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طراحى نشريه :

تهيه كننده 
محمد باقرى  معاونت باغبانى سازمان جهاد كشاورزى 

برداشت زيتون

 
1- به منظورسهولت برداشت وجلوگيري ازآلوده شدن 
ميوه، پاي درختان به شعاع 2-3 متر(محدوده سايه 

اندازدرخت )را از علفهاي هرز پاكسازي نماييد. 
2- درزيردرختان اقدام به پهن كردن توري يا 

چادرمخصوص برداشت نماييد. 
3- زيتونهاي كنسروي را حتماً با دست برداشت نموده 
و از ضربه زدن با چوب به ميوه و زخمي كردن آنها جداً 
خودداري نموده تا به هنگام فرآوري زيتون كيفيت دانه 

كامالً حفظ گردد. 
4- ارقام روغني زيتون را مي توان به صورت دستي 
يامكانيزه ( شيكرهاي مخصوص ) برداشت نمود. 

5- ميوه هاي چيده شده داخل جعبه هاي پالستيكي 
ريخته شود وجهت جلوگيرى از كاهش كيفيت سريعاًبه 

-5
ريخته شود وجهت جلوگيرى از كاهش كيفيت سريعاًبه 

كارخانه حمل گردد. 

  
مقدمه 

     زيتون درختى است كه بسيارى از اجزاى آن را    
مى توان مورد استفاده قرار داد. برگ درخت زيتون در 
مصارف پزشكى نظير كاهش فشار خون بكار           
مى رود.روغن زيتون محصول اصلى ميوه است و در 
مقايسه با روغن هاى حيوانى به علت دارا بودن      
اسيد هاى چرب غير اشباع مصرف آن موجب كاهش 

كلسترول بدن مى گردد.  
       اخيراً در ايران نيز به دليل نقش مثبت رژيم غذايي        اخيراً در ايران نيز به دليل نقش مثبت رژيم غذايي 
غني از روغن زيتون در جلوگيري از بيماري هاي قلبي 
– عروقي و برخي از سرطان ها ، تمايل به استفاده آن 
زياد شده است در حال حاضر مصرف سرانه در ايران به 

200 گرم رسيده است. 

طرح نظام نوين ترويج كشاورزى 

     زمـان برداشت زيتــون بستگي دارد به اينكه رقـم 
از نوع روغني باشد ( دانه ريز ) و يا كنسروي    
( دانه درشت ) و در طي 2 مرحله انجام ميشود .: 

از مشخصات مهم   
زيتونهاي كنسروي درشت بودن آنها و باال بودن درصد 
گوشت ميوه است ( حدودا" باالي 4 گرم ) و زمان 
برداشت در ارقام مختلف متفاوت است ولي بطور كلي 
از زمانيكه ميوه برنگ سبز طالئي در مي آيد ميتوان 
آنها را برداشت نمود در اين مرحله اگر ميوه زيتون را 
بين انگشتان دست فشار بدهيم آب در زير پوست آن 
جمع ميشود و چون تمام ميوه ها  همزمان به اندازه جمع ميشود و چون تمام ميوه ها  همزمان به اندازه 
مناسب نمي رسند درشت ترين ميوه ها ابتدا چيده شده  
و بقيه در مراحل دوم و سوم برداشت مي گردد.  

معموال" شروع برداشت زيتون سبز كنسروي در استان 
گلستان از نيمه دوم شهريور ماه ميباشد كه با توجه به 
شرايط آب و هوائي در سالهاي مختلف ممكن است 

حداكثر 7-10 روز اين زمان تغيير يابد .  
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،روغن زيتون از بهترين روغنهاي نباتي دنيا است كه 
ميوه آن بسته به ارقام مختلف 28-14 درصد روغن 

دارد. 

 بعضي ازارقام زيتون بعلت داشتن درصد باالي روغن  بعضي ازارقام زيتون بعلت داشتن درصد باالي روغن 
و همچنين بعضي از ارقام كه ميوه آنها ريز است و 
قابليت تبديل به كنسرو را ندارند بايد دراين مرحله 
برداشت شوند تا ازآنها روغن گيري شود و زمان 
برداشت آنها زماني است يك سوم ميوه يك درخت 
كامالً تغيير رنگ داده ،يك سوم درحال تغييررنگ 
ومابقي سبز باشد زيرا اگر زيتون زودتر از موعد مقرر 
برداشت شود روغن آن كمتر و طعم آن بد مزه خواهد برداشت شود روغن آن كمتر و طعم آن بد مزه خواهد 
بود و اگر دير برداشت شود كيفيت روغن آن كاهش 
مي يابد در حاليكه روغن حاصل از ميوه هاي كامال 
رسيده ، بوي ماليم تري دارند . معموال" شروع برداشت 
زيتون روغني در استان گلستان از نيمه دوم آبان شروع 
ميشود در اين مرحله ريزي و درشتي ميوه ها باهم 

تفاوتي ندارد .  

  نحوه برداشت زيتون:  
اصوال ميوه زيتون به منظور تهيه كنسرو توسط دست 
برداشت مي شود. در اين روش ميوه ها بدون آسيب 
برداشت مى شود و به درخت نيز آسيب كمترى وارد 
مى شود. اين روش شامل هزينه برداشت زياد و مدت 

زمان طوالنى مى باشد. 
و لي زيتون هاي روغني را مي توان با تكاندن ميوه و و لي زيتون هاي روغني را مي توان با تكاندن ميوه و 
يا به كمك تير چوبي بلند برداشت نمود ، دراين روش 
عالوه بر خسارت بر ميوه سبب شكستن شاخه ها نيز 

مى شود. 
توصيه مى شود به منظور كاهش هزينه  هاى بر داشت  
از دستگاهاى شيكر(دستى ،فرغونى، پشت تراكترى) 

استفاده گردد. 


