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 چکیده
ریرزی  آب مصرریی  ررریگ گهراهی و ارنامره     در خصوصشود ولی اطالعات کمی ای جهان کاشته میگرچه هزاران سال است که زیتون در نواحی مدیترانه

 محصروتت  تولهرد  اسرا   ایر   ارر . اسرت  رروری امری کشاورزی اخش در آب از نهاهه یاستفاده ررورتموجود   آای منااع محدودیت ااآاهاری آن وجود دارد. 
 صرورت اه چه زیتون ارای تقارا ایزایش. گرددمی تلقی ما کشور ارای مهم راهبرد یک عنواناه و است ارخوردار اسهاری اهمهت از آب مصرف حداقل اا کشاورزی

 روی اراتتر  کمهرت  و کهفهرت  اا محصولی یسواه ااغداران و کشور کشاورزی مسئوتن تا است شده موجگ  کشیروغ  صنایع در چه و کنسروی چه خوری  تازه
 در حتری  کره  است مقاوم درختی زیتون. ااشدینم یرپذامکان زیتون رشد اه رو ااغات آاهاری صحهح مدیریت ادون هدف ای  اه رسهدن رسدمی نظر اه اما اهاورند؛
 ارر  مرروری  مقالره  ایر   در. دارد نهراز  سراتنه  اارنردگی  مترر مهلی 066 تا 066 حدود اه آای نهاز کامل ریع ارای زیتون. دارد بیمناس عملکرد آب محدودیت شرایط

 آن مناسرگ  آاهراری  هایسامانه وآاهاری  ریزیارنامهرریگ گهاهی   آای  نهاز تعهه  نظهر زیتوندرختان  آاهاری مدیریت خصوص در شدهانجامکاراردی  تحقهقات
 .استشده پرداخته

 

 .  نهاز آای  زیتونرریگ گهاهیریزی آاهاری  ارنامه های کلیدی:واژه
 

 1مقدمه
 در کره  ااشرد می مقدسی و قدمت اا درختان ازجمله زیتون درخت

 اسرت  یادشرده  حرمرت  ارا  آن از مجهد قرآن در ویژهاه آسمانی ادیان
. اسرت  کررده  معریی مبارکه و طهبه ۀشجر عنواناه را آن کهطوریاه
 از زیترون  (.1 شرکل ) اسرت  توقرع کم حالدرعه  و پرثمر درخت ای 

 در اولهه هایتمدن پهدایش اا که است اشر غذایی منااع تری قدیمی
 درخترریزیتررون . کررده اسررت  پهرردا رواج نهررز آن از اسررتفاده  انسران 
توان از مهوه و روغ  که می است توقعکم و ارداار مقاوم  سبز همهشه
گرچه خاستگاه زیتون نرواحی مدیترانره اسرت ولری     . ستفاده کردآن ا

مانند استرالها  آرژانته   شهلی  امریکرا   دوردستامروز اه سایر نقاطی 
اسرت   یایتره گسرتر  دارند  نهز  اییترانهمدمشااه  هایو ... که اقلهم

 (.1611)یررّز و همکاران  
ای دارد. هزیتون اهتری  رشد را در شررایط آب و هروایی مدیترانر   

هرای  خصوصهات غالگ ای  مناطق داشت  تااسرتان گررم و زمسرتان   
                                                             

 قات هتحق سازماناستادیار پژوهش مؤسسه تحقهقات ینی و مهندسی کشاورزی   1
: نویسنده مسئول*) رانیا  کرج کشاورزی  جیترو و آموز 

j.javadi@aeri.ir). 
 قات هتحق سازماندانشهار پژوهش مؤسسه تحقهقات ینی و مهندسی کشاورزی   1

 .رانیا  جکر کشاورزی  جیترو و آموز 
 12/62/60تاریخ دریایت: 
 61/60/60تاریخ پذیر : 

گرمسرهری اسرت.   ادون یخبندان است. در واقع زیتون درختری نهمره  
 کراری در منراطق زیترون   سالهانه موردنهراز در  درجه حرارتمهانگه  

اههنره دمرای روز اررای     گراد اروده و درجه سانتی 1۲-1۲یصل رشد 
گراد نهرز  درجه سانتی -۲دمای  . ای  گهاه تاستاگراد سانتی 1۲رشد 

گرراد  درجره سرانتی   26. دمای ااتی داده استاز خود مقاومت نشان 
نهرا و همکراران    یررزام ) کنرد اهولوژی گهاه را دچرار اخرتالل مری   نهز 

1161). 
 

 
 ترکیه دارنمائی از باغات سنتی زیتون در اراضی شیب -1 شکل
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درخت در هکتار معموتً  ۲6-06راکم کم ااغات قدیمی زیتون اا ت
شوند ولی امروزه تمایل اه احداث صورت دیم کاشته و مدیریت میاه

و تولهرد تجراری    ارای ایرزایش عملکررد   هاآنااغات مدرن و آاهاری 
ترراکم   (.166۲ران  او همکر  موریانرا ) آمرده اسرت   اه وجود  محصول

اسرت.   هرر متغکترار  درخت در ه 1666تا  166ااغات زیتون امروزه از 
ای های آاهراری قررره  های جدید رم  ایزایش تراکم  اه سامانهااغ

شود )یررّز از تکنهک کودآاهاری نهز استفاده می هاآنمجهز شده و در 
 (.1611و همکاران  
 جهان کشور 16 در زیتون( 1610نام  ای) یائو گزار  ار اسا 

 1006 عملکرد متوسط اا هکتار مهلهون هشت معادل سرحی در
درخت مهوه در  ی ترمهمزیتون  .شده استتولهد  هکتار در کهلوگرم

سرح کشت ای  محصول در  %60 کهیطوراهحوزۀ مدیترانه است 
ترتهگ در کشورهای اسپانها  دارد و اهشتری  آن اه حوزۀ مدیترانه قرار

 دکنندۀهتولکشور  ی ترمهمیونان  ایتالها و ترکهه قرار دارند. در اسپانها 
مهالدی  رم   66و  06های زیتون  در اهست سال واقع در دهه

شده است  %116در سرح زیرکشت  مهزان تولهد  %1۲ایزایش 
(MAPA, 2004 .)عملهات  اه خاطروری اهشتر ای  ایزایش اهره

 زیتون تولهدکننده ارتر کشور اهست .آمده است اه وجودآاهاری ااغات 
 جهاد وزارت گزار  ار اسا مچنه  ه. اندشدهارائه 1 شکل در

 در کشور زیتون زیرکشت سرح  (1160نام  ای) ایران کشاورزی
 مهانگه  اا ترتهگاه دیم  هکتار ۲066 و آای هکتار 0۲666 حدود

 .اوده است هکتار در کهلوگرم 606 و 1016 عملکرد
 

 
 زیتون تولیدکننده برتر کشور بیست -2شکل 

 
 کشت جهت مستعد مناطق وجود و ورکش اقلهمی شرایط رغمعلی
. کنرد مری  وارد خارج از را خود موردنهاز روغ  درصد 06 ایران زیتون 
 صرورتی  اه است؛ متغهر اقلهمی شرایط اا متناسگ زیتون درخت رشد
 تنومنرد  و ارزر   درختری  صورتاه ایمدیترانه اقلهمی شرایط در که

 رشرد  ااشرد   هنداشرت  وجرود  شرایط ای  کهدرصورتی اما کندمی رشد
گهراهی   زیتون. است کوتاه و کوچک درختچه صورتاه زیتون درخت
 را خاصی اهمهت و جایگاه نزدیک آینده در که است خشکی اه مقاوم
 ایرزایش . داد خواهرد  اختصراص  اه خرود  ایران کاریمهوه صنعت در

 اهمهرت  از حراکی  اخهرر  هرای سرال  در محصول ای  زیرکشت سرح
 زیتون کشت توسعه طرح. است آن ایغذیهت ااتی ارز  و اقتصادی

 شرروع  در. دارد ادامه همچنان و شروع کشور در ۲1 سال از کشور در
 اسرتان  سره  در یقرط  و هکترار  2۲66 کشور در زیرکشت سرح طرح

 سرررح حارررر شرررایط در. داشررت وجررود قررزوی  و زنجرران گررهالن 
 ایر   از که است هکتار هزار 06 اه نزدیک کشور در زیتون زیرکشت
 ارا . شودمی ارداشت زیتون ت  هزار 16۲ از اهش ساتنه سرح  مقدار
 سرایر  ارا  مقایسره  در زیتون در آب مصرف کارایی اودن اات اه توجه
 طرول  در آب حرداقل  مهرزان  ارودن  یرراهم  صورت در ااغی  گهاهان
 در محصرول  ای  کاشت مستعد مناطق در زیتون ااغات توسعه سال 
 تشرکهل  و دارشرهگ  اراری در خاک سایشیر اروز از تواندمی کشور 
 عالوه و کرده جلوگهری شدهخشک نواحی در هاگرده ریز هایکانون
 شده روستائهان ارای درآمد ایزایش و پایدار اشتغال ایجاد ااعث آن ار
 در نبراتی روغر   واردات کراهش  اره  منجرر  روغ   تولهد ایزایش اا و

 .(1161نها و همکاران  یرزام)گردد  کشور سرح
 و غرذایی  هایارز  و خواص یناوری  و علوم پهشریت اا امروزه
 اره  گذشرته  هایدهه در. شده استآشکار  اهشتر زیتونروغ  درمانی
 خررواص و زیتررون مصرررف نحرروۀ اررا مررردم ییعرردم آشررنا علررت

 نبروده  ارخروردار  کایی رونق از زیتون کشت آن  روغ  یردمنحصراه
 و کاشرت  اررای  کشور استعداد از آمده وجوداه شناخت اا لهک . است
 ایر   کشرت  راسرخ  عزمری  ارا  انرد شده مصمم مسئوله  روغ   تولهد
 ایرزایش  رم  کهطوریاه دهند توسعه گسترده یسرح در را درخت
 داده کراهش  وارداتری   نباتیروغ  اه کشور وااستگی  جامعه سالمت
آب  در خصروص   اطالعات کمی ااارز رغم قدمت ای  گهاه اه .شود
ریزی آاهاری آن وجرود دارد )یرررّز و   صریی  رریگ گهاهی و ارنامهم

سعی شده است ترا ارا مررور     مقاله ای  اناارای  در؛ (1611همکاران  
 تعهره   نظهرر  درختان زیترون  آاهاری مدیریت   اهشدهانجام تحقهقات

 آاهراری  هرای سرامانه  آاهراری و  ریزیرریگ گهاهی  ارنامه آای  نهاز
 .ته شودپرداخ آن مناسگ
 

 زیتون آبی نیاز
ای کاشته گرچه هزاران سال است که زیتون در نواحی مدیترانه

سال  ۲6 باًتقری (ET) گهری آب مصریی آنشود ولی اوله  اندازهمی
لت کالهفرنها انجام ا( در ای1626) رهوسهله هندریسکون و وایمپهش اه
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نشان  . نتایج ای  مرالعه(Hendrickson Veihmeyer, 1949) شد
زیتون از اهشتر درختان مهوه خزان کننده کمتر ( T)داد که تعرق 

زیتون را  (Kc) ( رریگ گهاهی16۲2روت )پ اً دورنبا  واعداست. 
 Doorenbos) معتبر اود  چندی پهش نهزتا تعهه  و ارائه کردند که 

and Pruitt, 1974)ای اه  هدایت آای ار  . مرالعات مقایسه
نهاز آای  یهدکنندۀتأ  یتااگردانآ مثل ایسالهکیزیتون اا گهاهان 
 (.Fereres, 1984)کمتر زیتون است 

 مهرزان  اا مناطقی در و دارد خاک خشکی اه نسبی مقاومت زیتون
 کشرت  دیرم  صورتها تواندمی مترمهلی 266 تا 166 ساتنه اارندگی
 ارا  طورمعمرول اره در اهشتر ااغات سنتی و کم ترراکم اسرپانها    . شود
صرورت  اره زیتون متر در طول دورۀ رشد  تأمه  آب مهلی 166-166

 آای نهاز کامل ریع ارای زیتون درختگهرد. آاهاری تکمهلی انجام می
 درخرت  هرر . دارد نهاز ساتنه اارندگی مترمهلی 066 تا 066 حدود اه
 یصرل  طرول  در روغ   کهفهت ایزایش و کایی رشد ارای زیتون االغ
 ترا  اهمر   از آاهاری تنش. دارد نهاز آب لهتر 1266 تا 1۲66 اه  رشد

 و مهروه  تشرکهل  دهی شکویه گل  هایجوانه رشد تواندمی خردادماه
 اره   خراک  رطوات کمبود. سازد روارو اختالل اا را هاشاخساره رشد
 آن چروکهدگی و مهوه ماندن کوچک سبگ تواندمی مردادماه تا خرداد
 انردازه  و کهفهرت  کاهش سبگ نهز شهریورماه طی در آای تنش. شود
 تنراوب  پدیرده  کراهش  سربگ  زیتون ااغ منظم آاهاری. شودمی مهوه

 درختران  ازحرد هشار  آاهاریهمچنه   . گرددمی( آوری سال) ااردهی
 هزینره  ایرزایش  و اهشرتر  هرر   اه نهاز ارایی  رشد اه منجر زیتون

 مناسرگ  آاهراری . شرود می روغ  کهفهت کاهش همچنه  و کارگری
-مری  روغ  کهفهت و کمهت ایزایش و مهوه ۀانداز اهبود سبگزیتون 

 مناسرگ  گهاهی را زیتون. (Doorenbos and Pruitt, 1974) گردد
 ایمدیترانه یوهواآب خصوصهات. شناسندمی ایمدیترانه یوهواآب
 پراراران  و مدتکوتاه پایهز طوتنی  و آیتاای تااستان و اهار اودن دارا
دمرایی   معموتً محردودۀ  ای  گهاه. ااشدمی سرد معتدل زمستاننهز  و

 راحتری اره  را سررما  گرادسانتی درجه -۲ تاگراد سانتی درجه 26 اه 
 1۲ دمرای  ترا  ااشد آنی و زودگذر یخبندان و سرما اگر. کندمی تحمل

 شردید  هرای یخبنردان  ولری . کندمی مقاومت نهز گرادسانتی درجه -
 هروایی  هرای انردام  و سراقه  ت ری اه  از و سرمازدگی موجگ ادواری
 وجرود  آاهراری  اررای  کرایی  آب کهیدرصورت. شودمی زیتون درخت
 ولی. دهدمی کایی محصول مختلف هایخاک در زیتون  ااشد داشته
و  رسری  - شرنی ارا اایرت    ییهاخاک کاریزیتون مناسگ هایخاک
 هایخاک درهرصورت. ندسته خوب زهکش و قلهایی واکنش دارای
 در آب کراهش . آورندمی اار اه یراوان محصول و قوی اندرخت  غنی
 احرانری  هرای زمان. شودمی یهزیولوژیکی یعالهت نقصان موجگ گهاه
 اواخرر  و هرا مهروه  تشکهل ها جوانه شدن ااز هنگام آب اه زیتون نهاز
 مهروه  تشرکهل  ترا  اسرفند  اوایرل  از آب نقصران . ااشدمی هامهوه رشد
 26 و پررچم  تشرکهل  عدم تخمدان  ماندن ناقص موجگ است ممک 

 اثررات (. 11۲0 لروزرت  ) شرود  گرل در تشکهل  نقصان درصد 166 تا
شرده  ارائره  1 جردول  در زیتون محصول تولهد و رشد روی آب کمبود
 (.116۲ همکاران  و پورسهف) است

 
 اثرات کمبود آب بر روی فرآیندهای رشد و تولید محصول زیتون -1جدول 

 اثر کمبود آب دوره تولهدی-مرحله چرخه رویشی

 رشد و نمو رعهف جوانه گل و سرشاخه سال اعد اواخر تااستان تا پایهز رشد رویشی
 ها در اثر سقط مادگیکاهش در تعداد گل اواسط اهم  تا اواسط اردیبهشت تشکهل جوانه گل

 های اارورکاهش در گل خرداد -اردیبهشت  گلدهی
 آوری(کاهش در تشکهل مهوه )ایزایش سال خرداد -اردیبهشت  تشکهل مهوه

 کاهش اندازۀ مهوه تهر -خرداد  رشد ااتدایی مهوه
 کاهش اندازۀ مهوه مرداد تا آذر رشد ثانویه مهوه
 کاهش مقدار روغ  در مهوه تهر تا آذر ساخت روغ 

 

 (ET) تعرق-تبخیر
 و خاک سرح از تبخهر مؤلفه دو ترکهگ از( ET) تعرق -تبخهر
 تعرق و تبخهر. است شدههلتشک گهاهی  هوایی هایاندام زا تعرق
 قرار استفاده مورد گهاهان تعرق و تبخهر محاسبه در که مرجع
 و تبخهر. شودمی گهریاندازه و تعریف استاندارد صورتاه گهرد می
 سرح از تعرق و تبخهر مهزان از است عبارت( ETo) مرجعگهاه  تعرق

 و گهاهی کامل پوشش اا( ونجهی یا و چم ) مرجع گهاه یک
 رشد ارای رطوات لحاظ از که مترسانتی 16 -1۲ ارتفاع اه یکنواخت
 مختلفی هایرو  اه مرجع تعرق و تبخهر. ااشد نداشته محدودیتی

 عمدتاً هارو  ای  در یائو(. -م  مانتهث)مثالً پ  است تخمه  قاال
   سرعتتشعشع نسبی  رطوات حرارت  درجه) هواشناسی اطالعات از

 .شودمی استفاده...( . و ااد
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 تعرق و تبخهر ار اسا  نهز( ETc) گهاهان واقعی تعرق و تبخهر
واقعی  تعرق و تبخهر. است محاسبه قاال منرقه در مرجعگهاه 
 رریگ در( ETo) مرجعگهاه  تعرق - تبخهر رربحاصل از گهاهان
 :یدآمی دستهازیر  صورتاه موردنظر محصول( Kc) گهاهی
 

(1)                                                      Kc * ETo = ETc 
 

 آن رشد مرحله و محصول نوع اه استگی گهاهی رریگ مقدار
 زیتون ارای زمهنه ای  در شدهانجام تحقهقات(. 1 شکل) دارد
 اا مرااق یائو توسط شدهههتوص ررایگ که است آن دهندهنشان
 (.Allen et al., 1998) است اوده اخشهجهنت ونزیت ارای 1 جدول

درصد سرح  26-06ای  ررایگ ارای درختان االغ )حالت پوشاندن 
 1-۲پوشش تاج درختان زیتون و ارتفاع درختان اه   هلۀوساهزمه  
 هستهم  مواجه آب کمبود اا که مناطقی دراست.  هشنهادشدهپمتر( 
 از پهروی اا و ستر د در آب مهزان ارحسگ کمتری Kc توانمی

  .ارد اکار زیتون  گهاه رشد یصل تمام در Kc تغههرات الگوی

یگ گهاهی ماهانه را ارای ااغات زیتون ر( ر1662پاستر و اورگاز )
های دی تا ( ارای ماه%06پوشش گهاهی اا داشت  االغ در اسپانها )

  ۲6/6  ۲۲/6  06/6  0۲/6  ۲6/6  ۲6/6ترتهگها  سال اعدآذر 
مهانگه  اند. تعهه  کرده ۲6/6و  0۲/6  06/6  ۲۲/6  2۲/6  2۲/6

و  2۲/6  ارای دورۀ مهانی 0۲/6ای  رریگ ارای دورۀ رشد اولهه 
. طول دورۀ رشد ااتدائی  شده استاعالم 0۲/6ارای دورۀ انتهائی 

روز پهشنهاد  66و  06  66  16ترتهگ توسعه  مهانی و انتهائی اه
 اراار  )یصل زمستان( آن ارای خارج از یصل اند. همچنه  مقدارشده
 .(Pastor and Orgaz, 1994) شده استپهشنهاد  ۲6/6

 

 
 

 زیتون رشد مراحل در گیاهی ضرایب -3 شکل

 

 Kc( مدلی را ارای محاسبه 1660اخهراً اورگاز و همکاران )
استگی اه حجم که  زم کارکردمکانه نظرازنقرهدرختان زیتون 
. اا کرده استرندگی و تبخهر و تعرق دارد  معریی آسمانه گهاهی  اا

 FAO شدهارائهاهشتر از رو  زیتون نهاز آای معموتً ای  رو  
  کم آاهاری اتفاق FAOاا رو   یگردعبارتاهشود. زده می تخمه 
ااغ زیتون حاصل جمع دو  (ET)ایتد. در ای  مدل  تبخهر و تعرق می

است. اگر درخت  (Ep) ه گهاهیو تعرق آسمان (Es) جزء تبخهر خاک
های خهس شده ای ااشد  تبخهر از لکهزیتون تحت آاهاری قرره
نهز ااید منظور شود.  (Ews) هاچکانناشی از کارکرده قرره

اعد از وقوع یک اارندگی  آب جمع شده روی آسمانه همچنه  
ای  جزء از تلفات (. Epd) شودگهاهی مستقهماً اه اتمسفر تبخهر می

 ,.Orgaz et al) های اارانی زیاد ااشدهرهر ممک  است در دوتبخ

2006). 
که ادون اعد است  از   Kcدر ای  رو  محاسباتی مقدار ماهانۀ

-صورت زیر تعریف مییوق اه (ET)جمع چهار جزء تبخهر و تعرق 

 شود:

               

         
 

 Kpdگهاهی  رریگ حاصل از جزء تعرق از آسمانه   Kpهاآنکه در 
رریگ حاصل از تبخهر مستقهم از آسمانه گهاهی اعد از یک واقعۀ 

رریگ ناشی از  2Ks  رریگ حاصل از تبخهر خاک 1Ksاارندگی  
 Fwو ها چکانحاصل از کارکرد قرره ۀشد تبخهر از خاک خهس
 هستند. هاچکانقررهواسرۀ کارکرد شده اهکسری از زمه  خهس

 سالهسه( رریگ گهاهی درختان زیتون 166۲پرز لوپز و همکاران )
اه رو  اورگاز و همکاران  1661تا  1661را طی سه سال زراعی 

اسپانها  Giudad Real ۀمنرق( تعهه  کردند. ااغات زیتون در 1660)
شدند. آاهاری پنج اار در هفته ای آاهاری میواقع اود و اا سامانۀ قرره

لهتر در ساعت  0ت اا آادهی چکان اه ازای هر درخو اا چهار قرره
های لترال که در دو شد. یاصله لولهچکان  انجام میارای هر قرره

 1جدول  متر از ساقۀ درختان اود. ۲۲/6طرف درختان قرار داشتند  
را  Septemberتا  Mayهای ها را در طول ماهگهرینتایج ای  اندازه

 .(Perez-Lopez et al., 2007) دهدنشان می
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 زیتون در طول دوره رشد آن( CK)ضرایب گیاهی  -2ل جدو

 رشد ۀدور
 مشخصات گهاهی

 مرحله اولهه مرحله رویشی مرحله مهانی ییمرحله نها جمع

 طول دوره رشد )روز( 16 66 06 66 1۲6
 رریگ تخلهه مجاز )درصد(     0۲
 عمق توسعه ریشه )متر(     ۲/1
 (Kcرریگ گهاهی ) 0۲/6 - ۲/6 ۲/6 -
 (Kyرریگ واکنش گهاهی ) 1/6    

 
آن برای  ۀدهندلیتشکو اجزای  شدهمحاسبه Kcضریب  -3جدول 

 (Perez-Lopez et al., 2007)باغات زیتون جوان در اسپانیا 

 Kp Kpd 1Ks 2Ks Kc ماه
1661      

May 61/6 61/6 10/6 11/6 10/6 

June 61/6 6 11/6 16/6 1۲/6 

July 61/6 6 66/6 16/6 11/6 

August 61/6 6 16/6 16/6 11/6 

September 61/6 6 12/6 11/6 1۲/6 
1661      

May 61/6 61/6 10/6 10/6 16/6 

June 62/6 6 10/6 11/6 11/6 

July 62/6 6 16/6 11/6 10/6 

August 61/6 6 1۲/6 12/6 16/6 

September 61/6 61/6 1۲/6 1۲/6 26/6 
1661      

May 6۲/6 61/6 12/6 1۲/6 16/6 

June 60/6 6 16/6 11/6 10/6 

July 60/6 6 60/6 11/6 1۲/6 

August 6۲/6 6 11/6 11/6 16/6 

September 6۲/6 6 1۲/6 12/6 12/6 
 

شرود  ررریگ گهراهی    گونه که از ای  جدول مشراهده مری  همان
اسرته اره مراه      و( کرم اروده   سراله ششدرختان زیتون جوان )سه تا 

 اسرت.  هرر متغ 26/6ترا   11/6ورعهت اقلهمی و شرایط آاهاری  اره   
ارار نداشرته و یرا ارار      کهیهنگاماصوتً آاهاری درختان جوان زیتون 
هرای زیترون جروان    چه نهاز آای اراغ کمی دارند  ااید محدود ااشد گر

رود کم ااشد  اما در ای  خصوص اطالعات کمی در دسرت  گمان می

 .(Perez-Lopez et al., 2007) است

استگی اه یصل رشرد و   Kc یگرر(  166۲از نظر اورگاز و یررّز )
تواند مقردار آن اره    طوری که مینهز ورعهت درختان زیتون دارد اه

 0/6زیتون در اسپانها  Kc یطورکلاه ااشد. هرمتغ 1از  ترازر تا  ۲/6
 اررای  June  ۲6/6مراه   اررای  May  ۲۲/6و  April یهرا ماه ایرا

تعهره  و   Septemberمراه   اررای  06/6و  Augustو  July یهاماه
 Orgaz and Fereres, 1997; Fereres and) شرده اسرت  گرزار  

Goldhamer, 1990.) 
 

 (ETo) ه مرجعگیا تعرق–تبخیر یریگاندازه
 اه توانمی مرجع گهاه تعرق و تبخهر گهریاندازه هایرو  از
 تشت) هاهرسنجتبخ کارگهریها  (یتیسهمتر) مستقهم هایرو 
 وسامانی(  - )مثالً راارۀ هارگریوز تجرای روااط از استفاده و( تبخهر

 .کرد اشاره( مانتهث پنم  یائو رو مثالً ) یا روااط مبتنی ار تئوری
 گردد.اشاره می هاآن ازدر ای  قسمت اه دو رو  کاراردی 

 

 تبخیر تشتك -الف
 ارای تعهه  هزینهکم و مناسگ  غهرمستقهم هایرو  از یکی
(. 2 شکل) ااشدمی بخهرت تشت از استفاده مرجع  گهاه تعرق و تبخهر
 تبخهر مقدار توانمی آن اا که ستا ایوسهله تری ساده تبخهر تشت
 هواشناسی هایایستگاه در. آورد دست اه آزاد نسبتاً سرح یک رد را

 از ایاستوانه ظریی که A کال  استاندارد تبخهر تشت از معموتً
 مترسانتی 1۲ ارتفاع و مترسانتی ۲/116 قرر اا گالوانهزه آه  جنس
 یک در تشت از تبخهر مقدار کهیدرصورت. شودمی استفاده  است
 مرجع تعرق تبخهر ااشد  Ep اراار( ماه یا وزر) مشخص زمانی دوره
(ETo )اا اود خواهد اراار دوره همان در: 

 

(2)                                                  Ep * Kpan = ETo 
 

Kpan استقرار ورعهت اه استگی و اوده معروف تشت رریگ نام اه 
 متغهر 0۲/6 تا ۲/6 اه  آن مقدار و داشته آن اطراف محهط و تشت
 رریگ ار نهز دریا سرح از ارتفاع و هوا رطوات ااد  سرعت. است
 نظر در 00/6 معموتً عملی کارهای ارای تشت رریگ. موثرند تشت
 .(Allen et al., 1998) شودمی گریته
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 A کالس استاندارد تبخیر تشت -4 شکل

 

 NETWAT افزارنرم و ریاضی هایمدل از استفاده -ب
  است معروف نهز آب ملی سند عنواناه که NETWAT ایزارنرم
-می ارده اکار ایران در زراعی و ااغی گهاهان آای نهاز ارآورد جهت

  و است کاراردی اسهار ایزارنرم ای  در موجود اطالعات و آمار. شود
-پروژه و زهکشی  یسدساز آاهاری  هایطرح از اسهاری مرالعات در

 ایزارنرم ای . گهردمی قرار داستفادهمور  آب مهندسی اا مرتبط های

 زراعی محصوتت آاهاری خالص نهاز" طرح ۀنتهج و خروجی واقع در
 کشاورزی جهاد وزارت توسططور مشترک اه که است "ایران ااغی و
 ایزارنرم ای  در. است گریتهانجام کشور هواشناسی سازمان و

 دشت 016 رد شدهکشت گهاهان تعرق و تبخهر اه مراوط اطالعات
 گهاه اه مراوط تعرق و تبخهر صحهح ارآورد اا. است موجود ایران
 اا را زراعی و آای هایمدیریت توانمی مزرعه  سرح در شدهکشت
 16 هواشناسی آمار عموماً. داد انجام مزرعه سرح در مرلوب کهفهت
 ایزارنرم ای  در تعرقو  تبخهر ارآورد ارای  شدهاصالح صورتها ساله
 ایزار نرم محاسباتی رو  اسا . است قرارگریته رداستفادهمو

 ارای ایزارنرم ای  از استفاده. است یائو مانتهث پنم  رو  از استفاده
 دشت و گهاه انتخاب اا ستا کاییو  اوده ساده اسهار کاراران
  رشد دوره طول هایدهه در موردنظر گهاه خالص نهاز  موردنظر
-ها  آن راهنمای همچنه  و ایزارنرم یایتدر لهنک. شود داده نشان
. است دانلود قاال  آب اه مراوط هایسایت وب از جداگانه صورت
 - منجهل دشت در زیتون محصول ارای محاسبات ای  از اینمونه
 آب الگوی سازیاههنه طرح از استفاده اا گهالن استان گهلوان
 .است شدهارائه 2 جدول در مصریی

 

 مصرفی آب الگوی سازیبهینه طرح بر اساس زیتون ۀشدمحاسبه آبی نیاز -4 جدول
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 تعیین مستقیم تبخیر و تعرق واقعی زیتون
مقدار تبخهر و تعرق واقعی درختان زیتون مستقهم ارای تعهه  

(ETc )صورت زیر استفاده آب در خاک اه هالناتوان از راارۀ می

 :(Perez-Lopez et al., 2007) کرد

(۲)                                        
: رطوات 2Ө و1Ө   : تبخهر و تعرق واقعی گهاه ETc :که در آن

: مقدار آب آاهاری I  حجمی خاک قبل و اعد از یک دوره آاهاری
 موردنظر: مقدار اارندگی در طول دورۀ R  کارریتهاه

  TDR1های گچی الوک توان اا وسایلی نظهررطوات خاک را می
 گهری کرد.و ... اندازه 1پروب نوترون
 

 زیتون آبیاری کم
 محدوده در آب یراهمی اه خوای واکنش که است گهاهی زیتون
 ار .ااشد محدود آن دستر  در آب مقدار اگر حتی دهدمی خود ریشه
 یدمؤ نهز محققان توسط شدهانجام هایپژوهش نتایج اسا  همه 
 محدودیت که اطقیمن در رسدمی نظراه حتی و است مسئله ای 
 .نمود استفاده آاهاری کم استراتژی از توانمی  دارد وجود آای منااع

تواند همانند سایر محصوتت می( RDI) 1شدههمتنظکم آاهاری 
و یا اا کاهش درختان زیتون نهز انجام شود ادون  در خصوص

را  یتنش آااز ای دوره RDI. هدشدهتولکاهش کمی در محصول 
 کنترلقاالد که از لحاظ شدت و زمان اعمال تنش  آوراوجود می

 ۀاست. درختان زیتون در طول یصل رشد  در مرحله دوم مرحل
  اهشتری  مقاومت را (۲هنگام سخت شدن هستۀ مهوه) 2همهو ۀتوسع

آاهاری آن خودداری  زتوان ااه کم آاهاری دارند و در ای  موقع می
  نگام شکویه کردندر ه کهیدرحال .(Goldhamer, 1999) کرد

در . (Moriana et al., 2003) خهلی حسا  اه کم آاهاری است
که در درختان زیتون نهز مهوه )تجمع روغ (  ۀسوم توسع ۀمرحل

 Laveeهستند )اه تنش آای حسا    است هصتشخقاالمشکل 

and Wonder, 1991). پهشنهاد کرده( 1660) و همکاران توگنتّی-

 %00حدود   د از مرحله سخت شدن هستهاند که درختان زیتون اع
گرچه . (Tognetti et al., 2006) نهاز آای خود را دریایت نماینداز 

طور کامل پتانسهل آای و شدت تبادل گازی گهاه را اهآب  ای  مقدار 
مقاوم اه خشکی  ی  چون زیتون درختحالی ااانخواهد کرد.  ه تأم

                                                             
1 Time Domain Reflectometery  
2 Nettron Probe 
3 Regulated deficit Irrigation  
4 Second phase of fruit development  
5 pit hardening phase 

 ۀ آن ت شدن هستاست  اعمال تنش آای شدید و در مرحله سخ
 کاهش تولهد مهوه و عملکرد روغ  دارددر کمی  اثرتنها 

(Goldhamer et al., 1994; Moriana et al., 2003.) 

نهز  هاآندرختان زیتون روی کهفهت روغ  محصول در تنش آای 
آن مرتبط ( TP) 0غلظت کل ترکهبات ینولهکی گذارد که اهاثر می
-ثهر کل تنش آای قرار میأحت تشدت تای  ترکهبات اه شود.می

گذار است نه اثررشد طوری مهزان آاهاری در طول دورۀ گهرند اه
تجمع روغ  در مهوه. اناارای  حتی اا مقادیر یقط تنش آای در دورۀ 

داری معنی طوراه TPغلظت کم آب آاهاری  ااید امکان کاهش 
ای در از تنش آ ییرهااهبود یا  که یآنجائوجود داشته ااشد. از 

های آاهاری پذیر است. چنه  رژیمآاهاری نهمه دوم تااستان امکان
از مقدار آب محدود در مناطق  ترممک  است ااعث استفاده مؤثر

 خشک گردد.خشک و نهمه

)تلخی( روغ  زیتون عالوه ار رقم  اه شرایط خشکی  ۲تندی
در اطالعات کمی  یطورکلاهاه گهاه وااسته است.  شدهاعمال

 کهیدرصورتهای روغ  وجود دارند. ار ویژگی RDI هرتأث خصوص
اعمال چنه  ارنامه آاهاری ارای حفظ یا اهبود کهفهت مهوه سایر 

در  (.Behboudian and Mills, 1997) محصوتت وجود دارند
گهاه  نهاز آای %16است که حتی اگر تا  شدهمشاهدهها اعضی از رقم

ت ترکهبات ینولهکی در روغ  داری در غلظشود  کاهش معنی ه تأم
 .Patumi et al) شودزیتون در مقایسه اا کشت دیم آن مشاهده می

های زیتون صادق نهست لهک  ای  حالت ارای تمامی رقم (.1999
(Mangliulo et al., 2003.) مثل ها اعضی از رقمArbequina 

داری در غلظت نهاز آای  کاهش معنی %1۲مه  آب معادل أحتی اا ت
ای  اثرات  (.Motilva et al., 2000) کنندرکهبات ینولهکی پهدا میت

است  شدهگزار های تندتر متفاوت ااشد. مثالً ممک  است در رقم
نهاز آای درختان زیتون دیم  %2۲های خشک تزم است تا در سال

در غلظت ترکهبات ینولهکی  %۲6مه  شود تا منجر اه کاهش أت
 (.Pastor et.al., 2005) گردد هاآنروغ  
 در زیتون درخت ار آاهاریکم اثر( 166۲) همکاران و احمد ا 

 گاز  تبادل پارامترهای هاآن. کردند اررسی را تانزانها خشک منرقه
 Chemlali رقم زیتون درخت ار را محصول و مهوه رشد ار   سرح

 00 و 11 آاهاری و ادون همارهایت .کردند اررسی سال 11 اه مدت
 رشد مرحله در آاهاری داد نشان نتایج. شدند ز آای اعمالنها درصد

                                                             
6 Total concentration of phenolic compounds (TP)  
7 Bitteness of olive oil 
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 و تااستان) استراحت مرحله در آاهاری توقف و( پایهز و اهار) رویشی
 تولهد و یتوسنتز یعالهت در اختالل ایجاد ادون تواندمی( زمستان
 همکاران و ملگار(. Ben Ahmed et al., 2007) شود انجام زیتون

 درخت روی آاهاری هایرژیم الندمدت ثهرتأ ارزیاای اه( 1660)
 نظر در اا تهمار آاهاری  ادون تهمارهای. پرداختند سال 6 طی زیتون
 اعمال ارایه آاهاری درصد 16 اعمال و خاک آب نگهداشت گریت 
 و دهی مهوه گهاهی  رشد ار   سرح ار   در موجود آب. شدند

 اه ستهه نسبت مهوه  خشک وزن مهوه  اندازه) مهوه مشخصات
 هاآن. ندشد گهریاندازه ساتنه صورتاه( موجود روغ  و گوشت
 در اارندگی وجود شرایط تحت آاهاری متفاوت هایرژیم کردند اهان
 است نکرده ایجاد مهوه پارامترهای در تفاوتی الندمدت در اسپانها

(Melgar et al., 2008 .)اررسی اه( 1660) همکاران و توگنتی 
 درخت دهی محصول پارامترهای و رویشی رشد ار یآاهارکم تأثهر
 11 و آاهاری ادون شامل آاهاری تهمارهای. پرداختند االغ زیتون
 شرایط و خاک رطوات. اودندنهاز آای  درصد 166 و درصد 00 درصد 
 محصول تفاوت. شدندمی ثبت و گهریاندازه منظم صورتاه اقلهمی
 اولهه مراحل در مهوه وزن رد گهاه آب ورعهت داد نشان تهمارها اه 
 .(Tognetti et al., 2006) است تأثهرگذار رشد

 و کامل آاهاری تأثهر اررسی اه( 1611) همکاران و گهسپرت
 داد نشان نتایج .پرداختند ساله 0 زیتون درخت روی منظم آاهاریکم

 زیتونروغ  و مهوه در داریمعنی تأثهر آاهاری درصدی 16 کاهش
 محصول ایزایش ااعث شده خهس خاک حجم ایزایش. نداشت
 و کاریوسو(. Gispert et al., 2013) شده اود مهوه و روغ 

 ار را آاهاری مختلف هایرژیم اثر سال 2 اه مدت( 1611) همکاران
. کردند ارزیاای ایتالها در مهوه تولهد شروع هنگام جوان زیتون درختان
 درختانآای  نهاز درصد 166 تأمه  ارای زیرسرحی ایقرره آاهاری
 اه  تازه هایمهوه وزن در معناداری اختالف گونهههچ. شد انجام

 و گروی (. Caruso et al., 2013) نداشت وجود آاهاری تهمارهای
 یرآیند ار آای تنش مدتکوتاه اثر اررسی اه( 1666) همکاران

. پرداختند نهوزلند در دهی روغ  کهفهت و زیتون گهاه یهزیولوژیکی
 درخت دو روز  02 اه مدت خشک تااستان طول در آنان منظور ادی 
 آب مقدار اا مجاور درخت دو کهدرحالی داشتند نگه آاهاری ادون را

 ساقه  و ار  آب پتانسهل درختان  تعرق مقدار. شدند آاهاری کایی
  آاهاری از قبل هفته سه اه مدت غروب تا طلوع از روز هر

 گهاهی شهره جریان درخت چهار همه ارای. ندشد گهریاندازه
  شدهدادهخشکی  کوتاه دوره در داد نشان هایایته. شد گهریاندازه

 16 طول در. دهندمی ادامه مقدار کمتری  اا را تعرق زیتون درختان
 خشکی از قبل اولهه حالت اه پارامترها همه آاهاری شروع از پس روز

 .(Greven et al., 2009) ارگشتند
 

 زیتون آبیاری یریزبرنامه
 آب مقدار و زمان تعهه  هدف زیتون  آاهاری ریزیارنامه در
 در ااید خاک  هایویژگی وگهاه  آای نهاز اه توجه اا که است آاهاری
 که دارد وجود کار ای  ارای مختلفی هایرو . گهرد قرار گهاه اختهار
 هایشاخص از استفاده گهاهی  هایشاخص از استفاده گروه  سه در

 تری ساده. شوندمی خالصه آای اهالن هایرو  از استفاده و خاک
 رنگ و شاداای نظهر گهاه ظاهری هایویژگی از استفاده رو 
 رطوات تعهه  دیگر  رو . است گهاهان ار  دمای نهز و هاار 
 حداقل کردن معلوم اا رو  ای  در. است خاک آب مکش یا و خاک
 حد اه آن رساندن هدف شود  یآاهار خاک ااید آن در که رطوات
 اه خاک در آب مکش چنانچه همچنه  . است مزرعه ظریهت

 اه تا شود انجام آاهاری ااید ااشد  رسهده ایشدهمعه  ازحدهشا
اهتری  وسهله ارای ای   .ارسهم زراعی ظریهت اه حد خاک مکش

 کار  استفاده از تانسهومتر است.
توسعه  مؤثرمتر یکی در عمق معموتً از دو تانسهو کار ی اارای 
ارای کنترل رطوات پرویهل خاک  تریه پاها و دیگری در عمق ریشه

)شکل  توان استفاده کرداه هنگام آاهاری و در یاصله دو آاهاری  می
که در  اول ومترهتانس. ای  رو  اه آاهاری موتز معروف است. (۲

ها در آن هدرصد ریش ۲6تا  06ها )عمقی که ثر توسعه ریشهؤعمق م
-زمان شروع آاهاری را نشان میشود  یعالهت دارند( کار گذاشته می

اتفاق  هایشهرخاک اطراف در ایزایش رطوات   اه هنگام آاهاریدهد. 
 تریه پا ومتر دوم کههشود که تانسآاهاری موقعی متوقف میایتد. می

رطوات  شاز ایزای ییهانشانهدارد   ها قرارریشه ۀثر توسعؤاز عمق م
 خاک را از خود اروز دهد.

 

 
 

 باغاتآبیاری ریزی استفاده از تانسیومتر در برنامه -5 شکل



  11...تونیز یاریآب تیریمد

 

 آب اهالن حفظ موجود  هایرو  تری عملی و اهتری  از یکی 
 قاال آب مهزان ار اسا  رو   ای  در. (۲)معادلۀ  است خاک در

 آب وزانهر مصرف  (هاریشه مؤثر ۀتوسع ۀناحه) خاک نهمرخ در ذخهره
 مجاز مهزان و( گهاه روزانه تعرق - تبخهر یا آای نهاز) گهاه توسط
 ارای. شودمی اعمال و تنظهم آاهاری ارنامه خاک  رطواتی تخلهه
 :شوند تعهه  ذیل شرح اه مؤثر عامل چندی  ااید رو  ای  کارارد
 آای نهاز اخش در که گونههمان: گهاه واقعی تعرق و تبخهر -الف
 رریگ اعمال و مرجع گهاه تعرق و تبخهر مهزان تعهه  اا  شد اشاره
 واقعی تعرق - تبخهر مقدار رشد  مختلف مراحل در زیتون گهاهی
 .است محاسبهقاال  آن رشد دوره طول در گهاه
ار  هاخاک  ۲ مرااق جدول: خاک در آب نگهداری ظریهت -ب

 یارا متفاوتی هایظریهت  هاآن ساختمان و اایت نوع اسا 
 شوند منداهره آن از توانندمی گهاهان که دارند خاک در آب نگهداری

 (.1101علهزاده  )
 

 خاك یهامقدار آب قابل ذخیره در انواع بافت -5جدول 

 (mm/m) آب ظرفيت نگهداري بافت خاك

 شن

 لوم شني

 لوم

 لوم رسي

 رس سيلتي

 رس

011-01 

051-01 

011-041 

001-001 

031-081 

051-011 
 

 رربحاصل از کاراردی آب مقدار: کاراردی آب مقدار -ج
 .آیدمی دست اه آاهاری ساعات تعداد در جریانشدت
 آب مقدار نشانگر آاهاری راندمان: آاهاری سهستم راندمان -چ

 تقریبی راندمان. است مزرعه اه شده دادهآب از گهاه دستر قاال
 :(1101ه  علهزاد) است 0 جدول شرح اه آاهاری هایرو  انواع
 را نقرش  اهشتری  که است عمقی گهاهان مؤثر عمق: ریشه عمق -خ
 عمق حداکثر %۲۲ گهاهان  اغلگ ارای و دارد خاک رطوات تخلهه در

 .شودمی گریته نظر در ریشه مؤثر عمق عنواناه ریشه
خراک   در موجرود  رطوات تمام تخلهه اصوتً: رطواتی مجاز تخلهه -د

 تنهرا مجرازیم   ما گهاهان اغلگ ارای. شودنمی توصهه آاهاری دو اه 
 .کنهم تخلهه آاهاری هر از قبل را خاک در موجود آب از ۲۲-۲6%
 

 زیتون باغات آبیاری سامانه
 آاهرراری ای مدیترانرره نررواحی در زیتررون موجررود ااغررات اغلررگ

های اخهر  توسعه کشت درختان زیتون اا ایجراد  در سالشوند اما نمی
اری شرده و دارای تولهرد تجراری و اقتصرادی     های مدرن که آاهر ااغ

اا ایزایش تراکم درختان در ااغات زیتون . است یایتهگستر هستند  
کرارگهری  تر  اههای مناسگدرخت در هکتار  استفاده از رقم 1666تا 

ای( و استفاده از تکنهک کودآاهراری   ویژه قررههای آاهاری )اهسامانه
است. لهک  درآمد حاصرل از   ایش دادههزینه احداث ااغات زیتون ایز

سازد که درختران جروان   . آاهاری ما را قادر میشده استاهشتر  هاآن
تر رشد کرده و زمان نداشت  محصول و یا کم محصول داشرت   سریع

یررررّز و ) (Perez-Lopez et al., 2007) دهررهمااغررات را کرراهش 
 .(1611همکاران  
 اا هنوز گرچه ایمدیترانه نواحی زیتون در ااغات آای کشت در
 ااغات از اعضی در شهاری و غرقاایسنتی نظهر  مختلف هایرو 

 مواجه مشکالتی اا هاآن از استفاده لهک   شودمی انجامآاهاری 
 آب غهریکنواخت توزیع ها رو  ای  رعف نقاط. (0)شکل  ندسته

 آب زیاد تلفات نهز و مزرعه طول در غذایی مواد و( 0)جدول 
 شاهه ) هستند( خاک سرح از تبخهر و سرحی رواناب صورتاه)

 .(1161نها و همکاران  یرزام؛ 110۲ رخسار 
 از آرایش زیتون ممک  است چندی  سرحی ایقرره آاهاری در
 ازای اه موارد اهشتر در. شوند استفاده دارچکانقرره جانبی هایلوله
 قرار دارچکانقرره جانبی لوله یک شده کشت درختان از ردیف هر
در ای  حالت اه ازای هر درخت یک انشعاب . (۲شود )شکل می داده

شود و سپس و دور درخت کشهده می شدهگریتهاز لوله جانبی 
 اه موارد از اعضی شود. درچکان روی آن نصگ میتعدادی قرره

 شود.می ارده کاراه جانبی لوله ردیف دو درختان  از ردیف هر ازای
 جانبی هایلوله هستند  مررح متقاطع هایکشت که نهز مواردی در

 .شوندمی نصگ ارتفاع در دارچکانقرره
 

 های مختلف آبیاریراندمان آبیاری سامانه -1جدول 
 (%راندمان ) سيستم آبياري

 اي/ ميكروقطره

 (هاي تازه و خوب نگهداري شدهآبپاشباراني )

 هاي قديمي(آبپاش)باراني 

 ي کوچك(هاکرت)غرقابي 

 غرقابي روي خطوط تراز

 شياري

 شياري با استفاده مجدد از آب برگشتي

05-01 

85-55 

81-05 

81-55 

05-01 

01-41 

55-01 
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 زیتون درختان سنتی آبیاری -6 شکل

 

 
 زیتون درختان یاقطره آبیاری -7 شکل

 

 هرای سرال  در زیتون از کشیروغ  صنایع گستر  اه عنایت اا
 اه کشاورزی مسئوتن و ااغداران  محصول ای  تکش توسعه و اخهر
 دلهرل  همره   اه. هستند زیتون ااغات اهتر آاهاری راهکارهای دنبال
 ااغرات  اررای  زیرسررحی  ایقرره آاهاری هایرو  از استفاده اخهراً
 گسرتر   حال در ها آن یردمنحصراه هایویژگی دلهل اه نهز زیتون
 سررح  زیر در آب کارارد حیزیرسر ایقرره آاهاری(. 0 شکل) است
 را ایقررره  آاهراری  داری  ارا  مشااه دای اا اهگسهلنده طریق از خاک
 هرا سرال  نتهجره  که زیرسرحی ایقرره آاهاری رو . شودمی شامل
 آب اهشرتر  کنترل اا محصول کردن اهتر جهت در کوشش و یعالهت
 را آب جریان تا است شدههلتشک استه سهستم یک از است  مصریی

 رشرد  محردوده  در زیرخراک  اینقرره  در متعدد دیعات و کم شدت اا
 اره  تروان می آاهاری رو  ای  هایویژگی از .کند هدایت گهاه ریشه

 در رطرواتی  محتروای  داشرت  نگره  ثاات آب  جریان شدت یکنواختی
  ایجاد حجرم خراک   خاک سرح نشدن مرطوب ریشه  توسعه منرقه

ای اره آاهراری قررره    اهشتر اا مقدار آب یکسران نسربت   ۀشد هسخ
 شراهه  ) کررد  اشاره هااهماری و آیات اهتر کنترل ااتخره و سرحی
 هلاه دل  شوند نصگ زیرزمه  در هاچکانقرره وقتی(. 110۲ رخسار 
 هرا نمرک  شردن  جمرع  از  نردارد  وجرود  هرا آن اطرراف  تبخهر کهای 

 نرور  چکران قرره اطراف کهای  دلهل اه همچنه . شودمی جلوگهری
 و طراحری  در دقرت  ارا . نردارد  وجود هم هاجلبک رشد امکان  تنهس
 دقرت  اا را گهاه هازموردن آب مقدار توانمی  هاسهستم گونهای  یاجرا

 در هرا چکران قررره  کهای  اه نظر و داد قرار آن اختهار در قبولی قاال
 اره   از هررز  هرای علف توسعه و رشد امکان گهرند می قرار زیرزمه 

 مزاحمتری  رو  ایر   ارا  آاهراری  کهای  اه توجه اا نه همچ. رودمی
 تواندمی طراح کند نمی ایجاد ااغ داخل در هایعالهت سایر انجام ارای
 هزینره  پمپ  قدرت و هالوله قرر کاهش و آاهاری ساعات ایزایش اا

 ایقررره  آاهراری  سهسرتم  کارارد نتایج. دهد کاهش را سهستم اولهه
 اره  نسبت را محصول ایزایش گهاه  نوع 16 از اهش روی زیرسرحی

 همرراه  اره  سررحی  ایقررره  آاهاری ازجمله آاهاری  هایرو  سایر
ار . اوده است کمتر نهز کاراردی آب مهزان کهای  رم . است داشته
 عملکررد  ایرزایش  دلهرل  رسرد می نظر اه شدهانجام تحقهقات اسا 
 شررایط  تتحر  غرذایی  مواد و آب اهتر جذب  سهستم ای  در گهاهان
 ,.Segal et al) ااشرد  آاهراری  اهشرتر  تنراوب  ارا  و کم یانجرشدت

2000; Ben-Gal and Dudley, 2003.) 
 از اسرتفاده  ارا  توانمی را چکانقرره داخل اه ریشه نفوذ مشکل

 یرا  و هرا آناره   ریشره  ورود منرع  خراص  طراحی اا ییهاچکانقرره
 از اسرتفاده  که شود توجه. داد کاهش  ریفلوراله  کشعلف از استفاده
 اهترر   آن منفری  اثرر  کراهش  ارای و شداا آاهاری حه  در کشعلف
 کرش علرف  مصررف  زمران  در اات آاهاری دور و آب محتوای از است

 دقهرق  و مرنظم  نگهداری دقهق  طراحی نظهر تمههداتی. کرد استفاده
 ورود از جلروگهری  اررای  خرروط  منظم تخلهه و یهلتراسهون سهستم 
 مکرش  از جلوگهری ارای هوا تخلهه شهرهای نصگ آب  داخل ذرات

 شرامل  شرهمهایی  تصرفهه  چکران  قرره داخل اه خاک ذرات معکو 
-مری  توصرهه  سهسرتم  عمر کردن طوتنی ارای  سهستم شویی اسهد

 .شود
 

 
 شده برایکارگذاری زیرسطحی ای بیاری قطرهآهای لوله -8شکل 

 زیتون

 گیرینتیجه و بحث

 دارویری  خواص و کشیروغ  صنایع در زیتون اهمهت اه توجه اا
 حرال  در محصرول   آن کشرت  درنتهجره  و آن از اسرتفاده  مهزان آن 

 و خشرک  کشرورهای  عمردتاً در  زیتون کهای  اه نظر. است گستر 



  21...تونیز یاریآب تیریمد

 

 شرود  مری  کشرت ( مدیترانره  دریرای  حاشرهه  کشورهای) خشکنهمه
 دنارو  توقرع کرم  اه عنایت اا. دارد خاصی اهمهت آن آاهاری مدیریت
 آب منرااع  محردودیت  اا که مواردی در آب  اه نسبت زیتون درختان
 آاهراری  کرم  از تروان مری  هسرتهم   مواجه زیتون ااغات آاهاری ارای
 در آاری  ترنش  اعمرال  اررای  دوره اهترری  . کررد  استفاده شدهکنترل
. اسرت ( زیترون  هسرته  شردن  سخت) مهوه رسهدن مرحله در زیتون 

 در داریمعنی کاهش مرحله  ای  در تونزی آای نهاز %۲6 تأمه  حدود
 روغر   درصرد  ایزایش ااعث مواردی در الکه کند نمی ایجاد عملکرد
 انجرام  کشرور  در کایی تحقهقات ااید مورد ای  در. شودنهز می زیتون
 .شود

. شروند مری  آاهراری  مختلفری  هرای رو  اره  زیتون ااغات گرچه
 هرای رو  ول محصر  آن آاهاری رو  اهتری  حارر حال در لهک  
 از اسرتفاده . اسرت  زیرسررحی  ایقرره آاهاری ویژهاه مهکرو  آاهاری
 و اجررا  طراحری   در اایرد  ولری  است مزایایی دارای آاهاری رو  ای 
 .ارد کاراه ایویژه مالحظات آن  از ارداریاهره

خصوص توسعۀ ااغات زیترون در کشرور    پهشنهادات کاراردی در
 هستند: اه شرح ذیل

 ریزی آاهاری زیتون ارای محاسبه امهدر ارنKc  از رو  اورگاز و
( استفاده شود. اا ای  رو  معموتً نهاز آای 1660همکاران )

شود. تخمه  زده می FAOشده ارائهزیتون اهشتر از رو  
 ایتد.  ممک  است کم آاهاری اتفاق FAOیگر  اا رو  دعبارتاه

 ساله( کم اوده و شرریگ گهاهی درختان زیتون جوان )یک تا ش
است.  ۲/6استه اه ماه  ورعهت اقلهمی و شرایط آاهاری  کمتر از 

رریگ استه اه یصل رشد و سال اه اات  ای  ارای ااغات مهان
 ااشد. 1از  ترازر تا  ۲/6تواند ورعهت درختان  می

 های توسعۀ کشت درختان زیتون در کشور اهتر است اا ایجاد ااغ
اا ایزایش تراکم درختان در ااغات زیتون تا مدرن همراه ااشد. 

کارگهری تر  اههای مناسگدرخت در هکتار  استفاده از رقم 1666
ای سرحی و زیرسرحی و استفاده از های آاهاری قررهسامانه

 وری تولهد خواهد شد.تکنهک کودآاهاری  منجر اه ایزایش اهره

 ( مرحلۀ توسعۀ درختان زیتون در طول یصل رشد  در مرحله دوم
مهوه یا هنگام سخت شدن هستۀ مهوه(  اهشتری  مقاومت را اه 

که در هنگام شکویه کردن  خهلی یدرحالکم آاهاری دارند. 
حسا  اه کم آاهاری هستند. در مرحلۀ سوم توسعۀ مهوه )تجمع 

 روغ ( نهز درختان زیتون قدری اه تنش آای حسا  هستند.

  آاهاری درختان  در صورت کم هشدانجامنتایج تحقهقات  ار اسا
 %06-0۲دهی شود در مرحلۀ حسا  شکویهزیتون  توصهه می

آای درختان تأمه  شود ولی در مراحل مقاوم شدن هستۀ  نهاز
نهاز آای درختان تأمه   %1۲-2۲مهوه و تجمع روغ  در مهوه  

 شود.

 تر رشد شود درختان جوان سریعآاهاری مناسگ و منظم موجگ می
زمان نداشت  محصول و یا کم محصول داشت  ااغات  کرده و

 دهی زودتر ااشد(.کاهش یااد )زمان محصول

 شدهآاهاری کنترلهر کم تأث در خصوصطورکلی اطالعات کمی اه 
های اهشتر های روغ  زیتون وجود دارد. انجام پژوهشار ویژگی

سازی آب  اه حفظ تواند رم  کمک اه اههنهدر ای  خصوص می

 .هبود کهفهت روغ  زیتون منجر شودیا ا

 آای معروف هستند  درختان زیتون اه مقاومت در اراار کم گرچه
العمل اما مرالعات و تجراهات کمی در دنها درخصوص عکس

ها در اراار کمبود آب در طول اوله  سال کشت وجود دارد. آن
آای و  خصوص رریگ گهاهی  نهاز کمبود تحقهقات تزم در

ریزی آاهاری اههنه ااغات جوان زیتون ها  ارنامهز کم آنانداسایه
 است. ساخته را اا مشکل مواجه
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Abstract 
 

Although thousands of years ago olive was planted in the Mediterranean region, but there is little information about 

water consumption, crop coefficient and irrigation scheduling of olive trees. With existence limitation of water 

resources, the need for optimal water use in the agricultural sector is essential. Accordingly, the production of 
agricultural crops with a minimum water consumption is very important and considered as an important strategy for our 

country. Increasing demand for olive, either fresh or canned, or in the oil-milling industry, has led the country's 

agricultural authorities and gardeners to move towards a higher quality and quantity product, but it seems that achieving 

this goal without proper management in increasingly irrigated olive orchards is not possible. The olive is a resistant tree 

that produce acceptable yield even under restricted water conditions. Olive needs about 600 to 800 mm of annual 

precipitation to completely compensate the need for water. In this paper, a review of applied research on irrigation 

management of olive trees such as water requirement, crop coefficient, irrigation scheduling and its appropriate 

irrigation systems have been reviewed. 
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