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 مقدمه
کشتتت زیتتتون در کشتتورهای زیتتتون  یتتز دنیتتا دارای دورنمتتای بستتیار رو تتنی      
است. مردم دنیا بته ویگيیهتای منح تر بته فترد روتتن زیتتون و نقتس آن در ست متی          
ای انسان پی برده اند و هر سال حاضترند ملغتب بیشتتری پتول نستلت بته ستال  لت  بتر         

در دستتر  استت، ستریش ر تد      ار تام االت ش  تده زیتتون،      رید روتن زیتون بپردازند.
تترین مضلتت  در کشتت زیتتون در آینتتده ای    نشتتینند. مهتم متی کننتد و زود بتته بتار متی    

و افتزایس تولیتد زیتتون، بتا ایجتاد       هتا نزدیک، تولیتد مکتانیزه آن استت. کتاهس هزینته     
ی جدیتد بایتد بتر استا  بیشتترین      هتا راحتی بتاغ  ط ی مکانیزه میستر  واهتد بتود.   هاباغ

 عمغکرد با در نظر يرفتن تولید پایدار و حفظ منابش آب و  اک، الورت يیرد.
هدف از نگتارش ایتن نشتریه، آ تنایی و آيتاهی کار ناستان کشتاورزی و باتتداران         
زیتتتون بتتا نحتتوه طراحتتی و احتتدای بتتاغ مکتتانیزه زیتتتون استتت. کار ناستتان کشتتاورزی  

تواننتتد بتتا مهالضتته ایتتن نشتتریه، باتتتداران زیتتتون را در  متتی یتتز کشتتور  منتتاطز زیتتتون
احدای باتی کته عمغیتات ملتغتن آن را بتتوان بوستیغه ما تین انجتام داد، یتاری کننتد.          
همچنتتین التتاحلان باتتتات را در تلتتدی  باتتتات  تتدیمی و ستتنتی بتته مکتتانیزه ترتیتت    

 کنند.
 

 برداشت مکانیزه زیتون
. هزینتته بردا تتت دستتتی، بتتین زیتتتون استتتدر تولیتتد ات بردا تتت مهمتتترین عمغیتت     
احتدای   تود. بنتابراین   متی ی تولیتد زیتتون را  تام     هتا درالتد از کت  هزینته    ۳2تا  02

انجتام  تده    تحقیقتات  تود.  متی ، طراحتی  بردا تت مکتانیزه    ابیغتت  باغ زیتون بر اسا 
ردا تت  بدر عمغیتات   نشتان داده استت کته    منتاطز زیتتون  یتز دنیتا     در محققان توسط

دارد و  تریظرفیتتت کتتاری بتتاانستتلت بتته ستتایر رو تتها، باتتتات زیتتتون، تکاننتتده تنتته، 
و همکتتاران،  2و کاستتترو يارستتیا  ۹۱۱2، 1)تتتوملزی استتتفاده از آن بایتتد تتترویج  تتود  

                                                 
1-Tombesi 

2- Castro-Garcia 
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ی تنته  هتا در ایتن نشتریه نیتز بتر استا  استتفاده از تکاننتده       مکانیزه طراحی باغ  (.0222
 ۹اننتتده تنتته در حتتین بردا تتت زیتتتون در  تتک    ای از تکنو تتته  تتده استتت. نمونتته 

   ود.میمشاهده 
 

 
 تکاننده تنه در حین برداشت میوه زیتون -۹شکل 

 
اللته استفاده از تکاننتده  تا ه دستتی، بترای باتتاتی بتا ستهوش کتم و  تی  دار در               

تکاننتده   0(.  تک   ۹۳۱2)یوستفی،   ایران، نتایج  ابت   لتولی دارد و توالتیه  تده استت     
 دهد.می ه دستی را نشان  ا
 

 عوامل موثر در ایجاد باغ مکانیزه زیتون
 محل احداث باغ زیتون

درالتتد  02تتتا  02زمتتین نلایتتد بتتیس از ستته  بتترای تتتردد راحتتت ما تتین آات،  
نشتان   احتدای بتاغ مکتانیزه زیتتون     حتداکرر را بترای   تی    ۳ ی  دا ته با تند.  تک    

 تتوند. متی تترجی  داده  رای احتدای  بتت  تی  م یتم   دارایدهتد. اراضتی مستته  یتا    متی 
 داد انجتام  جهتتی  هتر  در را ورزی تاک  عمغیتات تتوان  درالد با تد، متی   2و تی  ی  تا 
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 کته  استت  ازم و کنتد متی  فرستایس  بته   ترو    تاک  درالتد،  ۹2 تتا  2 یها ی  در اما
 در کشتتت  هتتو  کتتردن کوتتتاه.  تتود انجتتام  تتاک برديتتی آب از حفاظتتت ا تتدامات
 و پتتور ستتین) با تتد پیشتتگیرانه ا تتدامات ایتتن از یکتتی نتتدمیتوا دار،  تتی  اراضتتی
 (.۹۳۱2 همکاران،
 

 
 زیتون برداشت حین در دستی شاخه تکاننده -۲ شکل

 

 
 حداکثر شیب زمین برای ایجاد باغ مکانیزه زیتون -۳شکل 

 

% 
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 فاصله کشت و تراکم درختان

غیتتات فاالتتغه بتتین در تتتان تتتابضی از نتتو   تتاک، میتتزان بارنتتديی، نتتو  ر تتم و عم 
نهتتایی و ستترعت ر تتد در تتتان تضیتتین کننتتده تتتراکم   ۀانتتدازهمچنتتین زراعتتی استتت. 

کتتانیزه، انتلتتاب فاالتتغه کا تتت بتته منظتتور   نهتتایی استتت. بتتا هتتدف طراحتتی بتتاغ م  
-از مهمتترین  تک     تود. متی ، مل والتا ما تین بردا تت انجتام     هتا بکاريیری ما ین

 ه کرد:های طراحی باغ مکانیزۀ زیتون میتوان به موارد زیر ا ار
 

 طراحی مستطیل

متتر و فاالتغه بتین در تتان روی یتک ردیتن        2هتا  در این روش، فاالغه بین ردیتن 
(. در ایتن نتو  طراحتی، کتاربرد ما تین آات راحتت استت        022۱، 1متر است)ویستمن  2

تتراکم در تت    اما در تان بر روی یک ردین ممکتن استت بتر روی هتم ستایه بیندازنتد.      
نمونتته ای از ایتتن طراحتتی را نشتتان  4 تتک   ر استتت.االتتغه در هکتتتا 022در ایتتن روش 

 دهد.می
  

 
 طراحی مستطیل شکل باغ زیتون -شکل 

                                                 
1-Weismann 
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 طراحی مربع

متتر   7یتا   6و فاالتغه در تتان بتر روی ردیتن      هتا در این نو  طراحی، فاالغه بین ردیتن 
ای در ا تیتتار استت. در ایتن روش، در تتان زیتتتون در هتر دو جهتت، فلتتای هتم انتدازه       

 تتتوان در هتتر دو جهتتت انجتتام داد. متتییتتات کشتتاورزی را بوستتیغه ما تتین  دارنتتد و عمغ
نمونتته  2 تتک   االتتغه در هکتتتار استتت. 072تتتا  024تتتراکم در تتت در ایتتن روش بتتین 
 دهد. میای از این روش طراحی را نشان 

 

 
 طراحی مربع شکل باغ زیتون -۸شکل 

 

 طراحی مربع خمیده

و فاالتغه در تتان    هتا االتغه بتین ردیتن   طراحتی مربتش، ف   در این نو  طراحی، همانند
ی هتتامتتتر استتت امتتا در دو نتتوار کشتتت  تتده در تتتان در ردیتتن 7یتتا  6بتتر روی ردیتتن 
يیرنتتد. در ایتتن نتتو  طراحتتی، در تتتان بهتتتر در مضتتر  نتتور  تترار   متتییکستتان  تترار ن

 در وا تتش جهتت ممکتن  واهتد بتود.    يیرنتد امتا حرکتت ما تین آات فقتط در یتک       متی 



 زهرا یوسفی   
 

 

6 

تتا   024تتراکم در تت در ایتن روش بتین      نیستت.  مقتدور رب ب ورت متو  ما ینحرکت 
 دهد.میای از این نو  طراحی را نشان نمونه 6 ک   االغه در هکتار است. 072

 

 
 طراحی مربع خمیده باغ زیتون -۲شکل 

 

 مساحت باغ
هکتتار مستاحت    ۹2تتا   ۹2 رید یتک دستتگاه تکاننتده تنته بترای باتتاتی کته بتین             

(. یتک تکاننتده تنته    0227) تورای بتین المغغتی زیتتون،      فه استت دارند، مقرون بته التر  
هکتتار بتاغ زیتتون را بردا تت نمایتد. در التورت        02تتا   02توانتد  متی در عتر  یکمتاه   
ی پیمانکتتاری در منهقتته کتته بردا تتت مکتتانیزه زیتتتون را در فهرستتت هتتاوجتتود  تترکت

بتترای  عنتوان یتتک عامت  محتدود کننتده    ه تدمات  تود دا تته با تند، مستتاحت بتاغ بت      
  ود.میایجاد باغ مکانیزه محسوب ن
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رسد، در ایران، بتا توجته بته ارزان بتودن نیتروی کتارير، بترای باتتات زیتر          به نظر می    
هکتتار، استتفاده از تکاننتتده  تا ه دستتی مقتترون بته الترفه استتت. بهوریکته بتترای         22
تی بتین  هکتار، یتک دستتگاه  ریتداری يتردد.  ریتد تکاننتده تنته بترای باتتا          7تا  ۹هر 
 يردد.هکتار، یک دستگاه(، توالیه می 62تا  22هکتار )هر  62تا  22

 

 سن درختان
ستانتی متتر تتا در تتان      2-۹2ستاله بتا  هتر تنته      2تتا   6تکاننده تنه برای در تتان       
 تود )ستین پتور و    متی سالم و به  ک  متنظم با تد، بکتار بترده      هاساله که تنه 72-62

ه متتانش از انتقتتال لتترزش ما تتین بتته در تتت  تتده و   (. چتتوب پوستتید۹۳۱2همکتتاران، 
ممکتتن استتت چتتوب مقاومتتت کتتافی در نقهتته ات تتال لرزاننتتده بتته تنتته در تتت ندا تتته 

 با د.
 

 مرحله برداشت میوه
مح تتول زیتتتون در دو مرحغتته، بردا تتت کنستتروی بتترای م تترف کنستترو زیتتتون و      

بتا توجته بته اینکته     يتردد.  متی بردا ت روتنی، برای استح تال روتتن زیتتون بردا تت     
ی تنتته بتترای هتتر دو مرحغتته بردا تتت، یکستتان هستتتند، بنتتابراین مراحتت    هتتاتکاننتتده

کننتد. اللتته بضلتی از ار تام     متی ی ایجتاد بتاغ مکتانیزه ن   هتا بردا ت، تفتاوتی در  تا    
مل تتوز زیتتتون کنستتروی، بر تتی مل تتوز زیتتتون روتنتتی و بضلتتی هتتم ار تتام دو 

ن بردا تتت مکتتانیزه در مرحغتته کنستتروی،  منظتتوره هستتتند. بتتدیهی استتت کتته رانتتدما  
بدلی  اینکه هنوز میتوه کامت  نرستیده استت و نیتروی متورد نیتاز بترای جتدا کتردن دم           

 آن زیاد است، کمتر از مرحغه روتنی است.
 

 روش آبیاری درختان
هکتتتار کتته  ریتتد یتتک ما تتین   ۹2تتتا ۹2بتتی  تتک در باتتتات زیتتتون بتتا ستته        

ی آبیتاری و  هتا بته الترفه استت، بترای کتاهس هزینته      تکاننده تنته بترای آنهتا مقترون     
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ای بترای رفتش نیتاز آبتی در تتان استتفاده       جتویی در م ترف آب، از آبیتاری  هتره    الرفه
کننتد. در باتتاتی   متی  ود. این روش آبیتاری نیتز  غغتی در بردا تت مکتانیزه ایجتاد ن      می

ب در ی انتقتال آ هتا  توند، جویچته  متی تتر کته ب تورت ستنتی آبیتاری      با ستهوش پتایین  
کننتتده آن بتتین ی در تتتان  تترار دارد و تکاننتتده تنتته یتتا تراکتتتور حمتت  هتتاروی ردیتتن

کننتتد. بنتتابراین ایتتن روش آبیتتاری نیتتز متتانضی بتترای کتتار  متتیردیتتن در تتتان حرکتتت 
یی کته بترای آبیتاری هتر در تت      هتا ی تنته نیستت. امتا بتدلی  وجتود تشتتک      هاتکاننده
از و جمتتش آوری میتتوه پتتک از تکتتان  تتود، ممکتتن استتت استتتفاده از زیرانتتد متتیایجتتاد 

 دادن، راحت انجام نشود. 

 

 ایجاد سایه بان برای ماشین برداشت زیتون
نگتارد با تند.   ها متاه استت. متابقی ستال را بایتد در      ۳ی زیتتون،  هاف   کار تکاننده     

 تود، در نظتر   متی بنابراین در باتات زیتون که بترای بردا تت میتوه، تکاننتده  ریتداری      
نگتتارد بتترای نگتته داری ما تتین ضتتروری استتت. اللتتته در ایتتن باتتتات، از     ها يتترفتن
یی ماننتد تراکتتور، ستمپاش،ياوآهن بريردانتدار، روتیواتتور و تریغتر بترای انجتام         هاما ین

، هتا کننتد و ازم استت بترای نگهتداری ایتن ما تین      متی سایر عمغیات باتداری استتفاده  
 در طراحی اولیه باغ در نظر يرفته  ود.

 

 نتخاب ارقاما

انتلتتاب ر تتم مضمتتوا بتتر استتا   تترایط آب و هتتوایی، مقاومتتت در برابتتر آفتتات و  
هتتا، نیتتاز آبتتی، تذایتته، را قتته م تترف روتتتن زیتتتون در منهقتته،  تتدرت در تتت  بیمتتاری

بتا توجته بته ديريشتن     (. 02۹2)فتا و،    تود متی ی بتاا انجتام   هتا برای توسضه در تتراکم 
د در بتاغ کا تته  تود تتا يترده افشتانی بهتور        بودن در ت زیتون، حدا   سته ر تم بایت   

کام  انجام يیرد. برای باتات مکتانیزه نیتز انتلتاب ار تام بایتد طتوری انجتام  تود کته          
زمتتان رستتیدن ار تتام متفتتاوت با تتد و بتتتوان در زمانهتتای ملتغتتن بوستتیغه ما تتین،     

آن  بهور مضمتول ار تام بتومی هتر منهقته، بهتترین تهتابز را بتا        را بردا ت کرد.  هامیوه
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-و استتفاده از ما تین   هتا منهقه دارند. اما در طراحی بتاغ مکتانیزه، چتون کتاهس هزینته     

آات، در درجتته اول اهمیتتت  تترار دارنتتد، اولویتتت بتتا ار تتامی استتت کتته مناستت  بتتا      
 و پرمح ول با ند.  هابردا ت مکانیزه بوده و مقاوم به آفات و بیماری

بهور کغی ار امی مناست  بردا تت مکتانیزه هستتند کته انتدازه میتوه آنهتا متوستط          
يترم(، نیتروی متورد نیتاز بترای جتدا کتردن میتوه از دم          4تتا   0)وزن میوه بین  تا در ت

نیتتوتن،  تتدرت ر تتد آنهتتا متوستتط، عتتادت ر تتدی در تتت عمتتودی و    6کمتتتر از  1آن
 تد  توی، عتادت ر تد افتتاده و      کته  تدرت ر  میالگوی رسیدن میوه همزمان با تد. ار تا  

 هتا الگوی رستیدن میتوه همزمتان دارنتد، عکتک الضمت   توبی بته بردا تت بتا تکاننتده           
، بتترای 6و پیکتتوال 5، کراتینتتا4، کتتاروا3، فرانتویتتو2دهنتتد. ار تتام لچینتتو متتینشتتان ن

 زرد، ار تتام( 0227 تتورای بتتین المغغتتی زیتتتون،   ) بردا تتت مکتتانیزه مناستت  هستتتند  
  .يرددمی توالیه ایران، در مکانیزه باتات در کا ت رایب آربیکن، و روتنی

 

 ی متراکم زیتونهاباغ

، 7ی پرمح تول ماننتد آربوستانا   هتا ی کشتت متتراکم، بتا استتفاده از ر تم     هتا سیستم
 تود ولتی بتدلی   ترایط  تاز      متی ی ا یتر انجتام   هتا ، در ستال 9و کرونتایکی  8آربیکن
ی هتا ا تته استت. فاالتغه ردیتن    ، توستضه محتدودی د   تود متی که در ادامته بیتان    کشت

متتتر  2/۹متتتر و فاالتتغه در تتتان روی یتتک ردیتتن نیتتز    4در تتتان در ایتتن سیستتتم،  
 توند تتا    هتر  (. ایتن در تتان بایتد طتوری     0227با د) ورای بین المغغتی زیتتون،   می

ما تتین بردا تتت کننتتده بتتا محفظتته لرزاننتتده مناستت   ارتفتتا  در تتت و عتتر  تتتا  آن،

                                                 
1- Fruit removal force 

1- Leccino 

2- frantoio 

3- Carolea 

4- Coratina 

5- Picual 

6- Arbosana 

7- Arbequin 

8- koroneiki 
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محفظتته لرزاننتتده ما تتین بردا تتت کننتتده روی ردیتتن  (. 7) تتک   با تتد 1روی ردیتتن
 متتتر عتتر  و  2/2 -0/۹ کتته االتت ش  تتده ما تتین بردا تتت انگتتور هستتتند، دارای    

متر ارتفتا  هستتند. ما تین بردا تت کننتده روی ردیتن بزريتی ستا ته  تده           0 – 2/۳
با ند)ستین پتور   متی متتر ارتفتا     4متتر عتر  و    4است که محفظه لرزاننتده آن دارای  

 کشتت متتراکم    در  ترایط  هتا از طرف دیگتر حمغته آفتات و بیمتاری    (. ۹۳۱2ران، و همکا
   کند.می یغی  هرناک است و  سارت زیادی وارد 

در باتتتات کشتتت متتتراکم زیتتتون، ازم استتت تضتتادل بتتین ر تتد رویشتتی و زایشتتی  
وجود دا ته با د. ایتن تضتادل بتا حفتظ نستلت التحی  بترب بته چتوب توستط هتر ،            

زنتده ر تد  هتری دا تته و بترای انجتام ایتن ر تد بایستتی مقتدار            ود. چوب میحفظ 
زیادی از  یره پترورده ستا ته  تده توستط بترب را م ترف نمایتد م ترف ایتن  تیره           

یی کته  هتا دهتی  واهتد  تد. بتا حتاف  تا ه      پرورده باعث کتاهس ر تد بريهتا و میتوه    
تتوان نستلت بتاای بترب بته      متی ی ضتضین،  هتا بیس از حتد چتوبی  تده انتد و  تا ه     
 (.   ۹۳2۹ چوب را در در ت بر رار سا ت )الاد ی،

 

 
 ی متراکمهابرداشت زیتون در باغ -7شکل 

                                                 
9- Over the row harvester 
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 سازی زمین برای کاشت نهالآماده
يیاهتتان دیگتتر و یتتا ریشتت  در تتتان در زمینتتی کتته بتتاغ احتتدای  واهتتد  تتد، نلایتتد 

 ود بته طتوری کته   بایتد تستهی   ت    محت  احتدای بتاغ   .  لغی در زمین با ی مانتده با تد  
تر تتابی بستتیار  آبیتتاری . در تتت زیتتتون بتتهدر آیتتدرت تلتتت یتتا بتتا  تتی  م یتتم ب تتو

موجت  پوستیديی    بته نحتوی کته    يیترد متی  ترار   هتا و متورد حمغته  تار     بتوده حسا  
ی هتا آبمناست  بترای   زهکشتی  محت  احتدای بتاغ بایتد دارای      وند. بنابراین میریشه 

 ۹22)ا عمتز مناست   کانتالی بت   میتتوان ، منظتور بترای ایتن    با تد. سهحی و زیرستهحی  
ی اضتتافی بتته ستتمت ایتتن کانتتال هتتاتتتا آب کتترددر اطتتراف زمتتین ایجتتاد  ستتانتی متتتر(

ی متتر  ۳2تتا   02فاالتغه  بتا  منحرف  تده و زمتین تر تاب نشتود. همچنتین  تیارهایی       
ستهحی  تاک   آبتی   تود تتا از فرستایس     ایجتاد در سراستر بتاغ    عمود بتر  تی  زمتین   

 يردد.جغويیری 
، ستتانتی متتتر هستتتند ۱2ت ایتته در عمتتز کمتتتر از دارای ستتلیی کتته هتتادر زمتتین

 لتت  از کا تتت  ستتانتی متتتر ۹22تتتا  22یتتا زیتتر  تتکنی بتته عمتتز  انجتام  تتلم عمیتتز 
در عتین حتال پروفیت   تاک زراعتی بایتد        .(۹۳2۹)التاد ی،   نهال زیتون ضروری استت 

( تتا از  ۹۱۱۳و همکتاران،   1)ستایز  ستانتی متتر متورد آزمتایس  ترار بگیترد       ۹22تا عمتز  
 تلم عمیتز باعتث     ی آهکتی و ملتر بترای ریشته زیتتون عتاری با تد.       هتا ایهوجود 

بته نحتو بهتتری در     تده و متواد تتاایی را در     هتا بهلود هوارستانی و ستا تمان  اکدانته   
 (.۹۳۱2دهد. )سین پور و همکاران، میدستر  در ت  رار 

 

 کاشت نهال
استتا  بتترای کا تتت نهتتال، ابتتتدا محتت  کا تتت در تتتان در زمتتین متتورد نظتتر بتتر 

ی تضیتین  تده،   هتا يتردد. ستپک در محت    متی طرش از پیس تضیین  ده، ع مت يتااری  
 تود. در  متی حفتر   توستط دستتگاه چالته کتن     متتر ستانتی  42ای با عتر  و عمتز   چاله

مضمتوا از چتوب بغتو      هتا . جتنک  تیم  (2)  تک     تود متی دا   چاله،  تیم  ترار داده   

                                                 
1- Sys 
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از  ی زیتتتون بایستتتیهتتاا  دارد. نهتتال هتتر و دو متتتر ارتفتت متتترستتانتی 6 بتتوده و حتتدود
از وضتضیتی کته در يغتدان  ترار      تتر عمیتز  متتر ستانتی  2حتدود  و  ده دا   يغدان  ار  

متاه و   04تتا   ۹2بتین   بهتتر استت   هتا د. ستن نهتال  ن، در دا   چاله  ترار داده  تو  نددا ت
یکی بتا نوارهتای پ ستت    ی تتر   تده  هتا نهتال  متر  با تد.   2/۹تا  2/۹ارتفا  آنها بین 
 تاک مناست     تود.  متی د. دا ت  چالته نیتز بتا  تاک مناستلی پتر        ن تو میبه  یم بسته 

بتترای زیتتتون،  تتاکی استتت کتته دارای بافتتت و ستتا تمان مهغتتوبی با تتد. بافتتت  تتاک  
بایستتی ریتز و نترم     هتا ی مستاوی از  تن، ای و ر  با تد و  اکدانته    هتا دارای  سمت

لیتتتر آب، چالتته آبیتتاری  ۹2د حتتدوبتتا  با تند تتتا  تتاک ب تتورت متلغلتت  درآیتتد. ستتپک 
) تک    (0227) تورای بتین المغغتی زیتتون،       ود تا ریشته نهتال بته  تاک بچستلد     می
2.) 

 

 
 کاشت نهال زیتون -۵شکل 
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 هرس درختان زیتون
تتتوانیم از دستتتگاه بردا تتت زیتتتون استتتفاده کنتتیم کتته در تتت در      متتیزمتتانی 

تتک تنته با تند و ارتفتا      چهارچوب مناس  با د. بسیار مهم استت کته در تتان زیتتون     
ی هتا متر با د تا ما تین بردا تت آستانتر استتفاده  تود و مقتدار میتوه        0/۹تا  ۹تنه بین 

و حجتم   يستترده میشتوند   زیادی در واحتد زمتان ریتزش کنتد. در تتان تتک تنته کمتتر        
 تود کته ازفلتا و نتور بهتور      متی تا  و مقدار برب آنها کمتر است. ایتن موضتو  باعتث    

 در بردا تت مکتانیزه   ود.  تک  ایتده آلتی کته بترای در تتان زیتتون       مناس  استفاده  ت 
  تود. متی مشتاهده   ۱ ود،  ک  يغتدانی آزاد استت کته نمونته آن در  تک       میپیشنهاد 

 (. 0220)توملزی،   ا ه االغی دا ته با د 4تا  ۳در ت نلاید بیس از 
 

 
 هرس گلدانی آزاد -۱شکل 

 
بیشتترین ضتتری  بتترب بتته    تک  يتترفتن کامتت  در تتت، هتتر  التتحی  و بضتد از  
کنتد ایتن   متی و همچنتین توزیتش نتور در دا ت  تتا  بهلتود پیتدا          واهیم دا تچوب را 

تتتر  تتود و همچنتتین بردا تتت را راحتتتمتتیحالتتت باعتتث افتتزایس کمتتی و کیفتتی میتتوه 
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متتتر مکضتت  با تتد، بردا تتت بتتا   42تتتا  ۳2و تتتی حجتتم تتتا  در تتت بتتین   کنتتد.متتی
متتر مکضت     22تتا   42هتد دا تت. حجتم تتا  بتین      ، نتتایج  توبی در پتی  وا   هاتکاننده
  ود:میاست. حجم تا  با استفاده از فرمول زیر محاسله   اب   لولهم 

 ارتفا  × 0) هر( × 3/11  = حجم
 

نشتان داده  تده استت. متوستط دو  هتر عمتود        ۹2ارتفا  و  هتر در تت در  تک     
محاستله  هتر، درنظتر    کنتیم(، بترای   متی )زمتانی کته از بتاا بته تتا  نگتاه        برهم در ت

 ود. اللته ستایر عوامت  ماننتد نتو  ر تم، زمتان بردا تت و  تدرت  تیکر هتم           میيرفته 
فتتا و، ) بنتتابراین، انتتدازه تتتا  یتتک مضیتتارمهم استتت از عوامتت  متتورر در رانتتدمان هستتتند.

02۹2.) 
 

 
 ارتفاع و قطر درخت -۹۳شکل 

 

 ارتفاع

 قطر

4 
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 گیرینتیجه
جتاد یتک بتاغ مکتانیزه زیتتون بایتد متد نظتر         بنابراین  رایط حتدا غی کته بترای ای        

  رار يیرد به  رش زیر است:

 درالد با د. 02 ی  زمین برای احدای باغ حداکرر  -۹

هتتای ستتهحی و زیتتر زمتتین احتتدای بتتاغ، تستتهی  يتتردد و دارای زهکتتس بتترای آب -0

 سهحی با د.

متتر و فاالتغه در تتان روی ردیتن      2 هتا )فاالتغه بتین ردیتن    های مستتهی  از طرش -۳

متتر( و   7یتا   6و فاالتغه در تتان روی ردیتن     هتا )فاالتغه بتین ردیتن    مربتش  متر(، 2

متتتر(  7یتتا  6و فاالتتغه در تتتان روی ردیتتن  هتتا)فاالتتغه بتتین ردیتتن مربتتش  میتتده

 برای ایجاد باغ استفاده  ود.

)وزن  ار امی برای کا تت انتلتاب  توند کته انتدازه میتوه آنهتا متوستط تتا در تت           -4

کمتتر از   د نیتاز بترای جتدا کتردن میتوه از دم آن     يرم(، نیتروی متور   4تا  0میوه بین 

نیتتوتن،  تتدرت ر تتد آنهتتا متوستتط، عتتادت ر تتدی در تتت عمتتودی و الگتتوی      6

رستتیدن میتتوه همزمتتان با تتد. در ایتتران، استتتفاده از ار تتام زرد، روتنتتی و آربتتیکن   

 يردد. توالیه می

در تتتان طتتوری هتتر   تتوند کتته ب تتورت تتتک تنتته بتتوده، ارتفتتا  تنتته آنهتتا بتتین  -2

 متر مکض  با د.  22تا  ۳2متر و حجم تا  آنها بین  0/۹-۹

 هکتتتار، 22 زیتتر باتتتات بتترای کتتارير، نیتتروی بتتودن ارزان بتته توجتته بتتا ایتتران، در -6

 تتا  ۹ هتر  بترای  بهوریکته . استت  الترفه  بته  مقترون  دستتی   ا ه تکاننده از استفاده

 22 بتین  باتتاتی  بترای  تنته  تکاننتده   ریتد . يتردد   ریتداری  دستتگاه  یتک  هکتار، 7

  .يرددمی توالیه ،(دستگاه یک هکتار، 62 تا 22 هر) هکتار 62 تا
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در بردا تتت  متتدیریت اولیتته در طراحتتی بتتاغ، بتترای جغتتويیری از مشتتک ت احتمتتالی -7

از آنجتتا کتته در حتتال حاضتتر، حتتز الزحمتت   آینتتده بستتیار مهتتم استتت.  مکتتانیزه در 

ستت، لتاا   کاريری در کشورمان نسلت به ستایر کشتورهای زیتتون  یتز دنیتا کمتتر ا      

انجام عمغیات ملتغتن توستط کتارير بترای باتتداران مقترون بته الترف استت. امتا           

طی چند سال آینتده، ایتن امتر ا ت تادی نلواهتد بتود. همچنتین بتدلی  بتاا بتودن           

کننتتديان زیتتتون کشتتورمان  تتدرت ر ابتتت بتتا     ی تولیتتد میتتوه، تولید هتتاهزینتته

 تولیدکننديان دنیا را نلواهند دا ت.
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