
 ایرانتاغثاوی علوم 

 (67-77)ؿ  1398ثْبر ، 1، ؽوبرٓ 50دٍرٓ 
Iranian Journal of Horticultural Science 

Vol 51, No 1, Spring 2020 (67-77) 

DOI: 10.22059/ijhs.2017.217386.1094  
 

 

* Corresponding author E-mail: sana1385@yahoo.com  

  ʻزردʼرقم  (.Olea europea L)شدٌ بر عملکرد ي کیفیت ريغه زیتًن آبیاری تىظیماثر کم
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 چکیدٌ
% 100هیيأضذ. تیوارّا ضاهل تیوار ضاّذ )ت تزرسی َىتطکیل هیَُ تا رسیذى هیَُ سیت اس سهاىضذُ آتیاری تٌظینایي پژٍّص، اثز کندر

 آتیًیاس  %50رسیذى ٍ  آغاستا ًْایی  اس هزحلِ تطکیل هیَُ ًیاس آتی %100)تأهیي  یکًَع  یضذُآتیاری تٌظینکنتعزق گیاُ(،  ٍتثخیز 

تا  آىتعذ اس  % ًیاس آتی50ضذى ّستِ ٍ تا سخت ًْایی اس هزحلِ تطکیل هیَُ ًیاس آتی %100)تأهیيًَع دٍ تا تزداضت(،  آىپس اس 

تَدًذ. ارسیاتی  ( ٍ دیندر سایز هزاحل رضذ هیَُ ًیاس آتی %100 ٍ ضذى ّستِهزحلِ سختدر  % ًیاس آتی50)تأهیي ًَع سِ تزداضت(، 

در کیلَگزم  41/30السم در سهیٌِ عولکزد هیَُ، رٍغي ٍ خصَصیات کیفی رٍغي اًجام گزدیذ. ًتایج ًطاى داد تاالتزیي عولکزد هیَُ )

در کیلَگزم رٍغيٍاالًت اکسیژى اکیهیلی 33/8خطک(، کوتزیي ارسش پزاکسیذ )در ٍسىم کیلَگز 86/5درخت( ٍ رٍغي سیتَى )

کیلَگزم تز  64/4ٍ  10/24تزتیة هصزف آب تزای تَلیذ هیَُ ٍ رٍغي )تِ ( ٍ ّوچٌیي تاالتزیي کارایی163/0) K270( ٍ سیتَى

خطک( ٍ کیلَگزم در ٍسى 18/1درخت( ٍ رٍغي ) کیلَگزم در 36/8)ضذ. کوتزیي عولکزد هیَُ آتیاری ًَع سِ هطاّذُ هتزهکعة( در کن

آتیاری هجوَع، تیوار کن( را تیوار دین ًطاى داد. در سیتَىٍاالًت اکسیژى در کیلَگزم رٍغي اکیهیلی 23تاالتزیي عذد پزاکسیذ )

هصزف آب را  کاراییًسثت تِ تیوار ضاّذ  ضذى ّستِ تذٍى کاّص عولکزد هیَُ، کیفیت ٍ عولکزد رٍغيضذُ در هزحلِ سخت تٌظین

 .ًیش افشایص داد
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ABSTRACT 
In this study, effect of deficit irrigation from olive fruit set to ripening stage was investigated. Treatments were 

control (100ETc), the first one regulated deficit irrigation (RDI1); 100% ETc from fruit set to beginning of fruit 

ripening and 50% ETc after that to harvesting, the second one regulated deficit irrigation (RDI2); 100% ETc from 

fruit set to pit hardening and 50% ETc thereafter to harvest, the third one (RDI3); 100% ETc during fruit set to the pit 

hardening and the beginning of ripening to harvest and 50% ETc at pit hardening, and no irrigation (rainfed). Fruit 

and oil yield and oil quality characteristics were evaluated. Results showed that the highest yield of fruit (30.41 kg 

per tree) and olive oil (5.86 kg in dry weight), the least peroxide value (8.33 meq O2/kg) and K270 (0.164), also the 

highest water use efficiency for fruit and oil production (24.24 and 64.4 kg/m3 , respectively) were in RDI3. The least 

yield of fruit (8.96 kg per tree) and oil (18.1 kg dry weight) and the highest peroxide value (23 meq O2/kg) was 

observed in rainfed. Overall, results showed that RDI during fruit pit hardening could increase water use efficiency, 

whitout reducing fruit yield, quality and oil percentage. 
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 مقدمٍ

عَدهٌذتزیي درختبى در هٌبطك درخت سیتَى یىی اس 

ًغجتبً خؾه دًیبعت. عطح سیز وؾت سیتَى در ایزاى 

ّىتبر آى ثبرٍر  2/37402ّىتبر اعت وِ  2/82205

وؾَر  1393ثبؽذ. هیشاى ول تَلیذ سیتَى عبل هی

اعتبى گیالى اس  ّشار تي گشارػ ؽذُ اعت. 149/95

وؾت رتجِ چْبرم ٍ اس ًظز ػولىزد، رتجِ ًظز عطح سیز

. (Anon, 2015) ّب داراعتٍل را در ثیي عبیز اعتبىا

ایزاى رتجِ الوللی سیتَى، ثز اعبط آهبر اًزوي ثیي

وٌٌذُ سیتَى، دارا دٍاسدّن را در ثیي وؾَرّبی تَلیذ

 .(IOC, 2016)ثبؽذ هی

ؽذُ یىی اس راّىبرّبی اعبعی ٍ آثیبری تٌظین ون

ّبی هیَُ عبسی هقزف آة در ثبؽهٌبعت در ثْیٌِ

 اس اعتفبدُ ،(RDIؽذُ )آثیبری تٌظینوناعت. در 

 100هیي تأ ثزای وِووتز، ًغجت ثِ همذاری آة همذار

 طَل در اعت، درفذ تجخیز ٍ تؼزق گیبُ السم

هَرد  تَلیذ ٍ رؽذ هیَُ  چزخِ اس هؼیٌی ّبیدٍرُ

(. در Ruiz-Sánchez et al., 2010ثبؽذ )تَرِ هی

 ثزداؽت سهبى در هیَُ ویفیت ثز آثیبریون زگشارؽی اح

 ثزرعی 1رلن ثَلیذا دٍرُ رؽذ رٍی سردآلَی طَل در ٍ

آثیبری ثبػج افشایؼ ًتبیذ ًؾبى داد تیوبر ون .ؽذ

 تیتز لبثل ٍ اعیذیتِ ول هحلَل ربهذ هیشاى هَاد

 ثبفت عفتی وِحبلی ؽبّذ ؽذ، در ّبیهیَُ ثِ ًغجت

ؽبّذ ثَد ّبی ثِ هیَُ آًْب ؽجیِ ثلَؽ ؽبخـ همذار ٍ

(P´erez-Pastor et al., 2007 ّوچٌیي چگًَگی .)

ّوزاُ تیوبرّبیی ؽذُ ثِآثیبری تٌظیناعتفبدُ اس ون

چَى پبولَثَتزاسٍل ٍ ّزط ریؾِ در وبّؼ رؽذ 

رٍیؾی ٍ افشایؼ ویفیت هیَُ سردآلَ رلن عبًذراح ٍ 

گشارػ ؽذُ اعت  لجالًدر ؽزایط پزثبراى ًیَسیلٌذ 

(Arzani, 1994; Arzani, 2000a &2000b .)

ًؾبى دادًذ وِ ثب اػوبل  Cue et al. (2008) طَرّویي

آثیبری در سهبى تؾىیل هیَُ، رؽذ ٍ رعیذى  تیوبر ون

 لٌذ ثِ ًغجت هحلَل، ربهذ هَاد ثبفت، هیَُ، عفتی

 .Tovar et alیبفتٌذ ) افشایؼ ث ٍیتبهیي هیشاى ٍ اعیذ

ثز ویفیت رٍغي  ؽذُآثیبری تٌظینتأحیز ون (.2002

را ثزرعی وزدًذ ٍ ًؾبى دادًذ  ʻآرثىیيʼسیتَى رلن 

                                                                               
1. Bulida 

دار ثز ویفیت رٍغي  آثیبری تأحیز هٌفی هؼٌیتیوبر ون

آثیبری، ثیؾتز ثز ػولىزد هیَُ تبسُ  ونگذارد. اهب  ًوی

گذارد تب درفذ رٍغي، چزا وِ همذار رٍغي در  هی تأحیز

(. Iniesta et al., 2009) یبثذ ایي ؽزایط افشایؼ هی

وِ سهبًی 2سیتَى رلن وَرًیىبثزاویفیت رٍغي 

در هیَُ رٍغي  سهبى ثب تزوغ ؽذُ ّنآثیبری تٌظینون

 Gomez-Ricoسیتَى اػوبل ؽذ هؾبثِ تیوبر ؽبّذ ثَد )

et al., 2007) ثز  ؽذُآثیبری تٌظین ون تأحیز. ّوچٌیي

 .ثزرعی ؽذ آرثىیيرلن ویفیت رٍغي سیتَى ػولىزد ٍ 

داری ثیي ػولىزد رٍغي هؼٌی تفبٍتًتبیذ ًؾبى داد 

ؽذى آثیبری وِ در هزحلِ عختدر تیوبرّبی ون

ثب ؽبّذ ٍرَد  ،ّغتِ تب سهبى ثزداؽت اًزبم ؽذُ اعت

گی  رعیذُ ؽذُ،آثیبری تٌظینون    ، اهب در تیوبرؽتًذا

. در (Motilva et al., 2000) ّب سٍدتز اتفبق افتبد هیَُ

آثیبری  ّبی ون درفذ رٍغي در توبم تیوبر گشارػ دیگز

)آثیبری وبهل(  ؽبّذاس تیوبر  ثیؾتزداری  طَر هؼٌیثِ

درفذ  ،ؽذُآثیبری تٌظین تیوبر ونای وِ در  ثِ گًَِ ،ثَد

یبفت درفذ افشایؼ  30رٍغي اعتحقبلی در حذٍد 

(Goldhamer, 1999). ِدر  سیتَى درختبى درطَرولی،  ث

 ووجَد همبثل در درختبى ،ّب ّغتِؽذى هزحلِ عخت

چزا وِ در ایي هزحلِ رؽذ هیَُ  ّغتٌذ تزهمبٍم آة

 ؽذىروغثبؽذ ٍ وٌذ ثَدُ ٍ ثٌبثزیي ًیبس آثی ووتز هی

 ؽذىعفت سهبى بىیپب ثب ّوزاُ سیتَى هیَُ در رٍغي

ثٌبثزایي،  (.Iniesta et al., 2009) ؽَد یه آغبس ّغتِ

آثیبری ّذف اس ایي پضٍّؼ ثزرعی تأحیز ون

ؽذُ در طی دٍرُ رؽذ ٍ ًوَ هیَُ سیتَى ثز تٌظین

 ثَدُ اعت. ʻسردʼػولىزد ٍ ویفیت رٍغي سیتَى رلن 

 

 َامًاد ي ريش

در ثبؽ سیتَى تزبری ٍالغ  1393ایي پضٍّؼ در عبل 

عبلِ سیتَى  12در ؽْزعتبى رٍدثبر، ثز رٍی درختبى 

ّب فیرد یدر رٍ تَىیدرختبى س يیثِ فبفلرلن سرد وِ 

اس اثتذای وبؽت تب سهبى هتز ثَدُ ٍ  7ّب فیرد يیث ٍ

 یهَضؼ یا لطزُ یبریآث غتنیثب عارزای آسهبیؼ 

درختبى ػبری اس ّزگًَِ  ، اًزبم گزفت.ًذذؽهی یبریآث

 5ثیوبری ثَدُ ٍ در راعتبی وؾبٍرسی ارگبًیه، طی 

                                                                               
2. Cornicabra 
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گًَِ وَد ؽیویبیی دریبفت ًىزدُ ٍ عبل گذؽتِ، ّیچ

 ؽذًذ.ثب وَدّبی داهی تغذیِ 

 

 تیمار آتیاری اعمال

 ًتیجهبًیبس آثی درختبى سیتَى ثزاعبط رٍػ پٌوي

FAO هحبعجِ ٍ  1ٍاتثب اعتفبدُ اس ثزًبهِ وزاح

ّبی َّاؽٌبعی اس آرؽیَ ایغتگبُ َّاؽٌبعی   دادُ

هٌزیل تْیِ ؽذًذ. آهبر دهب ٍ ثبرػ هبّبًِ در طَل 

 ( آهذُ اعت.1دٍرُ اًزبم آسهبیؼ ًیش در رذٍل )

 
 هبّیبًِ در طَل هذت اًزبم آسهبیؼآهبر دهب ٍ ثبرػ  .1 رذٍل

Table 1. Monthly temperature and precipitation statistics 

during the period experiment 

 Month 

Weather statistics June July Aug Sep Oct 
Temperature (℃) 26 27.4 29.8 24.7 17.3 
Precipitation (mm) 2 24.3 0 1.2 35.2 

 

خبن در ّز ًَثت آثیبری تب حذ ظزفیت سراػی 

آثیبری گزدیذ. همذار آة آثیبری وِ در ّز ًَثت آثیبری 

ؽذ ثب اعتفبدُ اس وٌتَر آة ثب دلت ثِ تیوبرّب دادُ هی

 گیزی ؽذ.لیتز اًذاسُ 1/0

 1ؽذُ عطح سهیي ثب اعتفبدُ اس راثطِ درفذ خیظ

 (.Se<0.8w( )Alizadeh, 2006هحبعجِ گزدیذ )

   (                          1 راثطِ
       

        
     

ؽذُ سهیي : درفذ خیظPw در ایي راثطِ؛

: Spچىبى ثزای ّز گیبُ، : تؼذاد لطزNpُ)درفذ(، 

: Pdّب )هتز(، : فبفلِ ردیفSrفبفلِ گیبّبى )هتز(، 

ؽذُ سهیي ػزك خیظ :Wاًذاس )درفذ(، عطح عبیِ

ّب در طَل التزال چىبى: فبفلِ ثیي لطزSeُ)هتز( ٍ 

 ثبؽذ.  )هتز( هی

ػوك خبلـ آة آثیبری وِ در ّز ًَثت آثیبری در 

وبر گزفتِ ؽذ ثب اعتفبدُ اس ای ثِ  عیغتن آثیبری لطزُ

 (.Alizadeh, 2006هحبعجِ گزدیذ ) 2راثطِ 

                      ( 2راثطِ 

ثز  : ػوك خبلـ آة آثیبریDn؛ در ایي راثطِ

: ضزیت هذیزیت آثیبری وِ MADهتز، حغت هیلی

 ,Alizadehؽَد )  فتِ هیدر ًظز گز 65/0ثزای سیتَى 

                                                                               
1. CROPWAT8.0  

2006،) (Fc – PWP)ِداری رطَثتی خبن   : ظزفیت ًگ

 ٍDr: ثبؽذ. ثز   ػوك هفیذ ریؾِ گیبُ ثز حغت هتز هی

ؽذُ همذار آة هقزفی ّز تیوبر اعبط هحبعجبت اًزبم

 دعت آهذ. ثِلیتز  2/277در ّز دٍر 

ای عطحی فَرت گزفت.   فَرت لطزُآثیبری ثِ

اًتمبل آة اس هٌجغ تب تیوبرّبی آسهبیؾی ثذٍى اتالف 

 یبریآث تیزیهذآة فَرت گزفت )اًتمبل تَعط لَلِ(. 

تؾىیل هیَُ ًْبیی تب سهبى رعیذى ِ هَرد ًظز اس هزحل

 ؽبهل:هیَُ اػوبل ؽذ ٍ 

دٍرُ رؽذ ٍ ول ر د بُیگ یآث بسیدرفذ ً 100تأهیي . 1

 .(% تجخیز ٍ تؼزق گیبETc100ُ %100: ) َُیًوَ ه

درفذ  100 يیؽذُ ًَع اٍل )تأهنیتٌظ یبریآث ون. 2

تب ؽزٍع ًْبیی  َُیه لیاس هزحلِ تؾى بُیگ یآث بسیً

اس ؽزٍع  بُیگ یآث بسیدرفذ ً 50ٍ  َُیه ذىیرع

 .(RDI1تب ثزداؽت(، ) َُیه ذىیرع

درفذ  100 يیؽذُ ًَع دٍم )تأهنیتٌظ یبریآث ون. 3

تب ًْبیی  َُیه لیاس هزحلِ تؾى بُیگ یآث بسیً

اس هزحلِ  بُیگ یآث بسیدرفذ ً 50ٍ  غتِّؽذى  عخت

 .(RDI2(، )هیَُتب ثزداؽت  غتِّؽذى عخت

درفذ 100 يیتأه) ؽذُ ًَع عَمنیتٌظ یبریآث ون. 4

تب ًْبیی  َُیه لیدر هزاحل تؾى بُیگ یآث بسیً

تب  َُیه ذىیؽذى ّغتِ ٍ اس آغبس ؽزٍع رع عخت

اس هزحلِ  بُیگ یآث بسیدرفذ ً 50هزحلِ ثزداؽت ٍ 

 .(RDI3)، (َُیه ذىیؽذى ّغتِ تب ؽزٍع رععخت

تب ًْبیی  تؾىیل هیَُاس هزحلِ  یبریثذٍى آث. 5

 (.Rainfed))دین(،  ثزداؽت آى

 

 ارزیاتی صفات
 درصذ روغه

ّبی طَر تقبدفی اس هیبى ًوًَِػذد هیَُ ثِ 20اثتذا 

ؽذى در داخل اًتخبة ٍ پظ اس آعیبة ؽذُثزداؽت

عبػت تب  48تب  24گزاد ثِ هذت دررِ عبًتی 72آٍى 

حقَل ٍسى حبثت، خؾه ؽذًذ. پظ اس آى، 

ثب اعتفبدُ اس دعتگبُ عَوغلِ، تَعط  وؾی رٍغي

 Rostami Ozumchuluei et) حالل اعتَى، اًزبم ؽذ

al., 2016)ؽذُ ٍسى گزدیذ ٍ . رٍغي سیتَى اعتخزاد

 بیت درفذ رٍغي هحبعجِ ؽذ.در ًْ
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 خشک میوهعملکرد میوه و عملکرد روغه در وزن

ُ آٍردى ػولىزد هیَُ پظ اس ثزداؽت، هیَدعتثزای ثِ

درخت هَرَد  9ّز درخت تَسیي ٍ هیبًگیي هحقَل 

اسای ّز درخت در ّز تیوبر ثز حغت ویلَگزم ثِ

ٍسى  داؽتيهحبعجِ گزدیذ. عپظ ثب تَرِ ثِ در دعت

ول هیَُ )ویلَگزم(، ٍسى خؾه هیَُ )گزم( ٍ 

چٌیي درفذ رٍغي ّز تیوبر، ػولىزد رٍغي ّز   ّن

 آى هحبعجِ گزدیذ.ُ تیوبر ًغجت ثِ ٍسى خؾه هیَ

 

 کشیروغه

 هىبًیىی وؾی رٍغي دعتگبُ تَعط ّب هیَُ اس وؾی رٍغي

. ؽذ اًزبم (Oliomio GOLDFrance)هذل  آسهبیؾگبّی

 عبًتزیفیَص ٍ ّوشى آعیبة، لغوت عِ اس دعتگبُ ایي

 همیبط در وؾی رٍغي آى، وبرثزد ٍ اعت ؽذُ تؾىیل

 ّبیؽیؾِ در حبفل ّبیرٍغي. اعت آسهبیؾگبّی

 ارسیبثی سهبى تب گزادعبًتی دررِ 4 دهبی در تیزُ

 اعیذیتِ، رولِ اس ّبییؽبخـ .ؽذًذ ًگْذاری ویفی

 ,K270) اعپىتَفتَهتزی ّبیؽبخـ ٍ پزاوغیذ دررِ

K232 )ارٍپب اتحبدیِ لَاًیي اعبط ثز رٍغي 

(EEC/2565/91 )ؽذًذ تؼییي. 

 

 (FFA)اسیذیته یا اسیذ چرب آزاد 

یي ربهؼِ  طجك  (FFA)آساد اعیذ چزةتؼییي  لًَا

زبم گزفت. ثذیي  (EEC/2568/91)ارٍپب التقبدی  ًا

هیلی لیتز 5/12گزم رٍغي سیتَى در اثتذا یه  هٌظَر

لیتز اس ایي ًوًَِ هیلی 1خبلـ حل ؽذ، عپظ  ولزٍفزم

ؽذُ  دررِ خٌخی 95 اتبًَل لیتز الىلهیلی 5/12ثب 

درفذ ثِ  1فتبلیي یلٌلطزُ ف 3هخلَط ؽذ. پظ اس آى 

ایي هخلَط اضبفِ ؽذ ٍ در ًْبیت رٍی ّیتز ثب حزارت 

تیتز ؽذ. همذار  ،ًزهبل 1/0هالین تَعط عَد تیتزاسٍل 

عپظ اعیذیتِ آساد ثز حغت  عَد هقزفی خَاًذُ ؽذ ٍ

 گزم رٍغي سیتَى هحبعجِ ؽذ. 100اعیذ در اٍلئیه

 

 (PV)ارزش پراکسیذ

 ارٍپبالتقبدی طجك لَاًیي ربهؼِ  PVهیشاى 

(EEC/2568/91)  گزم  1اًزبم گزفت. ثزای ایي هٌظَر

ولزٍفزم  -اعیذلیتز هحلَل اعتیههیلی 3رٍغي در 

هحلَل  لیتزهیلی 25/0( حل ؽذ. عپظ 3:2)

یذیذپتبعین اؽجبع ثِ آى افشٍدُ ؽذ، پظ اس یه دلیمِ 

 25/0لیتز آة همطز ٍ هیلی 3در تبریىی  ًگْذاری

لیتز هحلَل یه درفذ ًؾبعتِ افشٍدُ ؽذ، یذ   هیلی

تیَعَلفبت تیتز ًزهبل عذین 1/0ؽذُ ثب هحلَل آساد

ؽذى یب وذر ؽذى رًگ  ثی آغبس)پبیبى تیتزاعیَى  ؽذ

ٍاالًت اوی  ثز حغت هیلی PVیشاى ه ًوًَِ اعت(.

ٍاالًت اویهیلی) اوغیضى در ویلَگزم رٍغي سیتَى

 هحبعجِ ؽذ. (اوغیضى در ویلَگزم رٍغي سیتَى

 

و  232ضریة خاموشی مخصوص در دو طول موج 

 (K270و  K232)واوومتر  272

ثز اعبط  K232  ٍK270ّبی اعپىتزٍفتَهتزی   ؽبخـ

ثِ  (EEC/2568/91)رٍػ لَاًیي ربهؼِ التقبدی ارٍپب 

گزم ًوًَِ رٍغي در  1/0همذار  رٍػ سیز اًزبم گزفت.

لیتز حالل ایشٍاوتبى خبلـ حل ؽذ، عپظ   هیلی 10

 UV/Vis) ثب اعتفبدُ اس دعتگبُ اعپىتزٍفتَهتز

Spectrometer T80+ PG Instrumennt)  در دٍ طَل

 تز هیشاى رذة لزائت ؽذ.ًبًَه 270ٍ  232هَد 

 

 آب در طول مراحل رشذ و ومو میوه کارایی مصرف

 وبرایی هقزفآثیبری، افشایؼ   یىی اس اّذاف اػوبل ون

ثبؽذ. ثب تَرِ ثِ ایي هَضَع وِ هقزف هیَُ  آة هی

سیتَى ثِ دٍ فَرت هغتمین ٍ رٍغي اعتحقبلی اس آى 

جِ ٍری آة در تَلیذ دٍ هَرد فَق هحبع  ثبؽذ، ثْزُ هی

ؽذُ ثزای ّز تیوبر در طَل گؾت. همذار آة هقزف

ّبی آة  هزاحل رؽذ ٍ ًوَ هیَُ، اس هزوَع حزن

ریشی آثیبری ٍ وٌتزل آى ثب وٌتَر  ؽذُ در ثزًبهِهحبعجِ

 دعت آهذ.ّبی آثزعبى ثِ ؽذُ در اثتذای لَلًِقت

 

 (WPYآب ترای تولیذ میوه ) کارایی مصرف 

ؽذُ اس ( هیَُ ثزداؽتkgاس تمغین هتَعط ویلَگزم )

mدرختبى ّز تیوبر ثِ همذار هتزهىؼت )
( آة 3

ُ ثزای ؽذُ در طَل هزاحل رؽذ ٍ ًوَ هیَهقزف

ثزای تَلیذ هیَُ تیوبر  ّوبى تیوبر، وبرایی هقزف آة

 .(Taheri et al., 2011) دعت آهذهَرد ًظز ثِ

 WPf = Yf / Wf(                                   3راثطِ 

WPf :ٍری آة ثزای تَلیذ هیَُ ثز حغت ویلَگزم   ْزُث

 ثز هتزهىؼت
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Yf :َآهذُ اس درختبى ّز تیوبر  دعتثُِ هیبًگیي هی

 حغت ویلَگزمثز

Wf: ؽذُ ثزای ّز تیوبر در طَل همذار آة هقزف

 هزاحل رؽذ ٍ ًوَ هیَُ ثز حغت هتزهىؼت

 

 (WPOآب ترای تولیذ روغه ) کارایی مصرف

ؽذُ اس درختبى ّز ثب تمغین هتَعط رٍغي اعتحقبل

ؽذُ در طَل هزاحل رؽذ ٍ ًوَ تیوبر ثِ همذار آة هقزف

آة ثزای تَلیذ  وبرایی هقزفهیَُ ثزای ّوبى تیوبر، 

 ,.Taheri et al) رٍغي تیوبر هَرد ًظز هحبعجِ گؾت

2011). 

 WPo = Yo / Wo(                                 4راثطِ 

WPo: ٍُری آة ثزای تَلیذ رٍغي ثز حغت   ثْز

 ویلَگزم ثز هتزهىؼت

Yo :ِدعت آهذُ اس درختبى ّز تیوبر هیبًگیي رٍغي ث

 ثز حغت ویلَگزم

Wo :ؽذُ ثزای ّز تیوبر در طَل همذار آة هقزف

 هزاحل رؽذ ٍ ًوَ هیَُ ثز حغت هتزهىؼت

 
 هاآوالیس داده ووع طرح آماری و

ی در عِ ثلَن وبهل تقبدفلبلت طزح ایي آسهبیؼ در 

تىزار ٍ عِ درخت )هؾبّذُ( ثزای ّز تىزار ارزا 

ٍ  SASافشار تزشیِ ٍ تحلیل دادُ ثب ووه ًزمگزدیذ. 

ّب ثب آسهَى داًىي ٍ رعن ًوَدارّب ثب  همبیغِ هیبًگیي

 زبم ؽذ.اً Microsoft Office Excel ووه
 

 وتایج ي بحث
 عملکرد میوه و عملکرد روغه درختان زیتون 

( ًؾبى داد ػولىزد ول هیَُ 1همبیغِ هیبًگیي )ؽىل 

یؼٌی  یه،ؽذُ ًَع نیتٌظ یبریآث وندرختبًی وِ 

 َُیه لیاس هزحلِ تؾى بُیگ یآث بسیدرفذ ً 100 يیتأه

 بُیگ یآث بسیدرفذ ً 50ٍ  َُیه ذىیتب ؽزٍع رعًْبیی 

 یبریآث ون، ّوچٌیي تب ثزداؽت َُیه ذىیاس ؽزٍع رع

 بسیدرفذ ً 50عِ، یؼٌی درختبًی وِ ؽذُ ًَع نیتٌظ

  درفذ100ٍؽذى ّغتِ هزحلِ عخت در بُیگ یآث

دیگز رؽذ هیَُ را دریبفت در هزاحل  بُیگ یآث بسیً

داری ثب ؽبّذ، وزدًذ، اس لحبظ آهبری اختالف هؼٌی

ر طَل دٍرُ د بُیگ یآث بسیدرفذ ً 100تأهیي یؼٌی 

هزثَط . ووتزیي ػولىزد هیَُ ذًذاؽت َُیرؽذ ٍ ًوَ ه

ؽذُ ًَع نیتٌظ یبریآث ونثِ تیوبر دین ٍ ثؼذ اس آى، 

اس هزحلِ  بُیگ یآث بسیدرفذ ً 100 يیتأهیؼٌی  دٍ،

درفذ  50ٍ  غتِّؽذى تب عختًْبیی  َُیه لیتؾى

تب ثزداؽت  غتِّؽذى اس هزحلِ عخت بُیگ یآث بسیً

رغن آثیبری ػلیهیَُ هؾبّذُ ؽذ. در ٍالغ تیوبر ون

هٌفی ثز ػولىزد هیَُ ًذاؽتِ  تأحیزوبّؼ هقزف آة، 

 اعت.

 

 
 ʻسردʼاحز آثیبری ثز هیبًگیي ػولىزد هیَُ سیتَى رلن همبیغِ هیبًگیي  .1ؽىل 

Figure 1. Mean comparison effect of irrigation on the olive fruit yield in cv. zard 
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 ... تَىیس رٍغي تیفیو ٍ ػولىزد ثز ؽذُنیتٌظ یبرآثیون احزًظبهیًَذ چگیٌی ٍ ّوىبراى:  72

 
 

ًتبیذ ًؾبى داد اًزبم آثیبری در هٌطمِ لَؽبى، 

اعت، ثزای تَلیذ ػولىزد  خؾهًیوِ ربیی وِ اللین

ؽذت ػولىزد التقبدی ضزٍری اعت ٍ وؾت دین ثِ

در ایي پضٍّؼ ػولىزد هیَُ  دّذ.هیَُ را وبّؼ هی

اس هزحلِ  بُیگ یآث بسیدرفذ ً 50درختبًی وِ 

آثیبری ًَع عِ( را دریبفت )ونّغتِ  ؽذى تعخ

داری ثب ؽبّذ هؼٌی تفبٍتوزدًذ، اس لحبظ آهبری 

( ًذاؽت ٍ حتی ووی ّن تجخیز ٍ تؼزق گیبُ 100%)

 .Chalmers et alّبی . ایي ًتبیذ ثب یبفتِثَدثیؾتز 

(1981 ) ٍFernandez & Moreno (1999)  وِ گشارػ

ػولىزد اس طزیك ثبػج افشایؼ  رشئی آثیون وزدًذ

ؽَد، ّب ثِ هیَُ هیثْجَد تمغیط وزثَّیذرات

آثیبری ًَع طَرولی، تیوبرّبی ونثِ .ّوخَاًی دارد

 32/122، 06/83، 98/89تزتیت یه، دٍ، عِ ٍ دین ثِ

% 100)ی تیوبر ؽبّذ درفذ اس ػولىزد هیَُ 04/32ٍ 

طَر وِ ًتبیذ را ًؾبى دادًذ. ّوبى (تجخیز ٍ تؼزق گیبُ

 32/22، آثیبری ًَع عِداد ػولىزد تیوبر ونًؾبى 

ی درفذ ثیؾتز اس ػولىزد تیوبر ؽبّذ ثَدُ ٍ ولیِ

آثیبری ػولىزد ثبالتزی اس تیوبر دین تیوبرّبی ون

آثیبری ًَع یه ًغجت ثِ تیوبر ًؾبى دادًذ. تیوبر ون

 94/16، آثیبری ًَع دٍدرفذ ٍ تیوبر ون 02/10ؽبّذ 

ّزچٌذ اس لحبظ آهبری  درفذ افت ػولىزد داؽتٌذ،

 دار ًجَد.ثیي آًْب هؼٌی تفبٍت

( ًؾبى داد ػولىزد ول 2ّب )ؽىل همبیغِ هیبًگیي

 100یؼٌی  آثیبری ًَع یه،رٍغي درختبًی وِ ون

تب ؽزٍع ًْبیی  َُیه لیاس تؾى بُیگ یآث بسیدرفذ ً

اس ؽزٍع  بُیگ یآث بسیدرفذ ً 50ٍ  َُیه ذىیرع

دریبفت وزدًذ ٍ یب  تب هزحلِ ثزداؽت َُیه ذىیرع

در  بُیگ یآث بسیدرفذ ً 100آثیبری ًَع عِ، یؼٌی ون

ؽذى ّغتِ ٍ اس تب عخت ًْبیی َُیه لیهزاحل تؾى

درفذ  50تب هزحلِ ثزداؽت ٍ  َُیهذىیآغبس ؽزٍع رع

را دریبفت  ؽذى ّغتِهزحلِ عخت در بُیگ یآث بسیً

داری ثب ؽبّذ هؼٌی تفبٍتوزدُ ثَدًذ اس لحبظ آهبری 

هزثَط ثِ تیوبر دین ٍ ػولىزد رٍغي . ووتزیي ذًذاؽت

درفذ  100 يیتأهآثیبری ًَع دٍ، یؼٌی ثؼذ اس آى ون

تب  ًْبیی َُیه لیاس هزحلِ تؾى بُیگ یآث بسیً

اس هزحلِ  بُیگ یآث بسیدرفذ ً 50ٍ  غتِّؽذى عخت

 هیَُ هؾبّذُ ؽذ.تب ثزداؽت  غتِّؽذى عخت

Lavee et al. (2007) وِ ًؾبى دادًذ درختبًی 

 ّغتِ ؽذىعخت اس ثؼذ را آثیبری وبهل همذار اس ًیوی

 ٍ هیَُ اس درفذ 88 ٍ 83 تزتیتثِ وزدًذ، دریبفت

وزدًذ. در هطبلؼِ  تَلیذ را وبهل آثیبری تیوبر رٍغي

درفذ  ʻ 50لچیʼٌَدیگز، سهبًی وِ درختبى سیتَى رلن 

ای حذٍد دٍ ٍ   اس آة هَرد ًیبس خَد را در طَل دٍرُ

 19ًین هبُ دریبفت وزدًذ، ػولىزد هیَُ ٍ رٍغي آًْب 

 Gucci)ؽذُ ثَد درفذ ووتز اس درختبى وبهل آثیبری 

et al., 2007.) درختبى درفذ رٍغي هؾبثِ افشایؼ 

 Iniesta et)اعت  ؽذُ گشارػ ًیش لجالً ؽذُ آثیبری  ون

al., 2009)آثیبری تٌظین   . در ایي پضٍّؼ ًیش تیوبر ون

درفذ ثیؼ اس ػولىزد ؽبّذ را  41/23ًَع عِ، ُ ؽذ

درفذ ٍ  43/27آثیبری ًَع یه ًؾبى داد. تیوبر ون

درفذ وبّؼ ػولىزد رٍغي  65/31آثیبری ًَع دٍ ون

ًغجت ثِ ؽبّذ را ًؾبى دادًذ. تیوبر دین در همبیغِ ثب 

 ىزد رٍغي داؽت.درفذ افت ػول 11/75ؽبّذ 

 

 
 ʻسردʼاحز تیوبرّبی آثیبری ثز ػولىزد رٍغي سیتَى ثِ اسای ّز درخت در رلن همبیغِ هیبًگیي  .2ؽىل 

Figure 2. Mean comparison Effects of irrigation treatments on olive oil yield per tree in cv. zard 
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محتوای اسیذ چرب و ضرایة خاموشی  ارزش پراکسیذ،

K232  و K270 روغه 

( ًؾبى داد تیوبر دین ثب ارسػ 3ّب )ؽىل همبیغِ هیبًگیي

ٍاالًت اوغیضى در ویلَگزم رٍغي اویهیلی) 23پزاوغیذ 

ثبالتزیي ػذد پزاوغیذ را ثِ  تَرْیلبثل تفبٍت( ثب سیتَى

آثیبری ًَع یه ثب  خَد اختقبؿ داد، تیوبرّبی ون

ٍاالًت اوغیضى در ویلَگزم رٍغي اویهیلی) 33/17

اوغیضى در  ٍاالًتاوی )هیلی 33/14( ٍ ًَع دٍ ثب سیتَى

در یه ردُ لزار گزفتٌذ، اهب ثیي  (ویلَگزم رٍغي سیتَى

ٍاالًت اویهیلی) 66/9تیوبرّبی ؽبّذ ثب ػذد پزاوغیذ 

آثیبری ًَع عِ ثب (  ٍ وناوغیضى در ویلَگزم رٍغي سیتَى

ٍاالًت اوغیضى در ویلَگزم اویهیلی) 33/8ػذد پزاوغیذ 

داری ٍرَد ( اس ًظز آهبری تفبٍت هؼٌیرٍغي سیتَى

 ًذاؽت.

 اس ؽذُاعتخزاد رٍغي پزاوغیذ ثبالتز ثَدى ػذد

 لجالً ًؾذُآثیبریسیتَى رلن وزاتیٌب  درختبى ّبیهیَُ

 در همبثل، .(Palese et al., 2010)گشارػ ؽذ 

Berenguer et al. (2006)  ّبی تفبٍتگشارػ وزدًذ 

 وِ سهبًی آى ّن تٌْب پزاوغیذ، در ػذد رشئی

 ٍ ووتزیي ثب ؽذیذ )یؼٌی تیوبرّبیی وِ تیوبرّبی

 پیذا ؽذًذ، ؽذًذ( همبیغِ آثیبری آة، همذار ثیؾتزیي

 هیَُ ویفیت ؽبخـ ایي ثیبى وزدًذآًْب  وزدًذ.

 اػوبل آى تَعط اس پظ ٍ آعیت آفبت تَعط ثیؾتز

 .Gomez Rico et al گزفتٌذ. لزار تأحیز تحت آثیبری

 طَل پزاوغیذ، در ػذد رٍی آثیبری تأحیز ػذم (2007)

 طَل در ، عپظًذوزد گشارػ را ؽبىاٍل آسهبیؼ عبل

 ػذد در داریهؼٌی افشایؼ آًْب آسهبیؼ، عبل 2

 اهب وزدًذ، پیذا ؽذُآثیبری گیبّبى رٍغي در پزاوغیذ

 ّبیثِ هیَُ ؽذتثِ وِ سیتَى هگظ حولِ ثِ را آى

ّبی گشارػ. دادًذ ًغجت ،رعبًذ آعیت ؽذُفزآٍری

 ثزای داریهؼٌی سیبدی ٍرَد دارد وِ تفبٍت

سیتَى ثیي تیوبرّبی  رٍغي ؽیویبیی ّبی ٍیضگی

 ,.Tognetti et al)هختلف آثیبری را هؾبّذُ ًىزدًذ 

2007; Gómez-Rico et al., 2009). 

 

 
 ʻسردʼاحز تیوبرّبی آثیبری ثز ارسػ پزاوغیذ رٍغي سیتَى رلن همبیغِ هیبًگیي  .3ؽىل 

Figure 3. Mean comparison Effects of irrigation treatments on peroxide value of olive oil cv. zard 

 

 سرد رلن سیتَى رٍغي ویفی ّبیٍیضگی ٍ رٍغي درفذ ثز آثیبری هختلف تیوبرّبی احز .2رذٍل 

Table 2. Effects of irrigation on oil percentage and olive oil quality characteristics 

Irrigation treatment Oil % in dry matter Acidity K232 K270 
100 ETc 42.29a 0.393a 2.156a 0.203ab 

RDI1 37.68a 0.33a 2.206a 0.18ab 

RDI2 36.58a 0.336a 2.286a 0.22a 

RDI3 44.04a 0.336a 2.086a 0.163b 

Rain-fed 31.77a 0.326a 2.28a 0.213ab 

 داری ًؾبى ًذادًذ.  اختالف آهبری هؼٌیّب در ّز عتَى همبیغِ هیبًگیي
Mean comparisons showed no significant difference in each column. 
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( ًؾبى داد 2ّب )رذٍل ًتبیذ همبیغِ هیبًگیي دادُ

داری اس ًظز هؼٌی تفبٍتثیي تیوبرّبی آثیبری 

. ثز اعبط لَاًیي ؽتاعیذیتِ لبثل تیتز ٍرَد ًذا

 چزة ؽذُ اعیذ(، حذٍد پذیزفتEUِاتحبدیِ ارٍپب )

آساد رٍغي سیتَى طجیؼی هوتبس حذاوخز یه اعت. در 

ؽذُ ّبی اعتخزاد  آساد رٍغي چزة ایي پضٍّؼ، اعیذ

 Berenguer etاس ّوِ تیوبرّب ووتز اس یه ثَدُ اعت. 

al. (2006) رٍغي  ًؾبى دادًذ اعیذّبی چزة آساد

تفبٍت  ،ثیي تیوبرّبی هختلف آثیبریسیتَى 

آًْب ثیبى وزدًذ اعیذیتِ رٍغي ؽت. داری ًذا  هؼٌی

تیوبر  گیزد ٍ  حولِ آفبت لزار هی تأحیزثیؾتز تحت 

 .Gómez-Rico et alی در آى ًذارد. تأحیزآثیبری 

چزة  ثز اعیذیتِ تیوبر آثیبری تأحیز ًیش ػذم (2007)

ّبی ایي یبفتِ. در هَافمت ثب ًذگشارػ وزد را آساد

گشارػ وزدًذ وِ  d’Andria et al.  (1996)پضٍّؼ، 

آعىَالًب  رلن ّبی چزة رٍغي ثزای اعیذّبی تزویجبت

صًتیىی وٌتزل  ػَاهل تَعط تٌْب 2ٍ وبالهبتب1تٌزا

ّوچٌیي ثزخی هطبلؼبت  آثیبری. رصین ثب ٍ ًِ ؽَد هی

اًذ وِ آثیبری هیشاى تزویجبت فٌلی دیگز ًیش ًؾبى دادُ

اهب ثز همذار اعیذیتِ رٍغي احزی  ،دّذوبّؼ هیرا 

 .(Khaleghi et al., 2015)ًذاؽت 

( ًؾبى داد 2ّب )رذٍل   ًتبیذ همبیغِ هیبًگیي دادُ

 232احز تیوبر آثیبری ثز ضزیت رذة در طَل هَد 

دار ًؾذ.   هؼٌی (K270)ًبًَهتز  270ٍ  (K232)ًبًَهتز 

ٍ حذٍد  IOCثزاعبط اعتبًذارد  K232هیشاى 

ثزای رٍغي سیتَى طجیؼی هوتبس،  EU ؽذُ پذیزفتِ

اػالم ؽذُ اعت، در ایي پضٍّؼ هیشاى  4/2حذاوخز 

K232 تیوبرّب ووتز اس ِ ؽذُ اس ّوّبی اعتخزاد  رٍغي

ثز اعبط  K270(. هیشاى 2ثَدُ اعت )رذٍل  4/2

ثزای رٍغي  EUؽذُ ٍ حذٍد پذیزفتِ IOCاعتبًذارد 

در  .اػالم ؽذُ اعت 2/0سیتَى طجیؼی هوتبس حذاوخز 

ؽذُ اس ّبی اعتخزاد  رٍغي K270ایي پضٍّؼ هیشاى 

ٍ  2/0آثیبری ًَع عِ ووتز اس آثیبری ًَع یه ٍ ونون

آثیبری ًَع دٍ، ووی ثزای تیوبرّبی ؽبّذ، دین ٍ ون

ّبی لجلی ًیش (. گشارػ2ثَد )رذٍل  2/0ثیؾتز اس 

 K232 ٍ K270 همبدیز داری دروِ تفبٍت هؼٌی ًؾبى داد

                                                                               
1. Ascolana tenera 

2. Kalamata 

سیتَى ٍرَد ًذارد  در ؽذُآثیبری اػوبل ًَع ثِ تَرِ ثب

(Gómez-Rico et al., 2009). Berenguer et al. 

 در تٌْب K232  ٍK270 همبدیزاػالم وزدًذ  (2006)

را ( ETc ٪40-15) آة حزن ووتزیي وِ تیوبرّبیی

  .García et alلزار گزفتٌذ.  تأحیزوزدًذ، تحت  دریبفت

 تحت آثیبریون ثب K232 ٍ K270وزدًذ  ( گشارػ2013)

 ًگزفتٌذ. لزار تأحیز

 

 آب کارایی مصرف

 10/24آثیبری ًَع عِ )  ًتبیذ ًؾبى داد وِ تیوبر ون

آة اس  وبرایی هقزفویلَگزم ثز هتزهىؼت(  ثبالتزیي 

 تفبٍتًظز تَلیذ هیَُ را داؽت ٍ اس لحبظ آهبری 

ویلَگزم ثز  98/20آثیبری ًَع دٍ )  داری ثب ون  هؼٌی

ویلَگزم ثز  28/15آثیبری ًَع یه )  هتزهىؼت( ٍ ون

آة در  وبرایی هقزفهتزهىؼت( ًؾبى ًذاد ٍ ووتزیي 

ویلَگزم ثز هتزهىؼت( هؾبّذُ  28/14تیوبر ؽبّذ )

آة ثزای  وبرایی هقزف(. ّوچٌیي اس ًظز 4ؽذ )ؽىل 

ویلَگزم  64/4آثیبری ًَع عِ ثب   تَلیذ رٍغي، تیوبر ون

آة را داؽت ٍ اس  وبرایی هقزفثز هتزهىؼت، ثبالتزیي 

 72/2داری ثب تیوبر ؽبّذ )  هؼٌی تفبٍتلحبظ آهبری 

 30/3آثیبری ًَع دٍ )  ویلَگزم ثز هتزهىؼت( ٍ ون

وبرایی ویلَگزم ثز هتزهىؼت( ًؾبى ًذاد ٍ ووتزیي 

یلَگزم ثز و 35/2آثیبری ًَع یه )  آة در ون هقزف

 (.5هتزهىؼت( هؾبّذُ ؽذُ اعت )ؽىل 

 وبرآیی ارسیبثی ثزای پبراهتز یه آة، وبرایی هقزف

 & Fereres)آثیبری اعت  هذیزیت هختلف ّبی  اعتزاتضی

Soriano, 2007)وبرایی ّبی لجلی ًؾبى داد وِ . گشارػ

 هقزف آة افشایؼ ىزد، ثبػول اعبط ثز آة هقزف

ّبی   (. یبفتCorrea-Tedesco et al., 2010ِیبفت )وبّؼ 

 در خقَؿ افشایؼثب تحمیمبت لجلی هَافك  ایي پضٍّؼ

 Iniesta et) ثبؽذ هی آثیبری  ثب تیوبر ون آة وبرایی هقزف

al., 2009). آثیبری   ون درختبى وبرایی ای دیگز،  هطبلؼِ در

اس  ثبالتز رٍغي، ًیبس آثی اس ًظز ػولىزد درفذ 50ؽذُ ثب 

. در ایي پضٍّؼ ًیش، (Caruso et al., 2013)ثَد ؽبّذ 

 64/4آثیبری ًَع عِ )  آة تیوبر ون وبرایی هقزف

ویلَگزم ثز  30/3ویلَگزم ثز هتزهىؼت( ٍ ًَع دٍ )

ویلَگزم ثزهتزهىؼت(  72/2هتزهىؼت( ثبالتز اس ؽبّذ )

 ثَد.
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 ʻسردʼٍری آة در تَلیذ هیَُ سیتَى رلن   احز تیوبرّبی آثیبری ثز ثْزُهمبیغِ هیبًگیي  .4ؽىل   

Figure 4. Mean comparison Effects of irrigation on water efficiency in the production of olive cv. zard 

 

 
 ʻسردʼٍری آة در تَلیذ رٍغي سیتَى رلن   احز تیوبرّبی آثیبری ثز ثْزُهمبیغِ هیبًگیي  .5ؽىل 

Figure 5. Mean comparison Effects of irrigation on water efficiency in the production of olive oil cv. zard 

 

اس آة  اعتفبدُ ثب رٍغي تَلیذ ثزای آة وبرایی هقزف

 تیوبرّبی در ّویؾِ ٍ ؽذ ؽذُ هحبعجِهقزف

. در (Iniesta et al., 2009)ثَد  اس ؽبّذ ثبالتز آثیبری  ون

 ویلَگزم 2/1آة  وبرایی هقزفچواللی،  سیتَى رلن ّبی

 Mezghani et)ًیبس آثی ثَد  درفذ 50 هتزهىؼت در در

al., 2012)آثیبری،  . ّوچٌیي گشارػ دیگز ًؾبى داد ون 

رٍغي  ػولىزد) داد افشایؼ را رٍغي آة وبرایی هقزف

ًغجت ثِ  رٍغي ػولىزد ٍ ؽذُاعتفبدُ ًغجت ثِ آثیبری

 اس در احز اعتفبدُ یىغبى احز ٍ یه ؛(تؼزق ٍ تجخیز

ؽذُ آثیبری تٌظینون آثیبری پبیذار ٍّبی ون رصین

 (.Caruso et al., 2013ؽذ ) هؾبّذُ

 کلی گیریوتیجه

آثی تجخیز ٍ  بسیدرفذ ً 50ػولىزد هیَُ درختبًی وِ 

دریبفت وزدًذ ؽذى ّغتِ هزحلِ عخترا در  تؼزق

ویلَگزم در درخت(،  41/30آثیبری ًَع عِ )یؼٌی ون

 86/24) داری ثب ؽبّذهؼٌی تفبٍتاس لحبظ آهبری 

ٍ حتی ووی ّن ثیؾتز  ًذاؽت ویلَگزم در درخت(

گزفت، تیوبر آثیبری لزار  تأحیز. ػولىزد رٍغي تحت ثَد

 18/1)ووتزیي ػولىزد رٍغي هزثَط ثِ تیوبر دین 

ٍ ثیؾتزیي ػولىزد رٍغي در  (ویلَگزم در ٍسى خؾه

ویلَگزم  86/5)ی ًَع عِ ؽذُآثیبری تٌظینتیوبر ون

درفذ اس ًیبس آثی در  50، یؼٌی اػوبل(در ٍسى خؾه
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ؽذى ّغتِ هؾبّذُ ؽذ، وِ حتی ثبالتز اس دٍرُ عخت

آثیبری در هزحلِ تیوبر ون ؽبّذ ثَدُ اعت. اػوبل

ؽزٍع رعیذى ثبػج وبّؼ ػولىزد رٍغي ؽذُ اعت 

آثیبری ًَع ویلَگزم رٍغي در ٍسى خؾه در ون 25/3)

ّبی ویفی رٍغي در ایي آسهبیؼ اس رولِ ٍیضگیدٍ(. 

، K232  ٍK270اعیذیتِ لبثل تیتز، ضزایت خبهَؽی 

 ارسػ اهب ،ًگزفتٌذ لزار آثیبری تیوبرّبی تأحیزتحت 

 طَریثِ اعت؛ گزفتِ لزار تأحیز تحت رٍغي پزاوغیذ

 23داد ) ًؾبى را پزاوغیذ ػذد ثبالتزیي دین، تیوبر وِ

ٍاالى اوغیضى در ویلَگزم رٍغي اویهیلی

 66/9) ؽبّذ تیوبر ثیي پزاوغیذ ػذد ووتزیي.سیتَى(

 ٍ( ٍاالى اوغیضى در ویلَگزم رٍغي سیتَىاویهیلی

ٍاالى اوغیضى در  اوی هیلی 33/8) عِ ًَع آثیبریون

ًَع  آثیبری ونتیوبر  .ؽذ دیذُ( ویلَگزم رٍغي سیتَى

هقزف آة در تَلیذ هیَُ ٍ رٍغي  وبراییعِ ثبالتزیي 

را  (ویلَگزم ثز هتزهىؼت 64/4ٍ  10/24تزتیت ثب ثِ)

آثیبری داری ثب ونهؼٌی تفبٍتداؽت ٍ اس لحبظ آهبری 

ویلَگزم ثز  30/3ٍ  98/20تزتیت ثب  ثِ)ًَع دٍم 

 ٍ ًذاد ًؾبى( هتزهىؼت ثزای هیَُ ٍ رٍغي سیتَى

تزتیت ثِ) ؽبّذ تیوبر در آة هقزف وبرایی ووتزیي

ویلَگزم ثز هتزهىؼت ثزای هیَُ ٍ  72/2ٍ  28/14ثب 

 28/15تزتیت ثب  ثِ) اٍل ًَع آثیبری ون ٍ( رٍغي سیتَى

ویلَگزم ثز هتزهىؼت ثزای هیَُ ٍ رٍغي  35/2ٍ 

  .ؽذ هؾبّذُ( سیتَى
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