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 چکیده

اسکوربیک ثیرگذار باشد. اسید تواند بر روند رشد رویشی گیاه تأکند که میجاد میهایی را ایتنش کم آبی به خصوص برای درختان جوان محدودیت
های مختلف اسید اسکوربیک )صفر، ثیر غلظتأپژوهشی با هدف بررسی ت برد. لذامقاومت گیاهان به تنش را باال میتا حدودی  یکی از ترکیباتی است که

هبای کامبل   در شرایط کم آبی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب  ربرب بلبو     ̔باغملک̕یتون رقم های زنهالگرم در لیتر( بر میلی 750و  500، 250
آب قابل  درصد 33و  66، 100های آبیاری شامل )نجام گردید. در این آزمایش تیمارتصادفی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز ا

درصبد آب قاببل    33تیمبار   گرم در لیتر اسید اسکوربیک ومیلی 250و اسید اسکوربیک نشان داد که در غلظت همکنش آبیاری نتایج اثر براستفاده( بود. 
متبر و  سبانتی  68ببه   33/62گرم، رول سباقه از   29/27به  16/18، وزن خشک ریشه از گرم 79/57به  11/36ن تر ریشه از استفاده نسبت به شاهد وز

درصد آب قابل اسبتفاده در   66گرم در لیتر اسید اسکوربیک و میلی 250مربع افزایش یافت. همچنین در غلظت  مترسانتی 7123به  5958سطح برگ از 
گرم، وزن خشک  04/37به  47/27گرم، وزن تر ساقه از  65/22به  74/21گرم، وزن خشک ریشه از  49/51به  66/37مقایسه با شاهد وزن تر ریشه از 

متبر مرببع افبزایش یافبت. اثبر متقاببل اسبید        سانتی 7549به  6722و سطح برگ از متر سانتی 67به  61ول ساقه از گرم، ر 78/25به  61/23ساقه از 
گرم در لیتر اسید اسکوربیک باعث افزایش محتوی نسبی آب در هر سه تیمار آبی ببه ترتیب    میلی 250م آبی نشان داد که غلظت اسکوربیک و تیمار ک

مگاپاسکال کاهش  -3/4دود درصد تا ح 33درصد( گردید. همچنین پتانسیل آب ساقه در تیمار آبی  40یمار شاهد )حدود درصد نسبت به ت 54و  50، 59
افزایش یابد. به رور کلی نتایج  -9/3گرم در لیتر اسید اسکوربیک باعث گردید تا پتانسیل آب ساقه تا حدود میلی 250که استفاده از غلظت حالییافت در
 گردد.می های زیتون باعث کاهش اثر منفی تنش کم آبییمار اسید اسکوربیک در نهالکه ت نشان داد

 
 پتانسیل آب ساقه، خصوصیات رویشی، محتوی نسبی آب  های کلیدی:واژه

 

   3  12مقدمه

های زیتون به منظور تولید بیشتر میوه جهت استحصال توسعه باغ
تواند به تولید داخلی باشد که میروغن یکی از اهداف مهم باغبانی می

این محصول استراتژیک کمک کند. با عنایت به افزایش توسعه سطح 
های میوه و با توجه به شبرایط اقلیمبی خشبک و نیمبه     زیر کشت باغ

خشک ایران و کاهش میانگین نبزوالت جبوی بررسبی اثبرات تبنش      
های کاری خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه زیتون، جزء برنامه

(. خشکی یک پدیبده هواشناسبی   2رود )باغبانی به شمار می محققین
است که در ری آن میزان بارندگی از مقدار تبخیر و تعرق بالقوه کمتر 

های مختلبف اتفباق   های وسیعی از دنیا در زمانباشد که در بخشمی
رسباند  آمیز محصوالت آسی  مبی افتد و در نتیجه به تولید موفقیتمی
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شود که آب قابل دسبتر   ه شرایطی ارالق می(. تنش کم آبی ب22)
(. همچنین تنش 16گیاه کمتر از حد موردنیاز برای حداکثر رشد باشد )

ثیر قبرار  أکم آبی نه تنها گیاه را در سطح سلول، بافت و اندام تحت تب 
هبای جبوان زیتبون    (، بلکه تحقیقات انجام شده روی نهال7دهد )می

ویشی و تجمبع مباده خشبک را    دهد که تنش کم آبی رشد رنشان می
یکی از اثرات کبم آببی کباهش محتبوی      (.4و  3دهد )نیز کاهش می

تببوان بببه تحقیقببات باشببد. در ایببن رابطببه مببینسبببی آب بببرگ مببی

( بر روی رقم کرونبایکی زیتبون اشباره    9) 4چارتزوالکیس و همکاران

( نشان داد که با کاهش محتوی نسببی آب  20) 5کرد. تحقیقات اللور
أثیرات ای ببرگ کباهش یافبت. یکبی دیگبر از تب      هدایت روزنهبرگ، 
باشبد.  مطلوب تنش خشکی، کاهش میبزان پتانسبیل آب گیباه مبی    نا

های انجام شده روی رقم پیکوال زیتون نشان داد که به دنبال بررسی
(. در گیاهبانی کبه   27تنش کم آبی پتانسیل آب گیاه کباهش یافبت )  

                                                 
4- Chartzoulakis et al. 

5- Lawlor 
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هبای اکسبیداتیو   با ایجاد آسی گیرند ثیر تنش خشکی قرار میأتحت ت
های آزاد نظیر پراکسید هیدروژن و هیدرواکسبیل ببه   ناشی از رادیکال

کبه در   1های اکسیژن فعبال (. گونه37و  34) شودگیاه صدمه وارد می
، (17هبا ) شبود باعبث تخریب  پبروتئین    اثر تنش در گیاهان ایجاد می

( مبی 10اء )( و پراکسیداسبیون لیییبدهای غشب   6اسیدهای نوکلئیک )
 گردد. 

اسید اسکوربیک که یک مولکول کوچک و قابل حل در آب مبی 
( کبه ببه   32های گیباهی اسبت )  اکسیدانباشد، یکی از مهمترین آنتی
هبای فعبال اکسبیژن نظیبر     زدایی گونهعنوان سوبسترای اولیه در سم
(. همچنین اسید اسکوربیک ببر روی  11پراکسید هیدروژن نقش دارد )

هبا،  مختلف گیاهان نظیر تقسیم سلولی، بزرگ شدن سلولفرایندهای 
(. استفاده از اسید 29ارد )گذتوسعه دیواره سلولی و رشد گیاهان اثر می

اسکوربیک به منظور بهببود خصوصبیات رویشبی و کیفیبت میبوه در      
گیاهان مختلف و توسط پژوهشگران متعدد انجام شده است. به عنوان 

( در گوجبه فرنگبی کبه    32)2التا و نیومنتوان به تحقیقات شنمونه می
باعث بهبود خصوصیات رویشی و کیفیت میوه گردید، فاتح و همکاران 

ای که باعث افزایش سبطح ببرگ و کیفیبت میبوه     ( در فلفل دلمه14)

( در سی  زمینی که باعث افزایش ارتفبا   12) 3شد، ال بانا و همکاران

( در 35) 4ارانبوته، وزن خشک برگ و عملکبرد شبد، واسبل و همکب    
انگور که باعث افزایش سطح برگ، قطر شاخه میوه دهنبده و کیفیبت   

( در الترنبانترا کبه افبزایش    30میوه گردید و پور قاسمی و همکباران ) 
محتوی نسبی آب برگ را باعث گردید، اشاره کرد. در درختبان جبوان   
زیتون نیز به منظور بهبود خصوصیات رویشبی و عملکبرد در شبرایط    

اسبید اسبکوربیک در مقایسبه ببا ترکیبباتی نظیبر پبرولین و         تنش از
( و یا استفاده از اسید اسکوربیک با کود زیسبتی  13جاسمونیک اسید )

 ( استفاده شده است.25فسفره )
های صنعتی کبه موجب  افبزایش    تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت

ای شده و بدنبال آن گرم شده هبوا و افبزایش میبزان    های گلخانهگاز
هبای تبازه   های زیادی را ببه نهبال  (، تنش28شود )تبخیر و تعرق می

های کند که بعضا باعث خشک شدن نهالکشت شده زیتون ایجاد می
های تازه کشبت شبده را ببا    شود. لذا چنانچه نهالتازه کشت شده می
هایی در مقابل تنش کم آبی مقاوم نمود از تلفات آنها استفاده از روش
اید. اسید اسکوربیک یکی از مواد ارزان قیمت مبی یجلوگیری بعمل م
تواند گیاهان جوان را در مقابل تنش کم آبی مقاوم نماید. باشد که می

های ثیر اسید اسکوربیک روی نهالألذا هدف از این پژوهش بررسی ت
 باشد. زیتون رقم محلی باغملک در شرایط تنش کم آبی می

                                                 
1- ROS (Reactive Oxygen Species) 

2- Shalata, & Neumann 

3- EL- Banna et al. 

4- Wassel et al. 

 ها مواد و روش

در گلخانبه دانشبکده کشباورزی     1394-95این پژوهش در سال 
 20درجبه و   31دانشگاه شهید چمران اهواز ببا مختصبات جغرافیبایی    

 22دقیقه رول شرقی و ارتفبا    40درجه و  48دقیقه عرض شمالی و 
 1394متر از سطح دریا انجام شد. در ری آزمایش که از آبان ماه سال 

و دمبای   35±10نبه  انجام شد، دمای متوسط روزا 1395تا خرداد ماه 
متغیبر ببود. نبور    درصبد   33±5 و رروبت نسبی 25±5متوسط شبانه 

هبای  شد و تنظیم دمای گلخانبه درمباه  گلخانه بطور ربیعی تامین می
فروردین، اردیبهشت و خرداد از رریق سیسبتم خنبک کننبده پنکبه و     

هبای  ر صورت گرفت. آزمایش بر روی نهبال به صورت خودکا 5پوشال
شده از مرکز تولید نهال امبام رابا واقبع در شهرسبتان      دو ساله تهیه

از منتقبل و بالفاصبله   ها ببه اهبو  بان ماه نهالباغملک، انجام شد. در آ
پالسبتیکی  هبای  هبا ببه گلبدان   ها انجام گرفت. نهبال تعویض گلدان
متر ارتفا  و ببا ترکیب    سانتی 35قطر و  مترسانتی 22مشکی به ابعاد 

وم ماسبه و یبک سبوم کبود حیبوانی      یک سوم خا  زراعی، یبک سب  
ها در شرایط جدید از آبان تقل شدند. به منظور استقرار نهالپوسیده من

گیباه، آبیباری    ماه تا اول بهمن ماه به رور معمول و بسته به نیاز آببی 
و شکل  هنهال که از نظر انداز 72های موجود تعداد شدند. از بین نهال

های شدند. از ابتدای بهمن ماه نهال مشابه و سالم بودند انتخاب کامالً
آب درصبد   33 و 66، 100انتخاب شده تحت تیمار سه روش آبیباری  

میلی 750و  500، 250مورد نیاز و چهار سطح اسید اسکوربیک صفر، 
ببه عنبوان واحبد     گلبدان  2ا سبه تکبرار )در هبر تکبرار     گرم در لیتر ب
بیک )تهیبه شبده از   پاشی با اسید اسکورقرار گرفتند. محلولآزمایشی( 

ببر   1395و فبروردین   1394زمبان اسبفند    شرکت مر  آلمان( در دو
ها انجام گرفت. به منظور اعمبال تبنش کبم آببی از روش     نهال روی

( و با استفاده از شش گلدان به عنوان مرجبع و  19خالقی و همکاران )
روش وزنی استفاده شد. نحوه محاسبه آب قابل استفاده بدین صبورت  

زمبانی کبه   مرجبع )  یهبا ساعت بعد از آبیاری کامل گلدان 24ه بود ک
هبا وزن  ، گلدانها به حالت ظرفیت مزرعه رسید(میزان رروبت گلدان

ته شد. پس از ده روز شدند و این وزن به عنوان وزن اولیه در نظر گرف
های مرجع وزن شدند و ببه عنبوان وزن ثانویبه در نظبر     مجددا گلدان

درصد آب مبورد   100زن اولیه و ثانویه به عنوان گرفته شد. اختالف و
ها با توجه ببه نبو  تیمبار    گلداننیاز )شاهد( در نظر گرفته شد. سیس 

 درصد آب قابل استفاده، آبیاری شبدند. آبیباری   33و  66، 100آبیاری 
 شد. ها هر ده روز یک بار انجام میگلدان

یل آب سب های رروبت نسبی ببرگ، پتان گیری شاخصبرای اندازه
ها یک هفتبه قببل از پایبان آزمبایش و در     ساقه گیاه و مقاومت روزنه

آب سباقه ببا    برداری انجام گرفت. پتانسبیل ها نمونهاز نهالخرداد ماه 

                                                 
5- Fan & Pad Cooling System 
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ساخت کشور انگلستان( و   SKPM1400مدل دستگاه محفظه فشار )

(، محتوی نسببی آب ببرگ ببه روش    8) 1با روش کامرون و همکاران

 AP4)مدل دستگاه پرومتر ( و مقاومت روزنه با30) 2ریچی و هانسون

 گیری شد.( اندازه18ساخت کشور انگلستان( و به روش خالقی )
گیبری  با استفاده از متر نواری انبدازه  در پایان آزمایش ارتفا  گیاه

های پالستیکی و شستشو دادن خبا   گلدان شد. سیس با جدا کردن 
و شبد  هبا جبدا   قه نهبال ریشبه، ببرگ و سبا   هبای  بخش ارراف ریشه

مدل )گیری سطح برگ بالفاصله سطح برگ هر نهال با دستگاه اندازه
Delta T-Devices      ساخت کشور انگلستان(، قطبر سباقه )در محبل

اتصال ساقه به ریشه( با کولیس دیجیتالی و وزن تر و خشبک ریشبه،   
انبدازه  دو رقبم اعشبار   ترازوی دیجیتالی با دقبت  ساقه و برگ بوسیله

 75یشه از آون و دمبای  یری شد. برای خشک کردن برگ، ساقه و رگ
 ساعت استفاده شد.  72مدت به گراد درجه سانتی

های کامل لو آزمایش به صورت فاکتوریل و در قال  ررب پایه ب
، 100ها شامل تنش کم آبی در سه سبطح  تیمارتصادفی اجراء گردید. 

وربیک در چهبار سبطح   در صد آب قابل استفاده و اسید اسک 33و  66
ه گرم در لیتبر بودنبد. ببه منظبور تجزیب     میلی 750و  500، 250، صفر

مقایسبه  استفاده شد. همچنبین   MSTATCافزار ها از نرمتحلیل داده
درصد  1و  5ای دانکن و در سطح ها با روش آزمون چند دامنهمیانگین

 دید.افزار اکسل رسم گرانجام گرفت. نمودارها با استفاده از نرم

 

 و بحث نتایج

 خصوصیات رویشی

( نشبان داد  1جدول تجزیه واریانس خصوصیات رویشبی )جبدول   
 یهانهال که تیمار آبیاری بر وزن تر ساقه، وزن تر ریشه و سطح برگ

در صد و وزن تر برگ، وزن خشک ساقه  کیدر سطح احتمال  تونیز
   ت.داش یداریو رول ساقه در سطح احتمال پنج درصد اختالف معن

تیمار اسید اسکوربیک بر وزن تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک 
ریشه، رول ساقه و سطح برگ در سطح احتمال یک در صد موثر بود. 
اثر متقابل اسید اسکوربیک و آبیاری نیز بر وزن تبر و خشبک سباقه،    
وزن تر و خشک ریشبه، ربول سباقه و وزن خشبک ببرگ در سبطح       

در سطح احتمال پنج درصبد تباثیر    احتمال یک درصد و بر تعداد برگ
 داشت.

های اثبر آبیباری ببر خصوصبیات رویشبی      جدول مقایسه میانگین
( نشان داد که با کاهش مقدار آب قابل استفاده گیباه از وزن  2)جدول 

تر ساقه، رول ساقه، سطح برگ، وزن تر ببرگ، وزن خشبک سباقه و    
رگ و رول ساقه کاسته شد. وزن خشک ریشه، قطبر سباقه، تعبداد بب    

                                                 
1- Cameron et al. 

2- Ritchie & Hanson 

وزن خشک برگ تحت تاثیر میزان آبیاری قرار نگرفت. بیشترین مقدار 
وزن تر ساقه، رول ساقه، سطح برگ، وزن تر برگ، وزن خشک ساقه 

 درصد آب قابل استفاده بود. 100و رول ساقه مربوط به تیمار 
های اثر اسید اسکوربیک بر خصوصبیات رویشبی   مقایسه میانگین

 250( کبه غلظبت   3لک نشان داد )جبدول  های زیتون رقم باغمنهال
داری باعبث افبزایش   گرم در لیتر اسید اسکوربیک به رور معنبی میلی

گبرم(، وزن تبر    95/7گرم(، وزن خشک ساقه ) 25/ 09وزن تر ساقه )
 4/8گرم(، قطر ساقه ) 42/24گرم(، وزن خشک ریشه ) 45/62ریشه )
متبر مرببع(،   تیسان 7491(، سطح برگ )8/153متر(، تعداد برگ )میلی

گرم( نسببت ببه    95/7گرم( و وزن خشک برگ ) 31/13وزن تر برگ 
گرم میلی 750و  500شاهد گردید. افزایش غلظت اسید اسکوربیک به 

دار خصوصیات رویشبی نسببت ببه    در لیتر نه تنها باعث افزایش معنی
هبای  گرم در لیتبر نشبد بلکبه در برخبی از شباخص     میلی 250غلظت 

 (.3ان داده است )جدول رویشی کاهش نش

هبای متفباوت اسبید    اثر متقابل تیمارهای مختلف آبیاری و غلظت
داری هبای زیتبون اثبر معنبی    اسکوربیک بر خصوصیات رویشی نهبال 

درصبد آب قاببل    100(. با کباهش میبزان آبیباری از    4داشت )جدول 
درصد آب قابل استفاده و با استفاده از اسید اسکوربیک  66استفاده به 

گبرم   04/37گبرم ببه    47/27گرم در لیتر، وزن تر ساقه از میلی 250
نسبت به عدم استفاده از اسید اسکوربیک افزایش یافت. همچنین وزن 

در صد آب قاببل اسبتفاده و بکبار     66خشک ساقه در شرایط کم آبی 
گرم در لیتر اسید اسکوربیک در مقایسه با عدم استفاده میلی 250بردن 
گرم افبزایش یافبت. عبالوه ببراین در      87/25گرم به  61/23از آن از 

درصد آب قابل اسبتفاده( اسبید اسبکوربیک     33شرایط کم آبی شدید )
 داری بر افزایش وزن تر و خشک ساقه نداشت.تأثیر معنی

درصبد آب قاببل    100بیشترین وزن تر ریشه مربوط ببه آبیباری   
ببا مقبدار    گرم در لیتبر اسبید اسبکوربیک   میلی 250استفاده و غلظت 

درصبد   33گرم بود و کمترین مقدار وزن تر ریشبه در آبیباری    08/78
گرم بدست آمد. با کاهش میزان آب  11/36آب قابل استفاده با مقدار 

آبیاری و استفاده از اسید اسکوربیک تا حدودی وزن تر و خشک ریشه 
نسبت به شاهد افزایش یافت. وزن تر و خشک ریشه در شرایط تبنش  

گبرم در  میلی 250در صد آب قابل استفاده( و با غلظت  33د )آبی شدی
 گرم بود. 29/27گرم و  79/57لیتر اسید اسکوربیک به ترتی  

رول و قطر ساقه نیز تحت تباثیر مقبدار آبیباری و غلظبت اسبید      
در  100اسکوربیک قرار گرفت. بیشترین رول ساقه مربوط به آبیباری  

ر لیتر اسید اسکوربیک ببا مقبدار   گرم دمیلی 250صد تبخیر و تعرق و 
درصد تبخیر و تعبرق   66متر بود. با کاهش میزان آبیاری به سانتی 74

 500متبر و در غلظبت   سبانتی  67/73بیشترین رول ساقه ببه میبزان   
رغبم اینکبه اسبید    گرم در لیتر اسید اسکوربیک حاصل شد. علبی میلی

قه در تیمبار  گرم در لیتر باعث افزایش رول سبا میلی 750اسکوربیک 
متبر( شبد ولبی    سبانتی  72/ 67درصد آب قاببل اسبتفاده )   33آبیاری 
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درصد نداشت. عدم استفاده  100و  66داری با تیمارهای اختالف معنی
از اسید اسکوربیک و اعمال تنش کم آبی باعبث کباهش قطبر سباقه     

متبر( مرببوط ببه    میلبی  49/6که کمترین قطر سباقه ) گردید به روری
صد و عدم استفاده ازاسبید اسبکوربیک ببود. اسبتفاده از     در 33آبیاری 

گرم در لیتر با عبث بهببود قطبر    میلی 500اسید اسکوربیک تا غلظت 
درصد آب قاببل اسبتفاده    33متر در شرایط آبیاری میلی 49/8ساقه تا 
 گردید.
 

 
 ̔باغملک̕یتون رقم های زاثر آبیاری و اسید اسکوربیک بر خصوصیات رویشی نهال تجزیه واریانس -1جدول 

 Table 1- ANOVA for irrigation and ascorbic acid effect on growth characteristics of olive cv. ̔Baghmelek̕ 

  
 میانگین مربعات

Mean of squares 

 منابع تغییرات

S. O.V 

 

درجه 

 آزادی

df 

 سطح برگ
Leaf area 

تعداد 

 برگ

Leaf 

number 

قطر 

 ساقه

Stem 

diamet

er 

طول 

 ساقه

Stem 

length 

وزن تر 

 ریشه

Root 

fresh 

weight 

 

وزن  

 خشک

 ریشه

Root dry 

weight 

وزن تر 

 ساقه

Stem 

fresh 

weight 

وزن خشک 

 ساقه

Stem dry 

weight 

وزن تر 

 برگ

Leaf 

fresh 

weight 

وزن خشک 

 برگ

Leaf dry 

weight 

 

 بلو 

Block 
2 2246.86 ns 44.05 ns 3.30 ns 1.16 ns 31.54 ns 9.76 ns 12.79 ns *34.24 3.81 ns 921ns 

 آبیاری

Irrigation 
2 **11968100.77 249.05ns 2.06 ns *60.667 **524.35 4.98 ns **232.05 *25.43 *13.53 1.0 ns 

 اسید اسکوربیک

Ascorbic 

acid 

3 **10606875.52 451.63ns 4.44 ns **346.97 **3330.73 **143.30 **243.01 **98.67 **47.68 **15.42 

اسید ×آبیاری
 اسکوربیک

Irrigation 

×Ascorbic 
acid 

6 3265253.88ns *1129.27 *9.58 **195.11 **2144.26 **210.71 **555.12 **191.59 19.99 ns **15.08 

 خطا

Error 
22 9035463.92 1483.37 11.48 175.83 624.21 58.88 192.88 88.91 29.88 12.63 

 اری  تغییرات

C.V. (%) 
 9.37 5.44 8.97 4.11 11.6 7.57 8.37 8.94 1.11 1.5 

ns ،**  درصد. 5 و  1دار در سطح احتمال : به ترتی  بدون اختالف و اختالف معنی*و 

.probability levels, respectivelyof significant, significant at 1% and 5%  -,** and *: nonns 

 
 ̔باغملک̕ های زیتون رقمصیات رویشی نهالاثر آبیاری بر خصو -2 جدول

Table 2- The effect of irrigation on growth characteristics of olive cv. ̔Baghmelek̕  

 آبیاری
Irrigation 

 

 سطح برگ
Leaf area 

)2(cm 

تعداد 

 برگ

Leaf 

number 

 

 قطر ساقه

Stem 

diameter 
(mm) 

طول 

 ساقه

Stem 

length 
(cm) 

وزن تر 

 ریشه

Root 

fresh 

weight 
(g) 

 

 وزن  خشک 

 ریشه

Root dry 

weight 
(g) 

وزن تر 

 ساقه

Stem 

fresh 

weight 
(g) 

وزن خشک 

 ساقه

Stem dry 

weight 
(g) 

وزن تر 

 برگ

Leaf 

fresh 

weight 
(g) 

وزن 

خشک 

 برگ

Leaf dry 

weight 
(g) 

 
100% 

CropET 
a7575 a153.6 a8.26 a70.42 a53.49 a21.28 a38.93 a732.2 a12.32 a7.34 

66% 

CropET 
b6988 a161.7 a8.17 ab68.58 b46.19 a21.43 b33.96 b22.86a ab11.46 a7.33 

33% 

CropET 
c6169 a147.3 a7.71 b67.25 b44.78 a22.13 b33.21 

 
b21.33 

b10/82 a6.98 

 ندارند. یدارای دانکن تفاوت معنیرصد با استفاده از آزمون چند دامنههایی که حداقل دارای  یک حرف مشتر  هستند در سطح احتمال یک ددر هر ستون میانگین
In each column, means fallowed by the same letter are not significantly (p≤ 0.01) based on Duncan’s multiple range test. 

 
 



 625     در شرایط كم آبي̔ باغملک̕هاي زیتون رقم تأثیر اسید اسکوربیک بر رشد رویشي نهال

 ̔ملکباغ̕های زیتون رقم اثر اسید اسکوربیک بر خصوصیات رویشی نهال -3 جدول
Table 3- The effect of ascorbic acid on growth characteristics of olive cv. ̔Baghmelek̕ 

اسید 

 اسکوربیک
Ascorbic 

acid 
)1-l(mg 

سطح 

 برگ

Leaf 

area 
)2(cm 

 تعداد برگ

Leaf 

number 

  

 قطر ساقه

Stem 

diameter 
(mm) 

طول 

 ساقه

Stem 

length 
(cm) 

وزن تر 

 ریشه

Root 

fresh 

weight 
(g) 

 

وزن  

 خشک 

 ریشه

Root dry 

weight 
(g) 

وزن تر 

 ساقه

Stem 

fresh 

weight 
(g) 

وزن خشک 

 ساقه

Stem dry 

weight 
(g) 

وزن تر 

 برگ

Leaf 

fresh 

weight 
(g) 

وزن 

خشک 

 برگ

Leaf dry 

weight 
(g) 

0 b6589 a153.6 b7.58 b63.56 c39.61 b21.41 b22.72 a5.51 bc11.17 a7.51 
250 a7491 a153.8 a8.41 a67.69 a62.45 a24.42 a25.09 a7.95 a13.31 a7.95 
500 a7375 ab151.1 a8.37 a70.00 c39.11 c18.80 b21.27 a7.22 c10.11 a7.22 
750 b6188 b145.0 ab7.84 a71.78 b51.45 b21.83 b20.87 b6.17 b11.53 b6.17 

 ندارند. یدارای دانکن تفاوت معنیر  هستند در سطح احتمال یک درصد با استفاده از آزمون چند دامنههایی که حداقل دارای یک حرف مشتدر هر ستون میانگین
In each column, means fallowed by the same letter are not significantly (p≤ 0.01) based on Duncan’s multiple range test. 

 
 ̔باغملک̕های جوان زیتون رقم ک بر خصوصیات رویشی نهالاسکوربی اسید ×اثر متقابل آبیاری  -4جدول 

Table 4- Interaction effect of irrigation ×ascorbic acid on growth characteristics of young olive cv. ̔Baghmelek̕ 

 آبیاری
Irrigation 

اسید 

 اسکوربیک
Ascorbic 

acid 
)1-L g(m 

سطح 

 برگ
Leaf 

area 
)2(cm 

 برگتعداد 

Leaf 

number 

 

قطر 

 ساقه

Stem 

diame

ter 
(mm) 

طول 

 ساقه

Stem 

length 
(cm) 

وزن تر 

 ریشه

Root 

fresh 

weight 
(g) 

 

وزن  

 خشک

 ریشه

Root dry 

weight 
(g) 

وزن تر 

 ساقه

Stem 

fresh 

weight 
(g) 

وزن خشک 

 ساقه

Stem dry 

weight 
(g) 

وزن تر 

 برگ

Leaf 

fresh 

weight 
(g) 

وزن 

خشک 

 برگ

Leaf dry 

weight 
(g) 

 0 bcd7087 ab151.7 a8.92 bcd67.33 cd45.07 b24.32 b35.53 
bcd22.14 

 
ab12.88 cd6.83 

100% 

CropET 
250 ab7801 ab158.7 ab8.24 a74.00 a78.08 bc23.33 a46.86 a28.43 ab13.35 ab8.45 

 500 a8666 ab156.0 ab7.92 abc70.33 ef33.11 e13.95 a43.70 ab25.21 ecd10.50 bc7.45 

 750 e-b6745 abc0148. ab7.98 abc70.0 b57.70 bc23.51 cd29.63 e17.30 abc12.54 cd6.62 

            

 0 e-b6722 ab157.3 bc7.33 e61.00 def37.66 bc21.74 d27.47 c23.61b e-b11.29 bc7.30 

Crop66% ET 250 ab7549 bc143.0 a8.96 cd67.00 bc51.49 bc22.65 b37.04 ab25.87 abc12.61 a9.00 
 500 bc7422 ab154.0 ab8.69 a73.67 bc53.62 cd20.89 bc33.90 de19.27 e9.84 bc7.31 

 750 cde6255 ab152.3 abc7.68 ab72.67 de42.01 cd20.44 b37.44 bcd22.71 d-a12.09 d5.71 

            

 0 de5958 ab151.7 c6.49 de62.33 def36.11 d18.16 cb34.81 bcd22.42 e9.35 ab8.41 

Crop33% ET 250 bcd7123 a159.7 ab8.02 bc68.0 b57.79 a27.29 bc34.42 cde20.98 a13.97 cd6.41 
 500 de6032 bc143.3 ab8.49 cde66.0 f30.60 bc21.55 cd29.49 de19.33 de9.99 cd6.89 

 750 e5563 c134.7 ab7.85 ab72.67 c54.63b bc21.53 bc34.11 bcd5922. de97.9 cd6.20 

 .ندارند یدارای دانکن تفاوت معنید با استفاده از آزمون چند دامنهصمشتر  هستند در سطح احتمال یک درهایی که حداقل دارای یک حرف در هر ستون میانگین
In each column, means fallowed by the same letter are not significantly (p≤ 0.01) based on Duncan’s multiple range test. 

 

هبای زیتبون رقبم باغملبک کمتبر تحبت تبأثیر        تعداد برگ نهال
درصبد   33اسیداسکوربیک قرار گرفتند. با اعمال تنش آبیاری تبا حبد   

گبرم در لیتبر اسبید اسبکوربیک     میلی 750تبخیر و تعرق و استفاده از 
 ببرگ حاصبل شبد. ببین سبایر      7/134کمترین تعداد برگ به میبزان  
داری مشاهده نشد. ببا اعمبال تبنش    تیمارها از این نظر اختالف معنی

پاشی اسید اسکوربیک با آبی سطح برگ نیز کاهش یافت ولی محلول
 8666گبرم در لیتبر باعبث افبزایش سبطح ببرگ )      میلبی  500غلظت 
درصبد تبخیبر و    100های آبیباری شبده ببا    متر مربع ( در نهالسانتی

 تعرق گردید. 
م آبی و استفاده از اسید اسکوربیک باعبث افبزایش   اعمال تنش ک

در  33کبه در گیاهبان آبیباری شبده ببا      وزن تر برگ گردید به روری
گبرم در لیتبر اسبید اسبکوربیک     میلبی  250تبخیر و تعبرق و غلظبت   

درصد تبخیبر و   100گرم( با گیاهان کامل آبیاری شده )تیمار  97/13)
دهنده تاثیر مثببت  ئله نشانداری نداشت. این مستعرق( اختالف معنی

رغبم  باشبد. علبی  اسید اسکوربیک در گیاهان تحت تنش کم آبی مبی 
در  66گرم( در شرایط تیمار آببی   9اینکه بیشترین وزن خشک برگ )
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گرم در لیتبر اسبید اسبکوربیک    میلی 250صد تبخیر و تعرق و غلظت 
در صبد تبخیبر و تعبرق و     100حاصل شد ولی با شبرایط تیمبار آببی   

 داری نداشت.  ارگیری اسید اسکوربیک تفاوت معنیبک

یکی از وظایف اصلی آب در گیاه، ایجاد آما  سلول و باز شبدن  
های برگ که نهایتا منجر به افبزایش تببادالت گبازی و انجبام     روزنه

شببود. بببدنبال عمببل فتوسببنتز و تثبیببت عمببل فتوسببنتز در گیبباه مببی
گردد. اما بدنبال فراهم میکربوهیدارت در گیاه شرایط الزم برای رشد 

ها و تولید آبی در گیاه و تداوم دوره خشکی، رشد شاخهاعمال تنش کم
یابد، ولبی ممکبن اسبت رشبد     برگ و افزایش سطح برگ کاهش می

(. نتایج تحقیقبات آحمبدی و   36ها در این شرایط تحریک شود )ریشه
اعبث  ( نشان داد که عدم تبامین آب کبافی مبورد نیباز گیباه ب     1بیکر )

گردد و این مسبئله ببر   های در حال رشد میکاهش فشار آما  سلول
ارتفا  گیاه و توسعه سطح برگ اثر منفی دارد. فرایند تقسیم و رویبل  

باشبد. چنانچبه   شدن سلول نسبت به تنش خشکی بسیار حسا  مبی 
آبی در ابتدای دوره رشد گیاه اتفاق بیفتد، سطح برگ کاهش تنش کم

شود ل آن میزان فتوسنتز و تثبیت کربوهیدرات کم مییابد و به دنبامی
(. یکبی از  21که این مسئله روی الگوی مصرف آب تاثیرگذار اسبت ) 

دهبد  راهکارهایی که گیاه در مقابل تنش خشبکی از خبود نشبان مبی    
باشد و این مسبئله یبک نبو  سبازگاری ببرای      کاهش سطح برگ می

یج حاصبل از ایبن   (. نتبا 15شبود ) مقابله با تنش خشکی محسوب می
پژوهش نشان داد که اعمال تنش کم آبی موج  کاهش سطح ببرگ  
و بدنبال آن کاهش رشد، ارتفا ، وزن تر و خشک برگ گردید )جدول 

( گبزارش شبده   18و  4، 3، 2(. نتایج مشابهی توسط محققین دیگر )2
است. تحقیقات حاصل از بررسی اثر تنش کم آبی بر میزان رشد و نمو 

ون زیتون ری پنج سبال نشبان داد کبه در درختبان تحبت      رقم کاالم
شرایط عدم آبیاری در مقایسه با آبیاری نرمبال، ارتفبا  و حجبم تبا      

هبای  (. همچنین بررسبی 26داری کاهش یافت )درختان به رور معنی
ببدون  که تحبت تبنش کبم آببی )     انجام شده بر روی پنج رقم زیتون

، متناس  ببا شبدت   ارداشتنددرصد تبخیر و تعرق( قر 66و  33آبیاری، 
 (.24آبی در مقایسه با شاهد قطر تنه درختان کاهش یافت )تنش کم

آبی و بهبود فراینبدهای  های کم کردن اثرات تنش کمیکی از راه
باشد. ببه عنبوان مثبال    رشدی گیاه، کاربرد برگی اسید اسکوربیک می

افبزایش   ای نه تنها باعبث د اسکوربیک در فلفل دلمهیکاربرد برگی اس
(. استفاده از 14سطح برگ گردید بلکه کیفیت میوه نیز افزایش یافت )

اسید اسکوربیک در گوجه فرنگی باعث افزایش قاببل توجبه شباخص   
برگی اسید اسبکوربیک در   د(. کاربر32های رشدی و عملکرد آن شد )

ینی باعث افزایش ارتفا  بوته، وزن خشک برگ و وزن تبر و  سی  زم
ید اسکوربیک تبوام ببا   (. در انگور استفاده از اس12خشک غده گردید )

دهنده های میوهها موج  افزایش سطح برگ و قطر ساقهمیکروالمنت
(. نتایج حاصل از این پژوهش در کابرد برگی اسید اسکوربیک 35شد )

تنش کم آبی نشان داد که استفاده از اسبید   های زیتون تحتدر نهال

اسکوربیک عالوه بر افزایش در تعداد برگ، وزن تبر و خشبک ببرگ،    
ساقه و ریشه افزایش گردید، بلکه موج  بهبودی در محتبوی نسببی   

ای گردیبد.  آب برگ، پتانسیل آب ساقه گیاه و افزایش مقاومت روزنبه 
مورد زیتون نظیبر ال  تحقیقات انجام شده توسط سایر پژوهشگران در 

( در شبرایط تبنش   25) 2( و مقصبود و همکباران  13) 1سید و همکارن
باشد. تحقیقبات انجبام شبده در    موید نتایج حاصل از این پژوهش می

دهببد کبه اسببید  نحبوه اثببر اسبید اسببکوربیک در گیاهبان نشببان مبی    
های مختلف گیاهی نظیر تقسبیم سبلولی، ببزرگ    اسکوربیک بر فرایند

توسعه دیواره سلولی و نهایتا رشد گیاهان اثرگبذار مبی   ها،شده سلول
گیرنبد،  آبی قرار میکه گیاهان تحت تنش کم(. امنا موقعی29باشد. )
های آزاد اکسیژن نظیر پراکسید هیدروژن در گیاه افزایش میرادیکال

شود. در چنین شرایطی اسید های اکسیداتیو مییابد و گیاه دچار آسی 
باشبد، ببه عنبوان    های گیاهی میاکسیداناز آنتی اسکوربیک که یکی

های فعال اکسیژن نظیر پبر اکسبید   زدایی گونهسوبسترای اولیه در سم
 .(11هیدروژن نقش دارد )

 

 خصوصیات فیزیولوژیکی

نتایج تجزیه واریانس برخی خصوصیات فیزیولبوژیکی بیبانگر آن   
صبد  در محتوی نسبی آب برگ در سطح یک است که تیمار آبیاری بر

داری داشت. اسید اسکوربیک ببر محتبوی نسببی آب ببرگ،     اثر معنی
مقاومت روزنه و پتانسیل آب ساقه و اثر متقابل تیمبار آبیباری و اسبید    
اسکوربیک بر محتوی نسبی آب ببرگ و پتانسبیل آب سباقه گیباه در     

 (. 5داری داشت )جدول سطح یک درصد تاثیر معنی
آبیباری و اسبید اسبکوربیک    مقایسه میانگین تیمارهبای مختلبف   

نشان داد که در هر سه سطح آبیاری بیشترین محتوی نسبی آب برگ 
(، 1گرم در لیتر اسید اسکوربیک بود )شکل میلی 250متعلق به غلظت 

 33برگ مربوط به تیمار آبیاری که کمترین محتوی نسبی آب در حالی
سبکوربیک  گرم در لیتر اسید امیلی 750صد تبخیر و تعرق و غلظت در

مشبخص گردیبد بیشبترین مقاومبت روزنبه       2بود. با توجه به شبکل  
گرم در لیتر میلی 500مربوط به تیمار شاهد بود ولی بین تیمار شاهد و 

داری در اسید اسکوربیک از نظر مقاومت روزنبه ببرگ اخبتالف معنبی    
سطح پنج درصد دیده نشد. کمترین مقاومت روزنبه ببرگ مرببوط ببه     

گرم در لیتر اسید اسکوربیک بود که با شباهد  میلی 750و  250غلظت 
 داری داشتند.در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی

 
 
 
 
 

                                                 
1- El Sayed et al. 

2- Maksoud 
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 ̔باغملک̕های زیتون رقم تجزیه واریانس اثر آبیاری و اسید اسکوربیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی نهال -5جدول 

Table 5- ANOVA for the effect of irrigation and ascorbic acid on some of physiological characteristics of olive cv. ̔Baghmelek̕ 

  
 میانگین مربعات

Mean squares 

 منابع تغییرات

    S.O.V  

 درجه آزادی
df 

 محتوای نسبی آب

Relative water content 
    

 ای برگمقاومت روزنه
Leaf stomata resistant 

 پتانسیل آب ساقه
Stem water potential 

 بلو 

Block 
2 ns6.797 ns0.343  ns0.063 

 آبیاری

Irrigation 
2 **168.692 ns0.176 ns0.038 

 اسید اسکوربیک

Ascorbic acid 
3 **536.166 **2.457 **0.167 

 اسید اسکوربیک×آبیاری

Irrigation ×Ascorbic acid 
6 **92.143 ns0.401 **0.081 

 خطا                 

Error 
22 11.374 0.624 0.037 

 اری  تغییرات

C.V. (%) 
 7.72 15.93 1.78 

ns ,درصد 5و  1دار در سطح احتمال ** و *: به ترتی  بدون اختالف واختالف معنی. 
.probability levels, respectivelyof significant, significant at 1% and 5%  -: non*and  **, ns 

 

های آبیاری و اسید اسکوربیک بر میزان پتانسیل اثر متقابل تیمار
آببی  ( نشان داد که هر قدر گیاه در شرایط کم3 آب ساقه گیاه )شکل

گبرم در لیتبر باعبث    میلبی  250قرار گیرد اسید اسکوربیک با غلظت 

 66و  100هبای  افزایش پتانسیل آب ساقه گیاه خواهد شبد. در تیمار 
لبف اسبید اسبکوربیک و    هبای مخت صد تبخیر و تعرق بین غلظبت در

 داری مشاهده نشد. شاهد از نظر پتانسیل آب ساقه اختالف معنی
 

 
 ̔باغملک̕ رقم تونیز هاینهال اسید اسکوربیک بر محتوای نسبی آب برگ ×اثر متقابل آبیاری  -1 شکل

Figure 1- The interaction effect of irrigation ×ascorbic acid on leaf relative water content of olive cv. ̔Baghmelek̕ 
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 ̔باغملک̕ رقم تونیز هاینهال اثر اسید اسکوربیک بر مقاومت روزنه برگ -2شکل 

Figure 2- The effect of ascorbic acid on stomata resistance of olive cv. ̔Baghmelek̕ 

 

 
 ̔باغملک̕ رقم تونیز هاینهال متقابل آبیاری و اسید اسکوربیک بر پتانسیل آب ساقه اثر -3 شکل

Figure 3- The interaction effect of irrigation ×ascorbic acid on stem water potential of olive cv. ̔Baghmelek̕ 

 

، پتانسبیل آب سباقه و   هایی نظیر محتوی نسبی آب برگشاخص
کند. با اعمال تنش ای واعیت آبی گیاه را مشخص میمقاومت روزنه

گیرنبد. احتمباال کباهش    ها تحت تباثیر قبرار مبی   آبی این شاخصکم
آبی روی تقسبیم سبلولی   ها در اثر تنش کممحتوی نسبی آب در برگ

های مریستمی و در نتیجه کند شدن رشبد ببرگ، توقبف تولیبد     سلول
(. نتبایج  23باشبد ) هبا مبوثر مبی   تسریع در پیری و ریزش برگبرگ، 

آببی موجب  کباهش    حاصل از این پژوهش نشان داد کبه تبنش کبم   
محتوی نسبی آب برگ و پتانسیل آب ساقه و افزایش مقاومت روزنبه 
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ای شده است. کاهش محتوی نسبی آب برگ در واکنش به تنش کم
ا با میبزان خبرو  آب از   هآبی نشانگر این است که تامین آب از ریشه

 (. 21ها هماهنگ نیست )برگ
نتایج این پژوهش نشان داد که کاهش محتوی نسبی آب ببرگ   

باعث کاهش فرایندهای رشدی گیاه شده که احتماال ناشی از کباهش  
باشد. ببا خبار  شبدن آب از خبا  و عبدم      های میفشار آما  سلول
تیجبه صبعود آب ببه    شود در نپتانسیل آب ریشه کم می جایگزین آن،

(. همچنبین تبنش کبم آببی     5شبود ) اندام هوایی با مشکل مواجه می
گردد و های برگ و کاهش تبادالت گازی میموج  بسته شدن روزنه

های یابد که نتیجبه آن کباهش فراینبد   بدنبال آن فتوسنتز کاهش می
(. نتایج این پژوهش نشان داد که تبنش کبم  21شود )رشدی گیاه می
ها و کاهش فرایندهای رشدی فزایش مقاومت نسبی روزنهآبی موج  ا
 شود. گیاه می

 

 گیری  نتیجه

آبی با تاثیر منفبی آن ببر فشبار آمبا      با توجه به اینکه تنش کم
هبای ببرگ، از رریبق    ای سبلول ها و افبزایش مقاومبت روزنبه   سلول

هبای رشبد   محدودیت برای تبادل گازی موج  کاهش کلیه شباخص 
گذاری ببر  آنکه کاربرد برگی اسید اسکوربیک با تاثیر گیاه گردید. حال

ها، توسعه دیبواره  های مختلفی نظیر تقسیم و بزرگ شدن سلولفرایند
های رشدی گردید. سلولی و نهایتا رشد گیاه، منجر به افزایش شاخص

همچنین استفاده از اسید اسکوربیک باعث افزایش محتوی نسببی آب  
آبی شد. لذا در پایبان  ن تحت تنش کمبرگ و پتانسیل آب ساقه گیاها

های زیتبون در  شود برای نهالبر اسا  نتایج این پژوهش توصیه می
 250آبی از کاربرد برگی اسید اسبکوربیک ببا غلظبت    شرایط تنش کم

 گرم درلیتر و در اسفند و فروردین ماه استفاده گردد.میلی
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Introduction: Plant establishment is difficult in some arid and semi-arid regions of Iran because of lacking 

rainfall and inadequate distribution and extreme heat. Previous studies stated that plant water parameters and 
growth characteristics such as plant height, fresh and dry weight of root, stem and leaf, which is known as the 
first reaction of plants, were decreased under drought stress. Therefor it is necessary to use practices with 
objectives to decease the effects of drought stress on plants and increasing water use efficiency. Several studies 
showed that various morphological and physiological characteristics in plants were influenced by ascorbic acid. 
In fact, ascorbic acid increased plant resistance to drought stress. The purpose of this research was to investigate 
the effect of ascorbic acid application on growth traits of ‘Baghmalek’ olive under 100%, 66% and 33% ETcrop 
by analyzing growth traits and relative water content, stem water potential and stomata resistance. 

Material and Methods: This research was carried out in order to assess the effects of three levels of water 
deficit (100, 66 and 33 percent of evapotranspiration (ETcrop)) and four concentrations of ascorbic acid (0, 250, 
500 and 750 mg l-1) on some growth and physiological parameters of young olive plants cv. ‘Baghmalek’ as a 
factorial experiment based on a randomized complete block design with three replications. Fresh and dry root, 
stem and leaf weight, leaf number, leaf area, stem diameter, relative water content, stem water potential and 
stomata resistance were measured in this research. Two years old olive trees (Olea europaea cv. ‘Baghmelak’) 
were used. Seventy two plants were grown in 10 L pots, containing a mixture of field soil: sand: manure (1:1:1). 
Plants were sprayed with four concentrations of ascorbic acid and irrigated every 10 days, based on the amount 
of evapotranspiration of plant (ETcrop). Parameters such as relative water content, stem water potential and 
stomata resistance were measured at last week of the experiment and the other parameters were measured every 
week. Data analysis were performed using MSTATC software and means comparison were carried out by 
Duncan's multiple range test (DMRT) at 5% and 1% of probability levels. 

Results and Discussion: The results indicated the growth quality was better in plants treated with 250 mg l-1 
ascorbic acid under water stress. Fresh and dry weight of root, stem and leaf growth, stem diameter, leaf number, 
leaf area were higher in plants treated with 250 mgl-1 ascorbic acid than untreated plants. Interaction between 
water deficit stress ×ascorbic acid revealed information in plant characters such as fresh and dry weight, stem 
diameter and leaf area simply declined as sources of water (from 100 to 66 and 33 percent) become limited, in 
particular in the trees which not receiving ascorbic acid treatments. However, application of 250 and 500 mg l-1 
ascorbic acid enhanced the amount of relative content of leaf and water potential of stem in trees under water 
deficit stress. While stomata resistance was decreased in trees receiving ascorbic acid treatments. Some 
researcher declared that limitation of photosynthesis could be one of the most important factors for decreasing 
growth under water deficit stress. In addition, relative water content, cell turgor potential, reduced cell division, 
cell enlargement and growth plant could be affected by water deficit stress. Also the results indicated that leaf 
area (5952 cm), leaf number (151.7), stem diameter (6.49 mm), stem length (63.33 cm), root dry weight (18.16 
g) and leaf fresh weight (9.35 g) were obtained in irrigated plants with 33% ETcrop and untreated with ascorbic 
acid. Our results showed leaf number (158.7), stem length (74 cm), root fresh weight (78.08 g), stem fresh and 
dry weight (46.45 and 28.43 g, respectively) and leaf fresh and dry weight (13.35 and 8.45 g, respectively) were 
highest in irrigated plants with 100% ETcrop and treated with 250 mg l-1 ascorbic acid.  

Conclusion: Water deficit stress could affect directly on relative water content, cell turgor potential and 
reduce cell division, cell enlargement, plants photosynthesis and plant growth. The use of ascorbic acid could 
effect on plants resistance to drought. In addition, various morphological and physiological traits could be 
influence by ascorbic acid. The results of this research indicated that 250 mg l-1 ascorbic acid concentration had 
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more effects on water deficit and it seems ascorbic acid can be used to reducing the negative effects of drought 
in some regions that rainfall shortage and drought is important problems. 
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