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لید و فرآوری زیتون  نشرهی تو

 تعیین نیاز آبی درختان زیتون در مراحل مختلف رشد فیزیولوژی

  

 1یطاهرمهدی  

 2ی،واحدسمیرا 

 3ی،عباسمحمد 
 

 چکیده

. با استکشور  ای با ارزش اقتصادی و تغذیهباغی یکی از این محصوالت زیتون درختی همیشه سبز و 

های زیتون، نیاز به اطالعات مختلفی از این حال برای مدیریت و افزایش کمی و کیفی محصول در باغ

منابع آب قابل دسترس  که یزمانجمله بررسی تغییرات اقلیمی منطقه و نیاز آبی درختان است. 

أثیر بر عملکرد ی آبیاری و اعمال کم آبیاری باید با در نظر گرفتن کمترین تبند زمانمحدود هستند، 

محصول انجام گردد و این امر مستلزم بررسی و مطالعه دقیق در مورد واکنش محصول در مقابل تنش 

ی حساس درختان به تنش خشکی مشخص گردد. در ها دورهخشکی در مراحل مختلف رشد است تا 

ی درخت با این مطالعه به بررسی میزان نیاز آبی رقم زرد زیتون در مراحل مختلف رشد فیزیولوژ

سال اخیر دو ایستگاه سینوپتیک دستجرده، آببر و دستگاه خودکار  20استفاده از اطالعات هواشناسی 

در ایستگاه تحقیقات زیتون در منطقه طارم استان زنجان پرداخته شده است. براین اساس، مراحل 

اران منطقه بهتر برداران و باغدحساس به تنش آبی و میزان آب در هر مرحله مشخص گردید. بهره

ای های آبیاری قطرهبا توجه به نیاز آبی درختان، به اعمال صحیح آبیاری با اجرای صحیح سیستم است

از  یوهم یلو تشک یدرختان در مرحله گلده یازآب مورد ن ینتأمو مدیرت منابع آب موجود بپردازند. 

 یجادمراحل از ا یندر ا یدو بااست  یتونز هایباغ یدتول یفیو ک یکم یفیتکاهش ک یعوامل اساس

 گردد. یریتا حد امکان جلوگ یتنش آب

 کلمات کلیدی: تنش آبی، رقم زرد، شهرستان طارم، تغییرات اقلیمی

 

 

 

                                                           
 ی،و آموزش کشاورز یقاتاستان زنجان، سازمان تحق یعیو منابع طب کشاورزی آموزشیقات و خاک و آب، مرکز تحق یقاتبخش تحق دانشیار 1

 یرانا
 استان زنجان یعیو منابع طب کشاورزی آموزشو  یقاتخاک و آب، مرکز تحق یقاتبخش تحق آبیاری و زهکشی، محقق دانشجو دکتری 1
 استان زنجان یعیو منابع طبکشاورزی و آموزش  یقاتخاک و آب، مرکز تحق یقاتبخش تحق آبیاری و زهکشی، محقق یدکتر یدانشجو 3
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لید و فرآوری زیتون  نشرهی تو

 مقدمه

 نظیر مشکالتی ولی استکشور ای  با ارزش اقتصادی و تغذیه باغی زیتون یکی از این محصوالت درخت

 کیفی و یکم عملکردهای زیتون موجب کاهش کشت باغ محدودیت منابع آبی در بسیاری از مناطق

 صورتی در سطح واحد در تونیز عملکرد افزایش کشاورزی، محصوالت سایر همانند .است شده

 بسیار اطالعات آوری جمع لذا باشد مطلوب حد در محصول تولید فاکتورهای که است یرپذ امکان

 جهت تر دقیق و مناسب های توصیه ارائه برایها  نآ نمودن کالیبره و تولید درمؤثر  عوامل از زیادی

ترین نکاتی که در یکی از مهم. دارد ضرورت کیفی و کمی عملکرد افزایش و رشد وضعیت بهبود

موقع عملیات مورد نیاز مدیریت درختان باید در نظر گرفته شود دقت در زمان رشد درخت و اجرای به

-می آبیاری بازده افزایش و ییجو صرفه مصرف آب موجب مدیریتی در های یوهش درختان است. اعمال

آب و هوایی در کشور،  نامناسبگردد. با در نظر گرفتن محدود بودن منابع آب و بارندگی و شرایط 

منابع  که یزمان یر است.ناپذ اجتنابی مصرف آب یک ضرورت ور بهرهارزیابی دقیق نیاز آبی و افزایش 

ی آبیاری و اعمال کم آبیاری باید با در نظر گرفتن کمترین بند مانزآب قابل دسترس محدود هستند، 

تأثیر بر عملکرد کمی و کیفی محصول انجام گردد که این امر مستلزم بررسی و مطالعه دقیق در مورد 

ی حساس درختان به ها دورهواکنش محصول در مقابل تنش خشکی در مراحل مختلف رشد است تا 

ختان زیتون، وقوع تنش خشکی در اوایل فصل ممکن است به دلیل تنش خشکی مشخص شود. در در

گذارد محصول را کاهش دهد. در مرحله دوم رشد میوه،  ی میده یوهمدهی و تأثیراتی که بر روی گل

هستند چون تجمع  تر حساسشوند، درختان در مقابل کمبود آب  ها سخت می هسته که یزمانیعنی 

ت شدن هسته همچنان ادامه خواهد داشت )اینیستا و همکاران، روغن در میوه زیتون تا زمان سف

شده و دیواره سلولی شل  شوند یها کوچک م با کاهش محتوای آب گیاه، سلول(. در حالت کلی 1003

باعث کاهش پتانسیل آب برگ و تقسیم سلولی و  ؛ که این امرروداز بین میفشار اسمزی و در نتیجه 

توسعه، منجر به کاهش دوره . تحمیل کسری آب در اوایل (1003کاران، )فاروق و هم گردد یانبساط م

از  به تدریجو  شدهها پیر ، برگرخ دهد هابرگ توسعه سطحاگر پس از  که یدرحال، شودسطح برگ می

های مختلف نظیر  العمل گیاهان نسبت به تنش خشکی عکس .(1023روند )باریتو و همکاران، میبین 

و تغییر در ریشه، کاهش اندازه برگ و همچنین تغییر در میزان  ها برگر در زاویه ، تغییها برگریزش 

ی درخت به تنش خشکی نسبت باالی ریشه به ها العمل عکسدهند. از دیگر  فتوسنتز را نشان می

تواند باعث کاهش رشد شاخه یا افزایش رشد ریشه یا هر دو شود  ها است. این موضوع می شاخه

های زندگی درخت یکسان نیست و در . نیاز درختان زیتون به آب در تمام دوره(2330)پارسونز، 

 و دورهها های گل در زمستان، قبل از باز شدن گلمراحل تکمیل نیاز سرمایی، متورم شدن جوانه

سخت شدن هسته و درشت شدن و رسیدن میوه به وجود رطوبت، حساسیت بیشتری دارد. رطوبت 

-ها را کاهش میها و تولید کربوهیدراتها، رشد شاخسارهاین دورهناکافی در خاک در طول 
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 طی در زیتون درخت خوب، میوه تشکیل برای (.2331ارجی و ارزانی،  ؛2332دهد )ارجی و همکاران، 

؛ راپوپورت و 1006دارد ) مارتینز و همکاران،  نیاز خاک کافی رطوبت به میوه تشکیل و گلدهی مراحل

موجب  است ممکن آبی تنش اعمال شود، تنش آبی تحت کوددهی که یگامهن(. 1006مارتین، 

بارور  هایاست باعث کاهش تشکیل گل ممکن آبی تنش .گردد مغذی اختالل در جذب مواد

میوه شود )کانور و  انبوه و در نهایت باعث ریزش کمتر میوه به دنبال آن تشکیل و (1021)راپوپورت، 

ی شدن خاک و کاهش ماند آب(. همچنین آبیاری زیاد موجب 1003، ؛ موریان و همکاران1005فررز، 

شود. تجمع آب در ها و کاهش رشد میوه میها، ریزش برگاکسیژن شده که موجب حساسیت ریشه

-یر در رشد سبزینه و پیری زودرس و در نهایت خشک شدن کامل درخت میتأخمنطقه ریشه باعث 

-(. تغییرات اقلیمی و بروز خشکسالی1002انی و پاپاندرئو، توز ؛2333گردد )زیلویانیس و همکاران، 

که شناخت نحوه  چراهای اخیر یکی از دالیل مهم بررسی اثرات تنش آبی روی درختان زیتون است. 

انتخاب ارقام  مکانپاسخگویی درختان زیتون به تنش خشکی اولین گام برای بهبود سودآوری آن، ا

اصالح نژاد و مهندسی ژنتیک و همچنین  یها در برنامه ل گیاهتحمتر و شناسایی خصوصیات  مقاوم

رو در مقاله حاضر میزان نیاز  ینازاگونه مطالعات است.  ینااز اهداف  سازگار دقیق های یتدوین استراتژ

های رشد فیزیولوژی رقم زرد زیتون در منطقه طارم استان زنجان محاسبه و مورد بررسی آبی در دوره

 قرارگرفت. 

 

 ورت و اهمیتضر

مختصات یلومترمربع در ک 1135شهرستان طارم واقع در شمال شرقی استان زنجان با مساحت 

 31دقیقه تا  33درجه و  36دقیقه طول شرقی،  21درجه و  13دقیقه تا  30درجه و  13جغرافیایی 

هواشناسی و (. در این پژوهش با استفاده از اطالعات 2)شکل دقیقه عرض شمالی قرار دارد 23درجه و 

ی مربوطه نیاز آبی درخت زیتون رقم زرد در منطقه طارم تعیین گردید. برای تعیین نیاز افزارها نرم

های سینوپتیک آببر، دستجرده و ایستگاه خودکار در ایستگاه آبی از اطالعات هواشناسی ایستگاه

 گردد.ی( مشاهده م2در شکل ) ها آنتحقیقاتی زیتون استفاده شد که موقعیت مکانی 

 های هواشناسی واقع در استان زنجان6 موقعیت جغرافیایی منطقه طارم و ایستگاه2شکل 
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پر  به خود اختصاص داده است. این رقم کشت زیتون در منطقه طارم را زیر سطح رقم زرد بیشترین

تن  20 – 3عملکرد آن  متوسط شود و یم برداشت یکش روغن و یمنظور کنسروساز  بهو  بوده محصول

شده تقویم فنولوژیکی در این  یآور جمع(. با توجه به اطالعات 2332در هکتار است )ارجی و همکاران، 

 .است 2جدول  صورت بهسه ایستگاه هواشناسی 

  

 مراحل مختلف رشد زیتون )رقم زرد( -2جدول
 دستجرده آببر ایستگاه زیتون فاز رشدی

 مهر تا اواخر آذر 25 اواخر آذر مهر تا 25 اوایل مهر تا اوایل آذر رشد رویشی

 اسفند 30اوایل دی تا  اسفند 30اوایل دی تا  اسفند 10اوایل دی تا  رکود زمستانه

 اردیبهشت 15اوایل فرودین تا  اردیبهشت 15اوایل فرودین تا  اردیبهشت 20اسفند تا  10 تشکیل جوانه گل

 خرداد 10اردیبهشت تا  15 ادخرد 10اردیبهشت تا  15 خرداد 5اردیبهشت تا  20 یده گل

 تیر 15خرداد تا  5 تیر 15خرداد تا  5 تیر 20اردیبهشت تا  10 تشکیل میوه

 مرداد 20تیر تا  25 مرداد 20تیر تا  25 اوایل تیر تا اواخر تیر رشد اولیه میوه

 ورشهری 25مرداد تا  20 شهریور 25مرداد تا  20 شهریور 5اوایل مرداد تا  رشد ثانویه میوه

 شهریور تا اواخر مهر 25 شهریور تا اواخر مهر 25 مهر 25شهریور تا  5 تشکیل روغن

 

( بر اساس 2333بندی شرایط اقلیمی برای کشت و توسعه باغات زیتون سایس و همکاران )در تقسیم

 است. بندی شدهنامناسب تقسیم N2بسیار مناسب تا  S1 کالس کلی به ترتیب از 5( در 1جدول )

 

 (2333 همکاران، و سایس) نیازهای رویشی آب و هوایی زیتون -1ل جدو
 S1 S2 S3 N1 N2 کالس محدودیت ساده

 4 3 2 1 0 سطح محدوديت

 29 40 00 59 59 100 یبند درجه

 mm )متوسط بارندگی سالیانه )
090-900 

090-500 

900-400 

500-1000 

400-300 

1000-1200 

300-190 

1200-1400 

------- 

------- 

>190 

< 1400 

 سخت شدن در مدتبارندگی ماهیانه 

 مرداد

 شهريور

<49 

< 30 

49-20 

30-19 

> 20 

> 19 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

oمتوسط درجه حرارت سالیانه )
c) 

15-10 

15-20 

10-19 

20-22 

19-14 

22-24 

14-13 

24-20 

- 

- 

> 13 

< 20 

متوسط درجه حرارت حداقل مطلق 

oسردترين ماه )
c) 

 -2تا-1

 0تا-1

 -4تا  -2

0- 2 

 -0تا -4

2-4 

 5-تا -0

4-0 

- 

- 

>- 5 
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ای به تنش خشکی نشان  های رشدی معینی دارد که حساسیت ویژه زیتون همانند سایر درختان، دوره

 (.2331دهد )فررز،  آبیاری را نشان می های خاص به کم های رشد و واکنش ( دوره3دهد. جدول ) می

 (2331و اثر تنش خشکی بر آن در منطقه کالیفرنیا )فررز، رخدادهای رشد درخت زیتون  -3جدول 

 آثار رطوبت کم خاک رخدادهای دوره رشد

یزن جوانه  

 شکوفه دهی

 تشکیل میوه

 رشد شاخه

کاهش تشکیل گل-2  
های ناقص گل-1  

تشکیل میوه ضعیف-3  

افزایش باردهی متناوب-1  

کاهش رشد شاخه-5  

م سلولیمرحله اول رشد میوه در اثر تقسی  

 رشد شاخه

کوچک شدن اندازه میوه در اثر کاهش تقسیم  -2

میوه پالسیده -1 سلولی  
کاهش رشد شاخه-3  

 مرحله سوم رشد میوه در اثر بزرگ شدن سلول

 رشد شاخه

کوچک شدن اندازه میوه در اثر کاهش تورم  -2

میوه پالسیده-1 سلول  

کاهش رشد شاخه-3   

 

 

آید.  به دستبایست در گام نخست میزان تبخیر و تعرق پتانسیل  گیاهان می برای محاسبه نیاز آبی

شود. در این روش  یمی پیشنهادی فائو انجام ا دومرحلهمعموالً تخمین نیاز آبی با استفاده از روش 

 ET0در تبخیر و تعرق، نیاز آبی سطح گیاه مرجع چمن  مؤثرابتدا با استفاده از پارامترهای هواشناسی 

برآورد شده و سپس با معرفی ضریب گیاهی  استیرکنندگی هوا تبخر حقیقت همان قدرت که د

ابتدا ( ET0)تعرق گیاه مرجع -شود. برای محاسبه مقادیر تبخیر یم، نیاز آبی گیاه تعیین (Kc) مناسب

و سپس با  آمده دست بههای ساعتی، میانگین روزانه پارامترهای هواشناسی  گیری از داده با متوسط

 محاسبه شد. ET0( مقادیر روزانه 2مانتیث رابطه)-پنمن-استفاده از رابطه استاندارد فائو

 
(                                                                              2رابطه )

)34.01(

)(
)273(

900
)(408.0

2

2

0
u

eeu
T

GR

ET
dan













 
 

ET0تعرق مرجع )-6 تبخیرmm.day
-1 ،)Rn( 6 تابش خالص ورودی به سطح گیاهMJ.m

-2
.day

-1 ،)G6 

MJ.mشار گرمای خاک )
-2

.day
-1 ،)T( 6 میانگین روزانه دمای هوا°C ،)u2 6 میانگین روزانه سرعت باد

m.sدر ارتفاع دو متری از سطح زمین )
-1 ،)ea( 6 فشار بخار اشباعkpa ،)ed 6 فشار بخار واقعی

(kpa ،)ed-ea:  کمبود فشار بخار اشباع(kpa ،)Δاشباع 6 شیب منحنی فشار بخار (Kpa.°C،) 
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γ( 6 ضریب ثابت سایکرومتریKpa.°C،) 300( 6 ضریبی برای گیاه مرجعKg.K.KJ
-1

.day
6 31/0( و 1-

تعرق -(. برای محاسبه مقادیر تبخیر2331)وزیری و همکاران،  (s.m-1) ضریب باد برای گیاه مرجع

تلف رشد های زمانی مختوجه به بازه با یرمقاداستفاده گردید که این  1از رابطه  (ETC) زیتون

 محاسبه شد.
 

(1)                                                                                                            رابطه

                                                                                            

0.ETKET CC 
 

 

ETCتعرق زیتون-6 تبخیر (mm.day-1 ،)ET0 :تعرق گیاه مرجع-تبخیر (mm.day-1 و )KC:  ضریب

سال اخیر، سه ایستگاه  20(. اطالعات هواشناسی 2331گیاه در هر مرحله از رشد )وزیری و همکاران، 

ها اطمینان حاصل شد و بندی و از صحت آندسته EXCELو  SPSS افزار نرمهواشناسی در محیط 

 8.0افزار نرممانتیث در محیط -پنمن-زانه با استفاده از روش فائومیزان تبخیر و تعرق مرجع رو

CROPWat محاسبه گردید. تبخیر و تعرق واقعی (ETcrop)  برای الگوی کشت منطقه)زیتون( با

بر اساس  Kc شود. ضرایب یمدر مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل حاصل  Kcضرب نمودن ضریب 

ی ها دورهمحاسبه و مقادیر تبخیر و تعرق در  56یه شماره در نشر FAOتوسط  شده ارائهدستورالعمل 

 است.  شده محاسبهفیزیولوژیکی 

 

 نتایج کاربردی

میزان نیاز  6تا  1بررسی میزان نیاز آبی در سه ایستگاه هواشناسی مورد نظر بر اساس جداول  منظور به

 ن محاسبه گردید.آبی و اطالعات دما و رطوبت در بازه زمانی هر مرحله رشدی درختان زیتو

 

 ایستگاه زیتونهای رشد در اطالعات هواشناسی و نیاز آبی به تفکیک دوره -1جدول 

درجه حرارت  فاز رشدی

 (c°حداقل)

درجه حرارت 

 (c°حداکثر)

متوسط رطوبت 

 )درصد(نسبی

مجموع 

 (mmبارندگی )

متوسط تبخیر تعرق 

 (EToمرجع)

متوسط 

ضریب 

 (Kcگیاهی)

مجموع تبخیر 

تون و تعرق زی

(Kc*ETo∑( 

 72/16 0/66 2/07 82.40 70/21 23/18 9/93 رشد رویشی

 53/58 0/60 1/15 38.60 70/07 14/73 0/42- رکود زمستانه
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 95/93 0/69 3/15 49.40 68/83 22/26 7/64 تشکیل جوانه گل

 77/48 0/71 4/77 14.20 55/68 32/44 15/01 یده گل

 189/52 0/74 5/48 19.40 52/53 33/87 17/60 تشکیل میوه

 129/29 0/75 6/32 2.80 51/37 35/06 21/84 رشد اولیه میوه

 149/69 0/75 6/30 0.00 41/31 38/01 21/80 رشد ثانویه میوه

 116/23 0/72 4/41 22/86 57/38 32/07 18/13 تشکیل روغن

 

 

 ببرآهای رشد در ایستگاه اطالعات هواشناسی و نیاز آبی به تفکیک دوره-5جدول 

 فاز رشدی
درجه حرارت 

 (c°حداقل)

درجه حرارت 

 (c°حداکثر)

متوسط رطوبت 

 )درصد(نسبی

مجموع بارندگی 

(mm) 

متوسط تبخیر 

 (EToتعرق مرجع)

متوسط ضریب 

 (Kcگیاهی)

مجموع تبخیر و 

تعرق زیتون 

(Kc*ETo∑( 

 53/53 0/65 1/08 95/80 67/09 16/64 7/91 رشد رویشی

 63/34 0/60 1/08 63/30 56/48 13/13 3/36 رکود زمستانه

 124/15 0/70 3/18 46/60 54/29 24/76 12/18 تشکیل جوانه گل

 179/95 0/74 4/33 18/70 44/88 32/85 19/31 یده گل

 179/95 0/75 4/61 27/40 47/04 33/63 21/00 تشکیل میوه

 98/56 0/75 4/87 0/00 46/39 34/58 22/49 رشد اولیه میوه

 115/08 0/75 4/26 0/00 40/81 36/42 23/54 یوهرشد ثانویه م

 86/61 0/69 2/68 22/50 53/29 28/40 16/49 تشکیل روغن
 

 

 

 دستجردهایستگاه های رشد در اطالعات هواشناسی و نیاز آبی به تفکیک دوره -6جدول 

 فاز رشدی
درجه حرارت 

 (c°حداقل)

درجه حرارت 

 (c°حداکثر)

متوسط رطوبت 

 )درصد(نسبی

وع بارندگی مجم

(mm) 

متوسط تبخیر 

 (EToتعرق مرجع)

متوسط ضریب 

 (Kcگیاهی)

مجموع تبخیر و 

تعرق زیتون 

(Kc*ETo∑( 

 54/42 0/65 1/10 90/8 66/67 17/89 7/61 رشد رویشی

 63/34 0/60 1/09 40/1 56/99 14/65 2/80 رکود زمستانه

 125/67 0/70 3/22 25/9 57/38 25/77 11/36 تشکیل جوانه گل

 180/87 0/74 4/40 12/1 48/52 34/12 18/54 یده گل

 180/87 0/75 4/64 11/8 48/36 34/73 20/37 تشکیل میوه

 98/36 0/75 4/86 0 44/96 35/87 21/97 رشد اولیه میوه

 120/11 0/75 4/45 0 44/51 37/92 23/00 رشد ثانویه میوه

 88/29 0/69 2/73 18/0 55/74 33/06 19/53 تشکیل روغن
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های دستجرده و آببر از ، درخت زیتون در ایستگاه طارم نسبت به ایستگاه6تا  1بر اساس نتایج جداول 

میزان مجموع تبخیر و تعرق بیشتری برخوردار است. همچنین بیشترین میزان ساالنه بارندگی در 

ه متوسط کل آمد به دستایستگاه آببر بیشتر از ایستگاه زیتون و دستجرده است. بر اساس نتایج 

مترمکعب در هکتار  1100تبخیر و تعرق درخت زیتون در سه ایستگاه هواشناسی مورد مطالعه حدوداً 

، در  6230، نیاز آبی خالص درختان زیتون در ایستگاه زیتون به میزان مؤثراست که با اعمال بارندگی 

که با اعمال ضرایب  در هکتار است مترمکعب 5100و در ایستگاه دستجرده  5500ایستگاه آببر 

اندازی  یهساهای مختلف آبیاری، سن درختان، فاصله و آرایش درختان، ضریب  یوهشکارایی مصرف در 

یابد. همچنین بررسی میزان نیاز این مقادیر در هر باغ ) هر درخت( تغییر می مؤثرو سایر پارامترهای 

میوه بیشترین نیاز آبی رخ داده و در دهد که در دوره تشکیل های مختلف رشد نشان میآبی در دوره

 5/2133و ایستگاه آببر به  1/2303، ایستگاه دستجرده به 5/2133مناطق اطراف ایستگاه زیتون به 

مترمکعب آب در هکتار در دوره تشکیل میوه احتیاج دارند. کمترین میزان نیاز آبی در دوره رکود 

توان در ذخیره و اجرای راهکارهای در هر دوره می از میزان حدودی نیاز آبی اطالع بازمستانی است. 

بارندگی اندک و عدم تکمیل  بهیاز برای درختان اقدام نمود. همچنین با توجه موردنین آب أمدر ت مؤثر

 خصوص بههای منطقه و ضرورت اعمال صحیح آبیاری، باید با برآورد میزان آب در هر باغ نیاز آبی باغ

 و مدیریت آبیاری را اعمال نمود. های حساس، برنامهدر دوره

کلی با توجه به میزان تبخیر و تعرق درختان زیتون در هر سه ایستگاه در دوره رشد رویشی  طور به

ها تعداد برگتواند موجب کاهش آمد. تنش آبی در رشد رویشی می به دست ها دورهکمتر از سایر 

عوامل موجب این  .سرعت رشد همراه است تعدیل درها و با کاهش تعداد شاخهاین رخداد که شود 

یابد )باریتو و انداز درخت کاهش می یهسادر بنابراین فتوسنتز کل گردد؛ فتوسنتزی می سطح کاهش

شوند قطری در حدود دو  زیادی آبیاری می دفعات بهتنه و شاخه اصلی درختانی که  .(1023همکاران، 

یر تأث. آبیاری تابستانه در مقایسه با آبیاری بهاره بینند دارند برابر درختانی که تنش رطوبتی می

های  بیشتری در رشد تنه دارد، زیرا بزرگ شدن تنه پس از کند شدن یا متوقف شدن رشد شاخه

-. برگاست(. تغییر زاویه برگ پاسخ معمولی به تنش خشکی 2312گیرد )موسوی،  جوان صورت می

تان نسبت به اوایل فصل در موقعیت رو به باال قرار ساله، در تابس ی یکها برگهای زیتون مخصوصاً 

. استگیرد، دارای تراکم باالیی از کرک  گیرند. بنابراین قسمتی از برگ که در معرض نور قرار می می

گردد که این حالت به  باال متمایل می طرف بههای زیتون در طی دوره خشکی که برگ شده مشاهده

ها که بیشتر در معرض نور قرار ه چنین حرکتی، قسمت زیر برگشود. در نتیج آماس برگ مربوط می

شوند )شویب و همکاران  ای و پوشیده از کرک بوده و سبب انعکاس تابش آفتاب می گیرد نقره می

2336.) 
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انگیزی تا  دهد، بنابراین گل های اولیه گل در اواخر تابستان رخ میانگیزی و تشکیل اندام فرآیند گل

یزان سطح برگ در طی تابستان قبل بستگی دارد. خشکی تابستان قبل منجر به تأخیر ای به م اندازه

های کامل تشکیل تری از گل در گلدهی درختان زیتون در بهار آینده شده و همچنین درصد پایین

شده و موجب  ها آنبرگی  ها و بی شوند. همچنین کمبود آب در زمستان موجب کاهش رشد شاخه می

(. تنش خشکی در 2313)دورنبوس و کسام،  گردد های ناقص در بهار میالیی از گلتولید درصد با

آور است. اگر تنش خشکی در هر  یانزطول مراحل اولیه رشد گل مخصوصاً برای تولید گل آذین 

ین تشکیل آذ گلهای کمتری روی های اولیه گل و تمام گل رخ بدهد، گلمرحله بین ظهور اندام

برای گلدهی  استفاده  قابل(. بنابراین بدون شک در دسترس بودن آب 2335، گردد )میشالکیز می

بخش درختان زیتون اهمیت دارد. کمبود آب در طی دوره گلدهی منجر به افزایش ریزش گل  یترضا

 (. 2313دورنبوس و کسام،  ؛2331شود )چارتزوالکیس و همکاران،  و میوه می

یر و تعرق در دوره تشکیل میوه زیتون از سایر مراحل مجموع تبخ 6تا  1مقادیر جدول  بر اساس

بیشتر است در این مرحله درختان زیتون حساسیت زیادی به خشکی در مرحله متورم شدن و سخت 

ها دارند. آبیاری زیتون منجر به افزایش رشد میوه و تشکیل روغن شده و منجر به تشکیل  شدن هسته

و با نسبت گوشت به  تر کوچکهایی با هسته  ولید میوهشود. همچنین موجب ت های یکسان می میوه

ای شدن  یله خشک شدن و لکهوس بهها  شود. در مقابل کمبود آب منجر به ریزش میوه هسته باالتر می

دار بیشتر از  معنی طور به(. اختالف عملکرد میوه در درختان آبیاری شده 2330شود )سیماتو،  می ها آن

(. همچنین برای درختان آبیاری شده 2331دد )میشالکیز و همکاران، گر درختان آبیاری نشده می

های تولید  (. میوه2313تر مشاهده گردید )دورنبوس و کسام، تغییر رنگ میوه از سبز به سیاه تدریجی

و همچنین دارای نسبت گوشت به هسته  تر بزرگشده در درختان تحت آبیاری نسبت به درختان دیم 

 (.2335ه بالطبع عملکرد روغن باالتری دارند )میشالکیز، باشند، ک باالتری می

یکی از مباحثی که نیاز به بررسی و مطالعات بیشتری دارد روابط جذب عناصر غذایی و ارتباط آن با 

و باعث عدم  گذارد یو توزیع مواد معدنی در گیاه تأثیر م انتقالتنش خشکی بر جذب، تنش آبی است. 

. این عدم تعادل ممکن است اختالالت مهمی در عملکردهای فیزیولوژی شود یتعادل در تغذیه گیاه م

عنوان اجزای ساختاری در ماکرو  چراکه مواد معدنی در گیاهان بهو ایجاد کند  بیوماسو تجمع 

 یها در محفظه فشارهای آنزیمی، امالح اسمزی و در حفظ تعادل ها، عوامل مؤثر در واکنش مولکول

است که کاهش در دسترس بودن آب منجر به  شده یرفته پذ یخوب به ارند ونقش بسزایی دسلولی 

( خشکسالی میزان 2) خالصه6 طور به( 1022)سیلوا و همکاران،  شود یجذب محدود مواد مغذی م

سطح کل برگ کاهش ها و  هدایت روزنهاختالل در ، این امر به دلیل دهد یتعرق کل گیاه را کاهش م

و سرعت انتشار مواد مغذی بین  دهد ینسیل آب خاک را کاهش م( خشکسالی پتا1است. )

( خشکسالی باعث 3؛ )(1003)فاروق و همکاران،  کند یماتریس خاک و سطح ریشه را کند م
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(. خشکسالی باعث اختالل 1001باسال و همکاران، ) شود یکاهش منابع مغذی از طریق کانی سازی م

مغذی، ایجاد اختالل در جذب مواد مغذی و تغییر  های درگیر در جذب مواددر فعالیت آنزیم

( خشکسالی 5؛ و )( 1022؛ سیلوا و همکاران، 1023)راموس و همکاران،  شود ینفوذپذیری غشاء م

  .( 1023)بیستا و همکاران،  شود یریشه م توسط شده جذبغذایی باعث کاهش غلظت پروتئین مواد 

 

 دستورالعمل کاربردی

و افزایش کیفیت  مقاوم به خشکی است ولی برای تولید اقتصادی این محصولاگرچه زیتون یک گیاه 

، آبیاری الزم است. لذا در راستای بهبود عملکرد و تولید اقتصادی زیتون توجه به تجهیز و کمیت تولید

است. آثار منفی تنش آبی بر روی درختان زیتون روشن ای امری الزم  به سیستم آبیاری قطره هاباغ

ا با توجه به کمبود منابع آب قابل دسترس و تغییرات اقلیمی، ممکن است گیاهان با کاهش است. ام

آبیاری تنظیم شده، تنش وارده به گیاه، به  شوند. با انجام کم رو روبهواقعی و کمبود زیاد آب آبیاری 

 شود. های رشد آن در طول فصل، محدود می بیشترین تنش قابل تحمل توسط گیاه در دوره

های های توزیع و پخش آب، تعمیر و بازسازی مکرر سیستمهای فیلتراسیون، سیستمح سیستماصال

در  مؤثرهای زیتون راهکاری ها در باغچکانهای توزیع آب و قطره، پمپ کود و سیستمفشار تحت

 افزایش کارآیی مصرف آب و کاهش هدر رفت آب است.

های زیتون با تنظیم روش آبیاری و ریت شوری در باغترین مسائل در کنترل تنش آبی مدییکی از مهم

برنامه آبیاری )آبیاری در هوای خنک، کاهش دور آبیاری و آبشویی پای درختان( است که باید 

 باغداران همواره این مسئله را در نظر بگیرند.

کمی و ین آب مورد نیاز درختان در مرحله گلدهی و تشکیل میوه از عوامل اساسی کاهش کیفیت تأم

 های زیتون است و باید در این مراحل از ایجاد تنش آبی تا حد امکان جلوگیری گردد.کیفی تولید باغ
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