد ،زیتون ،محلولپاشي برگي
از راهکارهای موثر در مقابله با تنشهای محيطي از

مقدمه
درخت زیتون ،یکي از درختان هميشه سبز بومي

جمله خشکي و گرماست

منطقه مدیترانه است ،در فصل تابستان ،در مناطق

ساليسيليک اسيد در گياهان با تنظيم عملکردهای

زیتونخيز ،اغلب در معرض کمبود آب همراه با درجه

فيزیولوژیکي و بيوشيميایي در مکانيسمهای دفاعي

حرارت باال و شدت نور زیاد قرار ميگيرد .اگرچه

نقش دارد و اثرات متنوعي بر مقاومت گياه به عوامل

درخت زیتون به خوبي با شرایط نامساعد محيطي

زیستي و غير زیستي دارد .فعالسازی سيستم دفاعي

سازگار است ،اما در شرایط تنش ،منابع انرژی آن در

آنتياکسيداني ،توليد متابوليتهای ثانویه ،سنتز

مکانيسمهای دفاعي استفاده شده و رشد گياه و

اسموالیتها ،بهينهسازی وضعيت مواد معدني و حفظ

بهرهوری آن کاهش ميیابد (غالمي و همکاران .)2121

تعادل مناسب بين فتوسنتز و رشد از نقشهای

کمبود آب و تنش خشکي ناشي از آن یکي از
مهمترین

عوامل

محدودکننده

توليد

محصوالت

ساليسيليک اسيد در گياهان ميباشد که به تحمل شرایط
تنش کمک ميکند( .نظر و همکاران .)2115

کشاورزی در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير کشور

نتایج پژوهش بریتو و همکاران ( )2118نشان داد که

ميباشد .خشکسالي هر ساله خسارتهای زیادی به

تيمار ساليسيليک اسيد در درختان زیتون تحت تنش

محصوالت زراعي و باغي در جهان باالخص ایران که

خشکي سبب افزایش تجمع اسموالیتها ،بهبود فتوسنتز،

به عنوان کشوری خشک و نيمه خشک محسوب

افزایش محتوای رطوبت نسبي و کلروفيل شده و از این

ميگردد ،وارد مينماید .اگرچه برای مقابله با خشکي در

طریق تحمل گياه نسبت به شرایط تنش را افزایش داد.

درختان ميوه راهکارهای مختلفي پيشنهاد شده است که

همچنين گزارش شده است که تجمع ترکيبات فنلي در

هر یک بنوبه خود کارایي موثر را دارند(غالمي و

گياهان با استفاده از تيمار ساليسيليک اسيد ميتواند به

همکاران  ،)2119استفاده از تنظيم کنندههای رشد یکي

تحمل شرایط تنش توسط گياه کمک کند (خان و
همکاران  .)2115بنابراین کاهش آثار منفي تنش خشکي
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و افزایش عملکرد گياهان با استفاده از تيمارهای

ميوهها به حداکثر رشد نرسيده و از طرفي ميزان

ساليسيليک اسيد نشاندهنده مؤثربودن این تيمارها در

عملکرد در ارقام زیتون پایين باشد .با توجه به شرایط

افزایش تحمل تنش در گياهان ميباشد.

گرم و خشک مناطق پرورش زیتون در مناطق زیتون-
2ـ

خيز استان کرمانشاه بررسي اثرات اسيد ساليسيليک و

اسيد

ساليسيليک

با

شـيـمـيـائـي

نام

هيـدروکـسـي بنزوئيک اسيد ،یـک تـرکيـب فـنـلـي

تنش آبي در درختان زیتون و نيز افزایش و پایداری

طـبـيـعـي و از تنظيمکنندههای درونزای رشد بوده که

عملکرد ارقام زیتون در باغهای زیتون از اهميت بسيار

در اکثر گياهان حضـور دارد و امروزه به عنوان تعدیل-

زیادی برخوردار ميباشد .هدف از اجرای این پژوهش،

کننده تنشهای محيطي مورداستفاده قرار ميگيرد .این

کاهش اثر تنش آبي با استفاده از محلولپاشي برگي

ترکيب تنظيمکننده بسياری از فرایندهای فيزیولوژیک

اسيد ساليسيليک بر عملکرد و خصوصيات ميوه در سه

مانند باز و بستهشدن روزنهها ،القای گلدهي ،رشد و

رقم تجاری زیتون در شرایط مزرعه بود.

نمو ،سنتز اتيلن است و در تنفس نقش دارد و ميتواند

مواد و روشها

سبب ایجاد تحمل به تنشهای زیستي و غيرزیستي در

پژوهش حاضر در ایستگاه تحقيقات زیتون داالهو

گياهان گردد (هاروات و همکاران 2111؛ راشکين

(طول جغرافيائي  45درجه و  51دقيقه شرقي و عرض

.)1992

جغرافيائي  34درجه و  31دقيقه شمالي و ارتفاع از

وجود شرایط گرم و خشک مناطق پرورش زیتون

سطح دریا  511متر) واقع در استان کرمانشاه ،در سال

در مناطق زیتونخيز (گرم و نيمهگرم) استان کرمانشاه

باغي  1391انجام گرفت .نتایج تجزیه ویژگيهای

باعث شده که در بيولوژی ارقام زیتون موجود در این

فيزیکوشيميایي خاك محل آزمایش در جدول  1آورده

مناطق اخالل ایجاد شده و باعث کاهش ميزان عملکرد

شده است.

ارقام زیتون در این مناطق گردد .دمای باالی منطقه و
تنش آبي در طي مراحل رشد ميوه باعث شده که در آن

جدول -1مشخصات فیزیکي و شیمیایي خاك مورد آزمایش در ایستگاه داالهو(آزمایشگاه خاكشناسي مرکز تحقیقات و
آموزش کشاورزی و منابع طبیعي استان کرمانشاه)
عمق خاك

درصد

(سانتيمتر)

سيلت

)(cm

)(%

)(%

31-1

44

25

321

61-31

31

28

111

درصد شن

پتاسيم

اسيدیته

قابلجذب

فسفر قابلجذب

ازت کل

کربن آلي

کربناتکلسيم

)(ppm

)(%

)(%

)(%

11/81

1/11

1/95

33

1/31

6

1/15

1/21

35

1/51

)(ppm

خاك

این پژوهش از اول اردیبهشتماه سـال بـاغي 1391

درختان زیتون با اسيد ساليسليک در غلظـتهـای صـفر

تا اول آبانماه به صورت آزمـایش فاکتوریـل بـر پایـه

به عنوان شاهد (محلولپاشـي بـا آب) و  1/5و  3ميلـي-

طرح بلوكهای کامل تصادفي با سه تکرار و سه فاکتور

موالر ،در قبل از گلـدهي و قبـل از شـروع رشـد سـریع

(غلظتهای ساليسليک اسيد ،رژیمهـای آبيـاری و ارقـام

ميوه ،انجام گرفت .تيمارهای آبياری شـامل آبيـاری بـه

زیتــون) انجــام گردیــد .دو مرحلــه محلــولپاشــي کامــل

ميزان  111درصد نياز آبي درختان زیتون (شاهد که در
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طول مدت اجرای آزمایش به مقدار  8211/14متر مکعب

درصد رطوبت ميوه در تيمارهای مختلف و ارقام

در هکتار بود) ،آبياری بـه ميـزان  15درصـد نيـاز آبـي

مختلف ثبت گردید .صفات زایشي در ارقام با

درختان زیتون و آبياری به ميزان  51درصـد نيـاز آبـي

استفاده از دیسکریپتور ( (I.O.O.Cاندازهگيری شدند

درختــان زیتــون در طــول فصــل ،بــا سيســتم آبيــاری

( .)I.O.O.C 2112در پایان تجزیه و تحليل دادهها

قطرهای اعمال گردید (فائو .)2118 ،مـواد آزمایشـي ایـن

توسط نرمافزار  SASو مقایسه ميانگينها توسط

تحقيــق درختــان  11ســاله ســه رقــم زیتــون شــامل

آزمون چند دامنهای دانکن انجام گردید.

کنســرواليا ،زرد و آمفــيســيس و هــر واحــد آزمایش ـي
شامل دو درخت بود .اثرات اسيد ساليسليک و تنش آبي

نتایج و بحث

بــر عملکــرد ميــوه و خصوص ـيات ميــوه ارقــام زیتــون

وزن و ابعاد میوه

موردآزمایش ارزیابي شد .مبارزه با علفهـای هـرز بـه

وزن و ابعاد ميوه تحت تاثير رقم ،سطوح

صورت مکانيکي و شيميایي انجام گردید .طوری که بين

ساليسيليک و آبياری در سطح احتمال یک درصد معني-

ردیفها با تراکتور شخم و روی ردیفها بـا علـفکـش

دار گردید (جدول .)2در ارقام زیتون مورد مطالعه ،از

گراماکسون (پاراکوات) با غلظـت  2در هـزار سـمپاشـي

نظر ميزان وزن و ابعاد ميوه ،بيشترین مقدار مربوط به

شد .کليه مراقبتهای زراعي شامل آبياری ،وجين ،کود-

رقم کنسرواليا و کمترین مقدار مربوط به رقم آمفي-

دهي بهطور یکنواخت در مورد همه درختان اجرا شد.

سيس بود (جدول .)3با افزایش غلظت ساليسيليک ميزان

یاداشتبرداریهای صفات عملکردی و ميوه شامل

وزن و ابعاد ميوه نيز افزایش یافت از طرفي تنش

عملکرد ميوه ،وزن ميوه ،ابعاد ميوه (طول و قطر ميوه)

خشکي باعث کاهش وزن و ابعاد ميوه شد(جدول.)3

وزن تر و خشک گوشت ،درصد ماده خشک و
جدول - 2تجزیه واریانس صفات وزن میوه ،طول میوه ،قطر میوه ،وزن تر و خشک گوشت ارقام زیتون
منابع تغيير

ميانگين مربعات

درجه آزادی

تکرار
رقم

2
2

غلظت ساليسيليک اسيد
رژیمآبياری
رقم× غلظت ساليسيليک اسيد

2
2
4

وزن ميوه

طول ميوه

قطر ميوه

وزن تر گوشت

وزن خشک گوشت

1/22
٭٭115/15

1/12
٭٭1/12

1/1
٭٭2/65

1/28
٭٭94/34

1/11
٭٭3/41

٭٭1/63
٭٭15/61
1/12 ns

٭٭1/13
٭٭1/45
1/1114 ns

٭1/11
٭٭1/41
1/12 ns

٭٭1/21
٭٭1/65
1/118 ns

٭٭1/82
٭٭11/55
1/11 ns

رقم× رژیمآبياری
غلظت ساليسيليک اسيد × رژیم-

4
4

1/15 ns
1/11 ns

1/13 ns
1/14 ns

1/115 ns
1/15 ns

1/15 ns
1/13 ns

1/111 ns
1/1118 ns

آبياری
رقم× غلظت ساليسيليک اسيد×
رژیمآبياری

8

1/12 ns

1/12 ns

1/118 ns

1/12 ns

1/1114 ns

خطای آزمایشي
ضریب تغيير(درصد)

52
-

1/18
9/12

1/13
9/41

1/13
13/31

1/18
11/66

1/113
1/95

 * ،nsو ** به ترتيب فاقد تفاوت معنيدار و دارای تفاوت معنيدار در سطح  5و  1درصد مي باشد.

وزن تر و خشک گوشت
وزن تر و خشک گوشت ميوه تحت تاثير اثر رقم،

سطوح ساليسيليک و آبياری در سطح احتمال یک
درصد معنيدار گردید (جدول .)2در ارقام زیتون مورد
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مطالعه ،از نظر ميزان وزن تر و خشک گوشت،

درصد ماده خشک کاهش یافت از طرفي تنش خشکي

بيشترین مقدار مربوط به رقم کنسرواليا و کمترین

باعث افزایش درصد ماده خشک شد (جدول .)5

مقدار مربوط به رقم آمفيسيس بود (جدول .)3با
افزایش غلظت ساليسيليک ميزان وزن تر و خشک

درصد رطوبت میوه

گوشت نيز افزایش یافت .از طرفي تنش خشکي باعث

درصد رطوبت ميوه تحت تاثير اثر رقم ،سطوح
ساليسيليک و آبياری در سطح احتمال یک درصد معني-

کاهش صفات نامبرده گردید (جدول.)3

دار گردید (جدول .)4در ارقام زیتون مورد مطالعه ،از

درصد ماده خشک

نظر ميزان درصد رطوبت ميوه ،بيشترین مقدار مربوط

درصد ماده خشک تحت تاثير اثر رقم ،سطوح

به رقم کنسرواليا و کمترین مقدار مربوط به رقم آمفي-

ساليسيليک و آبياری در سطح احتمال یک درصد معني-

سيس بود (جدول .)5با افزایش غلظت ساليسيليک،

دار گردید (جدول .)4در ارقام زیتون مورد مطالعه ،از

درصد رطوبت ميوه افزایش یافت از طرفي تنش خشکي

نظر ميزان درصد ماده خشک ،بيشترین مقدار مربوط

باعث کاهش درصد رطوبت ميوه شد (جدول.)5

به رقم آمفيسيس و کمترین مقدار مربوط به رقم
کنسرواليا بود (جدول  .)5با افزایش غلظت ساليسيليک

جدول -3مقایسه میانگین اثر رقم ،غلظت سالیسیلیک اسید و رژیم آبیاری بر صفات میوه ارقام زیتون
تيمار

وزن ميوه

طول ميوه

قطر ميوه

وزن تر

وزن خشک

)(g

)(cm

)(cm

گوشت)(g

گوشت)(g

a

a

ارقام زیتون
a

a

a

کنسرواليا

5/31

2/11

1/11

4/83

1/11

زرد

2/41b

1/86b

1/29b

2/14b

1/59b

آمفيسيس

1/62c

1/81b

1/18c

1/29c

1/41c

غلظت سالیسیلیک اسید
صفر

2/96b

1/81b

1/31b

2/53b

1/66b

a

ab

a

a

a

 1/5ميليموالر

3/18

1/95

1/42

2/11

1/11

 3ميليموالر

3/25a

2/11a

1/51a

2/86a

1/13a

a

a

b

a

a

رژیمهای آبیاری
 111درصد

3/84

2/15

1/44

3/34

1/82

 15درصد

3/21b

1/98a

1/55a

2/18b

1/11b

 51درصد

2/33c

1/81 b

1/24c

2/14c

1/56c

ميانگينهای دارای حروف مشترك دارای اختالف آماری معنيدار بر اساس آزمون دانکن نيستند.

نسبت وزن خشک گوشت به هسته
نسبت وزن خشک گوشت به هسته تحت تاثير رقم
در سطح احتمال یک درصد معنيدار گردید (جدول .)4از

نظر نسبت وزن خشک گوشت به هسته ،بيشترین مقدار
مربوط به رقم کنسرواليا بود و کمترین مقدار مربوط به
رقم آمفيسيس بود (جدول.)5
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پایداری عملکرد و ویژگی پومولوژیکی ارقام تجاری زیتون کنسروالیا ،زرد....

جدول -4تجزیه واریانس صفات درصد ماده خشک ،درصد رطوبت میوه ،نسبت وزن خشک گوشت به هسته ،درصد گوشت و
عملکرد میوه در هکتار ارقام زیتون
منابع تغيير

ميانگين مربعات

درجه آزادی
درصد ماده

درصد

نسبت وزن خشک

خشک

رطوبت ميوه

گوشت به هسته

1/11

1/41

155/88

تکرار

2

رقم

2

٭٭

غلظت ساليسيليک اسيد

2

٭٭

131/69

٭٭555/31

٭٭

414/18

رژیمآبياری

2

رقم× غلظت ساليسيليک اسيد

4

ns

3/14

رقم× رژیمآبياری

4

ns

3/11

غلظت ساليسيليک اسيد × رژیم-

4

ns

1/92

ns

3/15

13/25

ns

2/26 ns

2432484
٭٭

519/54

ns

ns

ns

1/31

481/15

1/53

11535198

٭٭135612165

151/84

ns

1/11

921219561

٭٭

28/13 ns

1/29

ns

هکتار

2886/65

1/94

ns

درصد گوشت

٭٭

ns

عملکرد ميوه در

312/39

ns

311551

ns

286145

ns

359111

ns

311551

ns

1/19

ns

1/13

1/16 ns
ns

1/111

ns

1/111

ns

1/12

آبياری
رقم× غلظت ساليسيليک اسيد×

8

ns

ns

146/96

1/32

ns

1/111

رژیمآبياری
خطای آزمایشي

52

5/15

1/91

246/35

315414

1/15

ضریب تغيير(درصد)

-

6/41

29/91

19/51

4/54

21/54

 * ،nsو **به ترتيب فاقد تفاوت معنيدار و دارای تفاوت معنيدار در سطح  5و  1درصد مي باشد.

جدول - 5مقایسه میانگین اثر رقم ،غلظت سالیسیلیک اسید و رژیم آبیاری بر صفات درصد ماده خشک ،درصد رطوبت میوه،
نسبت وزن خشک گوشت به هسته ،درصد گوشت وعملکرد میوه در هکتار ارقام زیتون
تيمار

درصد ماده خشک

درصد

نسبت وزن

درصد

عملکرد ميوه در

رطوبت ميوه

خشک گوشت به

گوشت

-1

هکتار) (kg.ha

هسته
ارقام زیتون
c

a

a

a

a

کنسرواليا

31/16

68/23

3/24

81/12

21181/61

زرد

34/12b

65/91b

2/14a

85/61 a

11184/11b

a

c

b

b

آمفيسيس

39/39

61/61

1/85

c

9232/81

68/51

غلظت سالیسیلیک اسید
صفر

41/15 a

58/94c

2/48a

11/45 a

12145/11b

 1/5ميليموالر

32/69 b

61/31b

2/53a

18/34 a

13863/11a

 3ميليموالر

31/43 c

68/56a

2/82a

85/45a

13891/91a

رژیمهای آبیاری
 111درصد

31/21c

69/18a

2/53ab

81/32a

15166/51a

 15درصد

35/11b

64/22b

2/31b

81/61 a

13448/41b

 51درصد

39/21a

61/81c

2/93a

19/31 a

11284/11c

ميانگينهای دارای حروف مشترك دارای اختالف آماری معنيدار بر اساس آزمون دانکن نيستند.
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درصد گوشت
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شرایط محيطي در واکنش ارقام زیتون به تنش آبي

درصد گوشت تحت تاثير اثر رقم در سطح احتمال

وجود دارد (غالمي و همکاران 2119؛ گلدهمر و

یک درصد معنيدار گردید (جدول .)4در ارقام زیتون

همکاران 1993؛ ماگليليو و همکاران  .)1999دو رقم

مورد مطالعه ،از نظر ميزان درصد گوشت ،بيشترین

زیتوني که به طور گسترده در تونس کاشته ميشوند از

مقدار مربوط به رقم کنسرواليا و رقم زرد بود و

نظر مقاومت در برابر تنش آب متفاوت ميباشند به

کمترین مقدار مربوط به رقم آمفيسيس بود (جدول.)5

نحوی که رقم شماللي نسبت به خشکي مقاوم ،در
حالي که مسکي حساس به خشکي است (انجه و

عملکرد میوه در هکتار

همکاران  .)2119 ،2118 ،2116ارقام گوناگون طيف

عملکرد ميوه در هکتار تحت تاثير اثر ساده رقم،

وسيعي از مکانيزم مقاومت به خشکي را نشان ميدهند

سطوح ساليسيليک و آبياری در سطح احتمال یک

این واکنشها به مرحله فنولوژی آنها ،شدت تنش،

درصد معنيدار گردید (جدول .)4در ارقام زیتون مورد

ژنوتيپ و دیگر عوامل محيطي بستگي دارد (پيرانتوزی

مطالعه ،از نظر ميزان عملکرد ميوه در هکتار ،بيشترین

و همکاران .)2113 ،ارقام مقاوم به تنش خشکي در

مقدار مربوط به رقم کنسرواليا و کمترین مقدار مربوط

زیتون با ویژگيهای خاص مورفولوژیکي نظير

به رقم آمفيسيس بود (جدول .)5با افزایش غلظت

برگهای کوچکتر ،مزوفيل ضخيمتر ،کوتيکولي ضخيم،

ساليسيليک ،عملکرد ميوه در هکتار افزایش یافت از

مخفيماندن روزنهها توسط تریکومها ،قطر کم آوند

طرفي تنش خشکي باعث کاهش عملکرد ميوه در هکتار

چوبي ،سيستم ریشه فشرده و نزدیک به تنه ،تغيير

شد (جدول.)5

االستيسيته دیواره سلولي سبب کنترل تعرق و کاهش

با توجه به نتایج بدستآمده صفات ميوه اندازهگيری

هدایت بخار آب داخلي ميشوند (چارتزوالکيس و

شده در سه رقم زیتون بسته به نوع رقم با همدیگر

همکاران  .)1999عالوه بر سازگاریهای مورفولوژیکي

متفاوت ميباشند .واکنش ارقام زیتون به تنش خشکي،

ارقام مقاوم درخت زیتون با کاهش پتانسيل آبي بافتها

بستگي به ویژگيهای ژنتيکي دارد .زیتون از نظر تحمل

سيستم گرادیاني خاص را بين برگها و ریشهها به

به خشکي شناختهشده است ،با این حال از نظر پاسخ به

وجود مي آورند و با تنظيم اسمزی و تجمع مواد محلول

کمبود آب در بين ارقام تفاوت وجود دارد .تحت شرایط

(همچون پرولين و گالیسين بتائين) در برگها و

تنش ،انتخاب ارقام متحمل به خشکي برای موفقيت توليد

ریشهها آب را از خاك در پتانسيلي زیر نقطه پژمردگي

تجاری یک مزرعه بسيار بااهميت است .بنابراین،

هم جذب ميکنند (دیچيو و همکاران  .)2116عالوه بر

استفاده از ارقامي که از نظر صفات عملکردی و ميوه

این ،رقم مقاوم درخت زیتون به تنش خشکي با افزایش

دارای صفات مرتبط با مقاومت به خشکي ميباشند

فعاليت

و

جهت توليد و فرآیند انتخاب بسيار مفيد ميباشند

آنتياکسيدانتهای غيرآنزیمي با شرایط خشکي مقابله

(بوساباليدیس و کوفيدیس 2112؛ باسلور و همکاران

ميکند (باسالر و همکاران  .)2116در این تحقيق نيز

2116؛ انجه و همکاران  .)2119در این راستا فرناندز

رقم کنسرواليا با داشتن وزن و ابعاد ميوه ،وزن تر و

( )1991گزارش کرد که عکسالعمل ارقام زیتون به

خشک گوشت ،درصد رطوبت ميوه ،نسبت وزن خشک

کمبود آب به مقدار زیادی به ژنوتيپ گياه بستگي دارد.

گوشت به هسته ،درصد گوشت و عملکرد ميوه در

همچنين گزارشات متعددی در مورد نقش ژنوتيپ و

هکتار بيشتر ،مقاومترین رقم عمل کرد.اصوال

برخي

آنزیمهای

آنتياکسيداني

پایداری عملکرد و ویژگی پومولوژیکی ارقام تجاری زیتون کنسروالیا ،زرد....
ژنوتيپهای مقاوم زیتون بومي مناطق خشک هستند.
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آزمایش نيز ساليسيليک اسيد سبب افزایش در وزن و

اسيد ساليسيليک یا اورتوهيدروکسي بنزوئيک اسيد،

ابعاد ميوه ،وزن تر و خشک گوشت ،رطوبت ميوه،

یک تنظيمکننده رشد دروني از گروه ترکيبات فنلي طبيعي

نسبت وزن خشک گوشت به هسته ،درصد گوشت و

ميباشد که در تنظيم فرآیندهای فيزیولوژی گياه نقش

عملکرد ميوه در هکتار در شرایط تنش خشکي گردید.

دارد .القای گلدهي ،رشد و نمو ،سنتز اتيلن ،تاثير در باز

بر اساس جداول تجزیه واریانس و مقایسه

و بستهشدن روزنهها و تنفس از نقشهای مهم اسيد

ميانگينهای بدستآمده بين تيمارهای آبياری از نظر

ساليسيليک به شمار ميروند (راشکين  .)1992اسيد

صفات اندازهگيری شده تفاوت معنيداری وجود داشت.

ساليسيليک در گياهاني که تحت تنش هستند نقش

بهطوری که تيمار آبياری  111درصد باعث افزایش

حفاظتي دارد .این ترکيب سبب افزایش مقاومت به

ميزان عملکرد ،وزن ميوه ،طول ميوه ،قطر ميوه ،وزن تر

تنشهای محيطي مختلف در گياهان از جمله تنش خشکي

گوشت ،وزن خشک گوشت ،درصد رطوبت ميوه

در زیتون شده است .در پژوهشي که بهمنظور بررسي

درختان زیتون گردید .با توجه به نتایج بدستآمده

نقش ساليسيليک اسيد بر تحمل تنش خشکي در زیتون

صفات زایشي اندازهگيری شده در سه رقم زیتون با

انجام گرفت ،نتایج نشان داد که کاربرد این هورمون به

ميزان آب آبياری ارتباط داشته و این افزایش در ميزان

عنوان سيگنال گياهي سبب بهبود فتوسنتز در گياه شده

رشد اندامهای مختلف به علت آب کافي جهت رشد و

و قدرت تحمل تنش در گياه زیتون را باال ميبرد.

تقسيم سلولها ميباشد .به عبارتي گياهاني که تحت

همچنين بریتو و همکاران ( )2118با بررسي نقش

تنش آبي قرار ميگيرند به علت کاهش تورژسانس

کائولين و اسيد ساليسيليک بر تحمل شرایط بيآبي در

سلولي و عدم آب کافي جهت رشد و تقسيم سلولها،

زیتون گزارش کردند که با کاربرد اسيد ساليسيليک و

ميزان رشد و نمو اندامهای مختلف در آنها کاهش

کائولين ميزان عملکرد به ترتيب  12و  91درصد نسبت

ميیابد.

به عدم کاربرد آنها افزایش یافت .کاربرد این تيمارها

در پژوهش حاضر وزن ميوه و ابعاد آن تحت تاثير

تاثير معنيداری بر ویژگيهای کيفي روغن نداشت.

تنش آبياری قرار گرفت که در پژوهشهای متعدد به

محلولپاشي ساليسيليک اسيد بر رقم کردستان

اثبات رسيده است .معموالً تنش خشکي و کمآبياری در

توتفرنگي در شرایط تنش خشکي سبب افزایش محتوای

زیتون منجر به کاهش اندازه ميوه ميگردد .بهطوری که

نسبي آب برگ ،کربوهيدارتهای محلول کل و پرولين

راپوپرت و کاستاگلي ( )2114نشان دادند اعمال تنش

شد (نورمحمدی و همکاران  .)2111برخي محققين علت

بين چهار تا نه هفته بعد از مرحله تمام گل در زیتون

تاثير مثبت ساليسيليک اسيد را بر شاخصهای رشد،

رقم لچينو منجر به کاهش وزن ميوه ،حجم ميوه و تعداد

بهبود فتوسنتز و باالبردن ميزان محتوای نسبي و

سلول شد .برینگور و همکاران ( )2112در بررسي

پتانسيل آب ميدانند (سينگ و یوشا  .)2113برخي

اثرات آبياری در رقم آربکين ،با اعمال هفت تيمار

محققين نيز باور دارند که ساليسيليک اسيد از طریق

آبياری  89 ،11 ،51 ،41 ،25 ،15و  111درصد تبخير و

جلوگيری از اثر منفي تنش اکسيداتيو در غشا و افزایش

تعرق ،در طول فصل رشد ،مشاهده کردند که با افزایش

فتوسنتز و جلوگيری از تجزیه کلروفيل ،جلوگيری از

ميزان آب آبياری ،اندازه ميوه و وزن ميوه به طور

تخریب اکسين و افزایش پرولين و کاهش اکسایش

خطي افزایش یافتند .پژوهشي به منظور مطالعه واکنش

پروتئينها و آنزیمها باعث پایداری غشا و ایجاد تحمل

ارقام بومي و خارجي زیتون به نامهای شتویي،

به شرایط تنش ميشود (نظار و همکاران  .)2115در این

شماللي ،کوراتينا ،پيکوال و مانزانيال در شرایط آب و

غالمی ،ارجی
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هوایي تونس تحت تاثير تنش خشکي شامل مقادیر ،21

ماهيت آنزیم روبيسکو ایجاب ميکند که در شرایط تنش

 51و  111درصد تبخير و تعرق بودند که طي دو سال

خشکي به دليل افزایش تنفس نوری از ميزان

زراعي مورد مطالعه قرار گرفت که در این پژوهش

اسيميالسيون کربندیاکسيد کاسته شود (تایز و زایگر

پارامترهایي مانند تشکيل ميوه ،عملکرد ،ویژگيهای

 .)2116خشکي شدید سبب آسيب به آنزیم روبيسکو و

ميوه و نيز کارایي مصرف آب (نسبت عملکرد به مقدار

ازهمپاشيدن رنگيزههای فتوسنتزی ميشود (باسالر و

آب) برای دو فصل پياپي تعيين گردید .رژیمهای آبياری

همکاران  .)2116از طرف دیگر خشکي سبب کاهش

به طور قابلتوجهي روی تشکيل ميوه و ویژگيهای

پتانسيل آب خاك شده و انتشار عناصر غذایي را بين

ظاهری ميوه (طول ،قطر و وزن ميوه) اثر گذاشتند

محيط خاك و سطح ریشه کند ميسازد و ميزان مواد

(مزگاني و همکاران .)2112

غذایي را با معدنيکردن آنها کم ميکند (فاروق و

در پژوهش حاضر ميوه و ابعاد آن عالوه بر رقم،

همکاران  .)2119خشکي ميزان پروتئينهای جذبکننده

تحت تاثير تنش خشکي قرار گرفتند که در آزمایشهای

مواد غذایي را در ریشه کم ميکند و به فعاليت

قبلي نيز این موضوع به اثبات رسيده است .در آزمایش

آنزیمهای درگير در اسيميالسيون مواد غذایي آسيب

روی رقم زیتون چمليک مشخص شد تاثير تيمارهای

وارد ميکند (راموس و همکاران .)2118

آبياری  51و  111درصد نياز آبي در مقایسه با تيمار

افزایش درصد ماده خشک در تيمارهای تنش

بدون آبياری (دیم) بر صفات وزن ميوه ،قطر ميوه،

خشکي در مقایسه با آبياری کامل نيز ميتواند به

نسبت گوشت به هسته معنيدار بود .بهطوری که در

محتوای آب در سلولها ارتباط داشته باشد (سوفا و

شرایط آبياری  111و  51درصد نسبت به دیم افزایش

همکاران  .)2118گياهان مختلف مکانيسمهای متفاوتي

معنيدار داشتند و از طرفي بين تيمارهای  111درصد و

مانند تغيير در محتوای ترکيبات فيتوشيميایي درون

 51درصد نيز تفاوت معنيدار بود (توپلو و همکاران

سلول ها را برای ایجاد مقاومت به خشکي دارند (بوقلب

.)2119

و محمدی  .)2111بين سه رقم مورد بررسي از لحاظ

کاهش ابعاد ،وزن ،رطوبت و عملکرد ميوه زیتون در پي

ویژگيهای ميوه و هسته اختالف معنيداری وجود دارد

تنش خشکي در این آزمایش به دليل کاهش رشد بوده

که این موضوع سبب واکنش متفاوت این ارقام به

است .به طور کلي کمبود آب اثری منفي بر عملکرد،

تيمارهای آبياری شده است.

وزن خشک گوشت و ميزان روغن دارد ولي بلوغ ميوه

نتایج این پژوهش با نتایج روزکارنس و همکاران

را تسریع ميکند (بارتوليني و همکاران  .)2114با ایجاد

( )2115در مورد افزایش عملکرد ميوه و درصد رطوبت

تنش خشکي محتوای آب گياه کم ميشود فشار

ميوه در اثر افزایش ميزان آب آبياری ،با نتایج برینگور

تورژسانس از روی دیواره سلولي برداشته ميشود و

و همکاران ( ،)2112مزگاني و همکاران ( )2112در مورد

کاهش تقسيم و بزرگشدن سلول روی ميدهد و همين

افزایش ابعاد ميوه و وزن آن با افزایش ميزان آب

مسئله منطقه فعال فتوسنتزی را محدود ميسازد و

آبياری مطابقت دارد.

سبب کاهش فتوسنتز کل کنوپي ميگردد (تایز و زایگر

بهطورکلي نتایج این تحقيق نشان داد که ارقام

 .)2116طي تنش خشکي منافذ روزنهای کاهش ميیابند

زیتون موردآزمایش واکنشهای متفاوتي نسبت به

و فشردگي مزوفيلي باال ميرود که این عوامل تامين

تيمارهای ساليسيليک اسيد و آبياری داشتند .از آنجایي

دیاکسيدکربن را برای مکانهای اسيميالسيون کربن

که هدف از این تحقيق بررسي اثرات سطوح مختلف

محدود ميکند (توماس و همکاران  .)2113از طرفي

ساليسيليک اسيد و آبياری روی سه رقم زیتون و
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منظور تعدیل تنش خشکي در ارقام زیتون از اسيد

معرفي متحملترین آنها و یافتن ارقام دارای پتانسيل

. ميليموالر استفاده گردد3 ساليسيليک با غلظت

 نتایج بدستآمده نشان،باالتر از نظر رشد زایشي بود
داد که رقم کنسرواليا از نظر ميزان عملکرد و صفات

سپاسگزاری

 همچنين نتایج این.ميوه وضعيت مناسبتری داشت

این پژوهش حاصل نتایج پروژه تحقيقاتي بررسي

آزمایش نشان داد که تحت تنش خشکي پارامترهای

،اثر ساليسليک اسيد و تنش آبي بر ویژگيهای رویشي

عملکردی ارقام زیتون کاهش یافت در حالي که این

پومولوژیکي و عملکرد برخي ارقام زیتون به شماره

پارامترها در ارقام تيمارشده با اسيد ساليسيليک نسبت

، سازمان تحقيقات2-55-33-126-911251 مصوب

به ارقام تيمار نشده در شرایط تنش کمآبي از مقادیر

 بدین وسيله از.آموزش و ترویج کشاورزی ميباشد

 همچنين مشخص شد که در.باالتری برخوردار بودند

همکاران ایستگاه تحقيقات زیتون داالهو بهویژه آقایان

 ميليموالر اسيد3 ارقام تحت تنش آبياری تيمار

مهندس ترابي و پيرمرادی به خاطر کمک در انجام

ساليسيليک سبب بهبود و افزایش پارامترهای عملکردی

.آزمایش تشکر و قدرداني ميشود

 لذا پيشنهاد ميگردد که به،در طي تنش خشکي گردید
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