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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. 
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 چکیده

ویژگي پومولوژیکي  و پایداری عملکردبر  سيد تحت تنش آبيساليسليک ا يپاشاثرات محلول يبه منظور بررس اهداف: 

فاکتوریل در قالب  شیبه صورت آزما يکرمانشاه، پژوهشایستگاه تحقيقات زیتون داالهو استان  در تونیارقام ز يبرخ

قام و ار های آبياریاسيد، رژیم ساليسليک یهافاکتور )غلظت سهتکرار و  سههای کامل تصادفي با طرح پایه بلوك

  اجرا گردید. 1391باغي سال  در (تونیز

 

ذهاب انجام گرفت. این منطقه دارای در ایستگاه تحقيقات زیتون داالهو شهرستان سرپل پژوهش حاضر : هامواد و روش

دقيقه شمالي است. ارتفاع آن از سطح  31درجه و  34دقيقه شرقي و عرض جغرافيائي  51درجه و  45طول جغرافيائي 

 زرد ،کنسرواليارقم از ارقام زیتون شامل ارقام  سهساله  11 درختان قيتحق نیا يشیمواد آزما. باشدمتر مي 511دریا 

 به عنوان شاهد صفرهای در غلظت اسيد ساليسليکبا  تونیپاشي کامل درختان زدو مرحله محلول .بودند سيسآمفيو

گردید. تيمارهای ، انجام ي و قبل از شروع رشد سریع ميوهقبل از گلده، در موالرميلي 3و  5/1 ،با آب( يپاش)محلول

درصد نياز آبي درختان  15درصد نياز آبي درختان زیتون )شاهد(، آبياری به ميزان  111 آبياری شامل آبياری به ميزان

هر  گردید. اعمال یاقطرهدرصد نياز آبي درختان زیتون در طول فصل، با سيستم آبياری  51زیتون و آبياری به ميزان

 در همه تيمارها اعمال شد. کسانیطور هدرختان ب از یمراقبت و نگهدار اتيعمل بود.درخت  دوشامل  يشیواحد آزما

وزن تر و خشک  ،(وهي)طول و قطر م وهيابعاد م وه،يشامل وزن م پومولوژیکيصفات  عملکرد ميوه و هایبردارییاداشت

 یمارهايدر ت نسبت وزن خشک گوشت به هسته و درصد گوشت ،وهيرطوبت م درصد ،گوشت، درصد ماده خشک

  .گردید مختلف و ارقام مختلف ثبت

 

قبل از در دو مرحله رشدی  موالرميلي 3 غلظت درپاشي ساليسيليک اسيد محلول نتایج این پژوهش نشان داد که :هایافته

تنش آبي در ارقام زیتون مورد مطالعه گردید. ارقام زیتون باعث تعدیل اثرات  گلدهي و قبل از شروع رشد سریع ميوه
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 کيلوگرم در هکتار  91/13891ميزان عملکرد ميوه در هکتار به ميزان ترینبيشگرم و  25/3ميزان وزن ميوه با  ترینبيش

ترین وزن و ابعاد ميوه، وزن تر و خشک گوشت، درصد رطوبت ميوه، نسبت بيشميلي موالر حاصل گردید.   3در غلظت 

ترین مقدار این صفات در خشک گوشت به هسته، درصد گوشت و عملکرد ميوه در هکتار در رقم کنسرواليا و کم وزن

سيس مشاهده شد. با مصرف ساليسيليک اسيد بر ميزان وزن و ابعاد ميوه، وزن تر و خشک گوشت، درصد رقم آمفي

ان این صفات کاست. تنها درصد ماده خشک در رطوبت ميوه و عملکرد ميوه در هکتار افزوده شد و تنش خشکي از ميز

ترین و رقم کنسراليا سيس دارای بيششرایط کاربرد ساليسيليک اسيد کاهش و در تنش خشکي افزایش یافت. رقم آمفي

رقم زیتون با  سه ه درگيری شداندازه صفات زایشيآمده توجه به نتایج بدستترین مقدار ماده خشک بودند. با دارای کم

 ن آب آبياری ارتباط داشتند.ميزا

 

که رقم کنسرواليا با کاهش ميزان واکنش ارقام به تنش آبياری پایين متفاوت بوده به طوری در این پژوهش، :گیرینتیجه

 آب آبياری، پایداری عملکرد باالیي داشت.

 

 برگي  پاشيمحلول، زیتون پایداری عملکرد،ارقام، ، آبياری: کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

 بومي سبز یکي از درختان هميشه زیتون، درخت     

 ، در مناطقتابستان فصل در مدیترانه است، منطقه

 درجه با همراه آب کمبود معرض در اغلب خيز،زیتون

 اگرچه. گيردقرار مي زیاد نور شدت و باال حرارت

 نامساعد محيطي شرایط با خوبي به درخت زیتون

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

 و گياه رشد شده و استفاده دفاعي هایمکانيسم

  .(2121غالمي و همکاران ) یابدآن کاهش مي وریبهره

کمبود آب و تنش خشکي ناشي از آن یکي از      

ترین عوامل محدودکننده توليد محصوالت مهم

کشاورزی در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير کشور 

به  زیادیهای الي هر ساله خسارتخشکسباشد. مي

محصوالت زراعي و باغي در جهان باالخص ایران که 

به عنوان کشوری خشک و نيمه خشک محسوب 

اگرچه برای مقابله با خشکي در  نماید.وارد مي ،گرددمي

درختان ميوه راهکارهای مختلفي پيشنهاد شده است که 

و )غالمي هر یک بنوبه خود کارایي موثر را دارند

های رشد یکي (، استفاده از تنظيم کننده2119همکاران 

های محيطي از از راهکارهای موثر در مقابله با تنش

 جمله خشکي و گرماست

 عملکردهای تنظيم با گياهان در اسيد ساليسيليک     

 دفاعي هایمکانيسم در بيوشيميایي و فيزیولوژیکي

 عوامل به گياه مقاومت بر متنوعي اثرات و دارد نقش

 دفاعي سيستم سازیفعال. زیستي و غير زیستي دارد

سنتز  ثانویه، هایمتابوليت توليد اکسيداني،آنتي

 حفظ و معدني مواد وضعيت سازیبهينه ها،اسموالیت

های از نقش رشد و فتوسنتز بين مناسب تعادل

باشد که به تحمل شرایط ساليسيليک اسيد در گياهان مي

 (.2115و همکاران  رنظ)کند. تنش کمک مي

 نشان داد که( 2118بریتو و همکاران )نتایج پژوهش      

زیتون تحت تنش  درختانتيمار ساليسيليک اسيد در 

ها، بهبود فتوسنتز، خشکي سبب افزایش تجمع اسموالیت

افزایش محتوای رطوبت نسبي و کلروفيل شده و از این 

داد. طریق تحمل گياه نسبت به شرایط تنش را افزایش 

شده است که تجمع ترکيبات فنلي در  همچنين گزارش

تواند به گياهان با استفاده از تيمار ساليسيليک اسيد مي

خان و تحمل شرایط تنش توسط گياه کمک کند )

بنابراین کاهش آثار منفي تنش خشکي (. 2115 همکاران
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و افزایش عملکرد گياهان با استفاده از تيمارهای 

بودن این تيمارها در مؤثر دهندهاننشساليسيليک اسيد 

 باشد.افزایش تحمل تنش در گياهان مي

ـ 2 اسيد ساليسيليک با نام شـيـمـيـائـي     

هيـدروکـسـي بنزوئيک اسيد، یـک تـرکيـب فـنـلـي 

زای رشد بوده که های درونکنندهطـبـيـعـي و از تنظيم

-دیلدر اکثر گياهان حضـور دارد و امروزه به عنوان تع

این . گيرداستفاده قرار ميهای محيطي موردکننده تنش

های فيزیولوژیک کننده بسياری از فرایندترکيب تنظيم

ها، القای گلدهي، رشد و شدن روزنهمانند باز و بسته

تواند و در تنفس نقش دارد و مياست نمو، سنتز اتيلن 

در  زیستيو غير زیستيهای سبب ایجاد تحمل به تنش

راشکين  ؛2111 ن گردد )هاروات و همکارانگياها

1992.) 

مناطق پرورش زیتون  شرایط گرم و خشکوجود      

ه  استان کرمانشا گرم(خيز )گرم و نيمهمناطق زیتون در

باعث شده که در بيولوژی ارقام زیتون موجود در این 

مناطق اخالل ایجاد شده و باعث کاهش ميزان عملکرد 

ناطق گردد. دمای باالی منطقه و ارقام زیتون در این م

تنش آبي در طي مراحل رشد ميوه باعث شده که در آن 

ها به حداکثر رشد نرسيده و از طرفي ميزان ميوه

با توجه به شرایط  عملکرد در ارقام زیتون پایين باشد.

-مناطق زیتون گرم و خشک مناطق پرورش زیتون در

سيليک و بررسي اثرات اسيد سالياستان کرمانشاه  خيز

تنش آبي در درختان زیتون و نيز افزایش و پایداری 

از اهميت بسيار زیتون  هایباغعملکرد ارقام زیتون در 

 ،هدف از اجرای این پژوهش .باشدزیادی برخوردار مي

پاشي برگي کاهش اثر تنش آبي با استفاده از  محلول

اسيد ساليسيليک بر عملکرد و خصوصيات ميوه در سه 

 ی زیتون در شرایط مزرعه بود.رقم تجار
 

 هامواد و روش

 در ایستگاه تحقيقات زیتون داالهو پژوهش حاضر      

دقيقه شرقي و عرض  51درجه و  45طول جغرافيائي )

ارتفاع از و  دقيقه شمالي 31درجه و  34جغرافيائي 

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

 هایویژگيتایج تجزیه نانجام گرفت.  1391باغي 

آورده  1ل آزمایش در جدول حفيزیکوشيميایي خاك م

 شده است.

 

و  مرکز تحقیقات شناسيخاك)آزمایشگاه داالهومورد آزمایش در ایستگاه مشخصات فیزیکي و شیمیایي خاك  -1جدول

 (کرمانشاهو منابع طبیعي استان   کشاورزی آموزش

خاك  عمق

 متر()سانتي

(cm) 

درصد

 تلسي

(%) 

 نش درصد

(%) 

پتاسيم 

 جذبقابل

(ppm) 

 جذبقابلفسفر 

(ppm) 
 کل ازت

(%) 
 آلي کربن

(%) 
 کربناتکلسيم

(%) 

 تهسيدیا

 خاك

 

1-31  44 25 321 18/11  11/1  59/1  33 13/1  

31-61  31 28 111 6 15/1  21/1  35 15/1  

 

 1391بـاغي   ماه سـال اول اردیبهشت از این پژوهش     

آزمـایش فاکتوریـل  بـر پایـه      صورت به ماهاول آبانتا 

فاکتور  سهتکرار و  سهبا  های کامل تصادفيطرح بلوك

و ارقـام   هـای آبيـاری  اسيد، رژیم ساليسليک یها)غلظت

پاشــي کامــل . دو مرحلــه محلــولگردیــد( انجــام تــونیز

 صـفر هـای  در غلظـت  اسيد ساليسليکبا  تونیدرختان ز

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

ل از گلـدهي و قبـل از شـروع رشـد سـریع      قب، در موالر

گرفت. تيمارهای آبياری شـامل آبيـاری بـه    ، انجام ميوه

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

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

درصـد نيـاز آبـي     51 تان زیتون و آبياری به ميزاندرخ

ــاری    ــا سيســتم آبي ــون در طــول فصــل، ب ــان زیت درخت

 نیـ ا يشـ یمـواد آزما . (2118فائو، ) اعمال گردید یاقطره

ــتحق ــان  قي ــاله  11درخت ــهس ــامل    س ــون ش ــم زیت رق

 يشــیهــر واحــد آزما ســيس وزرد و آمفــي ،کنســرواليا

يک و تنش آبي اسيد ساليسل اثرات بود.درخت  دوشامل 

 تــونیارقــام ز ميــوه اتيخصوصــعملکــرد ميــوه و بــر 

هـای هـرز بـه    مبارزه با علف .ارزیابي شد شیآزمامورد

که بين  طوریانجام گردید. صورت مکانيکي و شيميایي 

کـش  ها بـا علـف  ها با تراکتور شخم و روی ردیفردیف

 پاشـي در هـزار سـم   2)پاراکوات( با غلظـت   گراماکسون

-های زراعي شامل آبياری، وجين، کودراقبتکليه م .شد

   طور یکنواخت در مورد همه درختان اجرا شد.دهي به

شامل  عملکردی و ميوه صفاتهای بردارییاداشت     

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

 وزن تر و خشک گوشت، درصد ماده خشک و 

و ارقام مختلف  یمارهايدر ت رطوبت ميوه درصد

 گردید. صفات زایشي در ارقام با مختلف ثبت 

 ندشد گيریاندازهI.O.O.C) )استفاده از دیسکریپتور 

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

ها توسط و مقایسه ميانگين SASافزار توسط نرم

 ای دانکن انجام گردید.آزمون چند دامنه

 

 نتایج و بحث

 وزن و ابعاد میوه

وزن و ابعاد ميوه تحت تاثير رقم، سطوح      

-ساليسيليک و آبياری در سطح احتمال یک درصد معني

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

مقدار مربوط به  ترینبيشنظر ميزان وزن و ابعاد ميوه، 

-مربوط به رقم آمفي مقدار ترینکمو  رقم کنسرواليا

با افزایش غلظت ساليسيليک ميزان (. 3)جدولبود  سيس

وزن و ابعاد ميوه نيز افزایش یافت از طرفي تنش 

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

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

 تميانگين مربعا منابع تغيير             درجه آزادی
 وزن  خشک گوشت وزن  تر گوشت قطر ميوه طول ميوه وزن ميوه

 11/1 28/1 1/1 12/1 22/1 2 تکرار
 41/3٭٭ 34/94٭٭ 65/2٭٭ 12/1٭٭ 15/115٭٭ 2 رقم

 13/1٭٭ 82/1٭٭ 21/1٭٭ 11/1٭ 63/1٭٭ 2 غلظت ساليسيليک اسيد
 45/1٭٭ 55/11٭٭ 65/1٭٭ 41/1٭٭ 61/15٭٭ 2 آبياریرژیم

 ns 12/1 ns 12/1 ns 118/1 ns 11/1 ns 1114/1 4 ساليسيليک اسيدغلظت × رقم
 ns 15/1 ns 13/1 ns 115/1 ns 15/1 ns 111/1 4 آبياریرژیم× رقم

-رژیم× غلظت ساليسيليک اسيد 

 آبياری
4 ns 11/1 ns 14/1 ns 15/1 ns 13/1 ns 1118/1 

× غلظت ساليسيليک اسيد× رقم
 آبياریرژیم

8 ns 12/1 ns 12/1 ns 118/1 ns 12/1 ns 1114/1 

 113/1 18/1 13/1 13/1 18/1 52 خطای آزمایشي
 95/1 66/11 31/13 41/9 12/9 - ضریب تغيير)درصد(

ns ،*  مي باشد. درصد 1و  5دار در سطح دار و دارای تفاوت معنيبه ترتيب فاقد تفاوت معني **و 

 

 وزن تر و خشک گوشت

تحت تاثير اثر رقم،  هميو وزن تر و خشک گوشت     

سطوح ساليسيليک و آبياری در سطح احتمال یک 

(. در ارقام زیتون مورد 2گردید )جدول داردرصد معني
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مطالعه، از نظر ميزان وزن تر و خشک گوشت، 

 ترینکمو  مقدار مربوط به رقم کنسرواليا ترینبيش

(. با 3)جدولبود  سيسمربوط به رقم آمفي مقدار

اليسيليک ميزان وزن تر و خشک افزایش غلظت س

کي باعث از طرفي تنش خش .گوشت نيز افزایش یافت

 (.3)جدولکاهش صفات نامبرده گردید 

 

 درصد ماده خشک

درصد ماده خشک تحت تاثير اثر رقم، سطوح      

-ساليسيليک و آبياری در سطح احتمال یک درصد معني

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

ترین مقدار مربوط نظر ميزان درصد ماده خشک، بيش

مربوط به رقم  ترین مقدارو کم سيسبه رقم آمفي

(. با افزایش غلظت ساليسيليک 5)جدول بود  کنسرواليا

درصد ماده خشک کاهش یافت از طرفي تنش خشکي 

 (.5باعث افزایش درصد ماده خشک شد )جدول 

 

 درصد رطوبت میوه

ميوه تحت تاثير اثر رقم، سطوح درصد رطوبت      

-ساليسيليک و آبياری در سطح احتمال یک درصد معني

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

ترین مقدار مربوط نظر ميزان درصد رطوبت ميوه، بيش

-مربوط به رقم آمفي ترین مقدارو کم به رقم کنسرواليا

ساليسيليک، (. با افزایش غلظت 5)جدولبود  سيس

درصد رطوبت ميوه افزایش یافت از طرفي تنش خشکي 

 (.5باعث کاهش درصد رطوبت ميوه شد )جدول

 

 

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

 وزن ميوه تيمار
(g) 

 طول ميوه
(cm) 

 قطر ميوه
(cm) 

وزن  تر 

 (g)گوشت

شک وزن  خ

 (g)گوشت

  ارقام زیتون

 5/31a 2/11a 1/11a 4/83a 1/11a کنسرواليا

 2/41b 1/86b 1/29b 2/14b 1/59b زرد

 1/62c 1/81b 1/18c 1/29c 1/41c سيسآمفي

  غلظت سالیسیلیک اسید

 2/96b 1/81b 1/31b 2/53b 1/66b صفر

 3/18a 1/95ab 1/42a 2/11a 1/11a موالرميلي 5/1

 3/25a 2/11a 1/51a 2/86a 1/13a رموالميلي 3

  ی آبیاریهارژیم

 3/84a 2/15a 1/44b 3/34a 1/82a درصد 111

 3/21b 1/98a 1/55a 2/18b 1/11b درصد 15

 2/33c 1/81 b 1/24c 2/14c 1/56c درصد 51

دار بر اساس آزمون دانکن نيستند.های دارای حروف مشترك دارای اختالف آماری معنيميانگين  

 

 نسبت وزن خشک گوشت به هسته 

رقم  نسبت وزن خشک گوشت به هسته تحت تاثير     

(. از 4گردید )جدول داردر سطح احتمال یک درصد معني

ترین مقدار نظر نسبت وزن خشک گوشت به هسته، بيش

کمترین مقدار مربوط به  مربوط به رقم کنسرواليا بود و

 (.5بود )جدول سيسمفيرقم آ
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 و ، نسبت وزن خشک گوشت به هسته، درصد گوشتصفات درصد ماده خشک، درصد رطوبت میوه تجزیه واریانس -4جدول

 ارقام زیتون عملکرد میوه در هکتار

 ميانگين مربعات درجه آزادی       منابع تغيير  

درصد ماده 

 خشک

درصد 

 رطوبت ميوه

نسبت وزن خشک 

 گوشت به هسته

وه در عملکرد مي درصد گوشت

 هکتار

 11/1 2432484 88/155 41/1 11/1 2 تکرار

 ns 19/1 921219561٭٭ 65/2886٭٭ 25/13٭٭ 18/414٭٭ 2 رقم

 ns 13/1 11535198٭٭ ns 94/1 ns 54/519 69/131٭٭ 2 غلظت ساليسيليک اسيد

 ns 16/1 135612165٭٭ ns 26/2 ns 13/28 31/555٭٭ 2 آبياریرژیم

 ns 14/3 ns 29/1 ns 84/151 ns311551 ns 111/1 4 اسيدغلظت ساليسيليک × رقم

 ns 11/3 ns31/1 ns15/481 ns286145 ns 111/1 4 آبياریرژیم× رقم

-رژیم× غلظت ساليسيليک اسيد 

 آبياری

4 ns 92/1 ns 53/1 ns 39/312 ns359111 ns 12/1 

× غلظت ساليسيليک اسيد× رقم

 آبياریرژیم

8 ns 15/3 ns32/1 ns96/614 ns311551 ns 111/1 

 15/1 315414 35/246 91/1 15/5 52 خطای آزمایشي

 54/21 54/4 51/19 91/29 41/6 - ضریب تغيير)درصد(

ns ،*  مي باشد. درصد 1و  5دار در سطح دار و دارای تفاوت معنيبه ترتيب فاقد تفاوت معني**و 

 

 درصد ماده خشک، درصد رطوبت میوه،و رژیم آبیاری بر صفات مقایسه میانگین اثر رقم، غلظت سالیسیلیک اسید  - 5جدول

  عملکرد میوه در هکتار ارقام زیتونو نسبت وزن خشک گوشت به هسته، درصد گوشت

درصد  درصد ماده خشک تيمار

 رطوبت ميوه

نسبت وزن 

خشک گوشت به 

 هسته

درصد 

 گوشت

عملکرد ميوه در 

 ha.(kg-1(هکتار

  ارقام زیتون

 31/16c 68/23a 3/24a 81/12a 21181/61a کنسرواليا

 34/12b 65/91b 2/14a 85/61 a 11184/11b زرد

 39/39a 61/61c 1/85b 68/51 b 9232/81c سيسآمفي

  غلظت سالیسیلیک اسید

 a 58/94c 2/48a 11/45 a 12145/11b 41/15 صفر

 b 61/31b 2/53a 18/34 a 13863/11a 32/69 موالرميلي 5/1

 c 68/56a 2/82a 85/45a 13891/91a 31/43 رموالميلي 3

  ی آبیاریهارژیم

 31/21c 69/18a 2/53ab 81/32a 15166/51a درصد 111

 35/11b 64/22b 2/31b 81/61 a 13448/41b درصد 15

 39/21a 61/81c 2/93a 19/31 a 11284/11c درصد 51

ار بر اساس آزمون دانکن نيستند.دهای دارای حروف مشترك دارای اختالف آماری معنيميانگين  
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 درصد گوشت

درصد گوشت تحت تاثير اثر رقم در سطح احتمال      

(. در ارقام زیتون 4گردید )جدول داریک درصد معني

 ترینبيشمورد مطالعه، از نظر ميزان درصد گوشت، 

و رقم زرد بود و  مقدار مربوط به رقم کنسرواليا

 (. 5)جدول بود سيسمربوط به رقم آمفي مقدار ترینکم

 

 عملکرد میوه در هکتار 

رقم،  ساده تاثير اثرتحت عملکرد ميوه در هکتار      

سطوح ساليسيليک و آبياری در سطح احتمال یک 

(. در ارقام زیتون مورد 4گردید )جدول داردرصد معني

 ترینبيشمطالعه، از نظر ميزان عملکرد ميوه در هکتار، 

مربوط  مقدار ترینکم و مقدار مربوط به رقم کنسرواليا

(. با افزایش غلظت 5)جدولبود  سيسبه رقم آمفي

ساليسيليک، عملکرد ميوه در هکتار افزایش یافت از 

طرفي تنش خشکي باعث کاهش عملکرد ميوه در هکتار 

 (.5شد )جدول

گيری اندازه صفات ميوهآمده توجه به نتایج بدستبا      

قم با همدیگر بسته به نوع ر زیتونسه رقم  ه درشد

واکنش ارقام زیتون به تنش خشکي،  باشند.ميمتفاوت 

تحمل از نظر زیتون های ژنتيکي دارد. بستگي به ویژگي

پاسخ به از نظر ، با این حال شده استشناختهبه خشکي 

 تحت شرایط .تفاوت وجود دارددر بين ارقام  کمبود آب

ليد توبه خشکي برای موفقيت  متحملانتخاب ارقام  ،تنش

بنابراین،  .اهميت استبسيار با تجاری یک مزرعه

 از نظر صفات عملکردی و ميوهکه  ارقامياستفاده از 

باشند ميصفات مرتبط با مقاومت به خشکي دارای 

باشند ميبسيار مفيد  انتخابیند آو فر توليد جهت

و همکاران  باسلور ؛2112 کوفيدیس و بوساباليدیس)

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

العمل ارقام زیتون  به ( گزارش کرد که عکس1991)

. کمبود آب به مقدار زیادی به ژنوتيپ گياه بستگي دارد

ی در مورد نقش ژنوتيپ و دهمچنين گزارشات متعد

شرایط محيطي در واکنش ارقام زیتون به تنش آبي 

گلدهمر و  ؛2119 )غالمي و همکاران وجود دارد

دو رقم . (1999ماگليليو و همکاران  ؛1993ن اهمکار

شوند از ميدر تونس کاشته  به طور گسترده ي کهزیتون

باشند به ميدر برابر تنش آب متفاوت  نظر مقاومت

در  ،مقاومبه خشکي شماللي نسبت رقم  نحوی که 

و  انجه)است حساس به خشکي  مسکي حالي که

ناگون طيف ارقام گو  (.2119، 2118، 2116 همکاران

دهند انيزم مقاومت به خشکي را نشان ميوسيعي از مک

ها، شدت تنش، ها به مرحله فنولوژی آناین واکنش

ژنوتيپ و دیگر عوامل محيطي بستگي دارد )پيرانتوزی 

م به تنش خشکي در (. ارقام مقاو2113و همکاران، 

های خاص مورفولوژیکي نظير زیتون با ویژگي

تر، کوتيکولي ضخيم، ، مزوفيل ضخيمترکوچک هایبرگ

ها، قطر کم آوند ها توسط تریکومماندن روزنهمخفي

، سيستم ریشه فشرده و نزدیک به تنه، تغيير يچوب

ق و کاهش االستيسيته دیواره سلولي سبب کنترل تعر

چارتزوالکيس و شوند )هدایت بخار آب داخلي مي

لوژیکي های مورفو(. عالوه بر سازگاری1999همکاران 

ا هزیتون با کاهش پتانسيل آبي بافت م مقاوم درختاقار

ها به ها و ریشهسيستم گرادیاني خاص را بين برگ

آورند و با تنظيم اسمزی و تجمع مواد محلول وجود مي

ها و پرولين و گالیسين بتائين( در برگ)همچون 

دگي ها آب را از خاك در پتانسيلي زیر نقطه پژمرریشه

(. عالوه بر 2116دیچيو و همکاران د )نکنهم جذب مي

شکي با افزایش این، رقم مقاوم درخت زیتون به تنش خ

اکسيداني و های آنتيفعاليت برخي آنزیم

رآنزیمي با شرایط خشکي مقابله غي یهااکسيدانتآنتي

در این تحقيق نيز  (.2116باسالر و همکاران کند )مي

د ميوه، وزن تر و رقم کنسرواليا با داشتن وزن و ابعا

خشک گوشت، درصد رطوبت ميوه، نسبت وزن خشک 

گوشت به هسته، درصد گوشت و عملکرد ميوه در 

اصوال ترین رقم عمل کرد.تر، مقاومهکتار بيش
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 های مقاوم زیتون بومي مناطق خشک هستند.ژنوتيپ

هيدروکسي بنزوئيک اسيد، اسيد ساليسيليک یا اورتو     

دروني از گروه ترکيبات فنلي طبيعي کننده رشد یک تنظيم

های فيزیولوژی گياه نقش باشد که در تنظيم فرآیندمي

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

های مهم اسيد ها و تنفس از نقششدن روزنهو بسته

(. اسيد 1992کين شراد )نروساليسيليک به شمار مي

حت تنش هستند نقش ساليسيليک در گياهاني که ت

حفاظتي دارد. این ترکيب سبب افزایش مقاومت به 

ن از جمله تنش خشکي های محيطي مختلف در گياهاتنش

بررسي  منظوردر پژوهشي که به .استدر زیتون شده 

نقش ساليسيليک اسيد بر تحمل تنش خشکي در زیتون 

کاربرد این هورمون به  انجام گرفت، نتایج نشان داد که

سيگنال گياهي سبب بهبود فتوسنتز در گياه شده عنوان 

برد. مل تنش در گياه زیتون را باال ميو قدرت تح

( با بررسي نقش 2118همچنين بریتو و همکاران )

آبي در اسيد ساليسيليک بر تحمل شرایط بيکائولين و 

زیتون گزارش کردند که با کاربرد اسيد ساليسيليک و 

درصد نسبت  91و  12يب کائولين ميزان عملکرد به ترت

. کاربرد این تيمارها به عدم کاربرد آنها افزایش یافت

 های کيفي روغن نداشت.داری بر ویژگيتاثير معني

پاشي ساليسيليک اسيد بر رقم کردستان محلول

فرنگي در شرایط تنش خشکي سبب افزایش محتوای توت

های محلول کل و پرولين نسبي آب برگ، کربوهيدارت

(. برخي محققين علت 2111ورمحمدی و همکاران شد )ن

های رشد، تاثير مثبت ساليسيليک اسيد را بر شاخص

بهبود فتوسنتز و باالبردن ميزان محتوای نسبي و 

(. برخي 2113دانند )سينگ و یوشا پتانسيل آب مي

محققين نيز باور دارند که ساليسيليک اسيد از طریق 

يو در غشا و افزایش جلوگيری از اثر منفي تنش اکسيدات

فتوسنتز و جلوگيری از تجزیه کلروفيل، جلوگيری از 

تخریب اکسين و افزایش پرولين و کاهش اکسایش 

ها باعث پایداری غشا و ایجاد تحمل ها و آنزیمپروتئين

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

آزمایش نيز ساليسيليک اسيد سبب افزایش در وزن و 

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

نسبت وزن خشک گوشت به هسته، درصد گوشت و 

 عملکرد ميوه در هکتار در شرایط تنش خشکي گردید.

ر اساس جداول تجزیه واریانس و مقایسه ب     

ی آبياری از نظر هاتيمارآمده بين های بدستميانگين

داشت. وجود  داریمعني تفاوت گيری شدهصفات اندازه

درصد باعث افزایش  111که تيمار آبياری طوری به

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

گوشت، وزن خشک گوشت، درصد رطوبت ميوه 

آمده توجه به نتایج بدستبا  زیتون گردید. درختان

رقم زیتون با  سه در هگيری شداندازه صفات زایشي

تباط داشته و این افزایش در ميزان ميزان آب آبياری ار

های مختلف به علت آب کافي جهت رشد و رشد اندام

باشد. به عبارتي گياهاني که تحت ها ميتقسيم سلول

گيرند به علت کاهش تورژسانس ميتنش آبي قرار 

ها، سلولي و عدم آب کافي جهت رشد و تقسيم سلول

هش های مختلف در آنها کاميزان رشد و نمو اندام

   .یابدمي

در پژوهش حاضر وزن ميوه و ابعاد آن تحت تاثير      

های متعدد به تنش آبياری قرار گرفت که در پژوهش

آبياری در کم است. معموالً تنش خشکي و هاثبات رسيد

که  طوریگردد. بهزیتون منجر به کاهش اندازه ميوه مي

 ( نشان دادند اعمال تنش2114)راپوپرت و کاستاگلي 

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

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

بررسي در ( 2112برینگور و همکاران )سلول شد. 

آبياری در رقم آربکين، با اعمال هفت تيمار  اثرات

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

که با افزایش  مشاهده کردند  رشد، در طول فصلتعرق، 

 ميزان آب آبياری، اندازه ميوه و وزن ميوه به طور

پژوهشي به منظور مطالعه واکنش . ندیافتخطي افزایش 

های شتویي، نامه ارقام بومي و خارجي زیتون ب

شماللي، کوراتينا، پيکوال و مانزانيال در شرایط آب و 
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، 21مقادیر  هوایي تونس تحت تاثير تنش خشکي شامل

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

زراعي مورد مطالعه قرار گرفت که در این پژوهش 

های مانند تشکيل ميوه، عملکرد، ویژگي يپارامترهای

د به مقدار ميوه و نيز کارایي مصرف آب )نسبت عملکر

آبياری ی هارژیمتعيين گردید.  آب( برای دو فصل پياپي

های توجهي روی  تشکيل ميوه و ویژگيقابلبه طور 

ند ظاهری ميوه )طول، قطر و وزن ميوه( اثر گذاشت

 (.2112 )مزگاني و همکاران

در پژوهش حاضر ميوه و ابعاد آن عالوه بر رقم،      

های گرفتند که در آزمایشتحت تاثير تنش خشکي قرار 

قبلي نيز این موضوع به اثبات رسيده است. در آزمایش 

روی رقم زیتون چمليک مشخص شد تاثير تيمارهای 

درصد نياز آبي در مقایسه با تيمار  111و  51آبياری 

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

که در طوری دار بود. بهنسبت گوشت به هسته معني

درصد نسبت به دیم افزایش  51و  111شرایط آبياری 

درصد و  111بين تيمارهای  دار داشتند و از طرفيمعني

دار بود )توپلو و همکاران درصد نيز تفاوت معني 51

2119 .) 

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

تنش خشکي در این آزمایش به دليل کاهش رشد بوده 

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

بلوغ ميوه دارد ولي  وزن خشک گوشت و ميزان روغن

د با ایجا(. 2114بارتوليني و همکاران کند )را تسریع مي

شود فشار تنش خشکي محتوای آب گياه کم مي

شود و از روی دیواره سلولي برداشته مي تورژسانس

دهد و همين شدن سلول روی ميو بزرگ کاهش تقسيم

و  سازدمنطقه فعال فتوسنتزی را محدود ميمسئله 

گردد )تایز و زایگر ل کنوپي ميسبب کاهش فتوسنتز ک

یابند ميای کاهش (. طي تنش خشکي منافذ روزنه2116

رود که این عوامل تامين و فشردگي مزوفيلي باال مي

های اسيميالسيون کربن کربن را برای مکاناکسيددی

في از طر .(2113توماس و همکاران کند )محدود مي

ر شرایط تنش د کند کهماهيت آنزیم روبيسکو ایجاب مي

نوری از ميزان  خشکي به دليل افزایش تنفس

اکسيد کاسته شود )تایز و زایگر دیاسيميالسيون کربن

ب آسيب به آنزیم روبيسکو و (. خشکي شدید سب2116

باسالر و شود )های فتوسنتزی ميپاشيدن رنگيزههماز

از طرف دیگر خشکي سبب کاهش  .(2116همکاران 

بين  و انتشار عناصر غذایي راپتانسيل آب خاك شده 

و ميزان مواد  سازدمحيط خاك و سطح ریشه کند مي

فاروق و کند )ها کم ميکردن آنغذایي را با معدني

نده کنهای جذب(. خشکي ميزان پروتئين2119همکاران 

کند و به فعاليت مواد غذایي را در ریشه کم مي

سيب يالسيون مواد غذایي آهای درگير در اسيمآنزیم

 (.2118راموس و همکاران کند )وارد مي

افزایش درصد ماده خشک در تيمارهای تنش      

تواند به خشکي در مقایسه با آبياری کامل نيز مي

ها ارتباط داشته باشد )سوفا و محتوای آب در سلول

های متفاوتي (. گياهان مختلف مکانيسم2118همکاران 

وشيميایي درون مانند تغيير در محتوای ترکيبات فيت

ها را برای ایجاد مقاومت به خشکي دارند )بوقلب سلول

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

داری وجود دارد های ميوه و هسته اختالف معنيویژگي

که این موضوع سبب واکنش متفاوت این ارقام به 

 تيمارهای آبياری شده است. 

روزکارنس و همکاران  نتایج این پژوهش با نتایج     

( در مورد افزایش عملکرد ميوه و درصد رطوبت 2115)

ميوه در اثر افزایش ميزان آب آبياری، با نتایج برینگور 

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

افزایش ابعاد ميوه و وزن آن با افزایش ميزان آب 

 آبياری مطابقت دارد.

که ارقام این تحقيق نشان داد  نتایج طورکليبه     

های متفاوتي نسبت به آزمایش واکنشزیتون مورد

داشتند. از آنجایي  تيمارهای ساليسيليک اسيد و آبياری

که هدف از این تحقيق بررسي اثرات سطوح مختلف 

ساليسيليک اسيد و آبياری روی سه رقم زیتون و 
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يل و یافتن ارقام دارای پتانس ترین آنهامتحمل معرفي

نشان آمده نتایج بدست زایشي بود،باالتر از نظر رشد 

و صفات  داد که رقم کنسرواليا از نظر ميزان عملکرد 

همچنين نتایج این  تری داشت.ميوه وضعيت مناسب

مترهای اآزمایش نشان داد که تحت تنش خشکي پار

عملکردی ارقام زیتون کاهش یافت در حالي که این 

شده با اسيد ساليسيليک نسبت ارامترها در ارقام تيمپار

آبي از مقادیر رقام تيمار نشده در شرایط تنش کمبه ا

. همچنين مشخص شد که در ندباالتری برخوردار بود

موالر اسيد ميلي 3ارقام تحت تنش آبياری تيمار 

ساليسيليک سبب بهبود و افزایش پارامترهای عملکردی 

ردد که به گتنش خشکي گردید، لذا پيشنهاد مي در طي

ز اسيد منظور تعدیل تنش خشکي در ارقام زیتون ا

 موالر استفاده گردد.ميلي 3ساليسيليک با غلظت 
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