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 2و حسین سردابی 1جعفر حسین زاده

 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایالم 2
 ها و مراتع کشورتحقیقات جنگل ۀسسؤدانشیار م 1

 (12/2/2931؛ تاریخ پذیرش: 92/4/2932)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

مناطق گرمسیری  )کم آبیاری( دیمو مقاوم برای کاشت در شرایط نیمهبا هدف معرفی ارقام سازگار  کهتحقیق این در 

های کامل تصادفی ح آماری بلوكسه رقم مقاوم به خشكی زیتون )روغنی، دزفولی و زرد( در قالب طر ،اجرا شده است

 آب مهرانمحسنتحقیقات  ایستگاهاول( در  هایسالتمرکز بر با متر و حداقل آبیاری ) 5 × 5 ۀفاصل به ،چهار تكرار با

سال،  خشک هر ۀشده در پایان دورهای کاشته، شادابی و فنولوژی نهالمانیشدند. وضعیت زندهکاشت استان ایالم  در

 انیم، حاکی از زنده(2931) اولین فصل رویش طی دست آمده درهتحلیل آماری قرار گرفت. نتایج بومورد تجزیه

مانی زندهدرصد  ۀمقداری کاهش یافت. مقایس ،مانیدرصد زنده های بعدسال، ولی در شده بودبسیار خوب ارقام کاشته

 درصد 55رقم روغنی با که طوریهب ،دار بین آنهاستحاکی از وجود اختالف معنی( 2939ارقام در پایان دوره )

 ۀسترتیب در مراحل بعدی قرار دارند. مقایدرصد به 5/12زفولی با درصد و د 6/42مانی و ارقام زرد با بیشترین زنده

 برخی ارتفاع .داری را نشان نداداختالف معنی ،آزمایش تحتیقه ارقام زیتون میانگین ارتفاع، قطر تاج و قطر 

متر انتیس 195متر، قطر تاج به بیش از سانتی 133حداکثر به  ،در پایان فصل رشد سال هشتم ی رقم روغنیها نهال

آبیاری این تحقیق از رشد ارتفاعی در شرایط کمرقم روغنی که  متر رسیده است.سانتی 22و قطر یقه به بیش از 

وان رقم برتر این به عن متر در سال برخوردار بود،سانتی 19حدود متر در سال( و رشد تاجی سانتی 19توجه ) شایان

یک یا دو بار آبیاری  کمدستاجرای  ،ویشی بهتر زیتون در این مناطقبرای دستیابی به رشد رشود. تحقیق معرفی می

 لیتر آب برای هر نهال( ضروری خواهد بود. 59بار حدود  در طول فصل خشک )هر

  .زیتون مانی،زنده جنگلكاری، رشد رویشی، آبیاری، های کلیدی:واژه
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 و هدف مقدمه

های وسیعی از استان ایالم که در جنوب غرب بخش

هوای وکوه زاگرس قرار گرفته است، آبرشتهایران و در 

. داردای مدیتران ه  قطامشابه من   ،خشک و نیمه خشک

ب ا مس احتی ح دود دو میلی ون هكت ار در       استان ایالم

ش رقی و   43˚29ت ا  َ  45˚14طول جغرافیایی َ ۀمحدود

شمالی واقع ش ده   94˚25تا  َ 92˚53عرض جغرافیایی َ

ص ورت دش تی، ب ا    هاس تان ب    است. مناطق جنوبی این

متر از سطح دریا و من اطق ش مالی    259حداقل ارتفاع 

مت ر از   9999 صورت کوهستانی، ب ا ح داکثر ارتف اع   به

ه ای  بارندگی سالیانه در ایستگاه ست. مقدارسطح دریا ا

مت ر و می انگین   میل ی  659تا  959 ،لف هواشناسیمخت

)محم دپور،  است گراد درجه سانتی 15تا  5 ،دما ۀسالیان

های جاری دائمی برای اجرای کامل کمبود آب(. 2923

 نس بت ب ه آبیاری از یک س و و برخ ورداری از بارن دگی    

مناسب از سوی دیگر موجب ش ده اس ت ک ه محقق ان     

ای ب اغی چن دمنروره در   هگونه ۀتوسعکشاورزی امكان 

-ب ه مح دودیت آب   دچاردر مناطق دیم را شرایط نیمه

ک  ل من  ابع  ۀادار. کنن  دس  ی عن  وان ی  ک ض  رورت برر

بادام و بنه را در این  ۀگونکشت  منروربدینطبیعی نیز 

به آبی اری   ،های اولدر سال ها دنبال کرده و صرفاًعرصه

ت وان ب ه   ک ه از جمل ه م ی    اس ت  پرداختهمحدود آنها 

دیگ ر   ۀجنوبی شهر ایالم و چند نقط ۀكاری حاشیجنگل

 واک نش   Arzani & Arji (2000) .در استان اشاره کرد

ب ه  را گیاهان جوان زیتون رق م روغن ی محل ی رودب ار     

و نتیج ه   کردندتنش آب و کاهش آب و آبیاری بررسی 

گرفتند که وزن تر و خشک ریشه، برگ و شاخه، س طح  

م واد مع دنی    ها و، ارتفاع گیاه، تعداد و طول شاخهبرگ

 آب آبی اری دارد.  مقدارداری با رابطه معنی ،داخل برگ

-استقرار نهال دربارۀتحقیقاتی را ( ، الف2939بی )سردا

های زیتون رقم زرد در شرایط دیم انج ام داد و نتیج ه   

خشكی و گرم ای   ۀگرفت که با وجود طوالنی بودن دور

درص د ب وده اس ت     299ها مانی نهال، زنده2931سال 

ش رایط  بردب اری زی اد ای ن گون ه ب ه       دهن دۀ که نشان

ی ه ای  نهال در دمشخص شدر این تحقیق  .خشكی است

که تحت تنش بیشتر فشردگی خ اك و خش كی خ اك    

-ب ه ی و ریش ه  هوای های، صفات کمی اندامداشتندقرار 

سردابی  داری تحت تأثیر قرار نگرفته است.صورت معنی

رطوبت خاك بر رش د  شردگی و ( اثر تنش ف، ب2939)

دوانی نهال زیتون در شرایط گلخان ه را بررس ی   ریشه و 

داری رفت که تیمارهای آبیاری اثر معن ی نتیجه گ و کرد

 ،ام ا فش ردگی خ اك    ها نداش تند، بر صفات کمی نهال

ت اف زایش وزن خش ک و   ص ور هداری ب  معن ی  تأثیرات

   است. داشتهها طول کلی ریشه

( کیفیت روغن زیت ون  2933پور و همكاران )هاشم

ک ازرون اس تان    ۀارقام زرد، روغن ی و م اری در ناحی    

و نتیجه گرفتند که روغن رق م   کردند ا مقایسهفارس ر

و رقم روغنی  ،تیروزول و کلروفیل مقدار بیشترین ،زرد

 حمی  داوغلی و کارتنوئی  د را دارن  د. مق  داربیش  ترین 

( تعیین زمان مناسب برداشت زیت ون  2933همكاران )

 ۀاستحصال روغن زیتون را در منطق   برایرقم روغنی 

 گرفتن  د ک  ه مق  دارو نتیج  ه  کردن  د ار بررس  یرودب  

ئی ک و اس ید اس تئاریک ب ا     لآزاد، اس ید لینو  ۀاسیدیت

و بهت رین زم ان    شودزیاد می، رسیدگی ۀافزایش درج

 آبان خواهد بود. 19تا  29زمانی  ۀبرداشت آن محدود

م  انی، ( س  ازگاری، زن  ده2933و همك  اران ) کرمی  ان

رقم زیت ون را   ده ۀرویش قطری و ارتفاعی و تولید میو

ک ه   ن د و نتیج ه گرفت  کردندان لرستان بررسی در است

م انی، رش د   بیشترین درص د زن ده   ،م زرد و روغنیارقا

بیشترین  ،و ارقام کنسروالیا و میشن ،ارتفاعی و قطری

   .داشتندمقدار تولید میوه را 

ط منطقه ب ا  در این راستا با توجه به مشابهت شرای

ون زیت   ۀگون   زیادای و تحمل شرایط مناطق مدیترانه

ک ه   (Orman & De Haan, 1995)در مقابل خش كی  

ه ایی از اس تان   صورت پراکنده و طبیعی در قس مت  هب

ای  الم وج  ود دارد، در ای  ن آزم  ایش ارق  ام مق  اوم ب  ه 

ه دف   .ش د دیم بررسی نیمه خشكی زیتون در شرایط

معرفی ارقام مقاوم و سازگار زیت ون   ،اصلی این تحقیق

(Olea europaea L.)  دی  م ب  رای نیم  هدر ش  رایط

مناطق گرمسیری اس تان ای الم اس ت ک ه در ص ورت      
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برداری از اراضی تواند نقش مهمی در بهره، میموفقیت

ه ای  وسیع منطقه و توسعه آن داشته باش د. در س ال  

کشت زیتون در این  ۀتوسع ازاخیر استقبال کشاورزان 

 ح ال ب ااین استان افزایش چش مگیری داش ته اس ت،    

سرعت این توسعه را کن د ک رده    ،محدودیت منابع آب

وم و س ازگار زیت ون در   معرفی ارقام مقا رواز ایناست. 

دیم، امكان اختص ا  س طوح وس یعی از    شرایط نیمه

و  کن د م ی راهم کشت زیتون ف ۀاین استان را به توسع

توجهی در منطق ه   شایانو تولید  رود اشتغالامید می

 دنبال داشته باشد.به

 

 هامواد و روش
 معرفی ارقام تحت مطالعة زیتون -

شده در این بررسی در مقایسه با دیگر ارقام انتخاب

ارقام زیتون برای مناطق گرم و خش ک و مقاوم ت در   

های خشكی، سازگاری بهتری دارند و نه ال  برابر تنش

تری های دزفول و قم که شرایط نزدیکآنها از ایستگاه

ی ه ش ده   به محل مورد نرر در ای ن بررس ی دارن د ته   

های مرکز تحقیق ات کش اورزی   است. بر اساس بررسی

و  2934گ  رد و همك  اران، آب  اد دزف  ول )عج  مص  فی

( و مقایس  ۀ ارق  ام مختل  ف زیت  ون در ایس  تگاه 2935

تحقیقاتی آن مرکز، زیتون محلی دزفول ب ا توج ه ب ه    

کار در نواحی دزفول، شوشتر و ش وش، و  وسابقۀ کشت

ترین رقمی اس ت  ، مهمسازگاری با شرایط گرم منطقه

که برای توسعه در این من اطق پیش نهاد ش ده اس ت.     

ه ای کام ل   دهد که گ ل نتایج تحقیقات آنها نشان می

درصد، رن   می وه س یاه، درص د      49این رقم، حدود 

درصد، میانگین عملك رد می وۀ    35گوشت میوه حدود 

کیلوگرم و مقدار روغ ن می وۀ آن    25/3هر درخت آن 

رن  رقم روغنی نیز، های سیاهمیوه درصد است. 4/29

درصد گوشت دارند و میانگین عملكرد میوۀ  29حدود 

 4/6هر درخ ت پ نج کیل وگرم و درص د روغ ن می وه       

 39درصد گزارش شده است. در رق م زرد ک ه ح دود    

ها س یاهند و  های آن کامل هستند نیز میوهدرصد گل

درصد گوشت و بیش از هفت درص د روغ ن    26حدود 

، و میانگین عملكرد میوۀ هر درخت نه کیل وگرم  دارند

اع  الم ش  ده اس  ت. رق  م دزف  ولی دچ  ار مق  داری     

ک   ه رق   م زرد  خودناس   ازگاری اس   ت، در ح   الی 

 خودناسازگاری اندکی دارد.

در این تحقیق سه رقم مق اوم ب ه خش كی زیت ون     

(Olea europaea L.) ه ای روغن ی، دزف ولی از    به نام

زستان و زرد از نهالستان نهالستان دزفول در استان خو

در های کام ل تص ادفی   استان قم در قالب طرح بلوك

 نهال زیت ون  اصله 99. ندچهار تكرار با هم مقایسه شد

 2932 در اوایل اسفندمتر   5×5در هر کرت، با فاصله 

در ایس  تگاه تحقیق  اتی مرک  ز تحقیق  ات کش  اورزی و 

آب محس ن  منابع طبیعی استان ایالم واق ع در دش ت  

دند. ش   هان در جنوب استان ایالم کاشتهرستان مهرش

ه ا ص رفاً در س ال    با توجه به هدف طرح، آبیاری نهال

موفقی ت  اول اجرای طرح ص ورت گرف ت، ول ی ب رای     

ه ا، ب ا اح دا     م انی نه ال  بیشتر در اس تقرار و زن ده  

، امك ان  مت ر  دوب ه قط ر    اییا کاس ه  های فلسی چاله

. ش د ها فراهم نهال آوری نزوالت بیشتری در پایجمع

از سطح دری ا   یمتر 225محل اجرای طرح در ارتفاع 

 99 6َو عرض جغرافیایی  46 22َبا طول جغرافیایی 

اقلیم منطق ه از ن وع گ رم و خش ک ب ا می انگین        بود.

گراد )مرداد ماه( سانتی ۀدرج 93حداکثر  ۀدمای ماهان

میانگین  .استگراد )دی ماه( سانتی ۀدرج 2و حداقل 

میانگین دم ای  درصد،  69تا  11طوبت نسبی ماهانه ر

 ۀدرج   دوگراد، حداقل دم ا  سانتی ۀدرج 9/11ساالنه 

گ راد اس ت.   سانتی ۀدرج 51گراد و حداکثر دما سانتی

 آمبروترمی   ک ایس   تگاه مه   ران ، نم   ودار2ش   كل 

گاه ب ه مح ل اج رای ط رح را نش ان      ترین ایست نزدیک

مت ر  میلی 159از ین بارش ساالنه کمتر میانگدهد. می

ثر ون بارن دگی م ؤ  ماه س ال ب د   هشتتا  ششاست و 

تعداد روزه ای یخبن دان   . متر( استمیلی 29)بیش از 

)از  مت ر میل ی  9499روز و تبخیر و تعرق ساالنه  چهار

خاك شده در بررسی پروفیل حفراست.  طشت تبخیر(

 یش ن  یلومدارای بافت  دهد که خاكعرصه نشان می

کربن آل ی   . مقداراست EC،  ds/m36/1و  pH 9/2با 
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اس ت،  محدودیت  دچاربرای رشد و نمو و ازت کل آن 

در ه ر  ی ک ود دام ی   مس او  مقدار افزودنبا  از این رو

ای چال ه  ،برای ه ر نه ال   .دبه تقویت آن اقدام شچاله 

و در  متر حفر ش د سانتی 29ای با قطر و عمق استوانه

ده ب ا خ اك   حیوانی پوس ی  مقداری کود ،هنگام کاشت

ط رح   ۀه ای ه رز مح دود   د. هر ساله عل ف مخلوط ش

ه ا در  نه ال  ش د. صورت مكانیكی برداشت هکنترل و ب

ل وند. در فصشدسال اول با استفاده از آب چاه آبیاری 

فقط یک ب ار   ،)مرداد ماه( و سوم دوم هایخشک سال

و در  آبی اری ش  دند ه ا  نه ال آب،  لیت ر  59 ب ا ح دود  

در شرایط بحرانی و با مقدار اندك  جزهب ،های بعد سال

 .ها به حداقل ممكن تقلیل یافتنهالآبیاری  آب،

 

 

 منحنی آمبروترمیک ایستگاه مهران -2شكل 

 

، م انی وضعیت زن ده  ،سال در پایان فصل خشک هر

آوری اطالع ات جم ع   ش د. بت ها ثرشد و فنولوژی نهال

ه ای   لوكشده با استفاده از آنالیز آماری در قالب طرح ب

تحلی ل  وبا چهار تكرار و سه تیمار تجزی ه  کامل تصادفی

ب ه اینك ه ض ریب تغیی رات ب ین       شده است. ب ا توج ه  

زی اد ب ود،    نس بت ب ه ه ا  م انی نه ال  های خام زنده داده

بع د از   .گرف ت انج ام  ه ا  در زمینۀ دادههای الزم تبدیل

ه  ای خ  ام اولی  ه ب  ا اس  تفاده از ت  ابع     تب  دیل داده

xArcSiny  ه  ا ب  ا داده ت  رین تب  دیل)مناس  ب

آنه ا   تحلیل آماریوجزیهتدرصد(  6/14ضریب تغییرات 

ه ا  گرف ت. می انگین  صورت  SASبا استفاده از نرم افزار 

رد ارتفاع این تبدیل در مو .مقایسه شدندروش دانكن  با

های خام اولیه با اس تفاده از ت ابع    نیز بعد از تبدیل داده

xArcSiny  ه  ا ب  ا ت  رین تب  دیل داده)مناس  ب

 .گرفتدرصد(، انجام  9/19ضریب تغییرات 

 ایجـنت

 مانیوضعیت زنده -

زیتون در پای ان   ۀشدهای زنده و خشکتعداد نهال

تغیی رات   2 . جدولشدسال شمارش  صل خشک هرف

 دهد.زنده را به تفكیک ارقام  نشان میهای تعداد نهال

رق م  وض عیت  ش ود،  در جدول دیده می طور کههمان

م انی از ارق ام دزف ولی و زرد    زندهدرصد  55روغنی با 

واری ان  درص د    ۀتجزی   ۀنتیج   1 است. ج دول  بهتر

 دهد.های ارقام زیتون را نشان میمانی نهالزنده

م انی ارق ام زیت ون،    تجزیۀ واریان  وضعیت زن ده 

تم ال  دار تكرارها در سطح احدهندۀ تفاوت معنینشان

دار ارق ام در س طح احتم ال    درصد و تفاوت معنی 35

بن دی ارق ام زیت ون از لح ا      درصد اس ت. گ روه   33

مانی در پایان دوره، ب ا اس تفاده از   میانگین درصد زنده

-دار آنهاس ت، ب ه  بیانگر اختالف معن ی  ،آزمون دانكن



 935 933تا  932، صفحۀ 2931زمستان ، 4شمارۀ  مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال پنجم،

 

م انی رق م روغن ی ب یش از دو     که میانگین زندهطوری

داری رقم دیگر است و با رقم دزف ولی اخ تالف معن ی   

دارد، اما رق م زرد بین ابین آنه ا ق رار دارد و اخ تالف      

 داری با دو رقم دیگر ندارد.معنی

 در مهران 2931-39های مانی سه رقم زیتون در پایان فصل خشک سالتعداد و درصد زنده -2جدول

 رقم زیتون
تعداد 

 ولیها

2931 2939 2934 2939 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 55 66 1/64 22 2/32 33 2/39 293 219 روغنی

 6/42 59 1/54 65 3/69 29 3/25 32 219 زرد

 5/12 99 99 96 1/53 22 1/24 33 219 دزفولی

 4/42 243 4/43 223 1/62 141 9/39 133 969 کل

 ایستگاه مهران های زیتونمانی نهالزنده درصدواریان   ۀتجزی ۀنتیج -1جدول

 سطح احتمال محاسباتی Fمقدار میانگین مربعات آزادی ۀدرج مجموع مربعات منابع

 تكرار

 تیمار

 خطا

 کل

956/2139 

956/2129 

939/991 

295/1315 

9 

1 

6 

22 

251/412 

223/695 

943/55 

213/2 

394/29 

922/9 

929/9 

 
 وضعیت رویش ارتفاعی -

در پایان فص ل خش ک ه ر     های زیتونارتفاع نهال

 .روی ش آن محاس به ش د    مق دار گی ری و  سال ان دازه 

های رقم روغنی در پایان فصل رش د  نهال ارتفاع برخی

در . مت ر رس ید  س انتی  133ح داکثر ب ه    ،سال هشتم

ی ش آن در ط ول   متوسط ارتفاع و درص د رو  9جدول 

 ده است. ئه شطرح ارا ۀدور

 در مهران 2931-39های های زیتون در پایان فصل خشک سالرشد ارتفاعی نهال مقدار -9جدول

 رقم زیتون
 رویش متوسط ساالنه متر()سانتی های مختلفها در سالمیانگین ارتفاع نهال

 سانتیمتر 2939 2935 2934 2939 2931

 3/23 4/121 6/293 9/32 5/64 2/59 روغنی

 3/15 1/196 5/39 2/63 51 3/92 زرد

 1/11 4/222 6/295 9/26 2/53 5/45 دزفولی

 

 نش ان  ،رویش ارتفاعی ارق ام  قدارواریان  م ۀتجزی

وت اه ا( تف   ه ا )تیم  ار ه ا و رق  م ده  د ک ه تك  رار م ی 

د. ای ن  ن  درصد( ندار 35)در سطح احتمال داری  معنی

می انگین روی ش متوس ط     ۀآزم ون مقایس    موضوع در

تفاده از روش دانك ن  های زیتون، که با اس  نهال ارتفاع

(، ح  اکی از یكس  ان ب  ودن  9)ج  دول  گرف  تانج  ام 

 تح  ت ه  ایرق  مه  ای می  انگین رش  د ارتف  اعی نه  ال

 آزمایش است.



 دیم ارقام زیتون در منطقۀ مهرانبررسی امكان توسعۀ جنگلكاری نیمه  936

 

 بررسی در ارقام زیتون با روش دانكن در ایستگاه مهران تحتمیانگین صفات  ۀمقایس -4جدول

 رقم
 بررسی تحتصفات 

 یقه قطر تاج قطر ارتفاع مانیدرصد زنده

 A99/55 A4/121 A252 A6/3 روغنی

 AB69/42 A1/196 A243 A9/2 زرد

 B59/12 A4/222 A252 A2/2 دزفولی

 
 قه و قطر تاجی وضعیت رویش قطر -

)بعد  2939در اواخر سالهای زیتون نهال ۀیققطر 

 مق دارهای  5 ج دول . گیری ش د اندازهسال(  هشتاز 

را  و قط ر ت اج   کمترین قط ر یق ه   بیشترین، متوسط و

می انگین   ۀدهد. مقایس  زیتون نشان می هایرقمبرای 

های جدول) آزمایش تحتهای رقم و قطر تاج قطر یقه

  دار بین آنهاست.اختالف معنی نبودحاکی از  (5و  4

 متر()سانتی در ایستگاه مهران های زیتون در پایان دورهنهال و قطر تاج یقه وضعیت قطر -5جدول

 رقم
 قطر تاج قطر یقه

 کمترین  متوسط بیشترین کمترین  متوسط بیشترین

 26 252 195 4/5 6/3 2/22 روغنی

 222 243 232 1/4 9/2 2/21 زرد

 35 252 125 4/4 2/2 4/21 دزفولی

 

 بحث  
 تح ت ه ای  رق م  ۀه ای هم   مانی نه ال گرچه زنده

ه ای بع دی ک اهش    آزمایش در این تحقی ق در س ال  
ان د ب ا ش رایط    ها توانس ته فته است، تعدادی از نهالیا

ب ه بع د   س وم  از س ال   ،سخت آزمایش و قطع آبی اری 
ش اداب ب اقی بمانن د و ای ن خ ود ت ا        نسبتبه زنده و

تف اوت  آید. با ای ن ح ال  حساب مییت بهحدودی موفق
م انی در پای ان   مق دار زن ده  بین ارقام زیتون به لحا  

درص  د  33احتم  ال  ( در س  طح2939) بررس  ی ۀدور
درص د و زرد ب ا    55دار است و ارقام روغن ی ب ا   معنی
 م انی د در یک دسته دارای بیش ترین زن ده  درص 6/42

کرمی  ان و همك  اران تحقی  ق ان  د ک  ه ب  ا نت  ایج ب  وده
 ،درص د  5/12ب ا   و رقم دزفولی ( مطابقت دارد2933)

 ۀمان د قیه ای ب ا  . نه ال س ت مانی را داراکمترین زنده
 56ط  ور متوس  ط ح  دود  ای  ان دوره ب  هزیت  ون در پ

 رش د  و در ح داکثر  ان د متر رشد ارتفاعی داشته سانتی

و قطر تاج ح دود   متر سهخود گاهی به ارتفاع بیش از 
-ح ال اخ تالف معن ی   باایناند، متر رسیدهسانتی 195

 نرر بین ارقام مشاهده نشده است. داری از این

 خش ک ای ران رقم ی   رقم روغنی در من اطق نیم ه  
 شده و مقاوم به خش كی اس ت و هرچن د ک ه    شناخته

Arzani & Arji (2000) را ب  رای آبی  اری آن مق  دار
درص د   49حداقل  مناسب، برخورداری از رشد رویشی

در ش  رایط  ان  دک  ردهتبخی  ر و تع  رق عن  وان  مق  دار
  ارتف اعی توج ه   ش ایان رش د   ،آبیاری ای ن تحقی ق   کم
مت ر  س انتی  19)متر در سال( و رشد تاجی سانتی 19)

رقم برتر ای ن تحقی ق معرف ی    داشته است و در سال( 
ن زوالت   ۀاز ذخیرگیری کامل . در صورت بهرهشود می

آبی اری در  یا اعمال ی ک نوب ت    ،هاجوی در پای نهال
ت وان درص د موفقی ت و    می ،اوج فصل خشک هر سال
روغن حاصل ها را افزایش داد. مقدار رشد رویشی نهال

کاروتنوئید  زیاد مقدارویژه با توجه به هب ،از رقم روغنی
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های مطلوب گزارش ( جزو روغن2933آن )هاشم پور، 
توج ه   ،توجه در مورد این رق م  شایان ۀشده است. نكت

مطل وب   مق دار به زمان مناسب برداشت ب ا توج ه ب ه    
اسیدهای موجود در روغن میوه اس ت )حمی داوغلی و   

بررس ی  ی د  ( که در تحقیقات بعدی با2933همكاران، 
 تح ت ه ای زیت ون در س ه رق م     تعدادی از پایه .شود

مق دار ان دکی می وه     ،بررسی در سال پای انی آزم ایش  
ها مش اهده  آن عملكرد بین چندانیتفاوت که داشتند 

های دهی آنها در سالمیزان تولید و میوه نشد، اما باید

و با توجه به مقدار آب مورد اس تفاده   شودبعد ارزیابی 
-ب ه  .ش ود ری، با نتایج دیگر تحقیقات مقایس ه  در آبیا

 ،ک ارگیری نت ایج ای ن تحقی ق    هورت ب  رحال در ص  ه
من اطق  توان اراضی وسیعی در سطح استان و دیگر  می

 منر ور بهآبیاری  جویی دررا با کمترین هزینه و صرفه

کار گرفت که حاصل آن ع الوه  هکشت زیتون ب ۀتوسع
ه ب رای کش اورزان   توج   شایانبر ایجاد تولید و درآمد 

جل  وگیری از فرس  ایش بیش  تر  س  ببفقی  ر محل  ی، 
باتوجه به نتایج ای ن  . شداین مناطق خواهد های  خاك
زیت  ون در  ۀش ود ب  رای توس ع  م  ی پیش نهاد  ،تحقی ق 

 :شودنكات زیر توجه  به ممناطق گرمسیری استان ایال
برای دستیابی به رشد رویشی بهت ر زیت ون در    -2

یک یا دو ب ار آبی اری در    کمدستاجرای  ،این مناطق
ب برای ه ر  لیتر آ 59طول فصل خشک )هربار حدود 

 نهال( ضروری خواهد بود.

حرارت در گل دهی و   ۀبا توجه به اهمیت درج -1 

بع د از اج رای بررس ی وض عیت      باید ،بارخیزی زیتون
آن  ۀتوس ع  ب رای  ،گلدهی ارقام زیتون در این من اطق 

 شود.اقدام 

در خصو  انواع کشت تلفیقی تحقیقاتی  اجرای -9
گی ری از  ، بهرهزراعی چوبی، باغی و زیتون با محصوالت

، ممك ن  رطوبت خاك و کاهش تبخیر ۀهای ذخیرشیوه
گیری به س مت  کشاورزان برای جهت مندیاست عالقه

 .افزایش دهد را زیتونکشت  ۀتوسع
گیری زیت ون  های روغنهمزمان کارگاه ۀتوسع -4

غات موج ود عام ل   بهینه از با ۀاددر منطقه برای استف

 خواهد بود. زمینهمحرك خوبی در این 

 منابع

رمض انی   دیقه جم الیزاده و محم د  یوسف، ص ،حمیداوغلی
تعیین زمان مناس ب برداش ت زیت ون     .2933 ،ملک رودی

رقم روغنی جهت استحصال روغن زیتون. ششمین کنگ ره  
 .، دانشگاه گیالن2933ان، تیر ماه علوم باغبانی ایر

مطالع ه   .2934، شفیعی زرگ ر  گرد، فریدون و علیرضاعجم
باروری و تعیین گرده دهنده مناسب ب رای زیت ون محل ی    
 13دزفول در شمال خوزس تان، مجل ه علم ی کش اورزی،     

(2 :)296-212. 

مطالعه جوانه  .2935، طالئی گرد، فریدون و علیرضاعجم
( .Olea europaea L) زیتونزنی دانه های گرده سه رقم 

، و شرایط درون بدنی در محیط کشت درون شیشه ای
 .949-943 (:1)99مجله علوم کشاورزی ایران، 

تحقیق  ات پای  ه جه  ت  )ال  ف(. 2939، س  ردابی، حس  ین
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Abstract 

Major parts of Ilam province in south regions, Mehran and Dehloran, have some poor plain 

with arid and hot climate. Considering the circumstances, the introduction and afforestation by 

use of multi-purpose and resistance to dehydration in plants, such as olive trees, can have an 

important role in soil conservation and the process of province and the country. In this study the 

aim was to identify the most adaptive and resistant varieties of olive (Olea europaea L.) to 

semi-rainfed (low irrigation) condition of warm climate (parts of Ilam province). Three 

varieties of Olive (Dezfuli, Roughani and Zard) as multipurpose species, under a trial 

randomized complete blocks design with four replications, 5 x 5 m. spacing, limited irrigation 

operation (only first year) was used in 2002 in Mohsenab station, Mehran township. 

Phenology, growth and survival of the seedlings were recorded annually at the end of dry 

period and analyzed statistically.  The results at the end of the trial (2011) showed that there is 

significant difference between provenances so that the most resistant olive variety is 

Roughani with survival of 55 %, whereas the two other varieties have the survival of 41.6% 

for Zard and 27.5 % for Dezfuli. The means for height, crown diameter and collar diameter of 

olive varieties tested did not show any significant difference. The mean height, crown cover 

diameter and collar diameter of the olives were 298, 235 and 18 cm, respectively. Roughani in 

low irrigation conditions of this study, with growth in height (23 cm per year) and canopy 

growth (20 cm per year) is introduced as higher variety in this study. To achieve better growth 

performance for Olive in these areas at least once or twice irrigation during the dry season 

(each about 50 liters of water per tree) would be necessary. 

Keywords: Afforestation, Low irrigation, Olive, Vegetative growth, Viability.  
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