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 چکیده
 زمان و برداشت روش. است زیتون تولید عملیات از مرحله ترینمهم زیتون، روغن کیفیت روی مستقیم تاثیر دلیلهب زیتون، برداشت

 شهر در واقع ایرانیان، نوین مزرعه صنعت و کشت زیتون باغ در تحقیق این. هستند زیتون برداشت در موثر عامل دو برداشت،

 تکاننده از و شدند هرس مرکزی محور روشبه زیتون درختان تحقیق این در. گرفت انجام  گیالن، استان رودبار شهرستان منجیل

 استفاده روغنی و کنسروی مرحله دو در زیتون برداشت برای ایتالیا، کشور ساخت ،95 آ ام وی مدل و وردجیجلیو تجاری نام با تنه

 مرحله هر در برداشت نرخ و برداشت درصد های شاخص. بود( ثانیه 20 و 15 ،10 ،5) سطح چهار در تکاننده، وسیلههب لرزش زمان. شد

 در برداشت  نرخ و برداشت درصد مذکور، پروژه انجام از حاصل نتایج اساس بر. گردیدند محاسبه ،(روغنی و کنسروی) برداشت از

 زیتون برای برداشت درصد حداکثر. داشتند دار معنی اختالف یکدیگر با روغنی و کنسروی مرحله دو هر در لرزش، مختلف های زمان

 و 79/102 ترتیب،به روغنی، و کنسروی زیتون برای نیز برداشت نرخ بیشترین. آمد دستهب 86 و 64 ترتیب،به روغنی، و کنسروی

 . گردید تعیین ثانیه 10 زیتون، درختان لرزش زمان بهترین چنین،هم. شد گیری اندازه ساعت، در کیلوگرم 32/127

برداشت کنسروی تکاننده تنه، برداشت روغنی،هرس محور مرکزی، : کلیدی هایواژه

  مقدمه

 تروهی   قابر   افرزای   ایرران  در زیتون روغن مصرف ،2011 سال از

 مرورد  در مردم آگاه  سطح رفتن باال دلی هب افزای  این. است یافته

 2014 سال از که ی طور هب است زیتون روغن بفرد منحصر خصوصیات

 بروده  آن تولیر   میرزان  از بیشرتر  روغرن  این واردات میزان ،2016 تا

% 30 ح ود ایران در زیتون برداشت های هزینه(. 2017 ، ب  نام)است

 هرای  برنامره  بره  توهره  با که شود م  شام  را تولی  های هزینه ک  از

 افرزای   و باغرات  احر ا   زمینه در کشاورزی هیاد وزارت ای توسعه

(. 1394 یوسرف ، ) شر   خواهر   تش ی  آین ه در مشکالت این تولی ،

 نتیجره  در و تولیر   هزینه افزای  موهب برداشت، های هزینه افزای 

 موهرب  قیمرت،  افرزای   ایرن . شرود  م  زیتون روغن قیمت افزای 

 . است ش ه خاره  رقبای با داخ  کنن گان تولی  رقابت توان کاه 

 بررای  دنیرا،  خیرز  زیترون  منراط   محققران  تحقیقرات  اسرا   بر

 تنره،  تکاننر ه  درختران،  برین  متوسط فواص  با زیتون باغات برداشت

 ، ترومبزی ) شود ترویج بای  آن از استفاده و دارد باالی  کاری ظرفیت

 هرای تکاننر ه  همچنین(. 2008 همکاران، و  گارسیا کاسترو و 1990

 شر ن  هر ا  موهرب  که دارن  را لرزش هیت  چن  انتقال توانای  تنه

(. 2012 همکراران،  و  فرینلر  ) شرود  مر   درخرت  از میوه توهه قاب 

 درختران،  تنره  ارتفرا   بایست م  تنه، های تکانن ه باالی کارای  برای

 نرام،  ب ) باش  مکعب متر 50 تا 40 بین آنیا تاج حجم و متر 1 -2/1

 قر رت  و برداشرت  زمران  رقرم،  نرو   مانن  عوام  سایر البته(. 2007

 یک تاج ان ازه بنابراین،. هستن  ران مان در موثر عوام  از هم تکانن ه

 گیرییرای انر ازه بره  توهره  برا  نیرز  تراج  قطرر  و ارتفا . است معیارمیم

 (.2010 فائو،) شود تعیین بای  م یریت  مالحظات و فیزیولوژی

 سرطح  زیترون،  محصول در وری بیره باالترین آوردن ب ست برای

 هرب   مق ار تا باش  داشته بای  را مق ار باالترین سال طول در برگ

 و سروالگویرادو ) شرود  همر   هرا  میروه  در و یابر   افزای  غبای  مواد

 هزینره  باشر ،  براالتر  درخت در میوه تولی  چه هر(. 2016 ، همکاران

 هرر  برداشرت  برای نیاز مورد زمان چون کن  م  پی ا کاه  برداشت

( هرر  ) درختران  سرالیانه  آرایر  . اسرت  ثابت ماشین توسط درخت

 و تنره  تکاننر ه  برداشرت  رانر مان  روی بر متوسط، و سبک صورت هب

 نشران  ،(2002) همکراران  و ترومبزی . دارد زیرادی  تراثیر  آن افزای 

 در متوسرط،  ان ازه با زیتون درختان برداشت در تنه تکانن ه که دادن 

 و اسرت  مروثر  روغرن،  کیفیرت  و کمیرت  نظر از آل ای ه برداشت زمان

 کراه   میروه،  انر ازه  برودن  بزرگترر  دلی  هب سنگین و متوسط هر 

 برداشرت  بره  فرورفتگ ، درهم ب ون هاشاخه منظم توزی  و تاج حجم

 .کنن  م  کمک مکانیک 

 توانر   مر   درخرت  تربیرت  زمران  در کره  اصل  تنه با شاخه زاویه

 کره  طروری  هبر . اسرت  مروثر  ماشرین  برداشت ران مان در شود، کنترل

 نشران  مطالعره  یرک  در( 2010) گرویلن  هیومنز و کوبو مونوز پاستور

 برا  هرای   شاخه دادن تکان زمان در زیتون، برداشت ران مان که دادن 
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 بره  نسربت  درص  16 عمودی، اصل  شاخه با درهه 48 از کمتر زاویه

 زمران  چنرین هرم . یابر   مر   افرزای   بیشرتر  زاویه با دیگر هایشاخه

 روی برر  ماشرین،  توسرط  شراخه  دادن تکران  تکررار  تع اد و برداشت

 همکراران  و رولر ان  بالنکرو  تحقیر   در. دارد تراثیر  برداشرت  ران مان

 متروال   تکان دو از استفاده برداشت، فص  اواسط و ابت ا در ،(2009)

 مسرتمر  تکران  یرک  به نسبت را بیشتری های میوه( ثانیه 10+  10)

 فصر   انتیرای  در وهرود  ایرن  برا . کررد  م  ه ا درخت از ،(ثانیه 20)

 در. نبرود  مروثر  میوه کردن ه ا ران مان بر دادن تکان تکرار برداشت،

 میانگین، طورهب ثانیه 3/13 م ت به دادن تکان برداشت، فص  ابت ای

 در. برود  نیراز  مرورد  درص ، 90 برداشت ران مان یک به رسی ن برای

 .کن  م  پی ا کاه  ثانیه 1/2 زمان این برداشت، فص  انتیای

 ماشین کارای  در نیز تکانن ه فرکانس دادن، تکان زمان بر عالوه

 مقر ار  ،(2015) همکراران  و  لئرون  مطالعره  در. اسرت  موثر برداشت

 ارقرام  بررای  میروه،  برداشرت  درصر   بیشرترین  در تکاننر ه،  فرکانس

 بررای  و هرترز  23  3لچینرو  رقم برای هرتز، 25 2پیچولین و 1فرانتویو

 در میروه  برداشرت  درصر   نمودار. بود هرتز 27 4ملف  دی سیما رقم

. برروددایررره  نرریم منحنرر  یررک صررورتهبرر دادن، تکرران زمرران مقابرر 

 8 ملفر   دی سیما و فرانتویو ارقام برای دادن تکان زمان ترین مناسب

 تحقیر ،  این محققان. بود ثانیه 6 پیچولین و لچینو ارقام برای و ثانیه

 و مکرانیک   ویژگییرای  توسرعه  درخت، دادن تکان شرایط بیبود برای

 و سروالگویرادو  چنرین هرم . دانسرتن   ضرروری  را تکانن ه هی رولیک 

 افرزای   در موثر لرزش پارامترهای تعیین ه ف با ،(2016) همکاران

 کنارگبر کنن هبرداشت از استفاده با زیتون، مکانیک  برداشت ران مان

 زننر ه  ضربه هایمیله دانسیته و دامنه فرکانس، م اوم، هانب  چتر با

 ایرن  نترایج . گرفتنر   انر ازه  را ماشرین  زمین روی پیشروی سرعت و

 رانر مان  برر  پیشروی سرعت و فرکانس و دامنه که داد نشان تحقی 

 برداشرت  رانر مان  برر  داریمعنر   تراثیر  میله تراکم. موثرن  برداشت

 برر  میلره  عر د  12 با. داد م  افزای  را ضایعات مق ار اگرچه ن اشت

 رانر مان  ثانیره،  28 زمران  مر ت   در دامنه، متر 17/0 و استوانه روی

 . آم  دستهب درص  3/77 برداشت

 رقررم زیتررون تحقیقرر  ،در(2012) همکرراران و کاستروگارسرریا

 و دسرت  بوسریله  اسراانیا  هنرو   در کنسررو،  تییه برای را 5مانزانیال

 گردیر   مشرص   آنیا تحقی  نتایج طب  بر.کردن  برداشت تنه شیکر

 درصر   و نمروده  وارد میوه به کم  بسیار خسارت دست  برداشت که

 پرایین  آن برداشرت  وری بیرره  امرا  ،% 93 حر ود  روش این برداشت

 مقابر   در. برود ( روز در کرارگر  نفرر  هرر  ازاء به کیلوگرم 250-200)

 آن برداشرت  رانر مان  ،% 80 -%  85 ح ود تنه شیکر برداشت درص 

 .بود روز در کیلوگرم 13440 برابر و بیشتر خیل 

                                                           
1
 Frantoio 

2
 Picholine 

3
 Leccino 

4
 Cima di Melfi 

5
 Manzanilla 

 دسرتگاه  برداشرت  رانر مان  بررسر   مبکور، پروژه انجام از ه ف

 محرور  روشبره  شر ه  هرر   زیترون  درختان برداشت در تنه تکانن ه

 برداشرت  زمران  در درخت دادن تکان زمان ترین مناسب. بود مرکزی

 .ش  محاسبه نیز

   ها روش و مواد -1

 ایرانیران،  نروین  مزرعره  صنعت و کشت زیتون باغ در تحقی  این

 باغ. گرفت انجام گیالن، استان رودبار شیرستان منجی  شیر در واق 

 و ایرانر   برترر  ارقرام  کشرت،  زیرر  سطح هکتار 500 داشتن با مبکور

 کشرور  در زیترون  باغات بزرگترین از یک  ساله، 45 ق مت و خاره 

 زرد رقرم  و سراله  20 تحقیر ،  در اسرتفاده  مرورد  درختران . باش  م 

 تولیر  . داراسرت  ایرران  در را کشت زیر سطح باالترین رقم این. بودن 

 کره  آنجرای   از. اسرت  آور سرال  و بروده  براالی   ح  در نیز آن محصول

 منظروره  دو صرورت بره  آن محصرول  و است باال رقم این روغن کیفیت

 هرای اسرتان  بره  زیترون  توسرعه  طرر   در باش ، م  بازار به ارایه قاب 

 محصرول  هرا،  استان از بسیاری در و است ش ه معرف  کشور، مصتلف

 همکراران،  و مزینران  حسرین   ) است نموده تولی  کیفیت  با و مناسب

1392 .) 

 تجراری  نرام  برا  تنره  تکاننر ه  از زیترون،  هرای  میوه برداشت برای

 استفاده است، ایتالیا کشور ساخت که 95 آ ام وی م ل ،6وردهیجلیو

 در آن فنر   مشصصرات  و 1 شرک   در تکاننر ه  شرماتیک  تصویر. ش 

 نقطره  سره  اتصرال بره  دسرتگاه  ایرن . اسرت  ش ه داده نشان ،2 ه ول

 یرک  دارای. شود م  سوار بصار اسب 110 باالی ق رت با های  تراکتور

 و  کنر  مر   کرار  تراکتور هی رولیک سیستم وسیلههب که باش  م  بازو

در انتیای این بازو، دو فرک قررار دارد   . ددار عمودی و دوران  حرکت

گیررد.   شود و آن را در برمر   زدیک م که از دو طرف به تنه درخت ن

 حرکرت  میرزان  تنه، لرزش زمان م ت دور، راه از کنترل دستگاه یک

 برا  ساله 20 زیتون درختان. کرد م  تنظیم را بازوها عمودی و دوران 

 اهازه درختان، و ها ردیف بین فاصله این  که بودن  8×6 کاشت فاصله

 تکانن ه ،2 شک . کرد م  فراهم درختان بین زدن دور و تراکتور مانور

 ده  م  نشان زیتون برداشت حال در را تنه

 ،94 سرال  مراه  بیمرن  در زیترون،  برداشت ران مان افزای  برای

 ترا  درختران  تربیت شک . ش ن  هر  مرکزی محور روشبه درختان

 درختران،  سرن  بودن باال دلی هب البته. بود گل ان  پروژه، اهرای زمان

 مشصصرات  1 هر ول . نبرود  تغییرر  قابر   آنیرا  از برخ  در تنه ارتفا 

 ،95 سرال . ده  م  نشان هر  انجام از پس را آزمای  مورد درختان

 محصرول  تولیر   میرزان  کره  آنجای  از. بود زیتون درختان نیاور سال

 تکاننر ه  برا  برداشت دارد، برداشت ماشین کارای  روی مستقیم تاثیر

 .ش  انجام 96 سال در تنه

 

                                                           
6
 Verdegiglio 
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 تکاننده تنه، سوار بر اتصال سه نقطه تراکتورواره طرح -1شکل 

 آزمایش مورد زیتون درختان مشخصات -1 جدول

 (اصله)درختان  تعداد 24

 درختان محصول متوسط 25

 کیلوگرم()

67/0  متر() تنه قطر متوسط 

82/0  متر() تنه ارتفاع متوسط 

42/4  متر() درختان ارتفاع متوسط 

04/37  درختان تاج حجم متوسط 

 مترمکعب()

 

 محاسبه ش  ،1حجم تاج درختان زیتون، با استفاده از رابطه 

 (.2010)فائو، 

(1)                                     3.14×D
^
2×H /4  =V 

 :رابطه این در که

V= متر مکعب( حجم تاج درخت(، 

D = و )متر( قطر تاج 

H = است. )متر( ارتفا  تاج 

ت  از برای محاسبه قطر، متوسط دو قطر عمود بر هم درخت وق

   .شود م  گرفته نظر درباال به تاج درخت نگاه شود، 

 ،(1363) منصروری  میرر  وسریله هب ش ه انجام تحقیقات طب  بر

 زمران   کنسرو، تییه برای زرد رقم زیتون برداشت زمان بیترین

 تغییرر  ایرن . ب هنر   رنر   تغییر زرد به سبز از هامیوه که است

 اتفرا   مراه  میرر  اواسرط  در تحقیر   انجام زمان در هامیوه رن 

 میرمراه  20 تراری   در کنسرروی  زیترون  برداشت عملیات. افتاد

 .ش  انجام

 روغرن،  استحصرال  بررای  زیتون میوه برداشت زمان بیترین

 رنر   بره  هسرته  مترری میل  دو تا میوه گوشت که است زمان 

 زمران  در(. 1395 همکراران،  و پرور سریف ) باش  درآم ه ارغوان 

 ماه آباندوم نیمه در زرد رقم  میوه رن  تغییر این تحقی ، انجام

 ماهآبان 17 تاری  در روغن  زیتون برداشت عملیات. افتاد اتفا 

 .گردی  انجام
 

 میوه برداشت درصد -2-1

 های میوه ک  به لرزش، زمان هر در ش ه برداشت میوه مق ار

 زمران  در. گوینر  مر   برداشرت  درص  را درخت روی بر موهود

 برداشرت،  زمان هر های میوه روغن ، و کنسروی زیتون برداشت

 هرای میروه  برداشرت،  عم  اتمام از پس. ش  توزین و آوریهم 

 در. گردیر   برداشرت  دسرت   وسریله بره  درختران  روی مان هباق 

 ،2 رابطه از استفاده با تیمار هر برای میوه برداشت درص  نیایت

 (.2015 همکاران، و لئون) گردی  تعیین و محاسبه

(2)                                       Wr /(Wr + Wu)×100  =Pr 

 :رابطه این در که

 Pr =  ش ه برداشت های میوه درص،   

Wr = و ماشین  وسیلهبه ش ه برداشت های میوه وزن 

Wu = است. دست  وسیلهبه ش ه برداشت های میوه وزن 
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 برداشت نرخ -2-2

 یرک  توسرط  ش ه برداشت میوه مق اردر هر روش برداشت، 

  آب ین) گوین  م  روش آن برداشت نرخ را ساعت یک در کارگر،

 تکاننر ه  توسط برداشت عملیات انجام برای(. 2006 همکاران، و

 و دور راه از کنتررل  دسرتگاه  اپراترور  رانن ه،) کارگر نفر سه تنه،

 در. برود موردنیراز  ( زیران از کردنهم  و پص  برای الزم کارگر

 تقسریم  و توزین ش ه برداشت های میوه کلیه برداشت، زمان هر

 کرارگر  یرک  توسرط  شر ه  برداشرت  میروه  مق ار تا ش ن  سه بر

 برداشرت  نررخ  محاسربه  بررای  3 رابطه از ساس. گردد محاسبه

 .گردی  استفاده

 (3)                                                     Wf /Th =Rh 

 :رابطه این در که

 Rh = کیلوگرم در ساعت( نرخ برداشت(،  

Wf = و )کیلوگرم( ش ه برداشت های میوه وزن 

Th = است. )ساعت( زمان مورد نیاز برای برداشت 

 

 
 تکاننده تنه در حال برداشت زیتون -2شکل 

 تنه تکاننده فنی مشخصات -2 جدول

 وردجیجلیو نام تجاری

 95وی ام آ  مدل

  4200-5200 )میلیمتر( میزان جابجایی افقی

 میزان جابجایی عمودی

 )میلیمتر(

3000-0  

 50-450 )میلیمتر( میزان جابجایی فک

 944 )کیلوگرم( وزن کل

 210 )کیلوگرم( وزن قابل تحمل فک

 نتایج و بحث -3

 برداشت کنسروی  -3-1

 درصد برداشت  -3-1-1

مشرراه ه  3نترایج تجزیره واریرانس درصر  برداشرت، در هر ول       

% 1میروه زیترون در سرطح    شود. زمان برداشت بر درص  برداشت  م 

      دار داشت.  تاثیر معن 
 

  برداشت نرخ و برداشت درصد واریانس تجزیه -3 جدول

 منبع تغییرات
درجه 

 آزادی

 MSمیانگین مربعات 

 نرخ برداشت درصد برداشت  

 ns42/0 ns46/13 2 تکرار

 38/327** 53/122** 3 زمان برداشت

 68/4 22/7 6 خطا

 32/2 90/4  ضریب تغییرات

  01/0و   05/0  نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در سطحترتیب به *،**

ns  است. عدم وجود اختالف معنی دارو 

 ای دامنره  چنر   آزمون روش به میانگین، مقایسه نتایج اسا  بر

 برداشرت  زمران  شود، م  مشاه ه 4 ه ول در که% 5 سطح در دانکن

 شراخ   این مق ار بیشترین ،64 برداشت درص  میانگین با ثانیه 20

 ،29 برداشرت  درصر   میرانگین  برا  ثانیره  5 برداشت زمان و داشت را

 برداشت درص . داد اختصاص خودبه را برداشت درص  مق ار کمترین

 . داشتن  قرار آماری گروه یک در ثانیه 20 و 15 ،10 های زمان

  برداشت نرخ و برداشت درصد میانگین مقایسه -4 جدول

 زمان

 (ثانیه)برداشت

)کیلوگرم بر  برداشت نرخ برداشت درصد

 ساعت(

5 b00/29 c39/78 

10 a33/63 b56/93 

15 a66/62 b56/93 

20 a00/64 a79/102 

 با اعداد ستون هر در و اند شده مقایسه یکدیگر با% 5 سطح در ها میانگین

 .باشند نمی دار معنی اختالف دارای مشابه حرف یک حداقل

 ب سرت  درصر   64 کنسرروی،  مرحله در برداشت درص  ح اکثر

 درصر   مشرابه  تنره،  تکاننر ه  برا  کنسروی زیتون برداشت درص . آم 

 بررای  مقر ار  ایرن  و( 1393 یوسرف ، ) برود  شاخه تکانن ه با برداشت

 انجرام  مرکرزی  محرور  هر  لبا. باش  نم  قبول قاب  زیتون باغ اران

 میروه  برداشرت  درصر   روی برر  تراثیری  زیتون، درختان روی بر ش ه

 آن ساختمان و درخت هر  که آنجای  از. ن اشت تنه تکانن ه توسط

 کننرر  مرر  بررازی مکررانیک  برداشررت رانرر مان در میمرر  نقرر 

 ترراج حجررم متوسررط کرره ایررن و( 2014 همکرراران، و کاستروگارسرریا)

 تروان مر   بنرابراین  برود  مترمکعرب  088/37 تحقی ، این در درختان

 عرر   بایر   کنسروی زیتون مکانیک  برداشت برای که گرفت نتیجه

 مطالعره  در چره  چنران . کررد  کمترر  را تراج  حجم و هانب  های شاخه

 در درصرر  70 برراالی برداشررت درصرر  ،(2015) همکرراران و هیمنررز
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 درختران  بررای  تنره  تکانن ه توسط کنسروی زیتون مکانیک  برداشت

 . آم  دستهب مکعب متر 23 تا 19 بین تاج حجم با زیتون

 نیرروی  دارای و انر   نرسری ه  کامر   کنسرروی  زیترون  هرای  میوه

 برداشرت . هسرتن   دیر ن  ضرربه  مستع  و باال  دم از میوه ه اکنن ه

 و برداشرت  رانر مان  برودن  پرایین  دلیر  هب کنسروی زیتون مکانیک 

 نیسرت  معمرول  عملیرات  یرک  برداشرت،  حین هامیوه دی ن خسارت

 (. 2006 فرگوسن،)

 نرو  بره  بسرته  آن، دم از میروه  کرردن  هر ا  برای موردنیاز نیروی

 الیره  ایجاد به منجر که های  فراین  شرو  از قب . است متفاوت واریته

 نیرروی  میزان ،(کنسروی برداشت مرحله در) شود م  میوه در سواگر

 دوره اواسررط در. اسررت نیرروتن 6 حرر ود میرروه، برداشررت برررای الزم

 مرحلره  در سراس  و نیروتن  4-5/4 حر ود  برداشت نیروی رسی گ ،

 همکاران، و پور سیف) رس  م  نیوتن 3 از کمتر به رسی گ ، پیشرفته

 مرحلره  در میروه  کرردن  ه ا برای نیاز مورد نیروی ،بنابراین(. 1395

 روغنر   برداشرت  مرحله در نیرو این مق ار برابر دو کنسروی برداشت

 .است

 خیز زیتون کشورهای برخ  در کنسروی زیتون مکانیک  برداشت

 حرال  در کشرورها  این. شود م  انجام اسرایی  و اساانیا آمریکا، مانن 

 زیترون  برداشت برای اقتصادی و مکانیک  روش یک معرف  و بررس 

 دیگرر  در بنرابراین (. 2014 همکراران،  و زیاروری ) هسرتن   کنسروی

 یرک  کنسرروی  زیتون مکانیک  برداشت هم هیان خیز زیتون مناط 

 حر  راهبره  زمینره  این در تحقی  و بررس  و شود م  محسو  مشک 

 کننر ه  سست) میوه ریزش هن ه مواد از استفاده .است نرسی ه قاطع 

 درصر   افزای  برای پیشنیادی های گزینه از یک  توان  م  ،(میوه دم

 مرواد  ایرن  مان گاری خصوص در البته .باش  کنسروی زیتون برداشت

 .گیرد صورت تری هام  تحقیقات است الزم میوه، در

 برداشت نرخ -3-1-2
. شود م  مشاه ه 3 ه ول در برداشت، نرخ واریانس تجزیه نتایج

 دارمعن  تاثیر% 1 سطح در زیتون میوه برداشت نرخ بر برداشت زمان

 در کیلوگرم 79/102 با ثانیه، 20 زمان در برداشت نرخ. داشت

 کیلوگرم 39/78 با نیز ثانیه 5 زمان. داشت را مق ار بیشترین ساعت،

 10 برداشت نرخ. داد نشان را برداشت نرخ مق ار کمترین ساعت، در

 کال  یک در ساعت در کیلوگرم 20/97 و 56/93 با نیز ثانیه 15 و

 (.4 ه ول) داشتن  قرار آماری

 کارگر توسط کنسروی، مرحله در زرد رقم زیتون برداشت نرخ

 تکانن ه توسط و 97/40 تراکتوری شاخه تکانن ه توسط ،66/14

 از(. 1393 یوسف ،) بود ساعت در کیلوگرم 15/63 دست  شاخه

 7 ثانیه، 20 برداشت زمان در تنه تکانن ه برداشت نرخ که آنجای 

 شاخه تکانن ه برداشت نرخ برابر 6/1 دست، با برداشت نرخ  برابر

 بنابراین بود، تراکتوری شاخه تکانن ه برداشت نرخ برابر 5/2 و دست 

 زیتون برداشت برای مناسب  گزینه برداشت، درص  افزای  صورت در

   .است

 روغنی برداشت -3-2

 برداشت درصد -3-2-1
 ه ول در روغن ، مرحله در برداشت درص  واریانس تجزیه نتایج 

 در زیتون میوه برداشت درص  بر برداشت زمان. شود م  مشاه ه 5

 زمان در روغن  زیتون برداشت درص . داشت دارمعن  تاثیر% 1 سطح

 سایر بین در را مق ار کمترین و بود درص  66/55 ثانیه، 5 برداشت

 20 و 15 ،10 های زمان برداشت درص . دارا بود برداشت هایزمان

 قرار آماری گروه یک در و بود درص  86 و 85 ،85 ترتیببه ثانیه،

 (.6 ه ول) داشتن 

 برداشت نرخ و برداشت درصد واریانس تجزیه -5 جدول

 MSمیانگین مربعات  درجه آزادی منبع تغییرات

درصد   

 برداشت

 نرخ برداشت

 ns25/3 ns03/47 2 تکرار

 59/354** 55/665** 3 زمان برداشت

 10/7 13/5 6 خطا

 29/2 90/2  ضریب تغییرات

 و 01/0و   05/0نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در سطح  ترتیببه *،**
ns  است. عدم وجود اختالف معنی دار 

 

 مرورد  نیروی و است رسی ه میوه روغن ، زیتون برداشت زمان در

 برداشرت  زمران  از کمترر  بسریار  آن دم از میروه  کردن ه ا برای نیاز

 بالنکرو . شرود  مر   ه ا آن دم از تر راحت میوه بنابراین است کنسروی

 تنره،  تکانن ه با روغن  زیتون برداشت در ،(2009) همکاران و رول ان

 90 براالی  برداشرت  درصر   به ثانیه 3/13 برداشت زمان از استفاده با

 .    یافتن  دست

 کشرت  زیرر  سطح با زیتون باغات برای درص  85 برداشت درص 

 زیررا  شود م  بین  پی  قبول قاب  نزدیک ای آین ه در هکتار، 5 باالی

 آنیرا  دسرتمزد  پرداخرت  چنرین هرم  و کرارگر  تامین زمان، گبشت با

 میروه  برداشت کارگر، وهود فر  با دیگر طرف از. بود خواه  مشک 

 برای زیتون مناسب برداشت زمان.  ش  نصواه  انجام ای هآل زمان در

 و مقر ار  زمران  ایرن  در. است آن آل ای ه رسی گ  زمان روغن، تولی 

 اکیس،سر کریست) باشر   مر   خرود  سرطح  براالترین  در روغرن  کیفیت

 میروه  برداشرت  در چره  هرر  بعر   به زیتون رسی گ  تاری  از(. 2000

 تقلیر   آن کیفیرت  اسی یته، میزان افزای  اثر بر گیرد، صورت تاخیر

 کاسرته  نیرز  میروه  وزن از رطوبرت،  کراه   اثرر  در چنینهم. یاب  م 

 معرامالت  دنیرا،  خیرز  زیترون  مناط  تمام در ،حاضر حال در .شود م 

 ما کشور در. شود م  انجام حس  ارزیاب  نتایج اسا  بر زیتون روغن

 های ویژگ . شود نم  گرفته نظر در موثر شاخ  عنوانهب ارزیاب  این

 را خرود  آل ایر ه  سرطح  برداشرت،  بیینره  زمان در زیتون روغن حس 

 زیترون  روغن فروش و خری  و گباری ارزش اگر هم ما کشور در. دارد

 سرود  کسب برای زیتون باغ اران باش ، حس  ارزیاب  نتایج اسا  بر
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 در زیتون روغن  میوه برداشت برای الزم زمینه باالتر، درآم  و بیشتر

 با فقط بزرگ باغات در میم این که کرد خواهن  فراهم را بیینه زمان

 .است پبیر امکان میوه ماشین  برداشت

 

  برداشت نرخ و برداشت درصد میانگین مقایسه -6جدول 

 برداشت زمان

 (ثانیه)

 درصد

 برداشت

)کیلوگرم بر  برداشت نرخ

 ساعت(

5 b66/55 c21/101 

10 a00/85 b02/117 

15 a34/85 b58/118 

20 a00/86 a32/127 

 با اعداد ستون هر در و اند شده مقایسه یکدیگر با% 5 سطح در ها میانگین

 .باشند نمی دار معنی اختالف دارای مشابه حرف یک حداقل

 برداشت نرخ -3-2-2
 7 ه ول در روغن ، مرحله در برداشت نرخ واریانس تجزیه نتایج

 سرطح  در زیتون میوه برداشت نرخ بر برداشت زمان. شود م  مشاه ه

 برداشت زمان در روغن  زیتون برداشت نرخ. داشت دارمعن  تاثیر% 1

 برین  در را مقر ار  کمترین و بود ساعت در کیلوگرم 21/101 ثانیه، 5

 ،ثانیه 15 و 10 های زمان برداشت نرخ. داشت برداشت هایزمان سایر

 گرروه  یک در و بود ساعت در کیلوگرم 58/118 و 02/117 ترتیب به

 32/127 برا  نیرز  ثانیره  20 زمران  برداشرت  نررخ . داشتن  قرار آماری

 (.8 ه ول) داشت را مق ار بیشترین ساعت، در کیلوگرم

 دسرت،  توسرط  روغنر   مرحلره  در زرد رقرم  زیتون برداشت نرخ

 نترایج  اسرا   برر (. 1390 یوسرف ، ) برود  ساعت در کیلوگرم 69/15

 در کرارگر،  یرک  برابرر  8 از بی  توان  م  تنه تکانن ه مبکور، تحقی 

 کشرت  زیرر  سرطح  برا  زیتون باغات در. کن  برداشت میوه ساعت یک

 از اسرتفاده  برا  قبرول،  قاب  برداشت درص به توهه با هکتار، 10 باالی

 هزینه با و مناسب زمان در را روغن  زیتون میوه توان م  دستگاه این

 . کرد برداشت کم

، به ترتیب برداشت نرخ و برداشت درص  تغییر نحوه 3 شک 

 حین در تنه تکانن ه لرزش مصتلف های زمان در توسط ستون و خط،

 های زمان برداشت درص . ده  م  نشان را روغن  زیتون میوه برداشت

 دیگر طرف از. ن ارن  هم با توهی  قاب  تفاوت ثانیه 20 و 15 ،10

 اینکهبه توهه با. دارد کم  افزای  مح وده، در نیز میوه برداشت نرخ

 چنینهم و شود مصرف بای  بیشتری انرژی لرزش، زمان افزای  با

 بینن ، م  آسیبهم ها میوه و ریزد م  درخت از بیشتری برگ میزان

 برداشت برای تنه تکانن ه لرزش برای زمان ترین مناسب ،بنابراین

 . باش  م  ثانیه 10 روغن ، زیتون

 

 زمان)ثانیه(

 هایزمان در برداشت نرخ و برداشت درصد نغییر نحوه -3 شکل

 مختلف

 نهایی گیرینتیجه -4

 بره  زیترون  درختران  اینکره  وهود با کنسروی، برداشت مرحله در

 4 در تنره  تکاننر ه  از اسرتفاده  بودن ، ش ه هر  مرکزی محور روش

 قبررول  قابرر  برداشررت درصرر  ثانیرره، 20 و 15 ،10 ،5 لرررزش زمران 

 . ن اشت

 در کنسروی، زیتون برداشت مرحله در تنه، تکانن ه برداشت نرخ

 نررخ  برابرر  7 و سراعت  در کیلروگرم  79/102 ثانیره،  20 لرزش زمان

 .بود دست با برداشت

-زمران  در تنه تکانن ه برداشت درص  روغن ، برداشت مرحله در

 بود درص  86 و 34/85 ،85 ترتیببه ثانیه، 20 و 15 ،10 لرزش های

 . است قبول قاب  هکتار 5 باالی زیتون های باغ برداشت برای که

 در روغنر ،  زیترون  برداشرت  مرحله در تنه، تکانن ه برداشت نرخ

 نررخ  برابرر  8 و سراعت  در کیلروگرم  32/127 ثانیره،  20 لرزش زمان

 .بود دست با برداشت

 تحقیقرراتبرره نیرراز کنسررروی، مرحلرره در زیتررون برداشررت برررای

 آنیرا  دهنر ه  تکران  سرامانه  و درختران  تراج  حجرم  مرورد  در بیشتری

 .باش  م 

 مرکررزی محررور هررر  انجررام روغنرر ، زیتررون برداشررت برررای

 مناسب نشود، مکعب متر 40 از بیشتر درختان، تاج حجم که طوری هب

 .است

 نررخ  و برداشرت  درصر   هرای  شراخ   از حاص  نتایجبه توهه با

 اسرتفاده  با روغن  زیتون برداشت برای ثانیه 10 لرزش زمان برداشت

 .گردد م  توصیه تنه تکانن ه از
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Abstract 

Olive harvesting is the most important step in olive cultivation because of its direct impact on the quality of 

olive oil. Harvesting method and harvesting time are two effective factors in harvesting olive. This research 

was carried out in the olive orchard of Mazrae Novin Iranian Agro-Industry Farm, located in the cities; 

Manjil & Roudbar in Guilan province, Iran. In this research, olive trees were pruned in the central leader 

method. An Italian Verdegiglio VMA 95 trunk shaker was used to harvest the olive fruit for both table olives 

and oil olives stages. Vibration times by the shaker were at four levels (5, 10, 15 and 20 seconds). The 

percentage of the harvest and the harvesting rate, in each stage of the harvest (table and oil olives) were 

calculated. Based on the results of the project, the percentage of the fruit harvest and the harvesting rate in 

vibration times were significantly different in each stage of the harvest (table and oil olives). The maximum 

percentage of the fruit harvest for table and oil olives were 64 and 86, respectively. The highest harvesting 

rate for table and oil olives were 102.79 and 127.32 kg/h, respectively The best duration to shake the olive 

trees was found to be 10 seconds.  

Keywords: central leader pruning, trunk shaker, oil olive harvesting, table olives harvesting    

 

 


