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 مقدمه

 و ميزان باردهی زراعی اقليمی، شرایط به توجه با دیگر منطقه اي بهمنطقه از زیرا نيست، آسانی کار زیتون برداشت زمان دقيق تعيين

 این ضمن شود انجام زود هنگام برداشت اگر نيست و زیاد روغن مقدار زیتون ميوه رسيدن ابتداي در معموال است. درختان متفاوت

 مقرر موعد از دیرتر ميوه اگر است. هم چنين برخوردار کمتري ارزش کيفی از حاصله نيز روغن آید،می بدست کمتري روغن که

 برداشت زمان بهترین یابد. تعيينکاهش می نيز آن کيفی ارزش روغن مقدار کاهش ضمن و یافته افزایش اسيدیته شود مقدار برداشت

جویی در زمان و هزینه است. استفاده از شيوه برداشت مكانيزه نيز موجب صرفه پژوهشگران توجه مورد همواره زیتون روغنی ارقام

شود. با این وجود، عوامل مختلفی بر برداشت مكانيكی ميوه زیتون تاثيرگذار برداشت ميوه زیتون در مقایسه با شيوه برداشت سنتی می

هاي هاي بعد به بررسی تعيين زمان مناسب برداشت ميوهاست. با توجه به اهميت موضوع، در بخش است که توجه به آنها ضروري

 شود.هاي مختلف برداشت و عوامل موثر بر آن به تفضيل پرداخته میزیتون، شيوه

 

 برداشت مطلوب زیتون تعیین زمان

 بهنياز يدکنندگان آن در حال افزایش است، بنابراین رقابت بين تولدر جهان است و  بسيار سریعی رشدداراي صنعت روغن زیتون 

استخراج شده روغن پتانسيل بزرگی براي بهبود ميزان براي کسب درآمد اقتصادي است. تعيين زمان برداشت مناسب،  توليد کارآمدتر

 ،از جمله رقم، آبياري، خاک هابه بسياري از ویژگی زیتون استخراج شودهاي ميوهتواند از که می ی. مقدار روغناست در هر واحد زیتون

پس  هاشاخص. بسياري از این (;1389Vossen, 2004; Hashempour et al., 2010 ر و همكاران،هاشم پوبستگی دارد )آب و هوا 

ل تغيير است که زمان برداشت از محدود عوامل مهم قاب عامل به سختی قابل تغيير هستند، ولیکه درختان کاشته شدند  از آن

  (.Salvador et al., 2001تواند ميزان روغن قابل استخراج را تحت تاثير قرار دهد )می

مثال  براي .هستند ظاهريمعيارهاي  هوابسته ب هاهمه آن وجود دارد که بهترین زمان برداشتتعيين به منظور  یهاي مختلفروش

هاي خارجی نشانهها و جداسازي ميوه، نيروي الزم براي ميوه ، ریزش طبيعیتقویم تاریخ ثابت در ،تعداد دقيق روز پس از اولين باران

 و رسيدن ميوه زیتون با رقم و شرایط محيطی تغيير نمو، زیرا ندها قابل اعتماد نيستمعيار. این از معيارهاي زمان برداشت هستند بلوغ

 . (Beltran et al., 2004است )تفاوت مو در نتيجه براي هر منطقه رشد و عملكرد  کندمی
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 بوسيلهاست که بر اساس رنگ ميوه شاخص بلوغ  زیتون استفاده ازترین روش براي تعيين تاریخ برداشت مطلوب متداول هامروز

  توصيه شده است. (IOC) المللی زیتونشوراي بين

یابد، در حالی که فعاليت هاي آنتوسيانين نيز در ميوه زیتون تجمع میطی رسيدن ميوه زیتون با افزایش تجمع روغن، رنگيزه

در پایان فرآیند (. Salvador et al., 2001)یابد ي کلروفيل و کاروتنوئيد کاهش میفتوسنتزي ميوه با کاهش غلظت هر دو رنگيزه

(. Roca and Minguez-Mosquera, 2001شوند )ها ارغوانی رنگ میها به رنگ بنفش یا به علت تجمع آنتوسيانينرسيدن، ميوه

توان زمان رسيدگی و برداشت زیتون را برآورد ها میبنابراین بر اساس شاخص رنگ از راه ارزیابی تغييرات رنگ پوست و گوشت ميوه

تایی ميوه  100رسيدگی )شاخص رنگ( به این صورت است که در یک نمونه یا  1وان شاخص بلوغنمود. فرمول پيشنهادي تحت عن

 شوند.بندي میشوند و به شرح ذیل طبقهکه از نقاط مختلف یک درخت یا درختان مختلف به طور تصادفی برداشت می

0n = هایی که به رنگ سبز باشد.تعداد ميوه 

1n = زرد باشد.هایی که به رنگ تعداد ميوه 

2n = هایی که پوست ميوه نقاط قرمز متمایل به زرد داشته باشد.تعداد ميوه 

3n = هایی که به رنگ زرد، قرمز یا بنفش روشن باشد.تعداد ميوه 

4n = هایی که رنگ پوست سياه ولی داراي گوشت بدون رنگ باشد.تعداد ميوه 

5n = هایی که رنگ پوست سياه و نيمی از گوشت همراه با تغيير رنگ باشد.تعداد ميوه 

6n = هایی که رنگ پوست سياه و نيمی از گوشت تا هسته همراه با تغيير رنگ باشد.تعداد ميوه 

7n= هایی که رنگ پوست سياه و گوشت هم کامال تغيير رنگ داده باشد.تعداد ميوه 

 گردد:حسب فرمول زیر محاسبه میسپس ميزان شاخص رنگ بر 
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7)(n.....1)(n0)(n 710  = شاخص رنگ  

 

رسد با توجه به مطالعات پژوهشگران مختلف، استفاده از شاخص بلوغ )رنگ( روش مناسبی جهت تعيين بهترین زمان به نظر می

مختلف رسيدن بر اساس شاخص رنگ در شكل یک نشان داده شده هاي زیتون در مراحل برداشت ارقام روغنی زیتون باشد. ميوه

 .(Dag et al., 2011یابد )می افزایش خطی صورت به رسيدگی شاخص ها،ميوه رسيدگی پيشرفت با است.

 

 

 

                                              
1 Maturity index 
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 (.MIهای زیتون در مراحل مختلف رسیدن بر اساس شاخص بلوغ )میوه -1شکل 

 

(. با Wiesman, 2009باشد ) 5شاخص بلوغ که وقتی است ارقام بيشتر در روغن زیتون ميوه براي استخراج برداشت مناسب زمان 

کند و شاخص بلوغ مناسب در بين ارقام متفاوت است. بنابراین ضروري است که شاخص این وجود، این عدد براي همه ارقام صدق نمی

تعيين شود. براي مثال گزارش شده است  روغنبه منظور استخراج  بلوغ براي هر رقم جداگانه محاسبه و بهترین شاخص براي آن رقم 

 Salvadorباشد ) 4-5/4و کمتر از  3زمانی است که شاخص رسيدگی بيشتر از  1 اشت ميوه زیتون رقم کورنيكابراکه بهترین مرحله برد

et al., 2001 .)15هاي ارقام زرد، روغنی، آربكين و کوراتينا طی چهار مرحله برداشت شامل در پژوهشی دیگر شاخص رسيدگی ميوه 

لی آباد رودبار تعيين گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، افزایش در شاخص رسيدگی آبان در منطقه ع 20آبان و  10مهر،  26مهر، 

 20( را در برداشت 95/4ترین شاخص رسيدگی )شاخص در رقم روغنی نسبت به سه رقم دیگر سریعتر انجام گرفت، رقم کوراتينا کم

 . (1392)رستمی، ها در منطقه علی آباد رودبار بود یر رقمگيري و رسيدگی ميوه رقم کوراتينا دیرتر از ساآبان داشت، به عبارتی رنگ

                                              
1 Cornicabra 
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 ميوه رنگ و رسيدن پيشرفت مراحل طی هاي رقم روغنیرسيدگی ميوه شاخص در پژوهشی دیگر مشخص شد که هم چنين

منطقه رودبار و  براي برداشت زمان بهترین باشد، مدنظر روغن کميت تنها شده است که اگر پيشنهاد یابد. بر همين اساسمی افزایش

 )براي ارقام زرد و کوراتينا( 5)براي ارقام روغنی و آربكين( و شاخص رسيدگی  6 رسيدگی شاخص در یعنی آبان 20 مناطق مشابه

  .(1392است )رستمی، 

تكيه دارد. فرد  بر اساس برآورد چشمی این روش ارزیابیقابل اعتماد نيست، چون  کامالًنيز  شاخص رنگ استفاده از ،با این حال

. کندتعيين را تواند دوره برداشت دقيق براي هر رقم میلی نتواند به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار گيرد وشاخص بلوغ تنها می

 هايتفاوت استفاده از سایر بر اساسبراي محاسبه دقيق شاخص برداشت  یجایگزینهاي روش اندکردهتعداد زیادي از محققان سعی 

 ميزان روغن به کار گيرند. براي مثال:در دوران بلوغ با فرض ارتباط با  هاميوه

  دند.کرپيشنهاد بوسيله روش اسپكترفتومتري را زیتون  تعيين بخش فنلی گوشت (1975) همكاران و 1سوليانس -

 ها را پيشنهاد کرد. ( شاخص رسيدن بر اساس نسبت اسيد ماليک به اسيد سيتریک ميوه1976) 2والهف -

 کردند.پيشنهاد را  HPLCبا استفاده از فعال ترکيبات زیست تعيينمبتنی بر ( شاخص رسيدن 1998و همكاران ) 3استی -

ها ميوه 5فرازگرايزیتون که مصادف با مرحله  ميوهتنفس نرخ منحنی  بر اساسشاخص رسيدن  (1998) همكاران و 4رانالی -

 کردند. پيشنهاداست را 

 محاسبه ماده خشک آنهاميوه بر اساس آسياب  بوسيله تعيين زمان برداشت مطلوب براي زیتون (2003)  6بارت و جيمزمایكل-

 کردند.پيشنهاد را 

یا سنج دستی و با استفاده از یک چگالی ميوه تعيين سفتی همانندهاي غير مخرب استفاده از روش (2005) 7یوسفی گارسيا و-

 کردند. پيشنهادرا  سنج قابل حملرنگ پوست با استفاده از رنگگيري اندازه

هاي شود. در این روش، تصاویر از درون سلولبرداي به منظور تعيين شاخص رسيدگی استفاده میاخيراً از روش پيشرفته تصویر

ها قرار گرفته و قادر به گرفتن شود. یک دوربين دیجيتالی درون این سلولشده که در اتاق تاریكی قرار دارند گرفته میطراحی

                                              
1 Solinas 

2 Vlahov 
3 Essty 

4 Ranalli 

5 Climacteric 
6 Mickelbart and James 
7 Garcia and Yousfi 
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صفت متفاوت شامل رنگ، شكل،  28ها با استفاده از محاسبه عددي بر اساس (. سپس عكس2شد )شكل باهاي با کيفيت باال میعكس

شود و شده و بوسيله کامپيوتر تجزیه و تحليل میآوري هاي خام جمعشوند. سرانجام دادهها و غيره تجزیه و تحليل میتقارن، آسيب

کنند بندي میها را طبقهکنند و ميوهها را بررسی میکننده خود نيز به منظور تائيد تجزیه و تحليل کامپيوتر زیتونگروه آزمایش

  (.3)شكل 

 

 
 راست(.های زیتون )شکل بندی متفاوت میوهسیستم تصویر برداری )شکل چپ(، طبقه -2شکل 

 

ها براي تعيين بهترین کاري ممكن است بر اساس ميزان دسترسی و توانایی کاربرد هر یک از این روشدر مناطق مختلف زیتون

هاي فوق در بيشتر مناطق کشور مشكل زمان برداشت استفاده شود. از آنجایی که دسترسی به تجهيزات مذکور و کاربرد اکثر روش

هاي مدرن از نظر فنی و اقتصادي براي ین زمينه دارد. از سوي دیگر ممكن است کاربرد روشبوده و نياز به متخصصين ویژه در ا

براي تعيين توانند داران کشور میداران خرد مقرون به صرفه نباشد. بنابراین به منظور بررسی بهترین زمان برداشت، محققين و باغباغ

 ساس رنگ ميوه استفاده کنند. بر اشاخص بلوغ  زیتون استفاده ازتاریخ برداشت مطلوب 

 

 هااثر زمان برداشت بر میزان روغن میوه

هاي زیتون ویژگی مهمی براي انتخاب ارقام است که اغلب به شرایط رشدي و درجه رسيدگی ميوه بستگی ميزان روغن ميوه

قبل از رسيدگی کامل ميوه تجمع  دارد، ولی نحوه تجمع روغن بيشتر به رقم بستگی دارد. در بيشتر ارقام بيشترین مقدار روغن

یابد و تجمع روغن تا زمان شروع سياه شدن یابد. به طور کلی ميزان روغن در ماده خشک در دوره رسيدگی ميوه افزایش میمی

5.......................................ها و عوامل موثر(...زیتون )روش برداشت ميوه

 
 

 



 

 

 

دهد زمان برداشت بر ميزان هاي متعدد دیگري وجود دارد که نشان میگزارش .( ,1999Ingleseیابد )افزایش می 1)اپيكارپ( پوست

ميزان روغن تابعی . (Al-Maaitah et al., 2009; Dag et al., 2011؛1389روغن تاثير زیادي دارد )آسفی نجف آبادي و همكاران، 

(. درصد افزایش روغن بر 1385یابد )جماليزاده، از زمان برداشت است که با پيشرفت رسيدگی ميوه ميزان روغن در ميوه افزایش می

رش آبان ماه در ارقامی مثل زرد، روغنی و کوراتينا قابل مالحظه گزا 20مهرماه تا  15اساس وزن خشک با پيشرفت رسيدگی ميوه از 

(. 1392اي در درصد روغن ميوه با پيشرفت رسيدگی مشاهده نشد )رستمی، شده است، ولی در رقم آربكين تفاوت قابل مالحظه

آبان این  20مهر وجود داشت، ولی در برداشت  15اي بين ارقام مختلف زیتون از لحاظ ميزان روغن در اگرچه تفاوت قابل مالحظه

 براي برداشت زمان بهترین باشد، مدنظر روغن کميت تنها اگر توان نتيجه گرفت که. بنابراین میاختالف به حداقل کاهش پيدا کرد

هم چنين بهترین  .(1392است )رستمی،  آبان 20 برداشت ارقام زرد، کوراتينا، روغنی و آربكين در منطقه رودبار و مناطق مشابه

آذرماه و پس از  10کشی به ترتيب اول تا هوایی شيراز به منظور روغنهاي ارقام دزفول و زرد در شرایط آب و زمان برداشت ميوه

 (.1394آذرماه گزارش شده است )بنيان پور و جليلی،  10

 

  میوه زیتون برداشت

هاي مختلف انجام کشی در جهان به روشها پس از تعيين زمان مناسب برداشت به منظور تهيه کنسرو و یا روغنبرداشت ميوه

شود، ولی هاي زیتون به منظور تهيه کنسرو در بيشتر مناطق جهان هنوز هم به روش دستی انجام میچند برداشت ميوهشود. هر می

هاي برداشت زیتون در ایران ترین روششود. در بخش بعد به مهممكانيزه انجام می برداشت به منظور استخراج روغن بيشتر به روش

 شود.و جهان پرداخته می

 

 های زیتونسنتی برداشت میوههای روش

استفاده از ابزارهاي با  ( یا4و  3هاي به منظور استخراج روغن با دست )شكلزیتون  ميوه هنوزاز جمله ایران در بسياري از نقاط جهان 

د و باران باوزش  یا بوسيلهزیتون که به طور طبيعی  هايميوه آوريجمع جهان، (. در برخی مناطق5)شكل  شوندبرداشت می چوبی

کمی وجود دارد  نيروي کار زیاد هستند و یاارتفاع  داراينيز رایج است. این روش تنها زمانی که درختان  اندروي زمين ریخته شده

هاي زیاد کارگري اشاره کرد. از معایب و هزینهمدت زمان طوالنی برداشت توان به می معایب برداشت دستی،از  .شودداده می ترجيح

                                              
1 Epicarp 

گرمسيريهاي نيمه........... پژوهشكده مرکبات و ميوه............................ 6        

 



 

 

 

فرایند  ،ها در حين برداشتمكانيكی به ميوه هايآسيباشاره کرد.  ها و درختانتوان به آسيب دیدن ميوها چوب میبرداشت ب

خسارت . (1393)طورانی،  شودروغن زیتون می ايارزش تغذیه و به دنبال آن باعث کاهش کيفيت و اکسيداسيون روغن را افزایش داده

ها با استفاده از آوري ميوه، جمعزیتون بستگی دارد. در بسياري از مناطقبرداشت ميوه مورد استفاده براي ی روش انتخاببه به درخت 

یابد ها کاهش میبينند، ميزان محصول به علت آسيب شاخهمیدرختان به شدت آسيب استفاده از این روش، در نتيجه  چوب است.

و هزینه عمليات برداشت بسيار زیاد است. در تجزیه و تحليل اقتصادي یک باغ زیتون متوسط که ميوه با سيستم سنتی برداشت 

بنابراین تالش براي  (.Wiesman, 2009ها مربوط به برداشت است )درصد هزینه 90تا  80شود مشخص شده است که که حدود می

 توسعه شيوه برداشت مكانيزه بسيار ضروري است.

 

  
 برداشت زیتون با دست. -3شکل 

 

 

 
 دو روش برداشت زیتون با دست در استرالیا. -4شکل 
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 برداشت زیتون با چوب. -5شکل 

 

 برداشت مکانیکی زیتون

استفاده . به شدت توسعه یافته استدرخت  هاي لرزانندهماشينهاي اخير برداشت مكانيكی با استفاده از انواع مختلف در سال

لرزاننده  بوسيلهن زیتو هايميوهدرصد  80در برخی از ارقام تا شود. هایی موجب بهبود کارایی برداشت زیتون میاز چنين فنآوري

به درختان برداشت  هاي مكانيكی به علت آسيب شدیدسيستم ارقام،در بسياري از  . با این حالشوندبرداشت می درختاز  مكانيكی

به صنعت  هاي برداشت انگوراز ماشيننوع جدیدي  اخيراً شده و سرعت پایين برداشت در هر درخت داراي کارایی پایين هستند.

 پاکوتاه با ارقامبا استفاده از  ی کهزیتون هايباغفقط در  زیتونهاي جدید برداشت این فنآوري ،زیتون معرفی شده است. با این حال

به و مشكل آسيب شدید به درختان نيز نياز  کاربرد دارند، ولی این ارقام به راحتی در دسترس نيستندد نشوکاشته میباال تراکم 

ها به اتصال ميوه نيرويکننده سست همراه با مواد شيميایی هاي مهندسیكارشود که ترکيبی از راه. پيشنهاد میشتر داردبررسی بي

 (.Wiesman, 2009)زیتون ارائه کند براي برداشت مكانيكی  مناسبی كارراهتواند ها میشاخه
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 های مکانیکی موجود سیستم

 )بادی(  پنوماتیک دستیشانه

تواند حدود میو به طور مداوم کار کند  باشدبه خوبی آموزش دیده  1پنوماتيک دستیشانهدر صورتی که شخص برداشت کننده با 

شانه یک از این سيستم . شودها انجام میميوهو درختان به . عمل برداشت بدون آسيب برداشت کند کيلوگرم در ساعت 170تا  150

 (. 6)شكل متري قرار گرفته، تشكيل شده است  5/5تا  3 ميله با طول متغير یککند و روي کار می که با هواي فشرده

 

   
 .شانه دستی پنوماتیک -6شکل 

 

  یتراکتور لرزاننده

ی ترین دستگاهارتعاشی وجود دارد. رایجانواع زیادي از برداشت کننده (. 7)شكل  است ارتعاشی برداشت کننده ینوعي تراکتور لرزاننده

کننده ابتدا . برداشتنيروي الزم به قسمت لرزاننده انتقال یایدپمپ هيدروليک  ازاستفاده با تواند به تراکتور متصل شده و می است که

را  درخت ،زیتون رقمثانيه بسته به  15تا  5و براي  دستگاه را به تنه درخت متصل کردهو سپس  زیر درختان قرار داده شده در

 . شودها میباعث ریزش ميوه ها به سمت باالي درخت آمده ودستگاهاین  یارتعاشنيروي . لرزاندمی

 

                                              
1 Hand-held pneumatic comb 
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 .یتراکتور لرزاننده -7شکل 

 

 جانبی شانهبرداشت کننده با 

هاي کنسروي زیتون عمدتاً براي برداشت ها هستند کهبرداشت کنندهنوع جدیدي از  شود.نيز ناميده می 1این برداشت کننده، کوروان

 این دستگاهتواند مورد استفاده قرار گيرد. مانند بادام، گردو و انگور می باغی دیگرچنين براي برداشت محصوالت  . هماندطراحی شده

این دستگاه (. الف 9)شكل باشد میهاي نقاله پالستيكی بلند و سيستم هايبا انگشتمتعدد  یچرخش هدهايفرم با شامل چندین پلت

  برداشت کند.ثانيه  60 مدتدر را یک درخت هاي ميوهتواند می

 

 کننده استرادلبرداشت 

، درختان زیتون دستگاهاز این  استفاده کارآمد. براي شودمی استفادهپاکوتاه م زیتون ارقابراي  2کننده استرادلبرداشتبه طور کلی 

 (. ب 8)شكل  هاي رشد و هرس به شكل پرچين نگهداري شوندو با استفاده از بازدارنده شوندکاشته  به طور متراکمباید 

 

  
 ، و برداشت کننده استرادل )ب، شکل سمت چپ(.جانبی )الف، شکل سمت راست( شانهبرداشت کننده با  -8شکل 

                                              
1 Korvan 

2 Straddle harvesters 

ا

 لف

 ب
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اي در زمينه به پيشرفت قابل مالحظهمنجر برداشت مكانيكی زیتون  در زمينهطول بيش از یک دهه  درمدت  طوالنیتحقيقات 

هاي ماشيندر  هزینه برداشت مكانيكی کاهش براي. با این حال، (10و  9هاي منجر گردیده است )شكل برداشت زیتونهاي فنآوري

 .برداشت ميوه بر طرف شودها و کارایی ضعيف ميوه به خسارت قابل توجهبرداشت کننده باید دو مشكل که عبارتند از 

 

 
 کند.ساله کار می 5( که روی یک درخت Side-by-sideلرزاننده تنه دو طرفه ) -9شکل 

 

 

  
 های پیشرفته روی درختان بالغ زیتون.کنندهبرداشت با برداشت -10شکل 
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 عوامل موثر بر برداشت مکانیکی 

تحت  عوامل باغبانی، محيطی و فيزیولوژیكیبه وسيله برداشت مكانيكی آميز با استفاده از فنآوري توانایی برداشت موفقيت

 .گيردتاثير قرار می

 

 عوامل باغبانی و محیطی 

 )تاج( اندازسایهشکل درخت، هرس و تراکم 

تاثير را تحت  ان زیتونبازده برداشت مكانيكی درختبه طور قابل توجهی  تاجتنه و شاخه درخت، ارتفاع، شكل و تراکم  آرایشنحوه 

اولين شرط مهم داشتن تنه راست در حدود یک متر  ،زیتون نوع لرزانندههاي برداشت کننده براي (.Ferguson, 2006دهد )قرار می

کننده جه برداشتدر نتي باشد تا اجازه اتصال هد دستگاه به تنه را بدهد واز شاخه عاري تنه باید . این بخش از از سطح زمين است

دهد میتحت تاثير قرار را نيز برداشت مكانيكی  درخت، عرض، طول و تراکم تاج. شكل کار کندآسيب به درخت و بدون تر سریع

(Tombesi et al., 2002.) درخت زیتون در طول دو سال اول پس از کاشت ضروري است. در  اسكلتمناسب  به همين دليل تربيت

زمين شروع به رشد  از تنه يمترسانتی 30از  پایين تر اي که، هر شاخهطول داردمتر سانتی 60تا 30ابتدا وقتی که درخت تنها 

. درختان برخی متوسط براي رشد باقی بمانندبا هرس توانند متر از زمين میسانتی 30از  باالتر هايشاخهباید حذف شوند.  کنندمی

داراي تاج رو به باال ممكن است  بقيه. کنندرشد می کوچکجانبی هاي با شاخه مستقيمتنه مرکزي  روي هاي زیتون معموالًاز گونه

درخت را براي رشد در ارتفاع  هاي جانبیشاخهولی باید  ،قابل قبول است نوع . هر دوباشدهاي جانبی شاخه منفرد بدون با یک تنه

. درختان زیتون بالغ نياز به نگهداري را تشكيل خواهند داد هاي جانبی ساختار اصلی درخت بالغ. این شاخهتشویق کرد متري 25/1

باشد، وع میشكل جامی بهترین ن. و سالمت درخت بيشتر شود توليد ميوهرا دهد و در نتيجه  اجازه نفوذ نور دارند تامرکز باز  به صورت

 کند.را تسهيل می برداشت مكانيكیقوي و تنه تنومند است، در نتيجه بسيار  يعادت رشددر این شكل تربيت  زیرا

به طراحی  کنندههاي استرادل نياز است. این برداشتکنندهکار با برداشتبراي هاي رشد ارقام پاکوتاه و یا استفاده از بازدارنده

به وجود دارند که زیتون  ارقامتعداد بسيار محدودي از  هبا توجه به این که امروز ندارد.نياز  کننده لرزاننده همانند برداشتویژه تنه 

هاي روشاز  کوددهی مناسببيشتر رایج است. آبياري و  هاي رشدپر محصول باشند، بنابراین استفاده از بازدارنده پاکوتاه وطور طبيعی 

کند آربكين رقمی است که تاج کوچک توليد می. (Wiesman, 2009صورت پاکوتاه هستند )ون به حفظ درختان زیتمهم براي بسيار 

طویل شده و  براي کسب نورپس از چند سال تمام شاخ و برگ درختان هاي متراکم شوند. در کشتو براي کشت متراکم استفاده می
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بزرگ زیتون، هرس باید به هاي باغدر  هرس شوند.به طور منظم  ه درختانهر سال الزم است . براي غلبه بر این مشكلرونددرهم می

نباشد. اخيراً مشخص شده که تيمار با مواد وسيله هرس مكانيكی انجام شود. با این حال در بسياري از موارد ممكن است هرس کافی 

درختان زیتون در اندازه متوسط و  هداريقابل توجهی ممكن است به نگبازدارنده رشد )ضد جيبرلين( مانند پاکلوبوترازول به طور 

 (.Wiesman, 2009کند )کمک  باردهی آنهاحتی افزایش 

 

 تراکم باغ 

 برداشت مكانيكی هاي زیتون براي استفاده ازباغریزي و طراحی مل مهم در برنامهیكی از عوا رعایت فاصله کاشت مناسب درختان

 فاصله زیتون، هاي لرزانندهکنندهبرداشت در طول چندین سال، استفاده از. به طور کلی بر اساس تجربه بسياري از کارشناسان است

براي برداشت این فاصله کاشت  کهشود توصيه می درختان(متر فاصله بين  5ها و متر فاصله بين ردیف 8) 8×  5 کاشت کمتر از

بين  متر 3و  هابين ردیف متر 7باید  هاي استرادلکنندهکشت براي برداشت . فاصلهاستبسيار کارآمد زیتون از نوع لرزاننده مكانيكی 

کننده ضروري براي عبور ماشين برداشتشود وجود فضاي کافی بين ردیف غ با تراکم باال طراحی می. حتی هنگامی که باباشد درختان

 (.Wiesman, 2009است )

 

 رقم 

و نسبت بين  هستند متفاوتبا یكدیگر به شدت از شاخه  1ميوه الزم جهت جداسازيوزن ميوه و نيروي زیتون بر اساس ارقام مختلف 

وزن ميوه به نيروي الزم جهت جداسازي آن بت اگرچه نس دهد.قرار  تاثيررا تحت برداشت مكانيكی ميوه زیتون تواند عامل می این دو

مختلف زیتون متفاوت ارقام بين قابل توجهی در یابد با این وجود این نسبت به طور میبلوغ ميوه کاهش با در همه ارقام از شاخه 

کرد و گيري اندازهتوان به طور مستقيم میآن از شاخه را  الزم جهت جداسازيميوه و نيروي وزن  (.Kaurab et al., 2004است )

نيروي الزم جهت  بهوزن ميوه زمينه تعيين نسبت  درزیادي بسياري  هايپژوهشاگرچه  این دو را محاسبه کرد.نسبت سپس 

   (.Ferguson, 2006نشده است )ل مهم در انتخاب رقم امتبدیل به عانجام شده است ولی این شاخص هنوز  جداسازي آن از شاخه

 

 

 

                                              
1 Fruit removal force 
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 فیزیولوژیکی عوامل

(. Weis et al., 1991شود )ریزش می منطقهموجب تشكيل  هاها و ميوهزیتون از جمله گل زایشی هايدر بافتپيري  غ پيشرفته ولوب

شود ها، اسيد آبسيزیک و اتيلن تنظيم میسایتوکنين ،هااز جمله جيبرلينهاي گياهی هورمونریزش عمدتاً بوسيله فرآیند 

(Bangerth, 2004 .) (11)شكل  شناخته شده استبه عنوان عامل اصلی تشكيل منطقه ریزش اتيلن (Bleecker and Kende, 

 در دیواره سلول مانندکننده هاي تخریبو آنزیمها ژن تعدادي ازز و نيز تنظيم فعاليت سنتز آنزیم سلوال يالقاسبب . اتيلن (2002

بوسيله اتيلن تحت تاثير قرار که  هاتمام این آنزیم(.  ,2007Sharovaشود )و غيره می 2و اکستنسينازها 1پكتينازها و اکسپانسينازها

غ و الب به ميوهدر ساقه متصل شده  منطقه ریزش. دخالت دارندميوه زیتون  دم، پيري و تخریب بافت یماندر کنترل زندهگيرند می

طبيعی در ریزش  ناشی از حساسيت باالي بافت بالغ نسبت به بافت جوان به اتيلن است.. این ویژگی شودمیپير زیتون تشكيل 

  (.Weis et al., 1991) دهداز دست دادن مواد دیواره سلولی رخ می هاي منطقه ریزش وپالسموليز سلول قبل ازهاي زیتون بافت

 

 
 شود.مثل سلوالز میدیواره سلولی کننده های تخریبآنزیم سنتز که باعثالقاء شده توسط اتیلن  ریزشمنطقه  -11شکل 

 

 کاربرد مواد شیمیایی جهت تسهیل برداشت مکانیکی

به اتيلن تبدیل  کاربرد در صورت مناسب بودن شرایط که به مجرد است یکننده مصنوعی رشد گياهتنظيمیک اتفن نام تجاري 

مسموميت  نگران هستند ولیرشد و کودها هاي سميت هورمون در مورد محيط زیستطرفدار هاي اگر چه بسياري از گروه .شودمی

شود و براي ذخيره می ياسيد به شدت. اتفون در شرایط شودمی به سرعت تبدیل به اتيلن معموالًاست و اتفن بسيار پایين  طریق از

شود منتشر  یک زمانبه طوري که تمام اتيلن در  خنثی استسطح  تا (pHهاش )پ افزایشنياز به اتيلن  شدنفعال  و آزاد

(Shulman et al., 1982) . عوامل آزاد کننده هاي بر اساس اتيلن و هاي بسياري براي توسعه روشتالشدر سه دهه آخر قرن بيستم

                                              
1 Extensions 

2 Expansins 
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 انجاميد.شكست ها به انجام شد ولی این تالش راندمان برداشت مكانيكی محصول زیتون به منظور بهبود غيرهمانند اتفون و اتيلن 

درختان  يهاشاخ و برگ و ميوه روياتيلن کننده و کنترل نشده عوامل آزاد  ات غير متعادلدليل اصلی براي این نارسایی مربوط به اثر

 یكسان عوامل اگر غلظت گيرد.محيطی قرار میو شرایط  آناتيلن به شدت تحت تاثير غلظت به هاي زیتون . پاسخ بافتبود زیتون

از سوي دیگر اگر در درجه  شود و آسيب شدیدسبب اتيلن در درجه حرارت باال و رطوبت پایين استفاده شود ممكن است  کنندهآزاد

 ارتباط بسيار نزدیكی با. اثر اتفن باشد اثربيهوده و بی ممكن است کامالً ه شودبرد کاربه حرارت کم و رطوبت باال و یا شرایط بارانی 

شده  هابرگ گسترده موجب ریزش. در بسياري از موارد اتفن ها داردميوهبلوغ  و مرحله برگ درختان ها، شاخ ودر ميوه وضعيت آب

کاربرد عوامل آزاد  تحت بسياري از فرآیندهاي. از آنجا که داشته باشد درختانو ها تمام شاخه روياثر کشنده  ممكن است و حتی

مقبول واقع در صنعت زیتون  مكانيكی کاربرد اتفن جهت کمک به تسهيل برداشت است،غير قابل پيش بينی و پيچيده  اتيلن کننده

اتيلن توسعه یافته و در  کننده آزادترکيبات بر اساس  مكانيكی کمک به تسهيل برداشتبود که  2002در سال . تنها نشده است

 (.Wiesman, 2009پذیرفته شد ) المللی به عنوان کمک به برداشت مكانيكی زیتونسطح بين

زودتر محصول و متعاقب آن بهبود کيفيت مزایاي استفاده از مواد کاهش دهنده نيروي حذف ميوه عبارتند از: کمک به برداشت 

روغن، کاهش تناوب باردهی و افزایش کارایی برداشت مكانيكی. اخيرا نيز تحقيقات بسياري در استراليا جهت استفاده از مواد کاهش 

اربرد اتفون، روز پس از ک 7دهنده نيروي الزم جهت جداسازي ميوه از شاخه انجام شده است که نتایج یكی از آنها نشان داد که 

(. همچنين کارایی این 12کاهش بارزي در نيروي الزم جهت جداسازي ميوه از شاخه در مقایسه با تيمار شاهد مشاهده شد )شكل 

هفته پس از کاربرد به دست آمد. هم چنين محاسبه ميزان ریزش  3تا  2مواد به زمان کاربرد بستگی داشت و بيشترین کارایی بين 

هاي دریافت شده در استراليا ي با تيمار شاهد نداشت و در بيشتر موارد در محدوده قابل پذیرش بودند. گزارشبرگ تفاوت چشمگير

درصد( به علت کاربرد غلظت هاي باال و یا در درختان تحت تنش شدید بوده  25ها )بيش از دهنده ریزش شدید برگاز باغداران نشان

نيروي الزم جهت حذف ميوه )اتفن و منو فسفات پتاسيم(، وقتی که با غلظت، زمان و دهنده است. هم چنين ارزیابی عوامل کاهش

شرایط صحيح استفاده شدند اثر مثبتی روي کاهش نيروي الزم جهت جداسازي ميوه نشان دادند. وقتی ميزان بار ميوه روي درخت 

هاي ارقامی که نيروي زیاد جهت حذف از شاخه برداشت ميوهزیاد باشد، تاثير این مواد زیاد است. بنابراین این مواد پتانسيل کمک به 

ي نياز دارند )مانند ارقام فرانتویو، کرونيكی و آربكين( را دارد. با این وجود، کاربرد مواد هورمونی هميشه پتانسيل خطر ریزش ناخواسته

داده شوند. در صورت استقبال براي استفاده این مواد،  برگ یا ميوه را دارند. بنابراین باغداران باید براي استفاده از این مواد آموزش

درصد  3درصد +  05/0درصد یا  02/0تا  01/0گرم در ليتر ماده موثر است( به ميزان مناسب مثل  480کاربرد اتفون )حاوي 

  (.RIRDC of Asturalia, 2008شود )درصد سورفكتانت غير یونی توصيه می 7/0پتاسيم +منوفسفات

 15ها و عوامل موثر(.........................................زیتون )روش برداشت ميوه
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