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واكنش ژنوتیپهای برتر زيتون بومی استان كرمانشاه به تنش خشكی در شرايط مزرعه
Response of Olive Superior Genotypes of Kermanshah Province to Drought Stress in
Field Conditions
رحمت اله غالمي ،*1محمد گردکانه ،2حجت اهلل غالمي 3و ابوالمحسن حاجي

تاریخ دریافت94/20/22 :

امیری4

تاریخ پذیرش90/20/22 :

چكیده
این تحقیق بهمنظورگزینش ژنوتیپهای مقاوم یا متحمل به تنش خشكي از بین ژنوتیپهای بومي برتر استان کرمانشاه ( 7ژنوتیپپ) در
شرایط مزرعه اجرا شد .هفت ژنوتیپ بومي زیتون  Bn6 ،Bn3 ،Ps1 ،GW ،Dd1 ،D1و  Ds17در آزمایش کرتهای خرد شپده در االپ
طرح پایه بلوكهای کامل تصادفي با سه تكرار تحت سه رژیم آبیاری ارار گرفتند .تیمارهای آبیاری شپامل دور آبیپاری  9 ،6و  12روزه
بودند که تیمار  6روزه به عنوان شاهد در نظر گرفته شد .صفات رویشي ارتفاع نهال ،اطر تنه ،تعداد برگ ،وزن تر و خشك برگ ،شپاخه
و ریشه ثبت گردید .نتایج نشان داد که ژنوتیپ  Ds17بیشترین مقدار اطر تنه و ژنوتیپ  Dd1کمترین اطر تنه را داشت .ژنوتیپ Bn3
بیشترین تعداد برگ را داشته اگرچه ژنوتیپهای  Dd1 ،D1و  Gwدر یك کالس ارار گرفتند اما کمترین تعداد برگ مربوط به ژنوتیپ
 D1بود .بین ژنوتیپها از لحاظ وزن تر و خشك برگ تفاوت معنيداری وجود داشت بهطوریکپه بپیشتپرین وزن تپر و خشپك بپرگ
مربوط به ژنوتیپ  Bn3و کمترین وزن تر و خشك برگ مربوط در ژنوتیپ  D1ثبت شد .بین ژنوتیپها از لحاظ وزن تر و خشك شپاخه
و ریشه تفاوت معنيداری وجود داشت بهطوریکه کمترین وزن تر و خشك شاخه مربوط به ژنوتیپ  Ds17و کمترین وزن تر و خشپك
ریشه مربوط به ژنوتیپ  Gwبود .براساس نتایج بهدست آمده ژنوتیپهای زیتون از نظر مقاومت به خشكي تفاوت داشپتند و در شپرایط
خشكي ژنوتیپهای  Ds17و  Bn3دارای وضعیت رشدی مناس تری بودند.
واژههای كلیدی :دور آبیاری ،رشد رویشي ،ارتفاع نهال ،اطر تنه ،وزن تر و خشك
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بررسی واكنش ژنوتیپهای برتر زيتون بومی استان...
همكاران )2007 ،و توانایي استخراج آب از خاك بهدلیل داشتن
سیستم ریشه عمیق (فرناندز 0و همكاران )1997 ،و یپك شپی
پتانسیل باتی آب بین تاج و سیستم ریشه ميباشند (تومبسي9
و همكاران.)1986 ،
درختان زیتون به لطف انتقال شپیره در آونپد چپوبيشپان و
توانایي حف مقادیر اابل توجه تبادل گازی حتي در طول تنش
خشكي به عنوان مصرفکنندههای کارآمپد آب خپاك بپهشپمار
ميآیند (توگنتي 12و همكاران .)2004 ،به ایپن دتیپل ،درخپت
زیتون را ميتوان بهعنوان یك گیاه مدل برای تحمل به خشكي
در آب و هوای مدیترانه تعریف نمود که نماد منپاطق مدیترانپه
است که بهمنزله بخش جدایيناپذیر و اابلتوجه محیطزیست و
فرهنگ مدیترانهای شده است (لومو و گیورگا.)2003 ،11
درك مكانیسمهپایي ماننپد پارامترهپای رشپد کپه درختپان
زیتون با تنش خشكي در شرایط سخت محیطي روبهرو هستند
برای انتخاب اراام متحمل به خشپكي ضپروری اسپت .بپر ایپن
اساس تحقیقات زیادی بر روی عكس العمل اراام مختلف زیتون
در جهان به تنش خشكي صورت گرفته است ولپي در ایپران بپا
توجه به نوپا بودن کشت این محصول در مناطق گرم تحقیقپات
محدود بوده و نیاز به تحقیقات گستردهتری وجود دارد .در ایپن
راستا بهمنظور اسپتفاده از پتانسپیل بپالقوه ژنتیكپي موجپود در
کشور و بهمنظور توسعه باغهای مناس و ااتصپادی ،شناسپایي
اراام مقاوم یا متحمل به خشكي امری ضروری و اجتنابناپپذیر
اسپپت .لپپذا ایپپن تحقیپپق بپپرای شناسپپایي ژنوتیپپپهپپای بپپومي
متحملتر به تنش خشكي در شرایط مزرعه اجرا شد.

مقدمه
زیتون یكي از درختان مهم میوه بوده که بهخاطر تولید محصول
برای تهیه روغن و نیز کنسپرو مپورد توجپه اکكپر کشورهاسپت.
امروزه توسعه کشت زیتون در مناطق مختلف کشور آغپاز شپده
است و با روند سریعي رو به افزایش است .از طرفي با توجپه بپه
این که ایران جزء منپاطق نسپبتاً خشپك دنیاسپت لپذا تعیپین
تحملپذیری اراام مختلف زیتون ازجمله ژنوتیپهای بومي هپر
منطقه که با ارزشترین منبپع و ثپروت هپر کشپوری محسپوب
ميشوند ،نسبت به تنش خشپكي از اهمیپت ویپههای برخپوردار
است .پس در این مناطق اتخاذ روشهپایي ماننپد بهپرهبپرداری
صحیح از منپابع آب موجپود بپا اسپتفاده از روشهپای صپحیح
زراعي مانند کشت گیاهان مقاوم ،شپناخت ارتبپاط کمبپود آب
خاك و رشد محصپوتت در هپر مرحلپه ،بررسپي واکپنشهپای
فیزیولوژیكي گیاه در مقابله با تپنش ،انتقپال صپفات مطلپوب و
سایر مواردی که امكان توسعه هر چه بیشتر کشپت گیاهپان در
مناطق خشك را فراهم ميکنپد ،مطلپوب خواهپد بپود (ارجپي،
1302؛ ارزاني و ارجي. (2000 ،1
درختان زیتون از طریق کاهش تعرق و افزایش جذب آب به
دلیل داشتن ریشههای گسترده و عمیق ،ميتوانند کمبود آب را
جبران کنند .عالوه بر این ،درختان زیتپون بپهدلیپل حفپ آب
داخلي برگ و فعالیت های متابولیكي کافي ،اادر به تحمپل کپم
آبي و زنده ماندن ميباشپند (کپانر و فپررس2005 ،2؛ اناجپه 3و
همكاران .)2008, 2009 ،به همین دلیل ،درختان زیتپون دارای
طیپپف گسپپتردهای از سپپازگاریهپپای آنپپاتومي ،فیزیولپپوژیكي،
بیوشپپیمیایي ،و بیپپوفیزیكي در اکكپپر منپپاطق مدیترانپپهای ،کپپه
درختان زیتون بهطور معمول پرورش داده ميشوند ،ميباشپند.
در وااع ،عملكرد باغات زیتون اغلپ توسپط کمبپود آب تحپت
تأثیر ارار ميگیرد .در حقیقت سازگاری سپاختاری بپه خشپكي
در برگ زیتون است (موریانا 4و همكاران2003 ،؛ کانر و فپررس،
 .)2005در زیتون ،یك سری از عوامل بهطپور هپمسپو در برابپر
تنش خشكي عمل ميکند .مرتبطترین این مكانیسمهپا شپامل،
تنظیم بسته شدن روزنه و تعرق (نوگوز و بیكر ،)2000 ،0تنظیم
تبادل گازی (موریانا و همكاران ،)2002 ،تنظیم اسپمزی بسپیار
توسعه یافته ،ایجاد تغییرات آناتومیكي برگ (چپارتزوتکیس 6و
همكاران ،)1999 ،تنظپیم سیسپتم آنتپياکسپیداني (باسپالر 7و

مواد و روشها
پهوهش حاضر در ایستگاه تحقیقپات زیتپون داتهپو شهرسپتان
سرپلذهاب انجام گرفت .این منطقه دارای طول جغرافیپايي 40
درجه و  01دایقه شراي و عپر جغرافیپايي  34درجپه و 32
دایقه شمالي و ارتفاع آن از سطح دریا  072متر ميباشد.
بهمنظپور انجپام پپهوهش ابتپدا در نیمپه اول دی مپاه سپال
 1303از شاخههای یكساله  7ژنوتیپ برتپر شناسپایي شپده در
مناطق بان آواره ،ده سفید ،دشپتدیپره ،داتهپو ،سپرپلذهپاب و
گیالنغپرب در تحقیقپات مقپدماتي (شپمار ژنوتیپپ ،عالمپت
اختصاری ،محل ارار گرفتن و ارتفاع از سطح دریا ژنوتیپپهپای
مپپورد آزمپپایش در جپپدول الپپف آورده شپپده اسپپت) ااپپدام بپپه
المهگیری شد و المهها تحت شرایط میسپت ریشپهدار شپدند.

1. Arzani and Arji
2. Connor and Fereres
3. Ennajeh
4. Moriana
5. Nogu´es and Baker
6. Chartzoulakis
7. Bacelar

8. Fernandez
9. Tombesi
10. Tognetti
11. Loumou and Giourga
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بهمنظور اندازهگیری صفات رویشي ابتدا نهالها از خاك مزرعپه
با دات خارج شدند بهطوریکه تمام ریشههپای آنهپا از خپاك
خارج شد .سپس اادام به شستشپوی ریشپه نهپالهپا گردیپد و
اسمتهای مختلف از ابیل برگها ،شاخهها و ریشه از هم جپدا
گردیدند صفات موردنظر از ابیل ارتفاع نهال ،وزن تر و خشپك
برگ ،شاخه و ریشه ،تعداد برگ و اطر تنپه مپورد انپدازهگیپری
ارار گرفتند .بهمنظور اندازهگیری وزن خشپك انپدامهپای ذکپر
شده ،بالفاصله بعد از تعیپین وزن تپر آنهپا بپه آون  72درجپه
سانتيگراد بپه مپدت  40سپاعت منتقپل شپدند و وزن خشپك
اندامهای مذکور ثبت گردید .خاك و آب مورد اسپتفاده تجزیپه
شد و نتایج تجزیههپا در جپدول ضپمیمه الپف و ب درج شپده
است .در جدول پ نیز میپانگین ماهیانپه دادههپای هواشناسپي
منطقه سرپلذهاب درج شده است .سپس عملیات آماری تجزیه
واریانس با نرمافزار  Mstatcو مقایسه میانگینها به روش دانكپن
انجام شد.

نهالهای ریشهدار شده سال  1303که در طول فپروردین سپال
 1304بپه کیسپههپای پالسپپتیكي منتقپل و در سپپال  1300از
کیسههای پالستیكي خارج و به باغ منتقل شدند .ایپن پپهوهش
با آزمایش کرت خرد شده (اسپلیت پالت) در االپ طپرح پایپه
بلوكهای کامل تصادفي ،با  3تكرار و  3تیمار آبیاری بر روی 7
ژنوتیپ زیتون در مزرعه در ایستگاه تحقیقات زیتون داتهو اجرا
شپپد .بپپرای اجپپرای آزمپپایش ،در پپپاییز سپپال  1300ااپپدام بپپه
آمادهسازی زمین و کاشت نهالهای جوان به تعپداد  202نهپال
کامالً یكسان با فواصپل  0 × 0گردیپد و از فپروردین مپاه سپال
 1306تیمارهپای آبیپاری  9 ،6و  12روزه اعمپال شپد .در هپر
آزمایش تعداد مشپاهده در هپر واحپد آزمایشپي  4عپدد بپود و
آبیاری هر  6روز یكبار بهعنوان شاهد استفاده شد .اعمال تیمار
آبیاری از فروردین ماه  1306تا آذر ماه  1306صورت گرفت .در
شرایط مزرعه اعمال تیمار آبیاری براسپاس دور آبیپاری بپوده و
میزان مصرف آب آبیاری  20لیتر برای هر نهال بود.

جدول الف :عالمت اختصاری ،محل جمعآوری و ارتفاع از سطح دریا ژنوتیپهای برتر بومي در استان کرمانشاه
Table A: Abbreviation of genotype, collected location and altitude of local superior genotypes in Kermanshah province
ارتفاع محل (متر)
محل جمع آوری
عالمت اختصاری ژنوتیپ
Genotype abbreviation

Location of Collection

Altitude

D1

داتهو

1400

Dallaho

دشتدیره

Dd1

810

Dast Direh

گیالنغرب

Gw

740

Gilan Gharb

پارك سرپلذهاب

Ps1

560

Srpl¬Zhab

روستای بان آوار

Bn3

990

Ban Avareh

روستای بان آوار

Bn6

950

Ban Avareh

روستای دهسفید

Ds17

960

Deh Sefid

جدول ب :مشخصات فیزیكي و شیمیایي خاك محل آزمایش ژنوتیپها در ایستگاه زیتون سرپلذهاب (آزمایشگاه خاكشناسي مرکز
تحقیقات و آموزش کشاورزی کرمانشاه)
Table B: Physical and chemical characteristics of the soil in the Srpl-Zhab olive station (Kermanshah Laboratory of Soil
)Science, Agricultural Research and Education Center

Sample

عمق خاك
(سانتيمتر)

درصد
سیلت

درصد
شن

پتاسیم اابل جذب
(پيپیام)

فسفر اابل جذب
(پيپيام)

ازت کل
(درصد)

کربن آلي
(درصد)

Soil depth
)(cm

Silt
)(%

Sand
)(%

Absorbable
)potassium (ppm

Absorbable
)phosphorus (ppm

Total nitrogen
)(%

Organic
)carbon (%

)CaCo3 (%

1

0-30

44

24

320

11.80

0.17

1.95

33

7.30

2

30-60

37

27

100

6

0.05

1.20

35

7.50

نمونه
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کربنات کلسیم
(درصد)

اسیدیته
pH

بررسی واكنش ژنوتیپهای برتر زيتون بومی استان...
جدول پ :مشخصات آب محل آزمایش (آزمایشگاه خاك شناسي مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کرمانشاه)
Table C: Characteristics of experiment of water (Kermanshah Laboratory of Soil Science, Agricultural Research and
)Education Center
سدیم
کلسیم
سولفات
کلر
بيکربنات
کربنات
هدایت الكتریكي
اسیدیته
(میلياکيواتن (میلياکيواتن (میلياکيواتن (میلياکيواتن
(میلياکيواتن در
(میلياکياتن در
(دسيزیمنس بر
pH
در لیتر)
در لیتر)
در لیتر)
در لیتر)
لیتر)
لیتر)
متر)
−
-2
)Na (meq/l) Ca (meq/l) So4 (meq/l) Cl (meq/l) HCO3 (meq/l) CO3 (meq/l
)EC (ds/m
550

0.00

0.30

4.60

6.60

1.90

7.28

0.20

جدول ت :میانگین ماهانه میزان بارندگي ،تبخیر ،درجه حرارت و رطوبت نسبي ،سرپلذهاب (سال )1306
Table D: Mean monthly rainfall, evaporation, temperature and relative humidity, Srpl¬Zhab (1386).
بارندگي ماهانه (میليمتر)
میزان تبخیر ماهانه (میليمتر)
رطوبت نسبي (درصد)
دما (درجه سانتيگراد)
ماه
Month

)Temperature (oC

فروردین

15.15

اردیبهشت

22.45

خرداد

(Relative humidity )%

)Monthly evaporation (mm
112.80

62

)Monthly rainfall (mm
8.10

April
May
June

تیر
July

مرداد
August

شهریور
September

مهر
October

آبان

174.90

54

29.60

32

307.60

1.10

31.85

28.50

390.20

0

33.25

29

378.90

0

30

30

342.70

2

24.65

36

199.80

0

18.10

45.50

124.10

2

65.30

22.60

November

آذر

37.40

10.75

61.50

December

نتايج و بحث

تعداد برگ

جداول تجزیه واریانس ( 1و  )2نشان داد که ژنوتیپها در سطح
 0درصد تفاوت معنيداری از نظر صفات اندازهگیری شده مانند
اطر تنه ،تعداد برگ ،وزن تر و خشك بپرگ ،وزن تپر و خشپك
شاخه و وزن تر و خشك ریشه دارند .تیمار دور آبیپاری تفپاوت
معنيداری بر روی صفات اندازهگیری شپده ارتفپاع نهپال ،اطپر
تنه ،وزن تر و خشپك شپاخه داشپت اگرچپه اثپر متقابپل بپین
ژنوتیپ و دور آبیاری معنيدار نبود.

مقایسه میانگینها نشان دادکه بین ژنوتیپپهپا از لحپاظ تعپداد
برگ تفاوت معنيداری وجود داشپت بپهطپوریکپه در ژنوتیپپ
 Bn3با حدود  376عدد برگ بیشترین تعداد بپرگ ثبپت شپد.
اگرچه ژنوتیپهای  D1و  Gwدر یك کالس ارار گرفتند؛ امپا از
نظر عددی کمترین تعداد برگ مربوط به ژنوتیپ  D1بپا حپدود
 164عدد برگ بود (جدول .)3
وزن تر و خشک برگ

اثر ژنوتیپ بر صفات رويشی

براساس جدول مقایسه میانگین ها ( )3بین ژنوتیپهپا از لحپاظ
وزن تر و خشك برگ تفپاوت معنپيداری مشپاهده نمپيشپود.
گرچه ژنوتیپهای  Ps1و  Bn3در یك کالس ارار گرفتند؛ اما از
نظر عددی بیشترین وزن تر و خشك برگ بهترتی مربوط بپه
ژنوتیپ  Bn3بپا حپدود  24/21گپرم و  12/74گپرم مپيباشپد.
ژنوتیپهای  Gw ،D1و ژنوتیپ  Bn6نیپز در یپك کپالس اپرار
گرفتند اما از نظر مقدار کمترین وزن تر و خشك برگ بهترتی

قطر تنه
دادههای جپدول مقایسپه میپانگینهپا ( )3نشپان داد کپه بپین
ژنوتیپها در شرایط مزرعه از نظر اطر تنپه تفپاوت معنپيداری
وجود دارد بهطوریکه ژنوتیپ  Ds17با حپدود  1/1سپانتيمتپر
بیشترین مقدار را داشته گرچه ژنوتیپپهپای  Gw ،Dd1 ،D1و
 Bn3در یك کالس ارار گرفتند اما کمترین اطر تنه مربوط بپه
ژنوتیپ  Dd1با حدود  2/70سانتيمتر ميباشد.
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مربپپوط بپپه ژنوتیپپپ  D1بپپا حپپدود  12/60گپپرم و  4/92گپپرم
ميباشد.

نوسالرا دل بلیس ،ایترانپا و مااتیكپا تحپت تیمپارهپای مختلپف
آبیاری (بدون آبیاری 66 ،33 ،و  122درصپد) نتپایج نشپان داد
که اطر تنپه اراپام مختلپف اخپتالف نشپان دادنپد (مپاگلیلو 3و
همكاران )1999 ،در بررسي که توسط طالیي و شیرزاد ()1379
بهمنظور تعیین مقاومپت بپه تپنش خشپكي در برخپي از اراپام
زیتون (زرد ،ماری ،فیشمي ،دزفول و شنگه) صورت گرفت نتایج
نشان داد که اراام مورد آزمپایش از نظپر برخپي شپاخ هپای
رویشي با یكدیگر تفاوت معنيداری نشان دادند .دو رام زیتوني
که بهطور گستردهای در تونس کاشته ميشوند از نظر مقاومپت
در برابر تنش آب متفاوت ميباشند بهنحپویکپه راپم شپماللي
نسبت به خشكي مقاوم ،درحاليکه مسكي حساس بپه خشپكي
است (اناجه و همكاران.)2006; 2008; 2009 ،

وزنتر و خشک ريشه

اثر تیمار آبیاری بر صفات رويشی

دادههای مقایسه میانگینهپا نشپان داد کپه بپین ژنوتیپپهپا از
لحاظ وزن تر و خشك ریشه تفپاوت معنپيداری وجپود داشپت
بهطوریکه ژنوتیپپ  Ps1بپیشتپرین وزن تپر و خشپك ریشپه
بهترتی با حدود  20/17گرم و  9/21گرم داشت .ژنوتیپهپای
 Gw ،Dd1 ،D1و ژنوتیپ  Bn6نیز در یك کالس اپرار گرفتنپد
اما کمترین وزن تر و خشك ریشه بهترتی مربوط بپه ژنوتیپپ
 Gwبا حدود  12/06گرم و  3/42گرم ميباشد (جدول .)4
با توجه به نتایج بهدست آمده صفات اندازهگیری شپده در 7
ژنوتیپ برتر زیتون بسته به نپوع ژنوتیپپ بپا همپدیگر متفپاوت
بودنپپد .عكپپسالعمپپل ژنوتیپپپهپپا بپپه دور آبیپپاری ،بسپپتگي بپپه
خصوصیات ژنتیكي آنها داشت .زیتون از نظر تحمل به خشكي
شناخته شده است ،با این حال از نظر پاسپخ بپه کمبپود آب در
بین اراام تفاوت وجود دارد .تحت شرایط تپنش ،انتخپاب اراپام
مقاوم به خشكي برای موفقیت تولید تجاری یك مزرعه بسیار با
اهمیپپت اسپپت .بنپپابراین ،اسپپتفاده از اراپپامي کپپه از نظپپر
مورفولوژیكي و فیزیولوژیكي دارای صفات مرتبط با مقاومت بپه
خشكي مي باشند جهت تولید و فرایند سلكسیون بسپیار مفیپد
ميباشد (باسالر و همكاران2006 ،؛ بوسابالیدیس و کوفیپدیس،1
2002؛ اناجه و همكاران .)2009 ،در ایپن راسپتا ارجپي ()1302
اظهار داشت که اراام روغني ،ماری ،زرد ،بلیدی و میشن عكس
العمل متفاوتي به تنش آبي نشان ميدهند .فرناندز )1997( 2نیز
گزارش کرد که عكسالعمل رشپدی و میپزان رشپد شپاخه بپه

ارتفاع نهال

وزنتر و خشک شاخه
نتایج جدول ( )4نشان دادکه بین ژنوتیپپهپا از نظپر وزن تپر و
خشك شاخه تفاوت معنيداری وجود داشت .گرچه ژنوتیپهای
 Ps1و  Ds17در یك کالس ارار گرفتند اما بیشترین وزن تپر و
خشك شاخه بهترتی مربوط به ژنوتیپ  Ds17با حدود 96/26
گرم و  12/97گرم ميباشپد ژنوتیپپهپای  Dd1 ،D1و ژنوتیپپ
 Gwنیز در یك کالس ارار گرفتند اما کمترین وزن تر و خشك
شاخه بهترتی مربوط به ژنوتیپ  Gwبپا حپدود  12/43گپرم و
 6/29گرم ميباشد.

دادههای جدول  0در مزرعه نشان دادکه بین تیمارهای آبیپاری
از نظر ارتفاع نهال تفاوت معنپيداری وجپود دارد بپهطپوریکپه
تیمار شاهد (آبیاری  6روزه) باعث افزایش ارتفاع نهال گردیپد و
تیمار آبیاری  12روزه باعث کاهش در ارتفاع ژنوتیپهای مپورد
آزمایش شد ،بهطوریکه تیمار آبیپاری  6روز بپا حپدود 30/29
سانتيمتر بیشترین ارتفاع را داشته و تیمار آبیاری  12روزه بپا
 20/26سانتيمتر کمترین ارتفاع را ایجاد نمود.
قطر تنه
دادههای جپدول مقایسپه میپانگینهپا ( )0نشپان داد کپه بپین
تیمارهای آبیپاری در شپرایط مزرعپه از نظپر اطپر تنپه تفپاوت
معنيداری وجود دارد بهطوریکه تیمار آبیاری  6روز بپا حپدود
 1/29سانتيمتر بیشترین مقدار را داشته و تیمپار آبیپاری 12
روزه با  2/74سانتيمتر کمترین اطر تنه را ایجاد نمود.
وزنتر و خشک شاخه
تأثیر تیمار آبیاری بر وزن تر و خشپك شپاخه معنپيداری بپود.
بهنحویکه نتایج جدول شماره  0در مزرعه نشان داد که تیمپار
شاهد (آبیاری  6روزه) باعث افپزایش وزن تپر و خشپك شپاخه
گردید اما تیمار آبیاری  12روزه کمترین وزن تر و خشك شاخه
را ایجاد نمود.
با توجه به نتایج بهدست آمده صفات اندازهگیری شپده در 7
ژنوتیپ برتر زیتون با میپزان آب آبیپاری ارتبپاط داشپته و ایپن
افزایش در میزان رشد اندامهای مختلف بهعلت آب کافي جهت

کمبود آب به مقدار زیادی به ژنوتیپ گیاه بستگي دارد .در یك
آزمایش سهساله بر روی  0رام زیتون اسپكوتنا تنپرا ،کاتماتپا،
1. Bosabalidis and Kofidis
2. Fernandez

3. Magliulo
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هیچ رشد رویشپي نداشپتند .نپوزو 2و همكپاران ( )1997اظهپار
نمودند که تنش خشكي در زیتون رام کوراتینا منجر به کاهش
وزن خشك نهپال و کپاهش سپطح بپرگ مپيشپود .گیرونپا 3و
همكاران ( )2000گزارش کردند که میزان آب آبیپاری در رشپد
رویشي زیتون مؤثر بوده و با افپزایش میپزان آب آبیپاری رشپد
رویشي افزایش خواهد یافت .در تحقیق  0ساله بر روی درختان
زیتون رام کاتمون ،نتپایج نشپان داد کپه پارامترهپای رشپدی
مانند ارتفاع و حجم تاج و اطر تنه در درختان بدون آبیپاری در
مقایسه با شاهد بهطور معنيداری نسبت به گیاهان شاهد کمتر

رشد و تقسیم سلولها ميباشد .به عبپارتي گیاهپاني کپه تحپت
استرس آبي ارار ميگیرند بهعلت کاهش تورژسپانس سپلولي و
عدمآب کافي جهت رشد و تقسیم سلولها ،میزان رشپد و نمپو
اندامهای مختلف در آنها کاهش ميیابد .تنش آب گیاه ممكن
است از طریق پتانسیل آب سااه ،هدایت روزنه و یا تغییپرات در
اندازه برگ ،سااه یا تنه اندازهگیری شپود .غالمپي 1و همكپاران
( )2004اظهار داشتند که اعمال تنش خشپكي در زیتپون راپم
مانزانیال باعث کاهش وزن تر و خشك ریشپه و شپاخه ،تعپداد و
سطح برگ و ارتفاع نهال ميگردد .در بررسي که توسط ارزاني و
ارجي ( )2000بر روی زیتون رام روغني صورت گرفت نهالهای
زیتون تحت تنش خشكي تیمار  22و  42درصد تبخیر و تعپرق

بود (میچالکیس 4و همكاران.(1995 ،

جدول  :1تجزیه واریانس صفات مختلف ژنوتیپهای بومي زیتون تحت رژیمهای مختلف آبیاری درشرایط مزرعه
Table 1: Variance analysis of different traits of local olive genotypes under different irrigation regimes in field conditions
میانگین مربعات
درجه
MS
منابع تغییرات
آزادی
وزن خشك برگ
وزنتر برگ
تعداد برگ
اطر تنه
ارتفاع نهال
Sources of variaions
df

تكرار

2

Plant height

Trunk diameter

Leaf number

Leaf fresh weight

Leaf dry weight

270.09

0.002

1530.69

199.94

65.12

Replication

دور آبیاری

3

*1.19

*1121.45

15286.39ns

181.22ns

110.11ns

Irrigation interval

خطای اصلي

6

0.016

4.61

2242.15

29.05

17.54

Main error

ژنوتیپ

6

*0.23

178.15ns

*109818.49

*446.54

*134.11

Genotype

ژنوتیپ در دور آبیاری
Genotype × Irrigation interval
خطای فرعي

18

16.96ns

0.01 ns

7855.10ns

21.58ns

6.97ns

48

77.43

0.03

11400.93

66.14

18.93

خطای نمونهبرداری

84

Minor errors
0.03

34.75

3901.51

15.14

3.95

Sampling error

ضری تغییرات (درصد)

18.60

18.11

25.50

21.90

22.16

)CV (%

* :معنيدار در سطح احتمال  :ns ،%0عدم وجود اختالف معنيدار
*: Significant at the 5% probability levels, ns: Not significant

2. Nuzzo
3. Girona
4. Michelakis

1. Gholami
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 تجزیه واریانس صفات مختلف ژنوتیپهای بومي زیتون تحت رژیمهای مختلف آبیاری درشرایط مزرعه:2 جدول
Table 2: Variance analysis of different traits of local olive genotypes under different irrigation regimes in field conditions
میانگین مربعات
درجه
منابع تغییرات
MS
آزادی
وزن خشك ریشه
وزنتر ریشه
وزن خشك شاخه
وزنتر شاخه
Source of variations
Root dry weight

Root fresh weight

Shoot dry weight

Shoot fresh weight

41.63

477.73

31.66

128.48

df

تكرار

2

Replication
16.99ns

257.57ns

289.14*

1298.26*

دور آبیاری

3

Irrigation interval
14.31

104.84

1.03

5.13

خطای اصلي

6

Main error
92.84*

844.86*

123.29*

578.60*

ژنوتیپ

6

Genotype
7.00ns

65.94ns

11.08ns

3621ns

18

7.54

73.01

17.83

71.26

48

ژنوتیپ در دور آبیاری
Genotype × Irrigation interval
خطای فرعي

84

خطای نمونهبرداری

Minor errors
3.19

32.90

3.80

20.23

Sampling error
29.72

31.07

20.04

)ضری تغییرات (درصد

22.80

CV (%)

 عدم وجود اختالف معنيدار:ns ،%0  معنيدار در سطح احتمال:*
*: Significant at the 5% probability levels, ns: Not significant

 تعداد برگ و وزن تر و خشك برگ درآزمایش مزرعه، مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر اطر تنه:3 جدول
Table 3: Mean comparison of the effect of different genotypes on trunk diameter, leaf number, leaf fresh and dry weight
in field conditions
)وزن خشك برگ (گرم
)وزنتر برگ (گرم
تعداد برگ
)اطر تنه (سانتيمتر
ژنوتیپ
Leaf dry weight (g)
4.92

c

Leaf fresh weight (g)
10.65

b

Leaf number
164.30

Trunk diameter (cm)

Genotype

d

0.89c

D1

8.38bc

17.50ab

191.80cd

0.78c

Dd1

7.53c

14.75b

181.30d

0.89c

Gw

ab

Ps1

c

Bn3
Bn6

11.99

a

12.74

a

23.75

a

24.01

a

287.10

abc

376.30

a

1.06

0.86

8.05bc

15.44b

212.70bcd

0.92bc

abc

ab

ab

a

8.92

17.61

300.90

1.10

Ds17

 آزمون چنددامنهای دانكن دارای تفاوت معنيداری نیستند%0  در سطح،میانگینهای دارای حروف یكسان در هر ستون
Means having the same letter in each column are not significantly different by Duncan’s Multiple Range Test at 5%

 مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر وزن تر و خشك شاخه و ریشه درآزمایش مزرعه:4 جدول
Table 4: Mean comparison of the effect of different genotypes on shoot and root fresh and dry weight in field conditions
)وزن خشك ریشه (گرم
)وزنتر ریشه (گرم
)وزن خشك شاخه (گرم
)وزنتر شاخه (گرم
ژنوتیپ
Root dry weight (g)

Root fresh weight (g)

Shoot dry weight (g)

Shoot fresh weight (g)

Genotype

3.86c

12.16c

7.43bc

14.49c

D1

bc

bc

bc

Dd1

c

Gw

5.86b
3.42

c

c

18.41

10.56

c

7.87

6.29

c

16.08

12.43

9.01a

28.17a

12.56a

25.14a

Ps1

ab

ab

ab

ab

Bn3

19.16abc

Bn6

8.11

23.82

4.13c

12.77c

9.86abc

ab

ab

a

7.64

23.36

11.17

12.97

23.84

26.96

a

Ds17

 آزمون چنددامنهای دانكن دارای تفاوت معنيداری نیستند%0  در سطح،میانگینهای دارای حروف یكسان در هر ستون
Means having the same letter in each column are not significantly different by Duncan’s Multiple Range Test at 5%
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جدول  :0مقایسه میانگین اثر دور آبیاری براطر تنه ،ارتفاع ،وزن تر و خشك شاخه درآزمایش مزرعه
Table 5: Mean comparison effect of different irrigation interval on traits of trunk diameter, plant height; shoot fresh and
dry weight in field conditions
وزن خشك شاخه(گرم)
وزن تر شاخه(گرم)
ارتفاع نهال(سانتيمتر)
اطر تنه(سانتيمتر)
دور آبیاری
Irrigation interval

فاصله شش روزه

)Trunk diameter (cm

)Plant height (cm

a

1.09

a

38.29

)Shoot fresh weight (g
a

26.14

c

16.85

)Shoot dry weight (g
a

12.54

6 days interval

فاصله نه روزه

b

0.94

b

31.10

b

9.33

9 days interval

فاصله دوازده روزه

0.74c

28.26c

16.20b

7.34c

12 days interval

میانگینهای دارای حروف یكسان در هر ستون ،در سطح  %0آزمون چند دامنهای دانكن دارای تفاوت معنيداری نیستند
Means having the same letter in traits are not significantly different by Duncan’s multiple range test at 5%

خشكي تفاوت دارند و درجه مقاومت آنهپا بسپته بپه ژنوتیپپ،
متفپپاوت اسپپت .از آنجپپایيکپپه هپپدف از ایپپن تحقیپپق معرفپپي
ژنوتیپهای مقاوم و یافتن ژنوتیپهای دارای پتانسپیل بپاتتر از
نظر رشد رویشپي و امكپان اسپتفاده از ژنوتیپپهپای مقپاوم در
کشتهای دیم و کارهای اصپالحي (انتخپاب پایپه) بپود .نتپایج
بهدست آمده نشپان داد کپه ژنوتیپپهپای  Ds17و  Bn3دارای
وضعیت رشدی مناسبي بودند و از طرفي بپا توجپه بپه در نظپر
گرفتن این نكته که تنها آب مورداستفاده ژنوتیپ  Bn3نپزوتت
آسماني ميباشد لذا ميتوان با استفاده از این ژنوتیپهپا مسپأله
چروکیدگي برخي اراام زیتون را در استان برطرف نمود چرا که
ژنوتیپ  Bn3وااع در روستای بان آواره بدون چروکیپدگي بپوده
که احتمپاتً ایپن ژنوتیپپهپای مقپاوم بپه عوامپل ایجادکننپده
چروکیدگي ازجمله شرایط کم آبي و کمي رطوبت هوا ميباشپد
پس ميتوان از این ژنوتیپ در کشتهای دیم و برنامه اصپالحي
استفاده نمود.

تنش خشكي خصوصیات رویشپي درختپان زیتپون ازجملپه
ارتفاع درخت ،وزن تر و خشك اندامهای مختلف ،تعداد و سطح
بپپرگ را تحپپت ت پأثیر ا پرار مپپيدهپپد (هیگپپز و جپپونز.)1990 ،1
گلدهامر 2و همكاران ( )1993اظهار داشتند که در درختان بپال
زیتون میزان رشد شاخهها با افزایش میزان آب آبیاری افپزایش
ميیابد .در آزمایشي که توسط فرنانپدز و همكپاران ( )1991بپر
روی رشد و حرکت ریشه تحپت رژیپمهپای مختلپف آب خپاك
انجام گرفت ،عكسالعمل درختان سه ساله زیتون رام مپانزانیال
مورد بررسي ارارگرفت آنها نتیجه گرفتند کپه ارتبپاط نزدیكپي
بین رشد ریشه و میزان آب خاك در سراسر فصل رشپد وجپود
دارد.
نتیجهگیری
براساس نتایج بهدست آمپده در طپي مپدت آزمپایش مپيتپوان
چنین نتیجه گرفت که ژنوتیپهای زیتون از نظپر مقاومپت بپه
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Response of Olive Superior Genotypes of Kermanshah Province to Drought Stress in
Field Conditions
Gholami1*, R., Gerdakaneh2, M., Gholami3, H. and Hadji Amiri4, A. M.
Abstract
In order to select drought resistant or tolerant local olive genotypes an experiment were conducted in field conditions.
Seven olive genotypes (D1, Dd1, GW, Ps1, Bn3, Bn6 and Ds17) used as plant materials. A split plot experiment in time
was used based on a completely randomized block design with three replications and three irrigation regimes for field
experiment. Irrigation treatments period for field experiment were 6, 9 and 12 days interval and 6 days period was as
control. Some vegetative characteristics such as plant height, trunk diameter, leaf number, leaf, shoot, and root fresh and
dry weight were recorded. Result in field experiments show that Ds17 genotype had the highest trunk diameter and Dd1
genotype had the lowest trunk diameter. Bn3 genotype had the highest number of leaf and D1 had the lowest but D1,
Dd1 and GW were in a statistic class. Genotypes show significant differences in leaf fresh and dry weight so that Bn3
genotype had the highest leaf fresh and dry weight and D1 had the lowest. Genotypes show significant differences in
shoot and root fresh and dry weight so that Ds17 genotype had the lowest shoot fresh and dry weight and GW had the
lowest root fresh and dry weight. The results indicated that olive genotypes had different resistance to drought and
vegetative growth status of Bn3 and Ds17 genotypes were better in drought stress conditions.
Keywords: Irrigation intervals, Vegetative growth, Plant height, Trunk diameter, Fresh and dry weight
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