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 سرآغاز

ا نام و يـاد خداونـد منـان آغـاز     واجب ديدم كه به منظور حسن مطلع، سرآغاز كتاب را ب

نمايم زيرا بهترين سرآغاز هر كتابي نام خالق زمان و مكان است پرورگار بي مانندي كه از 

يك جوهر، اين همه چيز را آفريده و بـا حكمـت اليـزال خـود بـه هـر چيـزي خـواص         

  مخصوص عطا فرمود كه با آن خواص از ديگر چيزها بازشناخته شود.

هاي دي را كه به من توفيق داد طي چند سال مطالعه و بررسي خوشهسپاس بيشمار خداون

آوري نمـايم. و  چند از خرمنهاي بزرگ علم و دانش در رشته زراعت و باغبـاني را جمـع  

پژوهان رشته كشاورزي و كشاورزان كشـور عزيـز خـود    اي كوچك به دانشبعنوان هديه

  يهنان واقع شود. متقديم كنم باشد كه اين خدمت ناچيز مورد قبول هم

باشـد و بشـر در   همتاي پروردگار دانا و توانا مـي از آنجائيكه علم كلي مخصوص ذات بي

مطالعات و كارهاي خود از لغزش و اشتباه مصون نيست لذا خوانندگان عزيز ايـن كتـاب،   

  اشتباهاتي كه نموده است خواهند بخشيد.  زمؤلف را ا
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 1 زيتون و اهميت آن

  مقدمه

وقتي خداوند در قرآن كريم آشكارا به زيتون قسم ياد مي كنـد و آنـرا نعمتـي از    

دارد كـه دربـاره زيتـون بيشـتر     نعمتهاي ارزشمند خود معرفي مي نمايد آيا جاي آن ن

  ؟انديشه كنيم

 
  

هنگامي كه قرآن كريم از خلقتي به نيكي ياد مي كند و بخصوص به آن قسم مـي  

باشد چـرا كـه سـخن    جاي ترديد ندارد كه اين خلقت بايد ارزشمند و گرانبها  ،خورد

  .ترديد ندارد خداوند است و جاي

رج شد، تحت كنترل كشاورزان تخمين دقيق زماني كه زيتون از حالت وحشي خا

اشـارات فراوانـي    .ن نيستقرارگرفت،ممك استفاده مورد باغية درآمد و به صورت ميو

سـرزمين   درباره اين گياه و توليد آن وجود دارد و فراواني ضـمني آن در  انجيلكه در 

اسـت،   ، كه هميشه زيتون براي اقتصاد ساكنين آن مهم بوده در سوريه اي و منطقه كنعان

  .شود كه سوريه محل تولد زيتون مي باشد گيري مي نتيجه

است زيتون، از درختـي خجسـته! دهـان را     چه نيكو مسواكي :(ص) اكرمپيامبر 

  .خوش بو مي كند، جرم دندان را مي برد و مسواك من و پيامبران پيشين است
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با روغن زيتون بدن را چرب كنيد و با آن خورش بسازيد چرا كـه   :امام علي (ع)

پاكي در آن نهفته شده و درآن بدان هنگام كه  .روغن نيكان و خورش برگزيدگان است

د و بدان هنگام كه روي مي كند بركت نهاده شده است و بـا وجـود آن هـيچ    پشت كن

  .بيماري اي زيان نمي زند

  .ز بدن دور مي كندزيتون بادها را ا :امام صادق(ع)

خوردن سويق با روغن زيتون گوشت مـي رويانـد، اسـتخوان را     :امام صادق (ع)

  .مي افزايدمي كند و بر توان جنسي استحكام مي بخشد، پوست را نازك 

اگر از بدن كسي از شما جـوش يـا آماسـه اي بيـرون زد، آن را      :امام صادق (ع)

  .ببندد و با روغن زيتون يا روغن حيواني درمان كند

  

  در جهان زيتون كشت تاريخچه 

ــاطق    ــوص من ــت مخص ــاهي اس ــون گي زيت

 3000گرمسيري و غير گرمسـيري در حـدود   

ب جنـو  ،يهدر سـور  مسـيح سال قبل از ميالد 

بـه رو   شـكل رو  .تركيه و فلسطين مي روييد

از نمادهـاي   در اورشليم نمايي از كوه زيتون

  دهد.مي را نشان مذهبي يهوديان و مسيحيان

درخت زيتون در نواحي مديترانه اي با آب و 

، رشـد و نمـو   دارد ماليمهواي معتدل كه زمستان 

هم اكنون كشت ايـن گيـاه در شـرق از     .مي نمايد

غربي هيماليا در پنجاب هند تا غرب در دامنه هاي 

نه هاي مراكش و سواحل اقيانوس اطلس و در كرا

، ايـن گيـاه اولـين بـار     درياي مديترانه رواج دارد



  
 

 

 

 3 زيتون و اهميت آن

ه و جنوب اروپا انتشـار يافتـه   توسط فنيقيها و سپس يوناني ها در اطراف درياي مديتران

درخت مقدس الهه ، بطوريكه ون از لحاظ ديني و مذهب مقدس استدرخت زيت .است

  .دت طوالني در آكروپليس قرار داشتم

در كتـاب   .مورد از زيتون نـام بـرده شـده اسـت     200همچنين در انجيل بيش از 

در  نآسماني قرآن مجيد نيز در سوره تين به درخت زيتون قسـم يـاد شـده و همچنـي    

 در آفريقـا ثابـت شـده اسـت كـه زيتـون در دوران       .آياتي ديگر نام برده شده اسـت 

پالئوليتيك هم وجود داشته است و خانواده زيتون از هزاره دوازدهـم قبـل از مـيالد و    

 در تاريخ ادب جهان نيز بزرگـاني  .از آن در آفريقا وجود داشته است حتي خيلي بيشتر

  .وده اند، آشيل از زيتون به نيكي ياد نم، سوفوكل، همرهمچون افالطون و ارسطو

، وي زيتون ون نمي ميرد، مگر آنكه او را بكشنداست درخت زيتكوكتو نيز معتقد 

ت كـه در  اس "مينرو  "ي مي داند كه از جنس درخت و تناسخي از روح الهه حرا شب

ميالدي مهاجران اسپانيايي زيتـون را   16در اوايل قرن  .غالب درخت حلول كرده است

بـه   .برزيل كاشتند آرژانتين، مكزيك و، مريكاي التين برده اند و در شيلي، كاليفرنيابه آ

 طور كلي مي توان گفت درخت زيتون در طـول سـاليان دراز در كرانـه هـاي دريـاي     

  .مديترانه رونق و رواج داشته است

اي پيچيـده شـده و در    اي از درخت زيتون است كه بدور حلقه تاج زيتون، شاخه

 آتـن  2004المپيـك  در  .شده اسـت  يونان به قهرمان اعطا مي المپيكهاي باستاني  بازي

شـاخه   .سنت اهداي تاج زيتون تجديد شد و به همراه مدال طال به قهرمانان اعطا شـد 

يونيسف،  .استفاده شده است صلحزيتون در پرچم سازمان ملل متحد نيز به عنوان نماد 

صندوق كمك به كودكان مستمند كه مقر آن در شهر واشـنگتن آمريكـا اسـت، بـرگ     

  .زيتون را بعنوان نماد خود برگزيده است
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  سازمان يونيسفآتن               - 2004المپيك سال           پرچم  پرچم سازمان ملل
 

اسـت و اگرچـه    حاضر اين ميوه گستردگي فراواني در جهان پيدا كـرده در عصر 

باشـد، ايـن    ناحيه مديترانه كه خواستگاه آن است همچنان توليد كننده عمده زيتون مي

است با  درخت اكنون در نواحي بسيار زيادي كه براي توزيع كنندگان اوليه آن ناشناخته

ديوارهـاي آجـري بلنـد محافظـت     يك درخت زيتون كه بـا   .گردد موفقيت كشت مي

مدت زمان كمي پس از كشـف   .شود شود در باغ فيزيك چلسي، لندن نگهداري مي مي

  .قاره آمريكا توسط ساكنين اسپانيايي به آنجا انتقال يافت

شود (گـاهي اوقـات    اين گياه در شيلي به فراواني سرزمين اصلي زيتون كشت مي

بدست آمـده از ميـوه آن كيفيتـي متوسـط     شود) درحاليكه روغن  تنه درخت قطور مي

درقـرن   .است نبودهموفق شيلي  اندازهبعد از آن، زيتون وارد كشور پرو شد اما به  .دارد

(مبلغان مذهبي يسوعي) آن را به مكزيـك بردنـد و توسـط همـين نماينـدگان در       17

ـ     نبود كاليفرنيا كاشته شد كه در آنجا براثر  ون مـديريت بـي دقـت فاتحـان انگلوساكس

در بـويژه  نيزبـه كشـت آن    آمريكـا  دراياالت جنوب شـرقي  .كشت آن متوقف گشت

بسياري از  اين گياه در .مبادرت شده است سي سي پي كاروليناي جنوبي، فلوريدا و مي

سـنتي سـازگاري نيافتـه    قي كشت شده كه به علت نـوع كشـت   كشورهاي نيمكره شر

  .است

شـناختند و در حـال    اوليه تـاريخ مـي  اآن را در دوران نسـبت در ايران و ارمنستان 

درخـت زيتـون بـه     .حاضر باغهاي زيتون بسيار زيادي در مصر عليا نيـز وجـود دارد  
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بـراي كشـاورزان   گياهـان وارداتـي   اسـت و يكـي از     كشاورزي چين نيز معرفي شده

كوينزلند داراي آب و هوايي بسيار مطلوب بـراي زيتـون    .محسوب مي شوداستراليايي 

جزيره مناطق ساحلي  در و .كند رشد مي وب استراليا نزديك آداليد شديداًناست، در ج

هاي جزايـر    همچنين زيتون با موفقيت در برخي قسمت .امكان پرورش اين گياه نيست

  .است شدهاستراليا كشت مهاجر نشين 

  

  تاريخچه زيتون در ايران

د موجود بـه  ، ولي از شواهمشخص نيست ن دقيق ورود زيتون به كشور كامالزما

در  .ال قبل در ايران انجام گرفتـه اسـت  س 2000، كشت زيتون در حدود نظر مي رسد

سال پـيش همزمـان بـا مهـاجرت      600منابع ديگر چنين آمده است كه اين گياه حدود 

ايـن در حـالي    .ب سوريه به منطقه رودبار وارد شدكرمانجي از حل هايگروهي از كرد

در  .وجود زيتون در طارم سخن گفتـه اسـت  خود از است كه ناصر خسرو در سفرنامه 

  .بودن آن اطالع دقيقي در دست نيستخصوص كشت آن توسط بشر يا وحشي 

و وجود پايـه هـاي خـودرو    

در كــوه هــاي درختــان كهنســال 

ــه    ــاي منطق ــل ه ــرس، جنگ زاگ

ــونك   ــه س ــويژه ناحي ــاري ب بختي

(نزديك لردگـان) و منطقـه زيتـي    

حمــد نزديــك شهســوار و ســيد م

در بسـياري از   .لردگان وجود دارد

اف بـم، در اسـتان   ، در اطـر بخصوص در منطقه محمد آباد مسكون دره هاي جبال بارز

و فسا و غار و كازرون در فارس، لرستان، ايالم، كهكيلويـه و بـوير    يبدكرمان اطراف م
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د و يـز احمد تا كرمانشاه، در خوزستان، اهواز، دزفـول، مسـجد سـليمان در رامهرمـز     

  .دارنددرختان كهنسال زيتون وجود

در علي آباد گرگان مشاهده گرديد ولي از نظر اقتصادي مركـز   ولين بار اين گياها

پايه و منفـرد در اسـتان   اين گياه به صورت .زيتون كاري كشور منطقه رود بار مي باشد

اياي ، سيستان و بلوچستان و فارس نيز مشاهده شده است و هم اكنون نيز بقهاي كرمان

  .ين قصر شيرين تا داراب وجود دارداين درخت در دامنه هاي زاگرس ب

در خصوص منشاء ورود اين گياه به كشور بعضي ها گفته اند درخـت زيتـون از   

تسـلط  سرزمين بين النهرين وارد كشور شده است و برخي ديگر ورود آن را در زمـان  

اي درخـت  خسـرو انوشـيروان بـر    در زمان پادشاه ساساني .يونانيان در ايران مي دانند

زيتون در خوزسـتان وجـود داشـته    در اين زمان  ، ظاهرازيتون عوارض وضع شده بود

  .است

ـ    ه خصـوص در  تا قبل از اشغال ايران توسط بيگانگان كشت زيتـون در كشـور ب

شمنان و حمله مغول ها بـه ايـران،   ، ولي بعد از تاخت و تاز داج داشتهورجنوب ايران 

  .ر به رودبار شده استكاري منحصزيتون  ظاهرا

  

  درخت زيتون در رودبار

 ،زبانان نواحي شمال سوريه و حلـب  كرمانچ درخت زيتون هم زمان با كوچاندن

ايـن اتفـاق    .به اين منطقه راه پيدا كرد

سـال پـيش    600در زمان شاه عبـاس،  

پيش از اين تصـور مـي شـد     .رخ داد

 800كشت زيتـون در رودبـار قـدمت    

ــازه ســاله دارد ــا ت ــرين كشــفيات  ام ت

شناسي در تپـه باسـتاني كلـورز     باستان
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آباد بيانگر اين است كه كشت زيتون در اين منطقه به بيش از دو هزار سال پـيش   رستم 

  .ناصر خسرو در سفرنامه خود از وجود زيتون در رودبار سخن گفته است .گردد باز مي

 

  گياهشناسي و خصوصيات فيزيولوژيكي زيتونمشخصات 

زيتون گياهي نيمه گرمسيري مي باشد و در مناطقي كه خطر يخبندان هاي شـديد  

هميشه سبز بوده درخت زيتون .مي گردد زمستانه وجود نداشته باشد اقدام به كاشت آن

در صورتي كه همـه سـاله بـرگ     ،سال يكبار خزان مي كنند 4تا  2و برگ هاي آن هر 

  .هاي جوان روي شاخه ظاهر مي گردند

داراي اليـاف فشـرده و همگـن     حذفو جال پذير   رخت زيتون مرغوبچوب د

و در صـنعت خراطـي و تهيـه و    بوده 

ــي و    ــايل تزئين ــياء و وس ــاخت اش س

 .روكشهاي گـران قيمـت كـاربرد دارد   

آن مرغوب، با دوام و از  همچنين زغال

راندمان حرارتي بااليي برخوردار مـي  

عمر درخت زيتون زياد و به چند  .باشد

  .رسد و حيات نسبتا جاودانه دارد قرن مي

  برگ

 .برگ ها سبز تيره متقابل و ابعاد آنها در واريته هاي مختلف متفـاوت مـي باشـد   

رنگ سـطح فوقـاني برگهـا سـبز تيـره و      

پوشيده از يك اليه بافت مومي و در سطح 

تحتاني كركهاي ستاره اي نقره اي وجـود  

دارد كه دو عامـل فـوق موجـب كـاهش     

و افزايش توان مقاومـت در  تبخير رطوبت 
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  .شوندمقابل خشكي و گرما مي

  گل، گلدهي و گرده افشاني

ــر از   ــون معمــوال ديرت ــاي زيت   گــل ه

 .هاي ساير درختان ميوه شكوفا مي شوندگل

گل ها خوشه اي و هر خوشه از خوشه چـه  

رنگ گـل هـا سـفيد     .ها تشكيل يافته است

ــار   ــرگ و چه ــار گلب ــدفي و داراي چه ص

كه البته هستند  ايجامه 2ادگي كاسبرگ و م

 كوتـاه  خامـه  يك داراي تخمدان .شودفقط تخمك يك برچه تلقيح و ديگري سقط مي

  .رنگ مي باشدسفيد 

گل هاي كامل كه داراي اندام هاي نر و ماده هسـتند و گـل    .گل ها بر دو نوعند

ر صورتي كه تعداد گل ها فوق العاده زياد است و د .هاي ناقص كه فقط اندام نر دارند

تلقيح  .درصد گل ها به ميوه تبديل گردد باردهي مناسب و اقتصادي خواهد بود 3تا  1

عدم سازگاري گرده هـا بـا مـادگي از مهمتـرين      .توسط باد و حشرات انجام مي گيرد

  .عوامل شناخته شده دگر باروري در زيتون است

كنار هر برگ در زيتون جوانه هاي گل 

ين جوانه ها در فصـل  ا .دهنده وجود دارند

جاري به وجود مي آيند و در فصـل رشـد   

هر گل آذيـن شـامل    .بعدي جوانه مي زنند

گل است كه اين تعـداد بـه نـوع     30تا  15

 .رقم و شرايط زراعي آن سال بسـتگي دارد 

اگر در كنار همه برگ ها يك گل آذين بوجود بيايد، هر سر شاخه پتانسيل توليد چنـد  

  .درصد از اين گل ها به ميوه تبديل مي شوند 5ولي تنها  .تصد گل را خواهد داش
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اگرچه برخي معتقدند زمان  .گل انگيزي در زيتون در اوايل زمستان انجام مي شود

اما پژوهش هاي مختلـف   .گل انگيزي در زيتون ابتداي تابستان تا اواسط زمستان است

ماه آذر آغاز و تا بهمن  نشان مي دهد كه در درختان پرمحصول، معموال گل انگيزي از

  .ماه ادامه دارد ولي در درختان كم محصول ممكن است از اوايل مهرماه آغاز گردد

تغييـر   .درجه حرارت مهمترين عامـل در گـل انگيـزي و گلـدهي زيتـون اسـت      

در  .درجه سبب حداكثر گل انگيزي مي شـود  19درجه به  2تدريجي درجه حرارت از 

در حاليكـه در   .درجه سبب تحريك گلدهي مـي شـود   13بعضي ارقام نيز دماي ثابت 

تمايز يابي جوانه  .كندمي درجه بطور كامل از گلدهي جلوگيري  7/5همان ارقام دماي 

فرآينـد   .هاي گل زيتون كمي قبل از بازشدن آن ها در اوايل بهار صـورت مـي گيـرد   

   .هفته طول مي كشد 4تمايز يابي حدود 

گـل هـا    .درختان ميوه معموال ديرتر باز مي شـوند گل هاي زيتون نسبت به ساير 

معموال روي شاخه يكساله تشكيل مي شوند اما گلدهي روي شاخه هاي دو و سه ساله 

 .گل مـي باشـد   40تا  5گل آذين خوشه و بر حسب رقم داراي  .نيز گزارش شده است

 .گيـرد رشد گل آذين و بازشدن گل ها در هواي خنك معموال به كنـدي صـورت مـي   

هفتـه)   5هفته (حتي تا  3تا  2معموال از زمان ظهور گل آذين تا باز شدن كامل گل ها 

روز كامـل   4تـا   3در آب و هواي گرم با شب هاي گرم گلدهي طـي   .طول مي كشد

  .شودمي

تلقيح گل ها بيشتر بوسيله باد انجـام  

گيرد به همين دليل به زيتون يك گيـاه  مي

بـاد) هـم   آنموفيل (گرده افشاني بوسـيله  

زيتـون   هـاي  اگر چه گـل  .گفته مي شود

ي كنند و رنگ گـل  شهد يا نكتار توليد نم

 امادرصورت .نيست براي حشرات جذاب
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 .نماينـد  ايفـا  نقـش  گلهـا  تلقيح در توانندمي نيز حشرات ميوه، باغات ساير وجودعدم

اي بـاال و  بدليل اينكه باد در گرده افشاني دخالت دارد، گلدهي در شرايط بارندگي، دم

بيشتر ارقام زيتون در  .بادهاي خشك منجر به آسيب ديدن فرايند تشكيل ميوه مي گردد

هم توليد ميوه مي كننـد ولـي محصـول آنهـا در      (monoculturing) حالت تك كشتي

  .بهتر است cross _ pollination شرايط

ني زيتون از جمله درختان ميوه اي است كه تا حـدودي ناسـازگاري گـرده افشـا    

برخي ارقام ماننـد   .بدين معني كه گل هاي يك رقم قادر به تلقيح يكديگر نيستند .دارد

پيشولين (پيكولين) فرانسوي و يا لچينو (لسينو) ايتاليايي كامال خـود ناسـازگارند و يـا    

البته ارقامي مانند كرونايكي و سـوري بـا پتانسـيل     .رقم لوك فرانسوي خودعقيم است

خودناسـازگاري در زيتـون    .كامال خود سازگار محسوب مي شوند تفاوتتوليد ميوه م

 سازگاري در مهمي نقش نيز محيط حرارت درجه بلكه هميشه تحت تاثير ژنتيك نيست

    .كندمي ايفا رقم يك مادگي و گرده
  

  رشد و نمو ميوه 

اگزوكـارپ   .ميوه زيتون از نظر گياه شناسي شفت و داراي يك هسته مـي باشـد  

)Exocarp( مزوكارپ .ست سبز يا بنفش تيره روي ميوه است) پوMesocarp  گوشـت (

هـا در  رنگ ميـوه  .) هسته ميوه (بذر) محسوب مي گرددEndocarpميوه و آندوكارپ (

  .مراحل اوليه رشد و نمو سبز روشن و يا تيره اما در زمان رسيدن معموال سياه مي شود

 

ــون     ــوه زيت ــو مي ــد و نم ــي رش منحن

ــه) ســيگموئيد مضــاعف (ســ   يگموئيد دوگان

طـي مرحلـه اول رشـد ميـوه،      -1  .باشدمي

تقسيم سلولي انجام شده و اندازه ميوه سـريع  

در اين مرحله جنين و درون  .افزايش مي يابد
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بر نيز شروع به رشد و نمو كرده و درون بر (بذر) بيشترين حجم ميـوه را اشـغال مـي    

  .نمايد

شد ميوه كاهش يافته و درون بر شروع در مرحله دوم (ماه هاي تير و مرداد) ر -2

به سخت شدن مي كند و در واكوئل سلول هاي پارانشيمي ميان بر، تشكيل روغن آغاز 

  .مي گردد

در مرحله سوم، اندازه سلول هاي ميان بر افزايش يافته و بعبارتي رشـد ميـوه    -3

كـاهش  سپس پوست ميـوه بخـاطر    .افزايش مي يابد و تجمع روغن ادامه پيدا مي كند

كلروفيل و افزايش تجمع آنتوسيانين به تدريج از سبز تيره به سبز روشن و سپس بنفش 

   .تيره تغيير مي يابد

  

  خصوصيات فيزيولوژيكي زيتون

اين درخت  .درخت زيتون قادر است خود را با شرايط محيطي مختلف وفق دهد 

اگـر   .تان هاي سرد دارداحتياج به اقليم هاي ماليم با تابستان هاي نه چندان گرم و زمس

درجه  10چه زيتون براي باردهي مناسب به سرما احتياج دارد، ولي اگر دما به كمتر از 

زيتون به عنوان يك گونـه گيـاهي مقـاوم بـه خشـكي       .سانتيگراد برسد آسيب مي بيند

  .تواند استرس هاي آبي را تحمل كندشناخته مي شود و مي

بيشتر ايـن   .متر مكعب در هكتار است 2000ل حداقل آب مورد نياز زيتون در سا

هـا  آب، در طول دوره گلدهي و تشكيل دانه در اواخر بهار و در تابستان كه اندازه ميوه

زيتـون   .كند، مورد نياز استافزايش پيدا مي

مي تواند در خـاك هـاي فقيـر و خاكهـاي     

صخره اي حاشيه تپه ها هم رشد كنـد ولـي   

ي به عمل مي آيد بهترين زيتون ها از درختان

زيتون  .كه در خاكهاي عميق كشت شده اند
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 .خاك هاي شور و قليايي و خاك هايي كه آهك زيادي دارند را هم تحمل مي كند

سيستم ريشه اي زيتون سطحي است و تحمل خاك هاي غرقاب شده را نـدارد و  

ـ  سانتيمتر در خاك نفوذ  120تا  90حتي در خاك هاي عميق هم فقط  ـ  .دمـي كن ش بخ

هاي هوائي درخت داراي شاخه هاي اصلي مجتمع و متراكم، ميـانگره هـاي كوتـاه و    

، مـانع از  شـود برگ هاي متراكم است كه اگر با هرس راه باريكي در شـاخه هـا بـاز ن   

  .دگردرسيدن نور به مركز درخت مي

 

  و پرورش زيتونكشت شرايط محيطي 

  نور -1

ت است ولي شدت نـور و تعـداد   زيتون براي گلدهي نسبت به طول روز بي تفاو

مناطق داراي  .ساعات آفتابي در افزايش كميت و كيفيت ميوه زيتون نقش بسزايي دارند

 زيتـون  در خـوب  توليـد  ساعت نور خورشيد در سال براي 1500آب كافي و بيش از 

 سـال  در سـاعت  1500 تا 1000 بين نورخورشيد تابش ميزان كه جاهايي در و مناسبند

ساعت تابش نور خورشـيد   1000هاي درختان در هم فرو رفته و كمتر از  شاخه ،دنباش

  .مناسب زيتون كاري نيست

  خاك  -2

اگر چه زيتون در دامنه وسيعي از انواع خاكها رشد مي كند ولي روي هـم رفتـه   

خاكهايي با بافت متوسط، نيمه سنگين و قابل نفوذ با رطوبت متعادل را دوسـت دارد و  

، خاكهاي گوگردي، خاكهاي آبيـاري شـده بـا    هاي شني اسيديخاكخاكهاي شور، در 

  .ندارندرشد مناسبي فاضالبهاي صنعتي و خاكهاي كامال هوموسي 

از نظر تركيبات شيميايي بايد توجه كرد كه خـاك همـه عناصـر غـذايي را دارا     

 باچون در غير اينصورت تغذيه گياه تحت قانون مينيمم دچار اشكال شده و گياه  ،باشد

  .مواد غذايي از گرسنگي مي ميردوجود حضور بسياري 
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زيتون  .خاك، زيتون خاكهاي خنثي يا مختصري قليايي را دوست دارد pHاز نظر 

به شرايط ضعيف تهويه خاك بسيار حساس بوده و اگر آب بمدت يك هفته در اطراف 

زيتـون   .بنابراين زهكشي خوب پيش نياز كاشت زيتون است .ريشه قرار گيرد، مي ميرد

، ولي در خاكهاي غيـر  تحمل مي كندميلي موس بر سانتي متر  8شوري خاك را تا حد 

  .شور عملكرد بهتري خواهد داشت

  دما -3

زيتون ميوه اي نيمه گرمسيري است بنابراين به سرماي شديد و يخبنـدان طـوالني   

درجـه را نيـز تحمـل مـي      -15مدت حساسيت نشان مي دهد ولي در كوتاه مدت تـا  

بهترين عملكرد زيتون در مناطقي حاصل مي شود كـه زمسـتان هـاي معتـدل و      .مايدن

  گرم و خشك و طوالني داشته باشد تابستان هاي
  

  

 درجه حرارات (سانتيگراد) مراحل رشد

 -12تا  -10 دوره استراحت زمستانه

 -7تا  -5 آغاز بهار

 9تا  10 شروع رشد رويشي

 14تا  15 نمو اندام گلدهي

 18تا  19 ه دهيشكوف

 21تا  22 گرده افشاني

 35تا   38 توقف رشد رويشي

 و باالتر 40 وقوع آفتاب سوختگي

  حد تحمل دمايي درخت زيتون در مراحل مختلف رشد .1جدول 
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بهترين دماي ساليانه براي رشد و نمو مناسـب  

اگـر در   .درجه سانتيگراد مي باشد 20تا  16زيتون 

كمتر و يـا از   13ساليانه از منطقه اي متوسط دماي 

بيشتر باشد بهتر اسـت از كشـت ريتـون در آن     26

 13 از ترپايين دماي متوسط در .منطقه صرفنظر كرد

بـوده و  ن فـراهم  درخـت  نمـو  و رشد امكان درجه

وقوع سرمازدگي و يخ زدگي توليد محصـول را بـا   

مشكل روبرو مي نمايد و در مناطق با دماي بـاالي  

    .خير افتادن رشد زايشي درخت مي گرددأرويشي زياد، سبب به تدرجه، رشد  26

هاي سردترين ماه سال بـه كمتـر از   همچنين در صورتي كه دماي متوسط حداقل

+ درجه برسد امكان كشت زيتـون در آن منطقـه نيـز وجـود     6درجه و يا باالتر از  -8

از بـين خواهـد    در حالت اول به دليل يخ زدگي بسياري از شاخه هـاي زيتـون   .ندارد

  .رفت و در حالت دوم سرماي كافي براي تامين نياز سرمايي و گل انگيزي وجود ندارد

سـاعت   1200تـا   200بطور كلي ميزان نياز سرمايي زيتون بسته به نوع رقم بـين  

 تـا  10 دمـاي  در زيتون درخت .باشدمي )درجه 8 تا 0( درجه سانتيگراد 10دماي زير 

 20 تـا  18 دردمـاي  درخـت  هـاي شكوفه اما شده بيدار خواب از سانتيگراد درجه 12

 سـانتيگراد  درجـه  22 تـا  20 زيتـون  افشـاني  گرده دماي بهترين .شوندمي ظاهر درجه

) براي زيتون از زمان بيـداري درخـت تـا    Degreeday( روز درجه .است شده گزارش

   .مي باشددرجه روز  5300زمان برداشت محصول بسته به رقم متفاوت بوده و حدود 

  ارتفاع از سطح دريا -4

در ايران زيتـون در   .ارتفاع از سطح دريا براي احداث باغ زيتون بسيار متغير است

متري (دزفول) و صفر  100متري (منجيل)،  400متري (استان فارس)،  1500ارتفاعات 

در مناطق مختلف جهان نيز ارتفـاع از سـطح    .متري (بوشهر) نيز كشت و كار مي شود
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 .متر گزارش شده است 2000متر تا  600يا براي كشت زيتون بسيار متغير است و از در

متـر صـورت    600بطور كلي در مناطق مديترانه اي كاشت زيتون در ارتفاع بـاالتر از  

    .گيردمي

زيتون در حال حاضر به صورت تجاري و يا براي اسـتفاده هـاي   زيتون: پرورش 

سـال   1000د. درخت زيتون مي تواند بـيش از  يابشخصي در سراسر جهان پرورش مي

زندگي كند، زيتون نيز مانند بسياري از گياهان، بايد شرايط خاصي را داشـته باشـد تـا    

  بتواند رشد نمايد.  

 
  برگزيدن محل پرورش زيتون

بهترين آب و هوا براي رشد درخت زيتون آب و هوايي است كه داراي زمسـتان هـاي   

ز، خشك و گـرم باشـد. بـه عنـوان نمونـه، بهتـرين منـاطق        ماليم و تابستان هايي درا

جغرافيايي براي رشد درخت زيتون عبارتند از : منطقه مديترانـه در اروپـا و دره هـاي    

  .ساحلي در ايالت كاليفرنيا

اگر از درختان زيتون در برابر سرما مراقبت نشود، سرما مي تواند بسـياري از آن هـا را   

هـاي كوچـك   خهشادرجه فارنهايت مي تواند  23حرارت د. به عنوان نمونه، كنخشك 

درجـه فارنهايـت تمـامي     15درختان زيتون را خشك نمايد، همچنين در دمـاي زيـر   

درخت مي تواند خشك شود. حتي اگر درختان بتوانند از اين سرما جان بـه در برنـد،   

  .ديگر روغن زيتون آن درخت، طعم و عطر هميشگي را ندارد

بهترين شكوفه هـا  . ان زيتون به مقدار مشخصي از سرما نيازمند هستنداين حال درختبا 

درجه فارنهايت يا زير آن به دست مي آيد، اگر  45و گل هاي درختان زيتون در دماي 

چه بر اساس گونه هاي گوناگون درختان زيتون، اين درجه دما تغيير مي كند. به همـين  

 .توايي بسيار دشوار استدليل كاشت و پرورش درخت زيتون در مناطق اس
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در فصل شكوفه دادن درخت زيتون بايد آب و هواي محل كشت آن در چند ماه نسبتا 

بايـد نسـبتا    خشك و معتدل باشد. فصل شكوفه دهي (از آوريل تـا ژوئـن ادامـه دارد   

. گرده افشاني درخت زيتون به وسـيله بـاد   )خشك باشد و نبايد بيش از حد گرم باشد

 .بنابراين رطوبت مي تواند مانع تبديل دانه ها به درخـت زيتـون شـود   انجام مي گيرد، 

زهكشي نامناسب، يكي از مهمترين عللي است كه باعث خشك شدن درختـان زيتـون   

. درختان زيتون نبايد زيتون كاشتاز مناطقي كه آب در آن جا جمع مي شود  مي شود.

كاشت درختان زيتـون در   از اينكه خاك دور و برشان هميشه خيس باشد نفرت دارند.

 همچنـين  .يك شيب ماليم مي توانـد بسـياري از مشـكالت زهكشـي را حـل نمايـد      

هاي ست. در واقع بهترين ميوهاحاصلخيزي بيش از حد خاك براي درخت زيتون مضر 

 .درخت زيتون در شرايط ميانه حاصلخيزي خاك به بار مي نشيند

ي نسبتا زير بافت همانند خاك لومي بهترين خاك براي پرورش درختان زيتون خاك ها

باشند. اين بدان سبب است كه زهكشي و هوادهي براي رشد ريشه هاي درخـت در  مي

آن ها به خوبي صورت مي گيرد. عالوه بر آن خاك هايي كه جنس آن ها شـني اسـت   

 .نيز خوب مي باشند

پونـد  100تـا   40خاك هايي كه از نظر مواد مغذي كمبود دارند مي توانند بـا افـزودن   

نيتروژن در هر هكتار به صورت ساليانه اصالح شوند. از راه هـاي ديگـر جبـران ايـن     

كمبود مواد مغذي مي توان به افزودن نيتروژن، كشت حبوبات در كنار درختان زيتـون،  

ميزان اسيدي يا بازي بودن خاك را بررسي  .يا افزودن كمپوست به خاك را اشاره نمود

باشد. بسياري از كشـاورزان بـر    8.5و كمتر از  5اك بايد بيشتر از خ PH نماييد. ميزان

 .بهترين حالت است 6.5اين باورند كه 
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  توليد زيتونمناطق مهم وضعيت كشت و 

زيـر   درجـدول  وضعيت كشت و توليـد زيتـون در مهمتـرين كشـورهاي جهـان     

 ريـل آو در منتشرشـده  – 2012 فـائو،  نامـه  آمـار ( نمايش داده شده اسـت ) 2(شماره

2014(:    

 سطح زير كشت (هكتار) توليد (تن) منطقه كشور/ رتبه

  10،201،495  16،555،375 جهان —

 2،427،500 3،626،600 اسپانيا 1

  1،125،382 3،017،537 ايتاليا 2

 934،400 2،080،800 يونان 3

 805،500 1،820،000 تركيه 4

 968،123 1،315،794 مراكش 5

  

زيتون در دو طرف كرانه هاي درياي مديترانه كشـت    در جهان اغلب درخت هاي

زيتـون   .مـي شـوند   ديـده درصد درختان زيتون در خارج اين محـدوده   3و فقط  هشد

اين درخت تـا   .درجه شمالي ديده مي شود 45تا  25اغلب بين عرض هاي جغرافيايي 

در ارتفاع  متري از سطح آب هاي آزاد دنيا نيز مي تواند كاشته شود، ولي 2000ارتفاع 

متري در شيب هـاي شـمالي توليـد محصـول      600متري در شيب هاي جنوبي و  800

درجه سانتيگراد را نيز تحمل مي نمايد،  -12زيتون تا درجه حرارت .مرغوبي مي نمايد

درخـت زيتـون    .ولي پايين تر از اين دما سبب سرمازدگي و نابودي درخت مي گـردد 

  .ايدرطوبت باال را نمي تواند تحمل نم

كشورهايي همانند اسپانيا، ايتاليا، تونس، تركيه، پرتغال، يونان، مراكش، الجزايـر،  

سطح  .د زيتون در دنيا را بعهده دارندسوريه و آرژانتين بيشترين سطح زير كشت و تولي
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ميليون هكتار مي باشد كه بـا متوسـط    2/10زير كشت باغ هاي زيتون در جهان حدود 

ميليون تن محصول دانه زيتون توليد مي  5/18ر هكتار حدود كيلوگرم د 1856عملكرد 

ميليون تـن كنسـرو زيتـون     8/1ميليون تن روغن و  3ساليانه از اين باغات حدود  .كند

  .توليد مي گردد

  2004و  1961. مقايسه سطح زير كشت و توليد جهاني در سال هاي 3جدول 

  

  2004مقايسه سطح زير كشت و ميزان توليد در كشورهاي اسپانيا و مالت در سال  .4جدول 

  

اصـله متغيـر بـوده، ولـي      400تا  17ت زيتون در هر هكتار در دنيا از تراكم درخ

تونس بـا  ي مذكور، در بين كشورها .اصله مي باشد 87متوسط تراكم درخت در جهان 

اصله درخت در هـر هكتـار بيشـترين تـراكم را دارا      400اصله كمترين و ايتاليا با  17

  .است
  

  

  

  

  2004سال   1961سال   

  هكتار 8611567  هكتار2608204  سطح زير كشت زيتون در جهان

  تن 15990353  تن 8205586  توليد جهاني زيتون

  كشور مالت  كشور اسپانيا  2004سال 

  هكتار 3  هكتار 2400000  سطح زير كشت

  تن 1  تن 4992600  ميزان توليد
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  مناطق مهم توليد زيتون در ايران

ــاطق كشــور از در بســ ياري از من

ــان، سيســتان و بلوچســتان،  ــل كرم قبي

فارس، تنكابن، گرگـان، بـم، لرسـتان،    

كهكيلويه و بوير احمـد، اهـواز،    ،ايالم

دزفول، مسجد سليمان، يـزد و قسـمت   

هايي از دامنه هاي زاگرس پايه هاي منفرد درخت زيتون مشـاهده گرديـده كـه نشـان     

اغلـب  داليل موجـود در  .اطق زيتون كشت مي گرديددهنده آن است كه قبالً در اين من

نوشته ها و آثار بجا مانده از قبل حاكي از كاشت زيتـون در ايـن منـاطق در زمانهـاي     

  .قديم و احتماال قبل از حمله بيگانگان و مغوالن به كشور بوده است

، توليد زيتون كشور منحصر به استان هاي گـيالن، زنجـان، قـزوين،    1371تا سال 

هكتـار زيـر    10و  79 ،60 ،1450 ،1050 ،1850، گلستان و خوزستان، بترتيب با فارس

كشت بود، ولي از اين سال به بعد در ساير استان هاي كشور نيـز از قبيـل مازنـدران،    

، مركـزي، كرمـان، كردسـتان،    اصفهان ،يزد، سمنان، هرمزگان، اردبيل، جيرفت، كهنوج

  .قدام به احداث باغات جديد گرديدربايجان شرقي اآذ و خراسان قم، بوشهر،

در  ،زادآمتـري از سـطح آبهـاي     900هم اكنون كشت زيتون در كشور تا ارتفاع 

  .منطقه قزل اوزن و شاهرود رواج دارد

تاكنون از نظر اقتصادي تنها مركز كشت و توليد زيتـون كشـور منطقـه عمـومي     

و بهـره بـرداري از    هدرودبار مي باشد كه بصورت ديم در اين منطقه كشت و توليد ش

بخش  .متر است 700حداكثر ارتفاع كشت زيتون در اين منطقه  .آنها نيز سنتي مي باشد

عمده درختان زيتون اين منطقه روي تپه هاي شيب دار مجـاور رودخانـه سـپيد رود و    

همچنين درختـان زيتـون ايـن منطقـه در      .اطراف جوي هاي منشعب از آن قرار دارند

تا رستم آباد و در قسمت جنـوبي در اطـراف منجيـل، هرزويـل و     قسمت شمالي دره 
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لوشان تا منطقه طارم عليا در استان زنجـان و منطقـه طـارم سـفلي در اسـتان قـزوين       

  .گسترش يافته است

  

  در ايرانسابقه زيتون كاري 

ــق    ــات دقي ــه اطالع ــي ب دسترس

درموررد سابقه كاشت زيتـون درايـران   

منـابع   آمـار متفـاوت در  به دليل وجود 

-درحاليكه عـده  .گوناگون مشكل است

آن  اي گرگان و كرمان را مبدا پيـدايش 

آن را بـه  مي دانند، برخي ديگر سـابقه  

ــم   ــانيان در مراس ــتفاده ساس ــل اس دلي

پروفسور گائوبا  .مذهبي از شاخه هاي زيتون به بيش از هزار سال پيش نسبت مي دهند

 .هشهر را وحشي تشـخيص داده اسـت  زيتونهاي كهنسال موجود در دشتهاي گرگان و ب

سال 900منابع موجود همچنين نشان مي دهد كه ورود زيتون به شمال كشور در حدود 

پرورش آن در منـاطق  آب  يسدها ويرانيضمن انكه بدليل نا امني و  ؛پيش بوده است

  .خوزستان و غرب كشور از بين رفته است

وزارت جهـاد كشـاورزي در    در ايران با توجه به برنامه ريزي هاي انجـام شـده  

گذشته فعاليـت هاي گسترده و دامنه داري تحت عنوان طرح اصالح و توسعه باغ هاي 

آغاز شد، سطح زير كشت در سه استان گيالن، زنجان و  1372زيتون كشور كه از سال 

استان كشور بـه   26سطح زير كشت در  1385هكتار و در سال  5000قزوين به حدود 

تـن و توليـد كنسـرو     4400در همين سال توليد روغن زيتـون   .رسيد هزار هكتار 120

  هزار تن بوده است 30زيتون 
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حال حاضر تنها منطقه اي كه در سطح تجاري بـه توليـد زيتـون مـي پـردازد       در

جهـاد  ار تهيه شده از سوي وزارت مبر اساس آخرين آ .ن و زنجان استاستانهاي گيال

هزار هكتار است، كـه   5دراين مناطق حدود  كشاورزي مجموع مساحت باغات زيتون

هكتار در منطقه عليـا دراسـتان زنجـان     2973هكتار آن در استان گيالن و 2027معادل 

به غير از اين  .درصدآن پس از انقالب اسالمي ايجاد شده است 30تا  25قرار دارد كه 

وجـود   هكتـار درگرگـان   3000هكتار زيتون درفارس و معـادل   4000در منطقه عمده 

هـزار تـن ميـوه     20كل توليد كشور از باغهاي موجود در سالهاي بارور حـدود   .دارد

  شـور نـوع سـبز و سـياه      هزار تن آن به مصرف تهيـه زيتـون   6الي  4زيتون است كه 

رسد كه بصورت كنسرو عرضه مي گـردد و باقيمانـده آن در كارخانجـات روغـن     مي

  .كشي به روغن تبديل مي شود

مهمترين استان هاي توليد كننده زيتون به ترتيب گـيالن، زنجـان،   ر به عبارت ديگ

كرمانشاه، مازندران و قزوين مي باشند (آمارنامه وزارت جهاد كشاورزي، منتشـر شـده   

اسـتان كشـور ارقـام     20در بيش از  1371البته با آغاز طرح طوبي از سال  .)1392در 

مهم توليد كننده زيتون در جهـان   مختلف زيتون كشت گرديد و ايران نيز به كشورهاي

البته در برخي مناطق كشور، توسعه و احداث باغـات زيتـون بـه دليـل عـدم       .پيوست

رعايت نكات فني احداث باغ و انتخاب ارقام نامناسب با مشكالت جـدي ماننـد عـدم    

    .باردهي، كيفيت نامطلوب و سرمازدگي ساليانه روبرو گرديد

تـن محصـول زيتـون     5ل به باال ) به طور متوسـط  سا 10از هر هكتار باغ آبي ( 

تن هـم زيتـون قابـل     10برداشت مي شود و در باغ هايي كه مديريت مناسبي دارند تا 

سال به بار مي  8تا 5زيتون با توجه به شرايط محيطي و نوع رقم بعد از  .برداشت است

بـراي تهيـه   از محصول زيتون كشـور   درصد 20.نشيند و گياهي كامال صنعتي مي باشد

  .شودكنسرو و بقيه براي توليد روغن استفاده مي
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  استراتژيك بودن زيتون در ايران

درخت زيتون به استرس هاي طبيعي و شرايط آب و هوايي موجود در كشـور در  

اين درخت از منابع   .ي برخوردار استئمقايسه با ساير درختان موجود از سازگاري باال

ز فرسايش مخـرب موجـود در اراضـي و كـم بـازده      آب و خاك حفاظت مي كند و ا

همچنين توان توليد ايـن درخـت در منـاطق و اراضـي غيـر قابـل        .جلوگيري مي كند

 .استفاده براي كشت ساير گونه هاي مثمر گياهي بويژه اراضي شيبدار مناسب تر اسـت 

يـاز  ) و بازدهي مناسب طي سال هاي متمادي و ننعمر اقتصادي باال (به بيش از يك قر

  .آبي پايين زيتون نسبت به ساير گونه هاي مثمر از ديگر مزاياي اين درختان مي باشد

در بحث روغن و مصرف آن، روغن زيتون در مقايسه با ساير محصـوالت مزيـت   

باشد زيـرا روغـن زيتـون    مي نسبي دارد و جايگزين مناسبي براي روغن هاي وارداتي 

مصرف روغن زيتون در كشـور و واردات   .استكامال بهداشتي و سازگار با بدن انسان 

  .روند صعودي را نشان مي دهد اخيرآن طي سال هاي 

در حال حاضر متخصصين كشور به اطالعات كاربردي در زمينه كشت و داشـت  

و برداشت و فرآوري و نگهداري روغن و كنسرو آن دست يافته انـد و شـرايط بـراي    

شوراي بين المللي روغن زيتـون و محكـم   بهره مندي از مزاياي عضويت كشورمان در 

ساختن پشتوانه هاي علمي و عملي براي توسعه كشت زيتون و ايجاد صـنايع فـرآوري   

در بحث اشتغال زايي نسبت به ساير گونه هاي مثمر بـاغي   همچنين .آن فراهم مي باشد

بدليل تامين خوراك اوليه براي صنايع وابسته كوچك و بزرگ كشت زيتون مـي توانـد   

  .نقش زيادي داشته باشد

  

  ايران در زيتون وريه بهر  و توسعه هاي چالش

 600 كه بود شده بيني پيش 1372 سال از كشور در زيتون كشت توسعه برنامه شروع در

يابد،  مي اختصاص محصول اين كشت به 1404 سال تا هاي كشور عرصه از هكتار هزار
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هنوز نصف مقدار پيش بيني شده  حطر اين آغاز از سال 22 گذشت از پس حاليكه در

 نظر از محصول اين كشت نيز نقاط از بسياري در و صورت نگرفته است زيتونكاري

 نبوده كشي روغن هاي كارخانه و باغداران نيازهاي تامين به قادر اقتصادي بازدهي

 بررسي مشكالت و عوامل تحقق نيافتن برنامه پيش بيني شده از اهميت اينرو از است.

  اي برخوردار است.  ويژه

  
  

  مكان يابي نامناسب در احداث باغ و توسعه - 1

 از قبل و زدگي شتاب با زيتون كشت توسعه طرح، اجراي اول هاي سال در متاسفانه

 هم كه گرفت انجام الزم هاي نهاده تامين و يابي مكان براي كافي و دقيق تحقيقات انجام

 در نكاري زيتو عمده مشكالت از يكي .ستا شده بسياري مشكالت بروز به منجر اكنون

. ندارد مطابقت آن اقليمي نياز با كه است نهايي مكا و مناطق در گياه اين كشت ايران،

 مشكالت بروز به منجر ها استان از برخي در ناسازگار هاي اقليم در زيتون كاشت

  است. شده متعددي

 شديد گرماي با كه كشور جنوبي مناطق در بخصوص باردهي عدم و ارقام ناسازگاري

روغن،  شدن تلخ پاييز، در ها ميوه زدگي يخ باعث سرد هاي اقليم در كشت و اند مواجه
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 در درخت تاج و ها برگ زدگي يخ زمستان، در ها برگ و گل هاي جوانه سرمازدگي

 بر كف به منجر نهايت در و ديرباردهي بهار، در گل هايجوانه سرمازدگي زمستان،

  است. شده مدت كوتاه هاي دوره در باغ كردن

 هاي جوانه تشكيل براي سرمائي نياز تامين عدم باعث نيز وخشك گرم مناطق در كشت

 ريزش و چروكيدگي ناقص)، افشاني ميوه (گرده تشكيل عدم عقيم، هايگل تشكيل گل،

 روغن، كيفيت بودن پايين روغن، درصد بودن پايين موعد، از زودتر رسيدن ها،هميو

 آفتاب رويشي، رشد افزايش ميوه، عملكرد بودن پايين كنسرو، كيفيت بودن ينپاي

 آب منابع شديد كاهش به توجه با اين بر عالوه .شود مي ارقام از برخي در سوختگي

 كشور مناطق از برخي در مشكالت آب، و خاك شوري و خشكسالي بحران زيرزميني،

 از بايد زيتون كشت توسعه مينهز در حركت گونه هر لحاظ بدين. است شده بيشتر

  .باشد برخوردار مطالعاتي و تحقيقاتي دقيق پشتوانه

  :پايين بودن عمكرد درختان - 2

 جمله از متعددي عوامل سخت، شرايط با مواجهه در زيتون درخت قدرت عليرغم

 تغذيه، مناسب، تربيت و هرس زا، گرده سازگار، ارقام انتخاب استاندارد، از نهال استفاده

نقش  آن اقتصادي ميوه توليد و باردهي در ها بيماري و آفات با مبارزه تلفيقي و آبياري

  دارند.

 زيتون، درختان طوالني عمر به توجه با باشد. مي باغ احداث براي نهاده ترين مهم نهال

 نمايد. مي تضمين طوالني مدت براي را باال وري بهره اصيل، و سالم نهال از استفاده

 به را ناپذيري جبران هزينه تواند مي آن كاشت و توزيع توليد، در مشكل عنو هر وجود

 هاي باغ احداث در نامرغوب نهال از استفاده گذشته بدليل در نمايد. تحميل كننده توليد

  آمده است. وارد كشور زيتون توسعه و باغداران به زيادي ضرر زيتون
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  ونمكانيزاسي و ها نهاده مالي، منابع محدوديت - 3

  
  

  اقتصادي و اجتماعي فرهنگي، عوامل -4

 زيتون توسعه جديد مناطق در محصول بودن جديد -1

  زيتون كشت نحوه از باغداران شناخت بودن پايين -2

  زيتون توليد ميزان و توسعه مناطق با تبديلي صنايع توسعه نبودن متناسب -3

  آن هايفرآورده و روغن از استفاده نحوه با مردم شناخت بودن پايين -4

  زيتون هاي فرآورده و روغن مصرف در مردم ذائقه عادت -5

  زيتون هاي مزيت با ارتباط در رساني اطالع و انتشارات كمبود -6

  مناطق از برخي در زيتون هاي باغ پراكندگي -7

  متخصص نيروي و فني دانش كمبود -8

 مناطق از برخي در انار و ركباتم جمله از ها گونه ساير با زيتون رقابت توان عدم -9

  كشور
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 عالي كيفيت با روغن قيمت با آن عرضه و نازل كيفيت با زيتون روغن واردات -10

  زيتون محصوالت خريد از حمايتي برنامه وجود عدم -11

  قيمت شديد افت و بازار به داخلي محصول ارائه با زمان هم زيتون كنسرو واردات -12

  آموزشي و پژوهشي مراكز غيردولتي، نهادهاي اجرا، بخش بين كم هماهنگي -13
  

  

 منطقه اقليمي به شرايط ارقام برخي علت ناسازگاري

 و است گرفته قرار ارزيابي مورد مختلف مناطق در زيتون رقم 60 از بيش حاضر حال در

 و شناسـائي  مختلـف  منـاطق  با سازگار ارقام از تعدادي و باشد مي مطالعه دست در يا

 در اي تجربه چنين زيتون كشت توسعه اوليه مراحل در اينكه به توجه با اند. شده معرفي

 روغنـي  و زرد رقـم  دو از زيتون كشت توسعه طرح ابتداي در لذا نداشت وجود كشور

 مناطق در رقم دو اين حاضر حال است. دره شد استفاده مناطق تمام براي غالب بصورت

 از يكي حاضر حال در كه داده است نشان يناسازگار خشك و گرم همچنين و مرطوب

 مـوارد  برخي در شود. همچنين مي محسوب يافته توسعه زيتون هاي غ با مهم مشكالت

  است. شده استفاده باغ احداث براي ناشناخته هاي ژنوتيپ و ارقام از

 نمود: اشاره زير مسائل به توان مي مختلف مناطق با ارقام ناسازگاري علل از

 ها گل تلقيح درصد بودن پايين سپس و گل جوانه لتشكي عدم -1

 نابارور و عقيم هاي گل تشكيل با ناقص دهي گل -2

  ناقص افشاني گرده -3

 زيتون ارقام از بسياري براي زا گرده به نياز و خودناسازگاري -4

  زيـاد  گرماي دليل به  آن رسيدن از قبل و رشد مراحل در ميوه ريزش و چروكيدگي -5

   پايين نسبي رطوبت و

    آن در روغن تجمع از قبل ميوه زودرسي -6
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  ميوه رشد مراحل در زياد حرارت درجه دليل به روغن درصد بودن پايين -7

  شـدن  خشك و ) سيپرس شديد (كرونيكي، سرماي به ارقام از برخي زياد حساسيت -8

 هـا  بيماري هب ارقام از برخي حساسيت گراد سانتي درجه 10 از كمتر دماي در ها شاخه

  طاووسي) لكه و (ورتيسليوم

  روغني) رقم (مانند بادخيز مناطق در درختان از برخي تاج فرم تغيير -9

  آهكي كهاي خا در زردبرگي(كلروز) به ارقام از برخي حساسيت -10

  اقليمي مطلوب شرايط در روغن پايين درصد با ارقام انتخاب -11

 هـاي  زيتـون  تهيـه  بـراي  ارقـام  از برخـي  يپومولوژيك مشخصات بودن نامناسب -12

 كنسروي

 روغني ارقام از برخي در زياد زودرسي -13

 برداشت از قبل ارقام از برخي در ميوه ريزش عادت -14

 زيتون ارقام از بسياري در آوري سال عادت -15

  زيتون ارقام از برخي روغن كيفيت بودن پايين -16

  

  يتونز تخصصي تحقيقاتي ايستگاههاي فعاليت

مي موضوع اين با ارتباط در شد. آغاز گرگان در بار اولين براي ايران در زيتون تحقيقات

 و  1317 هاي سال ( كشاورزي سازمان باغ در موجود زيتون هاي كلكسيون به توان

 آباد هاشم زيتون كلكسيون و نامشخص) احداث سال ( آباد علي تالمو زيتون ) باغ1339

 هاي نهال بصورت زيتون تجاري ارقام از تعدادي 1347 سال نمود. در اشاره گرگان

 روي بر تحقيقاتي هاي فعاليت و شد آورده رودبار تحقيقات ايستگاه به گرگان از پيوندي

 در زيتون كشت توسعه گرديد. با در رودبارآغاز سال آن از محلي رقم چند و ارقام اين
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 و آب شرايط در تحقيقات انجام لزوم محصول اين اهميت به توجه با و مختلف مناطق

  گرديد.  احساس توسعه مناطق هوايي

 به تخصصي ايستگاه 5 در زيتون با ارتباط در تحقيقاتي هاي فعاليت حاضر حال در 

  شود: مي انجام زير شرح

  زنجان طارم زيتون تحقيقات ايستگاه  -1

 گيالن رودبار زيتون تحقيقات ايستگاه -2

  فارس كازرون زيتون تحقيقات ايستگاه -3

  كرمانشاه ذهاب سرپل زيتون تحقيقات ايستگاه -4

 گلستان استان طبيعي منابع و كشاورزي تحقيقات مركز -5

 امر در غيرتخصصي ايستگاه بعنوان نيز دزفول آباد صفي ايستگاه كه نمايد مي اضافه

  .دارد مشاركت كشور جنوب در زيتون تحقيقات از برخي اجراي

  

  )IOCلمللي زيتون (معرفي شوراي بين ا

كشـورهاي الجزايـر، كرواسـي،     و مقر اصلي سازمان در مادريد اسپانيا مي باشـد 

اتحاديه اروپا، مصر، ايران، فلسطين، اردن، لبنان، موناكو، مـراكش، صربسـتان و مونتـه    

  .نگرو، سوريه، تونس در آن عضويت دارند

مـيالدي سـه    1956 در راستاي هماهنگي بهتر براي توليد و عرضه زيتون در سال

كشور عمده توليد كننده اسپانيا، ايتاليا و يونان كه در حاشيه درياي مديترانه واقع شـده  

اند، اقدام به تاسيس انجمني در قالب سازمان ملل متحد نمودند تـا نسـبت بـه توسـعه     

كاشت و پرورش زيتون و رشد و تعالي بازارهاي داخلي و عملكرد هاي بـين المللـي   

  .زم و ضروري را بعمل آورنداقدامات ال
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اين تشكل به تدريج فعاليت خود را در سطح بين المللـي ادامـه داد تـا در سـال     

موضـوع   UNCTADميالدي اولين كنفرانس روغن زيتون ( كنفرانس بين المللي  1963

  .) در ژنو برگزار گرديدتونروغن زي

  

  زيتون اقتصادي اهميتضرورت و 

امساعد محيطي و نياز آبي كمتر نسبت به ساير گونه زيتون به دليل تحمل عوامل ن

كشت زيتون .هاي باغي قابليت كشت در اراضي كم بازده و شيبدار را نيز دارا مي باشد

سبب حفظ خاك و حاصلخيزي و عرصه هاي مورد اجراي طـرح در راسـتاي توسـعه    

شـت  از مزاياي ديگـر ك  .و از فرسايش خاك جلوگيري مي كند هكشاورزي پايدار شد

افزايش نفوذ آب به سفره هاي آب زير زميني و جلوگيري از هـدر  اين گياه مي توان به 

رفتن آب و روان آب ها  و ايجاد پوشش مناسب و دائمي گياهي براي اراضي مسـتعد،  

شيبدار و سنگالخي در جهت حفظ منـابع خـاك و آب و همچنـين تـامين و افـزايش      

  .داشاره نمو سالمت و بهداشت عمومي جامعه

درختان  .اولين ارزش و اهميت زيتون سرسبزي دائمي و عمر طوالني آن است -1

  .زيتوني در جهان ديده شده اند كه بيش از هزارسال عمر دارند

زيتون درختي است كه در مقابل سرما، خشكي، شوري، كم آبي و كم غـذايي   -2

  .استقامت زياد دارد در حاليكه ساير محصوالت اينطور نيستند

بصورت ديـم   متر مانند استان مازندران ميلي 500بارندگي بيش از  ر مناطقيد -3

  .به عمل مي آيد

  .سال به سال بر محصول درخت زيتون اضافه مي شود -4

ي كه بـراي سـاير   زيتون را مي توان در جنگل هاي مخروبه و زمين هاي باير -5

  .به عمل آوردمناسب نيست محصوالت 
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شـور و سـياه داراي ارزش   زيتون كنسرو مي شود و ميوه زيتون بصورت سبز  -6

  .غذايي باالتر است

روغن زيتون تنها روغني است كه به صورت خام مصرف مـي شـود و سـهل     -7

  .الهضم است

در حاليكه ساير چربيها خطر سكته قلبي را زياد مي كنند، زيتون اين خطـر را   -8

  .دهدكاهش مي

  

  زيتونانواع جنس ها و ارقام 

انواده جنسهاي زيادي وجود دارد كه بيشتر آنها در نـواحي نيمـه گـرم    در اين خ

 .گياهان اين خانواده از لحاظ ظاهر تفاوتهـاي زيـادي بـا هـم دارنـد      .زندگي مي كنند

 جنسهايي از اين خانواده كه در نواحي معتدل بعنوان زينتي يا صنعتي كشت مي شـوند 

  :عبارتند از كه ستنديك از اين جنسها داراي گونه هاي مختلفي ه هرو 

  Syringaياسخوشهاي -1

  Fraxinusزبان گنجشك -2

  Chionanthusدرخت برف  -3

  Forsytliaياس زرد  -4

  Lygustrumبرگ نو  -5

  Jasminumانواع ياس رازقي  -6
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   ارقام زيتون

 .هاي شناخته شده بسيار زياد است  از ديدگاه پرورش دهندگان مدرن، تنوع زيتون

گونه وجود دارد اما تعداد كمي از آنها تا حد زيـادي رشـد    300ا حداقل فقط در ايتالي

هيچكدام از آنهـا   .هستندCaroleaو Leccino, Frantoioهاي اصلي ايتاليا گونه .كنند مي

توان با توصيفات باستاني همانند دانست، اگرچه بعيد نيسـت بعضـي از گونـه     را نمي 

درختـان   .باشند Licinianباشند از تبار  مي هاي نازك برگ كه بيش از همه مورد توجه 

دهند اما غالف آنها طعمي نسبتا تلـخ تـر دارد و    هاي درشت مي  پهن برگ اسپانيا ميوه

  .كيفيت روغن آنها نامرغوب تر است

زيتون ها را بر مبناي ويژگي هاي كاربردي به ارقام داراي بـازدهي روغـن بـاال،    

ارقام داراي بازدهي بـاال   .وسط تقسيم مي نمايندبازدهي روغن پايين، بازدهي روغن مت

براي روغن كشي، ارقام داراي بازدهي پايين براي كنسرو سازي و واريتـه هـاي داراي   

  .بازدهي متوسط دو منظوره بوده، براي روغن كشي و تهيه كنسرو زيتون بكار مي برند

زه هـاي  به طور معمول ارقامي كه براي روغن كشي مصرف مي شوند داراي اندا

 كـم  هسـته  بـه  گوشـت  نسـبت  و) كيلوگرم در زيتون 285 كمتراز( كوچك و متوسط 

)1/4- 1/8 (  

زيتون هايي كه براي تهيه كنسرو زيتون مورد استفاده قرار مـي گيرنـد داراي    .باشندمي

) با نسبت گوشت به هسـته زيـاد   زيتون در كيلوگرم 200تا  60رگ (اندازه متوسط و بز

همچنين گونه اي زيتون بر مبناي سهولت استخراج روغـن بـه    .اشند) مي ب1/10 -1/7(

  .دو گروه سخت و آسان تقسيم بندي مي شوند
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  زيتون وحشي

زيتون وحشـي بـه شـكل درخـت     

هايي با رشد هرزه و تيـغ   كوچك يا بوته 

دار اسـت كــه داراي بــرگ هــايي دوك  

مانند و تيز، رنگ سبزمايل به خاكسـتري  

ضخيم زيتون  تنهشد، با در قسمت باال مي

وحشي جـوان در قسـمت پـايين سـفيد     

هاي سفيد كوچكي دارد كه كاسـه و  رنگ و داراي پولك هايي مايل به سفيد است؛ گل

اين گل ها به تدريج بـه   .باشد جام گلها داراي چهار درز، دو پرچم و كالله شكافته مي

هاي سـالهاي آخـر   شوند بر روي چوب  هايي كه از بغل برگ ها ظاهر مي  شكل خوشه

ايـن   .رويد؛ شفت (ميوه) در گياه وحشي كوچـك و داراي غالفـي گوشتداراسـت    مي

باشد در نوع وحشي نسبتا نازك اسـت.   غالف كه تعيين كننده ارزش اقتصادي ميوه مي

  .هستندخار فشرده، حاصلخيزتر و بي كهانواع كشت شده خصوصيات متفاوتي دارند 

ــه ــديمي اي  منطق ــوريه و ق در س

انتشار هاي ساحلي آسياي ميانه،   قسمت

دريونان و مجمع الجزايـر آن   وسيع آن 

فراواني كـه توسـط شـعراي    اشارات و 

بكار رفته نشـان   زيتونقديمي در مورد 

دهد كه زيتون بومي اين نواحي بوده  مي

است اما در نواحي دورافتاده از مشـرق   

تي ويژه براي خاك هاي آهكي و اين مسئله نشان دهنده مزيكمتر ديده شده است.زمين 

هـاي آهكـي و     شكوه و جالل خاصي بر روي سراشيبي و تمايل به نسيم دريايي است
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دهنـد   پرتگاه هايي كه بيشتر سواحل شبه جزيره يونان و جزاير كنار آن را تشـكيل مـي  

  است.  ايجاد شده

 )  بصورت خودرو در كوهسـتان هـاي  Olea ferrugineaدر ايران زيتون وحشي (

تا  26متر از سطح دريا بين  2500 -1400شمالي خليج فارس و درياي عمان از ارتفاع 

اين نـواحي شـديدا    يدرجه عرض شمالي پراكنده شده است. امروزه پوشش گياه 29

مورد دستبرد و تخريب قرار گرفته و وضع كامال نامناسبي پيدا كرده است كه نتيجـه آن  

  اك منطقه مي توان مالحظه نمود.را در شدت و حجم تخريب و فرسايش خ
  

  زيتون سبز 

ها به صورت طبيعي مربوط بـه   رنگ ميوه

هايي اسـت كـه همگـي     فالونوئيدها و رنگدانه

هـاي   اكسـيداني دارنـد و رنـگ    ي خاصيت آنت

مختلف زرد و نارنجي، سبز و قرمـز، بـنفش و   

اي كـه   هايي مثـل فلفـل دلمـه     سبزي ...سياه و

  .دندارنكدام برتري خاصي نسبت به ديگري   يچدارد، ه يهاي مختلف رنگ

زيتون از نظر رنگ، داراي انواع مختلفي است كه شايد مهمترين آن ها انواع سـبز  

در  گـاهي ها هستند ولي  ها به طور طبيعي داراي اين رنگ   اين نوع زيتون .و سياه باشد

ايل بـه سـياه در   صنايع غذايي، انواع سبزرنگ آن توسط تركيبات آهن به رنگ تيره متم

ها قيد شود كه با استفاده  بندي اين زيتون  البته از لحاظ قانوني بايد روي بسته  .آيند مي 

  .دان  به رنگ تيره درآمدهآهن از تركيبات 

  كـم تيـره مـي     دن، كـم هاي سبز در روند رسـي   اي بر اين اعتقادند كه زيتون عده

پيـداكرده  تر شـدن ميـل     ها به مرور زمان در فرآيند رسيدن از سبز به تيره  زيتون.دشون

موارد تغييـر رنـگ زيتـون از    .دنوع متفاوت هستن 2هاي سياه و سبز به كلي  ولي زيتون 
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سبز به سياه، بيشتر تحت تاثير همان تركيبات آهني است كه در صنايع غذايي به آن مي 

 .افزايند تا رنگ آن را تيره كنند 

اي چنداني  اي است و سبز و سياهش تفاوت تغذيه زيتون هم مثل همان فلفل دلمه

هـاي صـنعتي و    دليـل دسـتكاري     با هم ندارند و به شرطي كه رنگ سـياه زيتـون بـه   

 .توان گفت زيتون سياه و سبز هيچ تفاوت محسوسي با هم ندارنـد  غيرمجاز نباشد، مي 

 ،اي خود را تا حد زيادي از دسـت داده  شده زيتون نه تنها خواص تغذيه  نگ قسمت ر

پذير مانند كودكان، سـالمندان،   هاي آسيب  بلكه اين نوع زيتون ممكن است براي گروه 

  .هاي خاص، سمي و خطرآفرين باشد زنان باردار و شيرده، مبتاليان به بيماري 

  

  زيتون سياه 

ن سـبز،  هاي متفاوتي چـو زيتون رنگ

ترين  زرد، قرمز، بنفش و سياه دارد كه مهم 

 .نوع رنگي آن زيتـون سـبز و سـياه اسـت    

زيتون سبز و سياه دو نـوع متفاوتنـد و بـر    

خالف تصور عامه زيتون سياه از رسـيدگي  

  .آيد كامل زيتون سبز به دست نمي

ر زيتون سياه به دليل ظاهر زيبا و بازارپسندي مطلـوب، قيمـت بـااليي داشـته، د    

مقايسه با زيتون سبز حاوي مواد مغذي و روغن بيشتري بـوده و هـر عـدد آن حـاوي     

  .هفت كالري انرژي است

به دليل نياز به شرايط آب و هوايي خاص و نوع خاك در كشـور مـا   سياه زيتون 

قابليت رشد خوبي ندارد و كشورهايي چون اسپانيا و ايتاليـا توليدكننـدگان اصـلي آن    

از كشورهاي مذكور پرهزينه و فاقد  ارگانيك كه واردات زيتون سياهبه دليل آن .هستند

صرفه اقتصادي است، برخي سودجويان با خريد زيتون سبز معمولي و فـرآوري آن بـا   
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داري چون سولفات آهن، گلوكينات يا الكتات آهن و گاهي بـراده آهـن    تركيبات آهن 

  .شور به فروش مي رسانندمحصول را سياه كرده و با قيمت بااليي در بازارهاي ك

تشخيص اصل يا تقلبي بودن زيتون سياه  توسط افـراد عـادي تقريبـا غيـرممكن     

  .هاي مربوطه قادر به شناسايي خواهند بود است و تنها افراد متخصص با انجام آزمايش 

  

  انواع زيتون سياه

  :باشدمي نوع 2 سياه هاي زيتون 

روند رسيدن از سبز به سياه تبديل  نوع اول به صورت ژنتيك سياه است و در -1

  .شوند ي م

دار   هايي هستند كه در صنعت، بـا تركيبـات شـيميايي آهـن     نوع ديگر زيتون  -2

  .شود شوند كه مصرف اين نوع زيتون سياه توصيه نمي  سياه مي

تري هـم    دليل روغن بيشتري كه دارد، طعم مطلوب در واقع زيتون سياه طبيعي به

بز دارد اما اگر زيتوني باشد كه به صورت صنعتي سياه شـده باشـد،   نسبت به زيتون س

  .شود مصرفش توصيه نمي 

  

  زيتون سبز و سياه 

زيتون سبز و سياه تفاوت چنـداني بـا   

ها، با وجـود   هر دوي اين زيتون .هم ندارند

ــد،   ــه دارن ــي ك ــاوت رنگ داراي ارزش تف

فــاز  2در مــورد زيتــون  .هســتند ييكســان

اول روغني است؛ برخي از فاز  :وجود دارد

ــتان (  ــي زمس ــواد وقت ــن م ) Winterizeاي
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شود، موم و گوشت زيتون كامال از روغن جدا شـده و روغنـي صـاف و يكدسـت      مي

  .اند موادي كه در روغن زيتون هستند، عامل بو و مزه .ماند باقي مي

البته بخشي از تركيبـات زيتـون بـه صـورت محلـول در آب هسـتند و خـواص        

مسـلما زيتـون تيـره بـه دليـل       .داني، ضد باكتريايي و ضد ميكروبـي دارنـد  اكسي آنتي

امـا از لحـاظ    .ظاهر و شايد كمي طعم متفاوتي با زيتون سبز داشته باشـد  ،خاستگاهش

ارزش غذايي، غير از مقداري كاروتنوئيد كه نسبت به زيتون سبز بيشـتر دارد، تفـاوت   

قه خود، نوع زيتوني كـه دوسـت دارنـد،    كنندگان بسته به ذائ مصرف .قابل ذكري ندارد

  .انتخاب مي كنند
  

  ايران در ارقام زيتون

 .ايستگاه تحقيقات زيتون طارم مهمترين ايستگاه تحقيقاتي زيتون در ايـران اسـت  

ژنوتيپ مختلف از ايران و مناطق مختلف جهـان   200رقم و  60در اين ايستگاه حدود 

خيره ژنتيكي زيتون در ايران و خاورميانه جمع آوري شده است كه در واقع بزرگترين ذ

    .محسوب مي گردد

بطور كلي مهمترين ارقام زيتون در كشور به دو دسته ارقـام داخلـي و خـارجي    

 فيشـمي،  زردگلولـه،  شـنگه،  مـاري،  روغني، زرد، ارقام داخلي شامل .شوندتقسيم مي

رانسـه و ايتاليـا و   كشورهاي اسـپانيا، يونـان، ف   بومي بيشتر كه و ارقام خارجي  دزفول

د مي توان به ارقـام كنسـرواليا، واالنوليـا، سـويالنا، آربكـين، لچينـو،       نسوريه مي باش

  .ابوسطل، جلت، كرونايكي، بليدي و آميگدالوليال اشاره نمود

در حال حاضر بيشتر باغات زيتون كشور در مناطق رودبار و طارم واقع شده اند، 

همچنين ارقـام مـاري،    .وغني محلي و زرد مي باشندارقام ر ،ارقام غالب در اين مناطق

ارقام ديگري از قبيل محلي گرگان، خـرم   .شنگه و فيشمي نيز تا حدودي ديده مي شود
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آباد، شنگه، دزفول، بربر، دكل، زاهدي و خسـتاوي نيـز در جنـوب كشـور بصـورت      

  .پراكنده و محدود كاشته مي شوند

كشور، بتدريج با شرايط بـومي منطقـه    ارقام مذكور و ساير ارقام مورد كاشت در

سازش يافته و از طرفي به علت محدود بودن در يك منطقه داراي تنوع ژنتيكـي نمـي   

همچنين واريته ها و ارقام زيتون ايران، توسط توليد كنندگان و مصرف كنندگان  .باشند

گي هـا،  نام گذاري شده است و از نظر علمي هنوز با گونه هاي موجود دنيا از نظر ويژ

  .مورد تطابق قرار داده نشده است
  

  معرفي ارقام داخلي 

    رقم زرد - 1

اين رقم از كلون هاي مختلـف تشـكيل شـده    

است، رقم زرد همانطوري كه در جدول نيـز آورده  

شده است، بيشترين سطح زيـر كشـت را دارا مـي    

احتمال مي رود اينگونه همان واريتـه علمـي    .باشد

Olea chrysophylla lam اندازه درختان اين  .باشد

 .گونه متوسط تا كوتاه بوده و فرم تاج آن گرد است

گـرم اسـت كـه در شـرايط      5/6ميوه آن نسبتا درشت و كروي شكل بـا وزن حـدود   

  .تن مي باشد 8متوسط عملكرد اين رقم  .گرم هم مي رسد 8مطلوب به 

و تهيـه   ميوه هاي نارس و رسيده زيتون زرد جهت مصارف خوراكي و كنسـروي 

همچنين جهت روغن كشي نيز از ميوه رسيده ايـن رقـم    .زيتون نمك سود كاربرد دارد

ميوه رسيده سبز براي مصرف خوراكي و كنسروي در اواخر شـهريور   .استفاده مي شود

 .سياه نيز جهت روغن كشي در اواخر آذرمـاه برداشـت مـي شـود    و زيتون ماه رسيده 

گـرم   65/0بوده و وزن متوسط هسته نيـز   1به  5/5نسبت گوشت به هسته در اين رقم 
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اين رقم در مناطق رودبار، طارم عليا، سفلي، گنجه، منجيـل و لوشـان كشـت و     .است

    .مورد بهره برداري قرار مي گيرد

  رقم روغني -2

اين رقم داراي كلون هاي زيادي بوده و در مناطق زيتونكـاري رودبـار، منجيـل،    

 بلندي اين رقم درخت .ه نامهاي مختلفي شناخته مي شودگنجه، لوشان، طارم و سفلي ب

رقـم روغنـي داراي شـاخ و    .متر مي رسـد  12است كه در حالت طبيعي، ارتفاع آن به 

تر از ساير برگ زياد و با تاج است كه رنگ پوست ساقه، شاخه ها و برگ هاي آن تيره

  .برجسته مي باشدرقم روغني داراي ميوه بيضوي شكل با انتهاي  .ارقام زيتون است

 گوشت نسبت و بوده گرم 45/0 هسته متوسط وزن و گرم 5/3 ميوه،  وزن متوسط

 درصـد  .باشدمي 1 به 5 نيز آن هسته به

 در و بوده درصد 20 رقم اين كشت زير

يل، لوشـان و گنجـه   منج رودبار، مناطق

تن  8عملكرد اين رقم  .شودمشاهده مي

جهـت  هاي اين رقم بيشتر باشد، ميوهمي

كشي كـاربرد دارد و در  مصارف روغن

نيمــه دوم آذرمــاه يــا اواســط دي مــاه 

  .شودمي برداشت 

  

  رقم فيشمي -3 

 .اين رقـم پـر شـاخ و بـرگ اسـت     

گرم و متوسط وزن  5متوسط وزن ميوه آن 

شكل ميوه اين رقم  .است گرم 75/0هسته 

ــت   ــي باشــد و جه ــي) م بيضــوي (دوك
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مـي  ز آن روغن كشـي مرغـوبي نيـز استحصـال     مصارف كنسروي كاربرد دارد، ولي ا

 .درصـد مـي باشـد    24تـا   20د، هرچند مقدار درصد روغن آن كـم و در حـدود   گرد

  .تن در هكتار بوده و در آذرماه برداشت مي گردد 10عملكرد اين رقم 

  رقم شنگه -4

، زيتون سـنگي يـا   اين رقم نام ديگر

شنگ زه نام دارد و در برخي نقاط بـه آن  

ايـن رقـم    .مـي گوينـد   تون نيزگلوگه زي

ميـوه آن   .باشـد مي قوي، بزرگ و پر رشد

درشت، بيضوي و تقريبا شبيه رقم مـاري  

سطح زير كشت اين رقم در مناطق  .است

كـل زراعـت    درصـد  4رودبـار و طـارم   

گـرم   7/0تا  6/0گرم و وزن متوسط هسته نيز  6تا  4وزن متوسط ميوه  .مي باشد زيتون

هت مصارف كنسروي كاربرد دارد، ولي روغن قابل تـوجهي نيـز   اين رقم ج .مي باشد

تعداد اين رقم نسبت به درختان ديگر كم است، ميـزان   .مي توان از آن استحصال نمود

  .% است22روغن حدود 

  

  رقم ماري -5 

درصـد از ارقـام كاشـته     2اين رقم 

شده در منطقـه را بخـود اختصـاص داده    

مـاري  رقـم   .است و مارزه نيـز نـام دارد  

داراي شاخه هايي نسـبتا افراشـته و قـائم    

بوده و رنگ برگ آن روشنتر از ساير ارقام 

برگ ها نسبتا باريك به رنگ روشن  .است
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همچنـين   .كرك هاي نقره اي قسمت كتاني برگ مشخص تر از ساير ارقام اسـت  بوده

ـ   .پوست شاخه هاي آن خاكستري روشن است واع ميوه اين رقم كشيده و بـاريكتر از ان

درصد روغنهاي آن  .ديگر مي باشد، ولي ضخامت گوشت آن از ساير ارقام كمتر است

تـا   4/0وزن متوسط هسته  ،گرم 4تا  3وزن متوسط ميوه  .درصد است 22تا  20حدود 

  .است 1به  5/3گرم و نسبت گوشت به هسته نيز  5/0

 .ر مـي باشـد  زمان برداشت اين رقم زودتر از ساير ارقام بوده و در اوايل شـهريو 

رقم ماري هر چند داراي اندازه كوچك مي باشد، ولي براي مصارف كنسـروي مـورد   

  .توجه فوق العاده مصرف كنندگان مي باشد
  

  معرفي ارقام زيتون خارجي

  ارقام اسپانيا -1

  :الف) واريته هاي روغني

1- Picual:  ن هـاي كاشـته شـده در منطقـه جـائن      درصد از زيتو 97اين واريته

)jaen) ايـن واريتـه داراي درختـان قـوي و      .هكتار) را شامل مي شود 34000) اسپانيا

تـا   5/2وزن ميوه هاي اين نوع،  .پوشيده از شاخه هاي كوتاه و سرشاخه زياد مي باشد

  .درصد است 28تا  26گرم و درصد روغن آن نيز  5/3

ول زيـاد  طوريكه هر دو سال يكبار محصه از معايب اين واريته تناوب آن است، ب

پيكـوال در   .زياد و تا زمان برداشت نيـز ريـزش نـدارد    آن عملكرد محصول .مي دهد

اين واريته در مقابل هرس هـاي   .و در برابر سرما مقاوم مي باشد تمقابل بعضي از آفا

  .به راحتي توسط قلمه هاي نيمه خشبي و سبز تكثير مي شود بوده و شديد مقاوم

2- Nojiblance: وزن  .گ بوده و نسبت به سرما حساس مي باشداين درخت بزر

گرم است و درصد روغن آن نيز بطـور متوسـط    3تا  5/2ميوه اين واريته بطور ميانگين 

  .درصد است 26الي  25
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3- Hojiblanca:اين واريته متوسط و شـاخه هـاي بـارده آن طويـل و      ماندگاري

 28تـا   23درصد روغن آن گرم و  4تا  2هاي اين درخت به وزن ميوه .خميده مي باشد

اين واريته در مقابل آفات حساس، ولي در برابر هرس هاي شديد مقـاوم   .درصد است

  .مي باشد

4- Arbequine:  اين واريته درختي است پاكوتاه، با قدرت متوسط و با ميوه هاي

درصد بوده و  20تا  17درصد روغن اين واريته نيز  .گرم است 2تا  1ريز كه وزن آنها 

) و لـرد  Tarragonaمخصوص كاشت در نواحي تاراگون(و  لكرد آن بسيار باالستعم

)Leridaمي باشد (.  

5- Cornicabra: ه هاي آويزان و ميوه حاللي اين واريته داراي رشد متوسط، شاخ

ها وزن ميوه .ميوه ها دير رس و حساس به آفات مي باشند .شاخ بزي) مي باشدشكل (

گونه ديگري از اين واريته نيـز   .درصد است 27تا  21ن آن گرم و درصد روغ 5/3تا  3

گرم و روغن آن نيز  3تا  2وجود دارد كه داراي رشد متوسط بوده و وزن ميوه هاي آن 

  .درصد مي باشد 24تا  20

6- Negral: ) اين واريته در مناطق ناوارNavarre ) و آراگـون (Aragon  كشـت (

بل آفات مقاومت نسـبي دارد، ولـي در مقابـل    اين درخت قوي بوده و در مقا .مي شود

 30تـا   23گرم و روغن آن  3تا  2وزن ميوه اين واريته  .سرما و ويروس مقاوم مي باشد

  .درصد است

7- Moraiola: متوسط  .داراي عملكرد باال مي باشد ،اين درخت با اندازه متوسط

واريتـه مورائيولـو    .درصـد اسـت   28تا  26گرم و روغن آن  5/3وزن ميوه اين واريته 

  .سازگاري مناسبي با محيط داشته و در مقابل سرما نيز مقاوم مي باشد

8- Ogliarola:  اين واريته داراي باردهي متناوب بوده و نسبت به بعضي از آفات

  .درصد است 25همچنين روغن ميوه آن  .حساس مي باشد
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9- Coratine   ) Racema , Racioppa (:     ه متوسـط و  درختـي اسـت بـا انـداز

 5/3وزن ميوه اين واريته  .عملكرد باال و كيفيت عالي كه در مقابل سرما نيز مقاوم است

  .درصد مي باشد 29تا  28گرم و درصد روغن آن  4تا 

10- Leccio , Leccino: عملكرد بـاال و مقـاوم    ،درختي است با سازگاري خوب

وزن  .ول بيشتري توليد مي كندمحص ،به سرما كه همراه با واريته تلقيح كننده اي خوب

  .درصد مي باشد 27الي  25گرم و روغن آن  5/2ميوه اين واريته 

11- Pendolino:  واريته اي دگرگشن با اندازه متوسط و حساسيت نسبي به آفات

  .درصد است 26گرم و روغن آن  5/2وزن ميوه آن  .است

12- Ogliarola Messinese:   كـم بـوده و در   كميت اين محصول در ارتفاعـات

  .استان سيسيل كشت مي شود

13- Leccio:  واريته اي است با اندازه متوسط و باردهي متناوب با روغن باال كه

  .داراي عملكرد بااليي است

14- Carpellese:   واريته اي است با محدوديت مقاومت در برابر عوامل محيطـي

  .شدكه داراي اندازه بزرگ بوده و كيفيت ورغن آن خوب مي با

15- Cellinadinade:       واريته اي با اندازه بزرگ و ميـزان روغـن بـاال اسـت كـه

  .نسبت به بيماريها مقاوم است

16- Corationa:  واريته اي با اندازه متوسط و عملكرد باال مي باشد كه در مقابل

  .سرما نيز مقاومت خوبي از خود نشان مي دهد

17- Rozzola: عملكرد باال مي باشد كـه مقـاوم بـه     واريته اي با اندازه بزرگ و

  .سرما بوده و داراي روغني با كيفيت است

18- Taggiasca: واريته اي با اندازه بزرگ و مقاوم به سرما و آفات است.  
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  ب) واريته هاي كنسروي

1- Ascolana(Tenera):  واريتــه اي

هـاي  است معروف با اندازه بزرگ و ميـوه 

كـاربرد  ريز كه براي مصرف زيتـون سـبز   

 ميـزان گـرم و   10تا  8وزن ميوه آن  .دارد

در صـورت   .مي باشددرصد  13روغن آن 

عملكرد باال بوده داراي مساعد بودن خاك 

ايـن   .منظم مي باشـد آن محصول  توليد و

  .باشددرخت در برابر سرما مقاوم مي

2- Bello d'Espagne: هاي آن درختي است با اندازه متوسط و زودرس كه شاخه

اين واريتـه در مقابـل آفـات و سـرما      .گرم است 12تا  10وزن ميوه  .ن مي باشديزاآو

  .مقاومت نسبي دارد

 3- Saint Augustina(Oliva di Andyea) :درختي با اندازه متوسط و عقيم مي-

اين واريته در مقابـل   .درصد است 15تا  14گرم و روغن آن  9تا  8وزن ميوه آن  .باشد

  .سرما حساس است

4- Sainte Caterine:  وزن ميـوه   .واريته اي عقيم، مقاوم در برابر سرما مي باشـد

  .است 17گرم و درصد ورغن آن  9تا  8آن 

5- Aseolana tenra:    واريته اي خود گشن و مقاوم به سرما است كـه در مقابـل

  .مقاوم مي باشد دمساعناشرايط 

6- Sant Caterina: ل شرايط نامساعد مقاوم واريته اي خودگشن است كه در مقاب

  .گرم است 9نمي باشد و وزن ميوه آن نيز 

7- Caetana:      واريته اي با عملكرد پايين است كه جهـت مصـارف نمـك سـود

  .باشدكردن متناسب مي
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  ارقام فرانسه -2

  الف) واريته هاي روغني

1- Picho Line:   ــت ــه جه ــن واريت اي

مصارف روغـن گيـري و كنسـروي كـاربرد     

  .دارد

 2- Olivere:   واريته اي مقاوم به سـرما

است كه قدرت سازگاري با شرايط نامسـاعد  

  .را دارد

3- Salonique:       اين واريته نيز جهت مـوارد روغـن كشـي و كنسـروي اسـتفاده  

  .شودمي

4- Tanche: از واريته هاي مناسب جهت روغن كشي و كنسروي مي باشد.  

5- Pigalle:  داراي روغن زيادي استاندازه اين واريته بزرگ بوده و.  

6- Anglandean:    اين واريته در مقابل شرايط نامساعد حساس بوده ولـي نسـبت

  .به سرما مقاوم مي باشد

7- Arbequine: واريته اي مناسب جهت مصارف روغن كشي ميباشد.  

  هاي كنسرويب) واريته

1- Picholine:   باشـد واريته اي با اندازه متوسط، شكل گرد و تاج گسترده مـي. 

اين درخت نسبت به سرما حساس بوده، ولي در خاكهاي عميق رشد مناسـبي خواهـد   

 .واريتـه زودرس اسـت   بـوده و ايـن  درصـد   18گرم و روغن آن  3وزن ميوه  .داشت

پيشولين در كشور فرانسـه بسـيار    .همچنين جهت تعادل درخت، هرس بايد انجام گيرد

  .شمار مي آيد معروف بوده و از انواع زيتون هاي مرغوب به
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2- Lucques:    واريته اي با اندازه نسبتا بزرگ، شاخه هاي واژگون و قامـت نيمـه

گرم  5تا  4وزن ميوه اين درخت  .محصول آن نامنظم و متناوب مي باشد .مستقيم است

 .شكل ميوه ها خميده و گوشت آن سفت مي باشـد  .درصد است 20تا  18و روغن آن 

  .ولي در مقابل آفات حساس است ،قاوماين واريته نسبت به سرما م

3- Bougentie: واريته اي است كشيده، با اندازه متوسط و با عملكرد باال و منظم

 درصد 16 تا 14 آن روغن و گرم 4 درخت اين ميوه وزن .مينشيند دير به بار كه عموماً

  .باشدمي سفت گوشت داراي و استوانه شكل به درشت، ميوه اين .است

4- Saloneques:   واريته اي ضعيف با شاخه هاي آويخته و ظاهري جامي شـكل

 .اين درخت داراي عملكردي باال و منظم بوده و در مقابل سرما مقاوم اسـت  .مي باشد

ايـن   .درصد روغن است 22تا  20ميوه گوشتي، با اندازه متوسط و گالبي شكل، داراي 

  .واريته جهت مصارف زيتون شكسته كاربرد بيشتري دارد

5- Grossanne:    واريته اي با ظاهر گرد و شاخه هاي كشيده و بلنـد مـي باشـد. 

 .عملكرد اين درخت باال و نسبت به سرما مقاوم بوده، ولي در برابر آفات حساس است

 17تـا   15ميوه اين درخت درشت، گرد، ضخيم و خوش طعم است و مقدار روغن آن 

  .درصد مي باشد

6- Tanche: اندازه اي بزرگ و خودگشن بوده كـه نسـبت بـه     اين واريته داراي

 30روغـن آن بـه    ميـزان  گـرم وزن داشـته و   5ميوه اين درخت  .سرما مقاوم مي باشد

نسبت به شرايط اكولوژيكي محيط كاشت حساس بـوده و بـه علـت     .درصد مي رسد

اين واريته بهترين زيتون سياه جهت مصـارف   .انبوهي شاخه ها، هرس آن مشكل است

 .برداشت محصول در ماه هاي آذر و دي صورت مـي گيـرد   .ي در فرانسه استكنسرو

  .ميوه هاي ريز اين درخت جهت روغن كشي نيز استفاده مي شود

7- Amellan:    ميـوه ايـن    .اين واريته داراي اندازه كوچـك و عملكـرد باالسـت

  .درخت ريز بوده و جهت مصارف كنسروي مناسب مي باشد
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8- Cailletier: ست كشيده و بلند، هرمي شكل با شاخه هـاي بـزرگ و   درختي ا

اين واريته در برابر سرما مقـاوم ولـي در    .گاهي آويزان كه داراي عملكرد بااليي است

ميوه آن ريز و بيضوي شكل اسـت و درصـد روغـن آن     .مقابل آفات حساس مي باشد

  .درصد مي باشد 20تا  18

9- Salonique: ط كه داراي عملكـرد بـااليي مـي    واريته اي است با اندازه متوس

  .گرم است 4تا  5/3وزن ميوه  .باشد

  ارقام الجزاير -3

  الف) واريته هاي روغني

1- Chemlal:  درصد باغات زيتون الجزايـر را تشـكيل مـي     40اين واريته حدود

اين درخت داراي ظاهري كروي، گسترده و نيمه آويزان با شـاخه هـاي بـارده و     .دهد

 15و درصد روغـن آن   داشتهگرم وزن  5/2ندازه ميوه كوچك و داراي ا .بلند مي باشد

  .درصد مي باشد

2- Azeradj:  از گونـه   .درصد باغات الجزاير را شـامل مـي شـود    50اين واريته

اين درخـت   .لي شريف نام بردع و ابوملك صدوق، به ميتوان هاي معروف اين واريته 

ايـن واريتـه جهـت     .برگهايي انبـوه دارد متوسط، شاخه هايي پيچيده و نرم و لطيف و 

روغـن آن   ميزانگرم و  5تا  3وزن ميوه  .مصارف كنسروي و روغن كشي كاربرد دارد

  .درصد مي باشد 15

3- Limli:  مي شود، داراي  را شاملباغات الجزاير  سطح درصد 8اين واريته كه

 16تـا   15آن گرم و درصد روغـن   2وزن ميوه  .ظاهري گسترده و ميوه هاي ريز است

  .روغن اين درخت طعمي ترش مزه دارد .درصد است
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  ب) واريته هاي كنسروي

1- Sigoise:  اين واريته براي مصارف كنسروي و روغن كشي مصرف مي شـود. 

  .درصد است 20تا  18گرم و روغن آن  5تا  3وزن ميوه 

2- Meski:  و با مـزه  از واريته هاي مرغوب الجزاير است كه ميوه آن خوش طعم

  .باشدمي

3- Barouni: واريته اي با اندازه بزرگ  كه به طور متناوب بار مي دهد.  

  ارقام يونان -4

  الف) واريته هاي روغني

1- Koroneiki: گـرم وزن   1تـا   7/0ميوه هاي ريـز آن   .واريته اي زودرس است

  .درصد مي باشد 23تا  20دارد و روغن آن 

2- Mastode: 8/1تـا   5/1وزن ميـوه آن   .ت سازگاري باالسـت واريته اي با قدر 

  .درصد است 25گرم وزن دارد و مقدار روغن آن 

3- Amygdalolis:       از واريته هاي مرغوب يونـان اسـت كـه جهـت كنسـروي و

  .گرم وزن دارد 8تا  6ميوه هاي درشت آن  .روغن كشي مصرف مي شود

4- Mastodis Micra: اال مي باشدواريته سازگار و مرغوب، با روغن ب.  

5- Methonic:  اين واريته داراي روغني مرغوب بوده و جهت مصارف كنسروي

  .كشي كاربرد داردو روغن

6- Coronaiki: ميوه هاي ريز آن حدود يك گـرم   .واريته اي با روغن عالي است

  .وزن دارند

7- Paphnoelia:        اين واريته نيز بـراي كنسـرو سـازي و روغـن كشـي مصـرف  

  .گرم است 2زن ميوه آن و .شودمي

8- Corfolia: واريته اي با عملكرد باال و ميوه هاي درشت است.   
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  ب) واريته هاي كنسروي

1- Amygdalia:        واريته اي با سطح كشت كـم مـي باشـد كـه جهـت مصـارف

  .و روغن كشي به كار مي رود يكنسرو

2- Caridolia:  استفاده قـرار  اين واريته نيز براي تهيه كنسرو و روغن كشي مورد

  .مي گيرد

3- Conservoli:  درصد از زيتون كاري هـاي يونـان بـه ايـن واريتـه       75حدود

گـرم   12تـا   4وزن آن  .ميوه آن گرد و تا حدودي بيضوي شكل است .اختصاص دارد

  .مي باشد

4- Calamon: واريته اي با باردهي منظم و عملكرد باال است.  

  ارقام پرتغال -5

  وغنيالف) واريته هاي ر

1- Galega:   از واريته هاي مهم زير كشت در پرتغال است كه قدرت سـازگاري

 .ميوه آن به هنگام رسيدن آبي و گوشـت آن بـه رنـگ بـنفش مـي شـود       .بااليي دارد

  .است گرم 3 تا 2  همچنين وزن ميوه آن

2 –Verdeal: قدرت سـازگاري آن   .واريته اي با اندازه بزرگ و عملكرد باالست

روغـن   .گـرم وزن دارد  5/5تا  3ميوه هاي درشت آن  .ده و دير رس مي باشدپايين بو

  .واريته مرغوب و به رنگ زرد و سبز مي باشد

3- Carrasquenha:    وزن  .واريته اي با اندازه كوچك و عملكرد بـاال مـي باشـد

  .گرم بوده و رنگ گوشت آن روشن و روغن آن شفاف است 5/4تا  5/2ميوه 
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  كنسروي ب) واريته هاي

1- Redondil:  واريته اي با عملكرد باالست كه جهت مصارف كنسروي و روغن

  .گرم است 4تا  5/2وزن ميوه آن  .كشي مصرف مي شود

  ارقام تركيه -6

  الف) واريته هاي روغني

1- Ayvalik:      ايـن درخـت    .واريته اي بـا انـدازه متوسـط و عملكـرد باالسـت

  .وغن آن نيز بسيار مرغوب مي باشدر .دهي منظم استرخودگشن و داراي با

2- Cakir:     ايـن واريتـه    .واريته اي با اندازه متوسط و عملكـرد بـاال مـي باشـد

  .خودگشن بوده و داراي ميوه هايي با اندازه متوسط است

3- Erkence: واريته اي با اندازه متوسط و خودگشن است.  

4- Milas: واريته اي با روغن عالي مي باشد.  

  هاي كنسروي ب) واريته

1- Donat: ميوه هاي اين واريته خيلي درشت است.  

2- Izmir: اين واريته داراي ميوه هايي درشت است.  

3- Tirilye: اين واريته داراي ميوه هايي متوسط است.  

  

  نوع درخت زيتون انتخاب

  د اما برخي از گونه ها همانندواز هر گونه درختي ميتوان براي روغن گيري استفاده نم 

Izmir Sofralikمي شوند. از گونه هاي كاشـت   ه، تنها براي گرفتن روغن زيتون، كاشت

نام برد. اگر  كاشت زيتون  براي ميوه  ،Mission Olive  شده براي ميوه نيز مي توان از

د. اگر كاشت زيتون براي روغن داد، بايد آب بيشتري را نيز به درخت شوآن، برگزيده 

    .داايد به درخت آب كمتري د، بانتخاب شده استآن 
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 Arbe به عنوان نمونـه  .اگر درخت خود بارور باشد ديگر نيازي به گرده افشاني ندارد

quina      از گونه هاي خود بارور است و نيازي نيست در كنار آن گونـه هـاي ديگـري

جـزو   Leceino, Frantoio, Pendolino, Corantina, Maurino گونه هاي .كشت شود

 Arbosana هستند كه در كنار گونه هايي كه خـود بـارور نيسـتند هماننـد     گونه هايي

 .دكاشته مي شون

زيتون هاي گلداني نياز به نگهداري و هرس بيشتري نسبت به زيتون هاي كاشـته شـده   

در خاك دارند. بنابراين هرس منظم بايد حتما انجام گيـرد، خيلـي از كشـاورزان نيـز     

گلداني بهتر است داراي شاخه هاي زيادي نباشند. تنها  پيشنهاد مي كنند كه زيتون هاي

براي انتقال اگر مي خواهيد  .شاخه اصلي براي اين گونه از زيتون ها كافي است 4يا  3

فوت مكعب كود غني شده بـا نيتـروژن يـا     3تا  2.5خاك،  از گلدان به درخت زيتون 

را تا سطح قابـل قبـولي    خاك  PHبايد   .كودهاي حيواني را در زير هر درخت بريزيد

ـ بايد بباشد،  6.5خاك  كمتر از  PH گر. ابه وسيله آهك باال برد د وه آن آهك اضافه نم

 .دادتا خاصيت قليايي آن را افزايش 

 متـر سـانتي  60در كنار هر رديف از درختان زيتون كاشته شده، زمين را به انـدازه  بايد 

رد زهكشي خاك و اعث افزايش عملككار ب د. اينونم گودعرض متر سانتي 30عمق و 

 .شود، همچنين سبب مي شود تا درختان زيتون سريع تر رشد نمايندكاهش تراكم آن مي

شود تا كود، آهك و ديگر مواد معدني موجود در خاك به طـور  يند سبب آن ميآاين فر

خورشـيد  كه نور  هاي كاشت در مكانيبايد درختان زيتون را  .همزمان با هم در آميزند

  . دتاببه طور كامل به آن ها ب

  

   غتا سن بلو نپروراندن درختا

. دي انجـام مـي گيـر   آبيـار به ياز ندرختان زيتون به ميزان متوسط يا در صورت آبياري 

براي آبياري درختـان زيتـون بايـد     شدن ميوه زيتون مي شود.دمزه سبب بزياد  آبياري
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هـدف برداشـت   . اگر شودميبرداشت  آن روغن ياميوه  ، د كه از درختانشومشخص 

ـ   1هفته ايي يعني  د ابه درختان بيشتر آب دبايد د، باشميوه  روغـن  ر هـدف  بار امـا اگ

   .درزان آبياري را كمتر كيبايد مباشد  گيري 

 

  زيتون نحوه باردهي درختان 

ميوه هاي درخت زيتون بر روي شاخه هاي يك ساله به بار مي نشيند. بنابراين با هرس 

. از روي ديگر هرس بـيش از  دادميزان باردهي درخت را افزايش  توانمي هاي مناسب

  .حد شاخه هاي نو مي تواند ميزان باردهي را كاهش بخشد

  

 صفات مطلوب ارقام

 زود به بار نشستن) 1

 پربار بودن) 2

 سازگاري با برداشت مكانيزه )3

 مقاوم به آفات و بيماري هاي رايج )4

 )د محيطي (اقليم و خاكمقاوم به شرايط نامساع )5

 ميزان روغن زياد )6

 كيفيت خوب روغن )7

 اندازه و تعداد و شكل مناسب ميوه )8

  درصد باالي نسبت گوشت به هسته ميوه )9
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  خواص داروئي برگ زيتون

اصد پزشكي مورد استفاده بـوده  هاي درخت زيتون از دوران باستان براي مق برگ 

دهنده آن است كه عصاره بـرگ زيتـون داراي     نهاي آزمايشگاهي مدرن نشا و پژوهش

  .اكسيدان است خواص ضدباكتريايي، ضدالتهابي، و آنتي

برگ زيتون حاوي گلوكزيد، مواد قندي، مواد تلخ، كلروفيل، اسيد گاليك، تـائن،  

برگ زيتون كاهش دهنده فشار خون، قندخون، ضد اسپاسـم، آنتـي    .موم و مانيت است

ل، ضد قارچ، گشـادكننده عـروق خـوني، كـاهش دهنـده      اكسيدان، ضد ويروس تبخا

كلسترول بد، ضد تب، قابض، ضد باكتري، صفرابر، ادرارآور و براي افراد ديابتي بسيار 

  .مناسب است

مجاري عروق سطحي باعث پـائين آوردن فشـار   باز كردن برگ درخت زيتون با 

و اوره خـون را   بـوده ضـد بيمـاري قنـد     .باشدمي بر روي قلب  منفي خون بدون اثر

حالت برافروختگي را از بين ميبـرد و مصـرف طـوالني آن در درمـان     .كاهش مي دهد

  .آنژين كمك مي نمايد

Manne:  كه  ،استفاده هاي درماني قرار مي گيردمورد موادي با طعم شيرين ماليم

بطور طبيعي و يا بر اثر گزش حشرات و يا با ايجاد شكاف از تنه درختان و يا از بـرگ  

اين مواد داراي قندهاي مختلـف و يـا الكـل     .ياهان مختلف به خارج ترشح مي گرددگ

  .است هاي پلي

از تنه درختان مسن زيتون نوعي ماده قندي مخصوص بخارج ترشح مي شود كـه  

اين ترشحات بصورت يك ماده غذايي نزد اعـراب   .موسوم است Mannedo Livierبه 

    .مصرف دارد

  

  زيتون يفرآورده ها

  .گيردغذايي مورد استفاده قرار مي، دارويي و زيتون از لحاظ صنعتي درخت
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از چـوب زيتـون بـراي     .رخت زيتون بسيار سخت و مقاوم استچوب د :صنعتي

  .استتهيه اشياء چوبي ظريف و براي قفسه سازان و خراطان تزئيني بسيار با ارزش 

 .ن استفاده مي شودبراي ترشي زيتو از ميوه زيتون براي كنسرو و همچنين :غذايي

كه بخشي از نيازهاي غذايي روغن زيتون نيز به عنوان يكي از مواد غذايي كاربرد دارد 

  .كشور را تامين مي كند

ـ   :دارويي اسـت كـه از    يروغن زيتون مانند كره و روغن ذرت يكـي از دو روغن

ه روغن هايي ك .ميوه استخراج مي گردد و بدون عمليات اضافي قابل مصرف مي باشد

اشـند نـه تنهـا ارزش    غير اصولي و از ميوه هاي زخمي و پوسيده در انبار تهيه شـده ب 

  .اي افراد سالم نيز بسيار مضر است، بلكه مصرف آنها بردرماني ندارند

، روغن زيتون با افزايش ليپـو پـروتئين هـاي    به طور خالصه مي توان توضيح داد

ردن ليپو پروتئين هاي دانسيته پـايين  ) يا كلسترول خوب و پايين آوHDLدانسيته باال (

)LDLاين روغن اگـر   .ين آوردن كلسترول خون كمك مي كند، به پاي) يا كلسترول بد

 ،گيـرد ژن هـوا قـرار   در هنگام مصرف حرارت داده شود و يا در معرض نـور و اكسـي  

  .سودمندي خود را از دست مي دهد

  

  روغن زيتون 

ماده غـذايي مهـم و نيـز بـراي كاربردهـاي       يك يونانيان روغن زيتون به عنواندر بين 

. روميان بيشتر از آن در آشپزي و غذا استفاده مي كردنـد . خارجي اهميت زيادي داشت

  پليني بصورت مبهمي پانزده گونه زيتون كشـت شـده در دوران خـودش را توصـيف     

 در ناميده مي شد و روغن بدست آمـده از آن  Licinian كند كه با ارزش ترين آنهامي

Venafrum     در ناحيه كامپانيا عالي ترين نوع شناخته شده براي خبرگـان رومـي بـود ؛

  .در شبه جزيره ايتاليا به عنوان رده دوم مورد توجه قرار داشت Baetica و Istria توليد
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خوراك شناس امپراتور با خواباندن زيتون خام در آب نمك به عنوان تحريـك كننـده   

بيشتري بخشيد كه كمتر از انـواع جديـد آن نبودنـد و ترشـي      اشتها به اين ميوه ارزش

زيتون با حفظ خصوصيات طعم خود در انبارهاي زير خاك پمپي يافت شده انـد. آب  

تلخ زيتون يا پس مانده حاصل ازآن در خالل روغن گيري (به نام آموركـا) و برگهـاي   

بـه آنهـا اشـاره     رگس آن داراي خواص بسياري هستند كه نويسندگان دوران بسيار دو

كرده اند. پزشكان رومي از روغن زيتون تلخ وحشي در پزشكي اسـتفاده مـي كردنـد    

  .ولي كاربرد آن به عنوان غذا يا در آشپزي مشخص نيست

گويند هنگامي كه خشم خداوند در طوفان نوح فروكش كرد، كبـوتري كـه شـاخه     مي

شـايد بـه    .آرامش فراگرفت زيتوني به منقار داشت، پديدار گشت و همه جا را صلح و

  .همين دليل است كه روغن برآمده از اين درخت نيز دعوت كننده بدن به آرامش است

هاي درخـت زيتـون روغنـي اسـتخراج      هزاران هزار سال است كه انسان از ميوه 

هاي گياهي موسوم است و عالوه بر پخـت و پـز، در تهيـه     كند كه به سلطان روغن مي

شتي، صابون، صنايع دارويـي و حتـي بـه عنـوان سـوخت بـراي       مواد آرايشي و بهدا

حدي است  خواص جادويي نهفته در روغن زيتون به .شود هاي قديمي استفاده مي چراغ

شـايد   .آن پـرده بـردارد    توانـد از  چه بيشتر علـم مـي   كه تنها گذر زمان و پيشرفت هر

اشق روغن زيتـون  گويند خوردن يك ق آورترين نكته اين روغن آن است كه مي شگفت

به طـوري كـه حتـي در     .در روز از بروز بسياري از مشكالت جسمي جلوگيري ميكند

است كه زيتون بخوريد و روغن آن را بـه بـدن     روايتي از پيامبر گرامي اسالم نيز آمده

  .بخشد بماليد كه هفتاد مرض را شفا مي

يل مكـانيكي از  روغن زيتون در واقع آب ميوه زيتون محسوب شده و تنها به وسا

روغـن زيتـون از آنجـائي كـه      .شـود  ها استخراج مـي  طريق فشار يا سانتريفوژ از ميوه

هـاي مربـوط بـه طعـم و عطـر       شـود، ويژگـي   صورت كامال طبيعـي مصـرف مـي    به
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هـا مسـتقيما بـه خصوصـيات و      اين ويژگـي   .(ارگانولپتيك) آن بسيار با اهميت است

  .شود، بستگي دارد اي كه از آن استخراج مي سالمت ميوه

روغن زيتون آسان هضم مي شـود  

اولييـــك  و مقـــدار زيـــاد اســـيد  

)������ � در تركيبات آن  .دارد) ����

عالوه بر آنكه خود منبعي ايده آل بـراي  

توليد انرژي است، از بروز بيماري قلبـي  

اسيد  .(گرفتگي قلبي) جلوگيري مي كند

اصلي است به نسبتي كه بايد در غذاي روزانـه انسـان   لينولئيك كه از اسيدهاي چرب 

%) عامل متعادل كنندة رفع نيازهاي حياتي انسـان در هـر مرحلـه    11تا  7همراه باشد (

  .سني است

اثر نـرم كننـده، ملـين و     .داردديگري روغن زيتون عالوه بر تغذيه مصارف زياد 

اي اين منظور بايد آنرا بر .روغن زيتون دفع كننده سنگ كيسه صفرا است.است صفرابر

قولنج هاي ناشي از نفريت و  ،از آن براي رفع يبوست هاي مزمن .با آبليمو مصرف كرد

مسموميت از سرب مخصوصا براي كارگراني كه در معادن و يا در چاپخانه با حـروف  

  .سربي سروكار دارند استفاده مي شود

از روغـن زيتـون تـازه     .براي نرمي استخوان و كم خوني كودكان اثر مفيـد دارد 

ميتـوان نتـايج    )Pyorrhee(بصورت ماساژ دادن بر روي لثه و دندان، در درمـان پيـوره  

  .مفيد بدست آورد

از زخـم   ،با مصرف روغن زيتون بافت و مخاط داخلي روده هـا محافظـت شـده   

در مقايسـه بـا روغـن     .روده پيشگيري و در ناراحتي هاي صفراوي نيز اثر درماني دارد

مقاومـت آن   .واني، روغن زيتون موجب كاهش كلسترول اضافي خون مي شودهاي حي
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درجه سانتي گراد) برتري آنرا از ساير روغـن   220تا  200در مقابل حرارت هاي زياد (

  .هاي نباتي مشخص مي نمايد

) و آنتـي اكسـيدان   MUFAروغن زيتون داراي اسيدهاي چرب غير اشباع مونو (

هـاي اشـباع    هاي مرتبط با مصـرف روغـن    ش بيمارياست كه باعث طول عمر و كاه

حاوي ميزان زيادي آنتي اكسيدان است كه از سـرطان سـينه و سـرطان    روغن .شود مي

يك عامل ضد انعقاد خـون و انسـداد شـرياني، رفـع كننـده       .كند كولون جلوگيري مي

هـاي  قولنج، دل پيچه، خارج كننده كرم معده، خرد كنده سنگ مثانه، دفع كننده سـنگ  

صفراوي، رفع كننده يبوست مزمن، افـزايش ترشـحات ادرار، حـيض، عـرق، تسـكين      

  .دهنده درد مفاصل و سياتيك مي باشد

كننده مسير گوارشي است و براي يبوست مفيد اسـت،    زيتون مسهل ضعيف و نرم

هاي گرم منفـي اسـت امـا     ضد باكتري  .ها و محافظ قلب است ضد چسبندگي پالكت

حاصل از له  عصاره .داراي سنگ مثانه و سنگ صفرا دارند مضر است براي افرادي كه

شدن زيتون تازه در درمان و بازكردن كورك و جوش هاي پوست و صورت و دسـت  

  موثر است.

همچنين روغن زيتون، سوزش و درد ناشي ازسوختگي را تسكين داده و از بـروز  

، سرمازدگي، گزش مار، كمپرس پوست در موارد آفتاب زدگي .كند تاول جلوگيري مي

همچنين  .شود عقرب و حشرات با روغن زيتون سبب تسكين درد و سوزش و التيام مي

 .كنـد  ماساژ پوست با روغن زيتون، تعريق زياد را كاهش داده، مژه و ابرو را تقويت مي

اين درحالي است كه ماساژ پوست سر با روغن زيتون سبب تقويت پوست و مو گشته 

    .نمايد سازد و موهاي سپيد شده را سياه مي برطرف ميو شوره سر را 

چند قطره روغن زيتون سريعا خارش و سوزش چشم و پلـك را تسـكين داده و   

مخلوط مساوي روغـن   .كند آبريزش چشم را برطرف ساخته و قوه بينايي را تقويت مي

ره زيتون و گليسيرين نيز نقش مفيدي در معالجه پوست پاي ترك خورده، درمـان شـو  
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در روغن زيتون تركيبات شيميايي وجود .جلوگيري از سفيدي مو دارد و ريزش مو ،سر

 رگهـا  از رسـوب كلسـترول در   .دارد كه تمايل خون به لخته شدن را متوقف مي كنـد 

جلوگيري مي كند و براي پيشگيري از حمله هاي قلبي، حتي بعد از وقوع اوليه حملـه  

  .صيه مي شودبراي جلوگيري از حمالت بعدي قلب تو

به همين دليل اگرچه براي برشته كردن مواد غذايي مناسب تر از ساير روغن هاي 

كيفيت  .نباتي است، ولي بهترين استفاده از مصرف روغن زيتون بصورت خام مي باشد

غذائي و نتايج طبي در مورد ارزش بيوشيميائي و غذائي آن مخصوصاً خواص طعـم و  

  .ا در بين مواد غذائي ثابت كرده استارزش بيولوژيكي آن مزيت آنر

شـده اسـت و    هاي بسيار دور در منطقه مديترانه پرورش داده مـي   زيتون از زمان

عنوان دارو و لوازم آرايشي نيز مورد استفاده قرار  عنوان غذا بلكه به  روغن آن نه تنها به

در رژيم غذائي و اقتصاد ساكنين ايـن منطقـه و سـاير     گرفته و امروزه نقش مهمي  مي

 .دارد ،اند مناطقي كه مبادرت به پرورش آن كرده

  :فرمول شيمائي

  اسيداولئيك

�	C�CH�� � CH � CH � �CH�� � COOH 

  اسيدلينولئيك        

�	� � ����� � �� � �� � �� � �� � �� � ����� � ���� 
  

بـه طـوري كـه در برخـي از      ،زيتون داراي ارزش افزوده بسـيار بـااليي اسـت   

زيتـون يـك ميـوه     .كشورهاي پيشرفته تجارت اين محصول معادل تجارت نفت اسـت 

روغني است و نبايد در انبار نگهداري شود، به بيان ديگر وقتي زيتون چيده شـد بايـد   

هـاي كوچـك و تلـخ     ين ميوه چيدن ا .در مدت زمان كوتاهي روغن آن استخراج شود

  .بسيار دشوار و پر هزينه است
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كشـي بـرده شـده تـا      پس از برداشت بايد بالفاصله به كارخانه روغنزيتون   ميوه

توسـط پـرس (وارد كـردن    زيتـون  بعد از اين مرحله  خمير  .شوند خمير چرخ شده و 

آن كه شامل آب و هاي گريز از مركز (سانتريفيوژ) بخش مايع  فشار سنگين) يا دستگاه 

بخش مـايع پـس از    استخراجي ازشود و بالفاصله روغن  روغن است از تفاله جدا مي

هـاي   بنـدي و در انـدازه    در مرحله بعـد روغـن، بسـته    .فيلتر كردن قابل مصرف است

هاي بهداشـتي الزم را   البته قبل از عرضه به بازار بايد مجوز .شود مختلف وارد بازار مي

  .كسب كند

زيتون، روغن مايع خـوش عطـر و    روغن

اي  خوش طعم و بويي است كه به لحاظ تغذيـه 

هـا اسـت و از ميـوه     يكي از سالم ترين روغن 

روغـن   .آيـد  درخت مقدس زيتون بدسـت مـي  

زيتون خوب بايد بوي ميوه يـا بـرگ زيتـون را    

هـاي   اين روغن بـرخالف سـاير روغـن    .بدهد

ز گياهي مستقيما قابل مصرف است و بسـياري ا 

در عين حال، روغـن زيتـون حـاوي اسـيد هـاي       .كند خواص طبيعي خود را حفظ مي

) و 3اسيد لينولئيـك (اسـيد چـرب امگـا      چرب از جمله اسيد اولئيك، اسيد پالميتيك،

اكسـيدان،    ) و مـواد آنتـي  6مقدار بسيار اندكي اسـيد لينولنيـك (اسـيد چـرب امگـا      

  .شود صرف آن همواره توصيه مياست كه م Eو  Aهاي  كاروتنوئيدها و ويتامين

شوند وبعد از پـرس   تصفيه نمي Extra Virginو فرابكر Virginبكر   روغن زيتون

و  هشـد  هـاي زيتـون وارد روغـن     دانه استفاده هستند، بنابراين رنگ  ميوه مستقيما قابل 

تر است، تصفيه و پااليش  هايي كه رنگشان روشن روغن زيتون .كند ايجاد رنگ سبز مي

تر كلروفيل باالتري دارنـد و روغـن زيتونهـايي كـه      هاي تيره  در ضمن روغن .اند دهش
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نوع روغن زيتون در خـواص و كيفيـت   .اند رنگ هستند، چندين بارتصفيه شده خيلي بي

  .آن تأثيرگذار است
  

  زيتونروغن تاريخچه 

سال پيش پيامبر اسالم حضرت محمـد (ص) پيروانشـان را بـه اسـتفاده از     1400

استفاده از اين روغـن  .توصيه مي كردند و مصرف ن زيتون جهت استعمال خارجيروغ

همچنـين از آن در مراسـم ويـژه    .در بسياري از مذاهب و فرهنگ ها ديده شـده اسـت  

در آئين غسل تعميد در كليسـاهاي مسـيحي،روغن مقـدس كـه     .استفاده مي شده است

در .اسـتفاده مـي شـده اسـت    روغن زيتون بوده به عنوان تدهين و روغن مالي  المعمو

، روغن زيتون براي تقديس و بركت دادن توسـط اسـقف بـه عنـوان     مراسم كريسمس

chrism   ــه و ــن آميختـ ــا روغـ يـ

  .مرهم،استفاده مي شده است

همانند انگور مبلغـان مـذهبي   

مسيحي درخت زيتون را با خود به 

عنـوان منبـع غـذايي بـه كاليفرنيــا     

روغـن زيتـون همچنـين بـه     .بردند

ــوان ــالي    عن ــن م ــدهين و روغ ت

يونانيان،برنـدگان مسـابقات   .پادشاهان قديم يوناني و كليمي نيز استفاده مي شده اسـت 

همچنين از روغن زيتون به عنوان روغـن مـالي   .ميكردند چربورزشي را با اين روغن،

  .شده استها استفاده ميمردگان در برخي فرهنگ

هاي زيتـون   مسيح، مردم ميوه سال قبل از ميالد 8000در عصر نوسنگي در حدود 

اما نخستين كساني كه توانستند از آن روغن بگيرند، مردمان  .چيدند را براي خوردن مي

سـال قبـل از    3500تمدن مينون (تمدن يوناني در عصر برنز در نـواحي مديترانـه) در   
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در اصل مردمان يونان، اولين كساني بودند كـه روغـن زيتـون توليـد      .ميالد مسيح بود

شده ميوه زيتـون را داخـل مخزنـي      ها گوشت له  آن .ردند و برايشان منشأ ثروت شدك

ريختند و بعد از مدتي روغن زيتون در قسمت باالي مخزن جمع و آب و بقيه  ثابت مي

ها جايگاه خود را به كشـور   ها يوناني البته بعد .شد مواد از قسمت انتهايي آن خارج مي

تـرين توليـد كننـدگان روغـن       ها جزء بزرگ  ر اسپانيايياسپانيا دادند و در حال حاض

  .زيتون در جهان هستند

  

   انواع روغن زيتون

روغــن زيتــون بكــر (ويــرجين)  -1

روغني است كه از ميوه درخت زيتـون و  

هــاي مكــانيكي يــا ســاير  توســط روش 

ــين    روش ــرايط مع ــي در ش ــاي فيزيك ه

گونه فرآوري به جز  استخراج شده و هيچ 

  .اف كردن و سانتريفيوژ (جداسازي) بر روي آن انجام نشده استشستشو، ص

) روغن زيتـون بكـري اسـت كـه در آن     غن زيتون فرابكر (اكسترا ويرجينرو -2

  .گرم نباشد 100گرم در  8/0اسيديته آزاد برحسب اسيد اولئيك بيشتر از 

روغن زيتون بكر درجه يك، روغن زيتون بكري اسـت كـه اسـيديته آزاد آن     -3

  .گرم نباشد 100گرم در  2اولئيك بيشتر از  رحسب اسيدب

روغن زيتون بكر معمولي، روغن زيتون بكري است كـه اسـيديته آزاد آن بـر     -4

  .گرم نباشد 100گرم در  3/3حسب اسيد اولئيك بيشتر از 

روغن زيتون بكر المپانت، روغني است كه اسـيديته آزاد آن برحسـب اسـيد     -5

هاي ناسـالم و بـا فرآينـد      گرم باشد و اين روغن از دانه 100در  3/3اولئيك بيشتر از 
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هـاي ناسـالم زيتـون، قابليـت مصـرف       روغن حاصل از دانـه  .شود نامناسب توليد مي

  .خوراكي انسان را ندارد

روغن زيتون پااليش شده (تصفيه شـده) روغـن زيتـون بـه دسـت آمـده از        -6

گونـه تغييـري در سـاختار اوليـه     عمليات پااليش، روغن زيتون بكري اسـت كـه هيچ  

گليسيريدي آن نشده باشد و اسيديته آزاد اين روغن برحسب اسيد اولئيك نبايد بيشـتر  

  .گرم باشد 100گرم در  3/0از 

مخلوط چند نوع روغن زيتون روغن حاصل از اختالط روغن زيتون پـااليش   -7

گـرم در   1اد آن بيشـتر از  اي كه اسيديته آز هاي زيتون بكر به گونه  شده با انواع روغن

  .گرم نباشد 100

ها يا  روغن تفاله زيتون روغن حاصل از استخراج از تفاله زيتون توسط حالل  -8

هاي فيزيكي مانند روغن تفاله زيتون بكر، روغن تفاله زيتون پـااليش شـده،    ساير روش

يت مصـرف  مخلوط روغن تفاله زيتون پااليش شده با روغن زيتون بكر اين روغنها قابل

  .خوراك انسان را ندارد

ي كه در باال اشاره شد، به فرآينـد  ئها  زيتون شايان ذكر است، سه نوع اول روغن 

در واقع به دليل آنكه فرآيند تصفيه  .رسند پااليش نيازي ندارند و مستقيم به مصرف مي

مـا زمـاني   مواد مفيد در آنها بيشتر وجود دارد، ا نمي شود، تركيب  در اين روغن انجام 

شوند، بخشي از خواص آن از بين خواهد رفت، بنـابراين بهتـر اسـت از     كه تصفيه مي

و پزهاي معمولي، البته با درجه حرارت    روغن زيتون بكر و تصفيه نشده حتي در پخت

  .ماليم استفاده شود
  

  مصارف روغن زيتون

در روغن زيتون استرهاي موجود  ها و الكل از آنجايي كه حرارت زياد باعث تبخير 

هاي سرد  ها و غذا ساالد است آن را در  شود، بهتر  بكر كه مولد طعم و بوي آن است مي
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از روغن  استفادهچنانچه قصد  .درريخت و براي پخت با حرارت كم و متوسط به كار ب

ـ    ، بهتر است از نوع تصفيه شدهباشد و پزهاي روزانه  زيتون در پخت  ،درآن اسـتفاده ك

اسـت كـه بـاالتر از     درجـه فارنهايـت   380زيتون تصفيه شـده،    دود روغن   زيرا نقطه

روغن زيتـون،  .سوزد هاي متعارف بوده و به راحتي دود نكرده و نمي  بسياري از روغن

  .كند ، به كاهش وزن كمك شاياني ميدرستروغني است كه در صورت استفاده 
  

  نوع

اسيد 

چرب 

اشباع 

  شده

اسيد 

چرب 

اشباع 

  نشده منو

  سيد اشباع شده چند گانها
اسيد 

لينوئيك 

9  

كل چند   نقطه دود

  گانه

اسيد 

  3لينوئيك 

اسيد 

  6لينوئيك 

روغن 

  زيتون

14%  

  

17%  

  

14%  

  

1>5%  

  

20 – 9%  

  
  

درجه  193

 380(سيليوس

درجه 

  فارنهايت)

  درصد اسيدهاي چرب اشباع و غير اشباع در روغن زيتون .5جدول 

  

  

ــو  ــن زيت ــردن روغ ــايگزين ك ــاي ج ــه ج ن ب

هاي اشباع شده در غذاي روزانه بـدون تغييـر    روغن

اي  در فعاليت بدني و رژيم غذايي تاثير قابل مالحظه

 .خواهـد داشـت  در كاهش وزن و توده چربي بـدن  

هاي چرب غير اشباع با يك پيوند دوگانـه   زيرا اسيد

شـود باعـث    كه در روغن زيتون به وفور يافت مـي 

  .شود مي هاي چربي افزايش شكست چربي در سلول

مـي  بازده كار فرد را افزايش  ،يرژيم كاهش وزن  اصولدر افزودن روغن زيتون 

با وجود اينكه  .كالري انرژي در هر قاشق چايخوري دارد 50روغن زيتون حدود  .دهد
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مصرف روغن زيتون داراي اثرات بسيار مفيد در كاهش وزن بدن و بر سالمت قلـب و  

  .تواند مضر باشد روي در مصرف آن هم مي  دهبدن انسان است اما زيا

  

  دماي مناسب براي نگهداري روغن زيتون

گراد باالي صـفر   درجه سانتي 25تا  20دماي مناسب براي نگهداري روغن زيتون 

زيرا اگر خيلي سرد شود و دما به زير  .نيستيخچال به استفاده از است، بنابراين نيازي 

د هاي چرب تك غير اشباع موجود در روغن به شـكل  گراد برسد، اسي درجه سانتي 10

اگر اين روغن در معرض اكسيژن هوا قرار بگيرد (بر اثر باز  .كريستال نمايان مي شوند

شود و نور نيـز باعـث    هاي آزاد در آن ايجاد مي و بسته شدن زياد در بطري)، راديكال 

  .كند سريع ميشود كه روند فسادش را ت خودي در آن مي اكسيداسيون خود به 

  

  درماني روغن زيتون طيف 

 ها از زيتون هايي توليد مي شوند كه در زمان برداشتبهترين روغن عموما
	
� تا  

	
 

هـاي برداشـت   سـعه روش با اينكه تالش هاي فراواني براي تو .ها سياه شده باشندميوه

برداشـت دسـتي   روش ، اما براي توليد بهترين روغن زيتون هميشـه از  گيردصورت مي

  .ي توليد را به خود اختصاص مي دهدكه نيمي از هزينه  ،استفاده مي گردد

پس از برداشت كه  ين رقم است بيشتر روغن هاي زيتون مخلوطي از روغن چند 

در ايتاليـا روغـن    .محصول با همديگر به طور مخلوط آسياب شده و خمير مي گردنـد 

ـ    ارقـام يكي از رايج ترين زيتون از رقم زيتون روغني فرانتويو كه  ور زراعـي ايـن كش

  .است به سهولت استخراج مي گردد

روغن زيتون در حال حاضر به عنوان يكي از منابع اصلي تامين كننده چربـي هـا   

 .در تغذيه انسان در بسياري از كشورهاي اروپايي بويژه در حوزه درياي مديترانه است
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ـ  ،كيلـوگرم  25ونـان  ر يد ،گـرم  500مصرف سرانه روغن زيتون در جهـان   ي در بعض

  .گرم مي باشد 300و سرانه مصرف كنسرو در جهان كيلوگرم  10كشورهاي اروپايي 

  

  خواص درماني روغن زيتون

  سرطان پيشگيري از -1

 .جلوگيري مي كند ها نواع سرطانمصرف روغن زيتون از سكته قلبي و برخي از ا

خيرا در اين كشـور انجـام   ه علمي كه اشته مطبوعات اسپانيا نتايج يك پژوهش تازبه نو

بار ديگر خواص مفيد روغن زيتون را در پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي به  ،گرفته

گـرم روغـن    35تـا   30براساس نتايج اين محققين مصرف روزانه  .اثبات رسانده است

نزا زيتون به عنوان روش موثر براي مقابله با انفاركتوس و همچنـين فرآينـدهاي سـرطا   

  .شناخته مي شود

جلوگيري از اكسـيده  با ك بنياد علمي خواص روغن زيتون به گفته پژوهشگران ي

شدن كلسترول و ديگر تركيبات آلي موجب محافظت غشاء سلولي مـي شـود و دفـاع    

  .بدن را در برابر بيماري هاي عروقي و سرطان افزايش مي دهد

گرفتـه اسـت، پژوهشـگران     نفري انجـام  45در اين مطالعه كه برروي يك گروه 

تأثيرات چربي هاي اشباع شده (همانند روغن نخل) و چربي هاي با يك پيوند دوگانـه  

(همانند روغن زيتون) و چربي هايي با چند پيوند دوگانه (مانند روغـن آفتـابگردان) و   

  .همچنين روغن ماهي را مورد مطالعه و مقايسه قرار داده اند

رست اين گروه تحقيق، نتـايج مطالعـات انجـام شـده     سرپ روماتاپدبه گفته دكتر 

نشانگر اين است كه روغن زيتون عالوه بر محافظت سلولها بـه دليـل خاصـيت آنتـي     

مقابله با اكسيده شدن ملكول ها در جلوگيري از فرآيندهاي تخريبي سرطان  و اكسيدان

  .زا نيز تأثير بسزايي دارد
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مــاده غــذايي در بــدن  مســكن دردهــاي ســرطاني اســت، ايــنروغــن زيتــون 

مانندايبوبروفن عمل مي كند و باعث كاهش درد و التهاب مي شود وبراي بيماران مبتال 

  .به سرطان كه درد دارند توصيه شده است

  روغن زيتون و چاقي -2

كيلـو   9روغن زيتون مانند ساير چربي ها و روغن ها داراي ميزان كالري زيادي (

، ولـي  سد بتواند باعث افـزايش چـاقي گـردد   ظر مي ر) مي باشد كه به نكالري بر گرم

كه از روغن زيتون تغذيه مـي   تجربه نشان مي دهد كه در ميان جمعيت نواحي مديترانه

جيره غذايي مملو از روغن زيتون بيشتر از غذاهاي كـم  .كمتري وجود دارد ، چاقيكنند

ـ   .چربي ديگر باعث كاهش وزن مي گردد وب باعـث  روغن زيتون با داشتن مـزه ي خ

  .در مصرف سبزيجات مي شود ي بيشتراشتها

  عروقي -روغن زيتون و بيماريهاي قلبي -3

در اثر اين  .ها رسوب نمايدرگ التي است كه كلسترول روي ديوارهسخت رگي ح

اي اصـلي ماننـد   اندام ه ا مختل گشته و مانع انجام وظيفهعمل رسيدن خون به بافت ه

، باعـث  ثير سختي ديواره رگ قرار مـي گيـرد  ت تاقلب وقتي تح .قلب و مغز مي گردد

روغن زيتون در ممانعـت از   .ني فرا مي رسدحمله ي قلبي مي شود و خطر مرگ ناگها

در باال بـردن   تشكيل لخته خون و تجمع لخته ها تاثير دارد و اثر غذاهاي چربي دار را

  .ك مي كنديي هاي قلبي كمو به اين ترتيب به كاهش نارساداده لخته خون تقليل 

(كلسـترول  » ال دي ال «مصرف روغن زيتون عالوه بـر كـاهش دادن كلسـترول    

سته به ليپوپروتئين با چگالي پايين) كه عامل انفاركتوس قلبي است، ايـن مزيـت را   بوا

سـته  ب(كلسترول وا» اچ دي ال «نيز بر ديگر چربي هاي گياهي دارد كه ميزان كلسترول 

» اچ دي ال «كلسـترول   .د) را در خـون حفـظ مـي كنـد    به ليپوپروتئين با چگالي زيـا 

  .شودبراي بدن مفيد شناخته مي» ال دي ال « برخالف 
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  روغن زيتون و دستگاه صفراوي -4

و  ي آنصـفرا بـر  خاصـيت  يكي از اثرات روغن زيتون بر روي دستگاه صفراوي 

، به را استكيسه صفنمودن دي آن فعال اثر بع .ه كننده كامل كيسه صفرا مي باشدتخلي

طوري كه انقباض كيسه صفرا را تحريك نموده و در حفظ آن و ممانعت از بي نظمـي  

روغن زيتـون بـه دليـل اثـر سـودمند در       .ي مجاري صفراوي كمك بزرگي مي كندها

، هضم ليپيدها را تحريك مي نمايـد و بـه ايـن    صفرا يسهماهيچه اي و فعاليت ك كشش

ي صفراوي جلوگيري رآورده و از رسوب سنگ هاترتيب صفرا را به حالت امولسيون د

  .به عمل مي آورد

  روغن زيتون و لوزالمعده -5

ضـم بـه   با مصرف روغن زيتون مقدار ترشحات لوزالمعده كم شده ولي عمـل ه 

مانند موارد كم هايي مصرف روغن زيتون در مقابله با بيمار .اندازه كافي انجام مي شود

  .شودن لوزالمعده و غيره توصيه مي، بيماري هاي مزمكاري لوزالمعده

  روغن زيتون و روده ها -6

، قـادر بـه ممانعـت از جـذب     به دليل دارا بـودن سيتوسـترون هـا    روغن زيتون

است و نيز جذب عناصر غذايي كلسيم، آهن، منيزيم و غيره كلسترول در روده كوچك 

ت هضم و جـذب  بنابراين روغن زيتون نوعي چربي است كه به سهول .را بر مي انگيزد

سـت و تنگـي   كه براي مقابلـه بـا يبو   بوده ويژه اي، اين روغن داراي خواص مي شود

  .نفس موثر واقع مي گردد

  كودكي و بارداري دوران در زيتون روغن  -7

، اثر زيان كليدي دارد كه فقدان آن ممكن استنمو جنين در دوره حاملگي نقش 

وغن زيتون در دوره بـارداري توسـط   مصرف ر.ري در رشد بعدي نوزاد داشته باشدآو

ناختي بهتـر مـي   ، رفتار و بازتاب هاي روانشمادران سبب رشد نوزادان از نظر قد، وزن
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همين مقـدار مـي توانـد    ، اما روغن زيتون به وفور يافت نمي شوددر  Eويتامين  .شود

  .درا در مقابل اكسيداسيون جنين فراهم كن مقاومت الزم

  استخوانروغن زيتون و پوكي  -8 

مصرف روغن زيتون تاثير مطلوبي در كلسيمي شدن استخوان بر جاي مي گـذارد  

ايـن روغـن بـه جـذب      .و با مصرف بيشتر آن معدني شدن استخوان ها بهبود مي يابد

ـ  مك كرده و در نتيجه در دوران رشدكلسيم ك تخوان نقـش  ، با جلوگيري از پـوكي اس

  .مهمي را ايفا مي نمايد

  پوست بدنروغن زيتون و  -9

بافت پوسـت تغييـرات متعـددي را    

 :مهمترين آنها عبارتنـد از  .گرددمتحمل مي

ــت   ــدن و از دســت دادن قابلي ضــخيم ش

ارتجـاعي اليـه هـاي داخلـي و خــارجي     

، فيبري مي پوست كه با تجمع مواد كالژن

شوند و اين بافت در مقابل عوامل خارجي 

بعضـي از عوامـل خـارجي ماننـد      .كمتري يافته و آسيب پذير مي گرددقدرت دفاعي 

تشعشعات خورشيدي در به وجود آوردن راديكال هـاي آزاد بـه پيـري سـرعت مـي      

 ,Aهـاي  ، محتوي مقدار زيادي از ويتامينغن زيتون عالوه بر تركيبات فنوليرو .بخشد

D, E, K استفاده  .باشندهاي آزاد ميمقابل راديكال در حفاظت اصلي منابع از كه است

، ، چـرب پوسـتي  تش صـور جـو  :در معالجه اخـتالالت پوسـتي ماننـد    روغناز اين 

  .كمك خوبي استپسوزيازيس 

  تأثير روغن زيتون در بهبود جريان خون  -10

تواند دليـل تـأثير    اجزاي مغذي خاص در روغن زيتون و برخي غذاهاي ديگر مي

عنوان فنـل   اين تركيبات كه تحت .اي بر سالمت قلب باشد مثبت رژيم غذايي مديترانه



  
 

مهندس عباسي –مهندس شريفي جهانتيغ   68  

شوند اثر آنتي اكسيداني، ضد التهابي و جلوگيري از تشكيل لختـه در عـروق    ناميده مي

هاي زيتون سرشار از فنل بر عملكـرد عـروق    در اين مطالعه تأثير سودمند روغن .دارند

سالمت قلبي عروقـي   صرف غذاهاي غني از تركيبات فنليم .است خوني مشخص شده

  .دبخشميرا بهبود 

  وغن زيتون و پيشگيري از التهاب مفاصل ر -11

و اولئو كانتل است كه از التهاب مفاصل و آريـت   3روغن زيتون سرشار از امگا  

هايي است كه بر پايه گياهي و  روغن زيتون يكي از روغن  .كند روماتوئيد پيشگيري مي

ـ  اخيرا .هاست اكسيدان  ترين آنتي است كه يكي از مهم Eسرشار از ويتامين  ك مـاده  ي

توانـد بـراي    ضد التهاب به نام اولئو كانتل در روغن زيتون يافت شده اسـت كـه مـي   

روغـن زيتـون    .افرادي كه مبتال به التهاب مفاصل و آريت روماتوئيد هستند، مفيد باشد

توانـد درد   است كه همراه با اولئو كانتل موجود در روغن زيتون مـي  3سرشار از امگا 

  .هاي مفاصل را كاهش دهد

 كند شدن فرآيند پيري مغز و قلب  -12

سالهاست كه تاثير روغن زيتون در جلوگيري از بروز بيماري هاي قلبـي، سـكته   

مغزي، زوال عقل و برخي از سرطان ها به اثبات رسيده است،اما اين اولين بـار اسـت   

ذرات .مضر آلودگي هوا را دفع مي كند كه مطالعات نشان مي دهد روغن زيتون اثرات

عارضـه   .علق موجود در هوا باعث گرفتگي عروق و آترواسـكلروز زودرسـمي شـود   م

آترواسكلروز بر اثر رسوب پالك از مواد چربي در ديـواره درونـي رگ هـاي خـوني     

  .بوجود مي آيد

است و مصـرف آن باعـث افـزايش فعـال كننـده       9روغن زيتون منبع غني امگا 

بـافتي آنزيمـي اسـت كـه توسـط       ينوژنفعال كننده پالسم .پالسمينوژن بافتي مي شود

سلول هاي ديواره داخلي شريان ها ترشح مي شود و مهمترين وظيفه آن شكسته شـدن  

در  هاي خوني باعث اخـتالل وجود لخته در رگ .لخته خون ايجاد شده در رگ هاست
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 هيدروكسـيو  قـوي  اكسـيدان  دوآنتـي  حـاوي  زيتـون  روغـن  .گردش خون مي شـود 

بـه عـالوه    .رقيق شدن خون و جلوگيري از لخته موثر هسـتند  كه در پين استاولئورو

شريان هـا   زيتون باعث انتشار اكسيد نيتريك در داخل عروق و شل شدن ديواره روغن

  .و بهبود گردش خون مي شود

  2كاهش ديابت نوع  -12

را كـاهش مـي دهـد، مصـرف      2خطر ابتال به ديابت نـوع  مصرف روغن زيتون 

 2ي روغن زيتون در روز بـراي جلـوگيري از ديابـت نـوع     خور غذا حداقل دو قاشق

احتمال  تحقيقات نشان مي دهد كه رژيم غذايي غني از روغن زيتون .است توصيه شده

  .دهدرا پنجاه درصد كاهش مي 2بروز ديابت نوع 

  

  تشخيص روغن زيتون مرغوب از نامرغوب

ـ  ت بـه سـزايي   تائيد اصالت روغن زيتون و به خصوص روغن زيتون بكر از اهمي

هـاي   اي، بـا روغـن   روغن زيتون به دليل قيمت و ارزش باالي تغذيـه  .برخوردار است

با ايـن حـال تشـخيص روغـن      .شود  معمولي و كم ارزش مخلوط و به بازار عرضه مي

شـود چـرا كـه گـاهي روغـن        اضافه شده به روغن زيتون معموالً به آساني انجام نمي

هـا (عـدد يـدي، عـدد      د كه هيچ تغييري در شـاخص كنن   اضافي را طوري انتخاب مي

  .صابوني، تغيير ضريب شكست نور) به وجود نيايد

هاي گياهي ذرت، كـانوال، آفتـابگردان، سـويا بـه      هايي مانند روغن افزودن روغن

بـراي   .شـود  روغن زيتون بكر، اغلب به عنوان تقلب در روغـن زيتـون محسـوب مـي    

ست اول آن را ببوييـد و مرحلـه بعـدي، چشـيدن     انتخاب روغن زيتون مرغوب، بهتر ا

  .روغن است

روغن زيتون خوب بايد بوي زيتون يا سبزي يا سيب بدهد كـه مربـوط بـه نـوع     

اگر بوي فلزي احساس كرديـد، بدانيـد كـه روغـن،      .زيتون يا زمان برداشت آن است
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توان  ري ميهاي ديگ عالوه بر معيار هاي كيفي، با توجه به نكته .نامرغوب يا فاسد است

كيفيـت  نوع روغن زيتون از اين طريق عالوه بر  .پي بردبه ميزان خلوص روغن زيتون 

هاي گيـاهي   مخلوط كردن روغن زيتون با ساير روغن  .مشخص مي گرددروغن زيتون 

هـاي مشـخص و بـه وسـيله      هاي تقلب رايج است كه فقـط بـا آزمـون     يكي از نمونه

  .پي برد توان به آن متخصصان آزمايشگاه مي

  

  روغن خالص طبيعي

روغـن   ،بهترين روغن زيتون دنيـا 

) Virgin Extraخالص طبيعي يا بكـر ( 

انجمن بين المللي روغن زيتـون   .است

)IOOC   ــه معيارهــا را تــدوين و ) ك

ــد ــي كن ــرا ،تصــويب م ــاريف اخي  تع

تـا سـال    .يقتري را ارائه داده اسـت دق

روغن خالص طبيعي يا بكـر بـه    1995

) توليـد  مكانيكي (با فشار و تصفيه كمتر شد كه به طور ساده به روش روغني گفته مي

كـه روغـن زيتـون    در حالي .درصـد باشـد   د چرب آزاد كمتر از يكشده و داراي اسي

سـاير روغـن هـا كـه در      .است چرب آزاد اسيد ددرص 1 -3) داراي Virgin( طبيعي

بسـياري از توليـد    .انـد  درجات پايين تر قرار دارند به روغن چراغ يا المپانت معروف

در سـال   .دهسـتن  ر بـازار كنندگان كيفي نگران وجود روغن هاي غير خالص طبيعي د

انجمن بين المللي روغن ضرورت جديدي را براي حالت روغن خالص طبيعـي   1995

  .نكه اين روغن بايستي خوشمزه باشداضافه كرد و آن عبارت بود از اي

د مـاهر بـه روش ارزيـابي حسـي مـورد      هاي زيتون توسط يك گروه افـرا روغن

 روغـن  براي كه ميشوند درجه تقسيم 9روغن ها از اين نظر به  .آزمايش قرار مي گيرند
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 باالتراز حرارتهاي درجه در خمير اگر .است شده ثبت باالتر يا 5/6 عدد طبيعي خالص

ـ  .ردد، كيفيت روغن پايين خواهد آمدگ فوژسانتري يا پرس سانتيگراد درجه 35 ابراين بن

هيچگونه فشار وجود ندارد و درجـه حـرارت    Sinolaدر روش توليد روغن با ماشين 

خمير زيتون پايين نگاه داشته مي شود و سانتريفوژ براي جلوگيري از كـم شـدن زيـاد    

  .خمير بايستي به دقت كنترل شود
  

  كيفيت در باغات زيتون

ت هـاي زيـر برقـرار    در ساختمان ميوة رسيده زيتون بين اندام هاي مختلف نسـب 

% مجموع وزن ميوة تـازه و انـدام   5/1اندام هاي بيروني (برون بر) يا اپي كارپ  :است

% و باالخره انـدام هـاي   85تا  65هاي مياني يا ميان بر شامل گوشت ميوه يا مزوكارپ 

% مجمـوع وزن ميـوه تـازه    30تا  13مركزي يا داخلي (درون بر) يا اندوكارپ با هسته 

% مجمـوع وزن ميـوه تـازه    30تـا   15در گوشت ميوه تشكيل  و  ن معموالًهستند، روغ

  .در مغز هسته نيز مقدار كمي روغن وجود داردت، اس

% اسيديته براساس اسـيد  4) حاوي كمتر از Virgin oilروغن خالص و طبيعي يا (

% اسـت،  1بهترين روغن خالص يا فوق طبيعي بـا اسـيديته كمتـر از     .اولئيك مي باشد

هاي ناخالص و غير طبيعي را المپانت يا روغن چراغ مي گوينـد كـه ايـن نـوع      روغن

در روغـن   .قابل مصرف نبوده و ابتدا بايد با مواد شيميائي تصفيه شوند ها مستقيماروغن

زيتون عالوه بر تركيبات شيميائي اصلي تشكيل دهندة عوامل صابوني شدن گليسيريدها 

نام غيرقابل صـابوني شـدن وجـود دارنـد كـه در      % تركيبات ديگري ب99تا  98بمقدار 

ند كه فقـط  %) اين عناصر در بروز كيفيت روغن نقش بسيار مهمي دار2تا  5/0روغن (

  .طعم و مزه روغن زيتون مشخص شده است ،بو ،تأثير آنها بر روي رنگ

اين عناصر در گوشت و پوست و برون بر يا اپي كارپ حضور داشته و در چربي 

 ،هـا هيـدروكربن  :شـامل  اين عناصر عمـدتاً  .ستحصال مي گرددروغن احل شده و با 
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پلي فنلها و مواد فرار يـا   ،هاويتامين، هاتوكوفرول ،هاكلرانت ،الكلها ،هااسترول، مومها

  .اي دارندها كه در ارزش كيفيت روغن زيتون اهميت ويژهالتيل

ن هـا سـبب ظهـور    مواد رنگي چربي هاي قابل حل مثل كلروفيلها، كاروت :رنگ

  .رنگ روغن زيتون مي شوند

  .تركيبات فرار كه در ميوه وجود دارد باعث عطر و بو مي شود :عطر و بو

طعم روغن زيتون بر حسب تركيباتي نظير اسيدهاي چرب مخصوصـاً   :طعم و مزه

پلي فنلها در جلوگيري از اكسيداسيون  .ها متغير استاسيد اولئيك و لينولئيك و پلي فنل

  .تأثير دارند روغن
  

  عوامل موثر در كيفيت روغن زيتون

%)، نحوة نگهداري 30%)، نحوة استحصال روغن (20%)، واريته (30رسيدن ميوه (

  .%)5%)، نحوة برداشت (5%)، نحوة حمل و نقل (10و مدت آن (

  :بصورت زير مي باشد فرآيند چگونگي تهيه روغن

  گليسرين + اسيد چرب                ر حرارتدر اثر فشا                  چربي يا روغن
  

  زيتون سياه  زيتون سبز  نوع محصول

  71.8  75.2  درصد آب
  207  144  انرژي(كالري)
  1.8  1.5  پروتئين(گرم)
  21  13.5  چربي(گرم)

  1.6  2.8  كربوهيدراتها(گرم)
  1.5  2/1  فيبر(گرم)

  17  17  مغز(ميلي گرم)
  1.6  2  آهن(ميلي گرم)

  77  90  گرم)كلسيم(ميلي 
  __  26  (ميلي گرم) Aويتامين

  0.02  0.02  تيامين(ميلي گرم)
  0.02  0.02  ريبوفالوين(ميلي گرم)

  0.2  0.1  نياسين(ميلي گرم)

  سبز و سياه زيتون موجود درتركيبات  .6جدول 
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بديهي اسـت   .كالري انرژي در بدن توليد مي كند 900گرم روغن زيتون  100هر 

از مجمـوع اسـيدهاي روغنـي     .رين روغن هاي نباتي دنيا اسـت از بهت كه روغن زيتون

ع شـده  ااشب درصد 12نشده و سريع الجذب و فقط  درصد اشباع 88موجود در زيتون 

مي باشد و از اين حيث هيچكدام از روغن هاي نباتي و حيواني قابل مقايسه با روغـن  

لئيـك كـه سـهل    زيتون نيستند و علت سهل الهضم بودن روغن زيتون وجود اسـيد او 

  .الهضم ترين اسيدهاست مي باشد

  :در خواص روغن زيتون موارد زير از نظر معالجه و بهداشت ذكر شده است

  با سير براي معالجة آسم و آرتروز -1

  سبز براي تپش قلب Anisبا  -2

  ي جنسي  ابا ريحان براي تخفيف فشارهاي عصبي و با دارچين براي تقويت قو -3

و بـا عصـارة سـروكوهي بـراي     سرعت بخشيدن به هضم غذا با گشنيز براي  -4

  رض قند و رماتيسمدرمان م

  عفونت هاي مجاري ادراريو ديابت  ،با پياز براي درمان امراض رماتيسمي -5

همچنين مصرف روغن زيتون بصورت ناشتا مي توانـد بعنـوان دارو بـراي رفـع     

ميوه سبز زيتـون   .ثر باشدناراحتي هاي كبدي و تقليل كلسترول و رفع خشكي مزاج مؤ

 و روغن مورد استفاده قرار مي گيرد بصورت كنسرو و ميوة رسيدة آن جهت استحصال

  .جهان مي باشد يهادر واقع روغن زيتون الهه روغن
  

  گرم10  گلوسيد  كالري 224  انرژي
  ميلي گرم14  فسفر  گرم 20  پروتئين
  ميلي گرم128  سديم  ميلي گرم 27  گوگرد

  ميلي گرم122  كلسيم  گرم ميلي 2  منيزيم
  ميلي گرم0.28  مس  ميلي گرم 2.9  آهن
  ميلي گرم0.11  يد  ميلي گرم 2  منگنز

  گرم زيتون 100موجود در  ارزش غذايي .7جدول 



  
 

مهندس عباسي –مهندس شريفي جهانتيغ   74  

  گيريهاي روغنروش

تكنولوژي مورد استفاده در استحصال روغـن  

هاي اخير هاي زيتون متفاوت بوده و در دههاز ميوه

  .واني شده استدستخوش تحوالت فرا

به طور كلي دو روش اصلي براي استحصال روغن 

  :متداول مي باشد

  روغن گيري تحت فشار -1

 

  زروغن گيري با گريز از مرك-2

محصوالت فرعي حاصـل از فرآينـد روغـن    

  :كشي عبارتند از

  :)crude olive cakeتفاله خام زيتون ( -1

باقي مانده اولين روغن كشي تحت فشـار از  

وجـود مقـادير نسـبتاً بـااليي از      .زيتون املميوه ك

افزايش فسادپذيري  باعث )%9( و روغن) %24آب(

  .آن در مجاورت هوا مي گردد

گيــري تفالــه زيتــون خشــك يــا روغــن -2

  :)exhausted olive cakeشده(

باقي مانـده حاصـل از استحصـال روغـن از     

  تفاله خام زيتون با استفاده از يك حالل مانند هگزان

  :)partly destined olive cakeفاله زيتون بدون هسته(ت -3

محصول جداسازي نسبي هسـته از پالـپ بـه كمـك غربـال كـردن يـا جريـان         

تخمين زده شده است كه تفاله خام بـه دسـت آمـده از طريـق سـانتريفوژ داراي      ،هوا
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در حالي كـه تفالـه زيتـون     ،روزتخريب مي شود 5تا  4رطوبت بيشتري بوده و پس از 

 و در صورت آبگيـري احتمـاال   روز 15) حدود pressingفشار( ل از روش تحتحاص

از سوي ديگر چنانچه تفاله خشـك  .روز قابل نگهداري خواهد بود 45تا مدت بيش از 

تـا  ) dehydration) در طول فرآيند روغن كشي،آبگيري هـم بشـود(  exhaustedزيتون(

  .گرددميمدت يك سال نيز ذخيره 

در صنعت براي تهيه  .ت براي تهيه خمير نرم آسياب مي گرددزيتون پس از برداش

در سالهاي  .) استفاده مي شودPietraاين خمير از نوعي آسياب سنگي معروف به پيترا (

وش هـا  در هر كدام از ايـن ر  .سياب چكشي جايگزين پيترا شده استاخير يك نوع آ

ـ اليـم اسـت  آسياب سنگي كند و خيلي مروش  .مزايا و معايبي وجود دارد ا تميـز  ، ام

از طرف ديگر آسياب چكشي تميز بوده و خمير زيتـون   .كردن آن كار سختي مي باشد

خميـر  خيلي نرمي را توليد مي كند، به طوري كه بعضي از افراد احساس مي كنند كـه  

  .فرمي فلزي به خود گرفته است

ن هاي زيتون توسط آسياب چكشي خرد شوند و سپس در يك مخلوط كاگر ميوه

، مولكول هاي روغن با هم تجمع نموده م ماالكساتور كامالً مخلوط گردندمعروف به نا

سال را پشـت سـر   ها دههاي صنعتي كه روش .تشكيل خواهند دادو قطرات بزرگي را 

جنس حصيرها در گذشته كردند ( ، خمير را بر روي حصيرهايي پخش ميگذاشته است

و پلين استفاده مي شـود) و حصـيرها بـر روي    ، اما در حال حاضر پلي پراز كنف بوده

و روغن، تحـت   هم انباشته مي شدند و سپس براي خارج كردن مايع يعني مخلوط آب

، ولـي هنـوز در   فشار هيدروليكي اسـتفاده مـي گـردد    ، امروزه ازفشار قرار مي گرفت

در  .ي را بر روي حصيرها قرار مي دهندآفريقاي شمالي براي ايجاد فشار كيسه هاي شن

اگر به دقت بازديد نشود حصيرها  .اندن آسياب سنگي جاي تامل داردتميز مروش  اين

  .دهندمي به روغن انتقال  ااني كثيف شده و ترشيدگي ربه آس
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اما نياز به مراقبت دائمـي   .اگرچه با پرس صنعتي بهترين روغن دنيا توليد مي شود

از توليد كنندگان اسـتفاده از فرآينـد   بعضي  .ر توليد انبوه كارآيي داشته باشددارد تا د

، داراي بـازدهي خـوب  سـانتريفوژها   .قيف جدا كننده را ترجيح مي دهند سانتريفوژ و

  .يت پرسهاي جديد كاربرد دارند، تميز و قابل تنظيم بوده و در همه فعالقابل اطمينان

اسـتفاده  از فشار  ن ابداًآ در كه دارد وجود) Sinolaماشين ديگري به نام سينوال (

سينوال با به حركت در آوردن تيغه هاي فوالدي خود در ميان خميـر سـبب    .نمي شود

، در حالي كه اين روش به عنوان يكي از و انتقال به بيرون مي گرددشناور شدن روغن 

، گـران و بـازدهي آن   روغن مرغوب در نظر گرفته مي شود، اما ضـعيف  راههاي توليد

  .هاي ديگر است ي داري كمتر از روشبطور معن

به عنوان مـواد اسـتخراجي از    آنچه عمال

طي از روغـن، آب و  شود مخلـو خمير جدا مي

ــد  .مــواد جامــد اســت اگــر آب و مــواد جام

الني در بالفاصله جدا نشوند و مدت زمان طـو 

ـ مجاورت روغن بـاقي بماننـد   ث فسـاد و  ، باع

ي بنابراين مرحلـه  .كاهش كيفيت آن مي گردند

اي خالص كردن روغن از آب نهايي عمليات بر

دسـتگاه  و تفاله بايستي بالفاصله با اسـتفاده از  

از جـدا   روغن پـس  .سانتريفوژ به اجرا در آيد

در مخـزن   .ي كه مقدار توليد خيلي زياد باشـد در صورت .شدن وارد بطري ها مي شود

  .شودميزني انجام ناسب بطريم زمان در سپس و  هاي بزرگ انبار مي گردد
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  زيتونتفاله 

به همـين دليـل    ،درصد روغن دارد 20ميوه زيتون بطور متوسط در ارقام مختلف 

 80پس از روغنكشـي در حـدود    .دمي گردكشي به عنوان يك دانه روغني از آن روغن

حيوانات نشـخوار كننـده    درصد تفاله از آن باقي مي ماند كه اين مواد زائد براي تغذيه

عمل استخراج روغن اغلب به روش فشـار   .فاده استگوسفند و بز قابل استمانند گاو، 

  .باشدو تفاله حاصل محتوي پوست قسمت ميان بر و هسته زيتون مي دانجام مي شو

انـواع مختلـف   هـاي  وجود تفاوت و تنوع در تركيبات شيميايي موجود در تفالـه 

و  زيتون مختلف به عواملي همچون سال،منشا جغرافيايي و مراحل توليد بستگي داشـته 

به تنهايي به عنوان يكي از عوامل محـدود كننـده در اسـتفاده از     اين عواملهر يك از 

  .گيرندمي اين تفاله در تغذيه دام مورد توجه قرار 

ه لدر بعضي از كارخانجات تفاله تازه را از غربال مخصوص عبور داده بدين وسـي 

كه داراي مقدار زيـادي   هسته را از ساير قسمت ها جدا مي سازند، تفاله برون هسته را

ت در دستگاه مخصوص خشك كرده و به صـورت ورقـه در مـي آورنـد و در     سآب ا

بـدليل بـاال    .اختيار دامپروران قرار مي دهند

بودن الياف خام در اين تفاله نمـي تـوان در   

تغذيه حيوانات تك معـده اي ماننـد طيـور    

استفاده نمود ولي اين مـواد بـه راحتـي در    

  .باشدندگان قابل استفاده ميتغذيه نشخواركن

از  يكشامروزه در اغلب كارخانجات روغن

  :ماندفرآورده به ترتيب زير باقي مي 3زيتون 

پوست ميوه زيتون كه قبل از وارد كردن ميوه به دستگاه فشار پوست آنرا جدا  -1

  .نموده پس از آرد كردن به مصرف غذائي دام مي رسانند
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بوسـيله  (جدا كردن پوست) هسته را  نجام مرحله فوقهسته زيتون كه بعد از ا -2

كرده و به صورت آرد در مي آورند و به مصرف تغذيـه  دستگاه مخصوص از ميوه جدا

ارزش غذائي اين آرد به تنهائي به علت دارا بودن مقدار زيادي اليـاف   .دام مي رسانند

  .دخام بسيار كم بوده و اكثراً مخلوط با ساير مواد استفاده مي گرد

 تهيـه شـده و   تفاله زيتون پس از جدا كردن پوست و هسـته از ميـوه زيتـون    -3

يان بر گوشـتي ميـوه انجـام مـي     حالل از قسمت م يااستخراج روغن به روش فشار و 

تركيب تفاله زيتون بـر   .در تفاله حاصل ممكن است مقداري هسته نيز باقي بماند .شود

 فـاوت و بـه شـرح زيـر مـي باشـد      حسب روش روغن گيري و وجود هسته در آن مت

  :)8جدول (
  

نوع تفاله، روش 

  استخراج روغن

مادة 

  خشك

پروتئين 

  خام
  الياف خام  چربي

عصاره 

  فاقد ازت
  خاكستر

تفاله خشك و بي 

  هسته، فشاري
95.1  14  27.4  19.3  31  3.4  

تفاله خشك و بي 

  هسته، باحالل
91.3  13  3.6  24.6  41.6  8.5  

تفاله خشك و با 

  ريهسته، فشا
91.5  6.5  22.6  19.7  31.8  3.9  

تفاله خشك و با 

  هسته، باحالل
92.0  5.9  15.6  36.5  31.5  3.5  

  گيري و هسته: تركيب تفاله از زيتون برحسب روش روغن8جدول 

  

درصـد   40از نظر ارزش غذائي جزء دسته مواد خوراكي و با انرژي كـم حـدود   

TDN  الري در هر كيلوگرم انرژي قابـل  مگاك 1.79يا مجموع مواد غذائي قابل هضم و

در نقاطي كه غذاي دام گران است هر نوع تفاله و  هضم بوده ولي به دليل قيمت پائين 
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به خصوص گوسفند  .زيتون را در تغذيه حيوانات مخصوص پرواري مي توان بكار برد

  .تفاله زيتون را بخوبي مي خورد و براي آنها غذاي خوش خوراكي مي باشد

بـوده و بـه    ست كه تفاله زيتون منابع جايگزين مقرون بـه صـرفه اي  ثابت شده ا

 .كاهش دهنـد  %75د تا مقادير كنسانتره مورد استفاده خود را به دامداران اجازه مي ده

غيراشـباع   ضمن افزايش ميـزان اسـيدهاي چـرب   استفاده از تفاله زيتون غني از چربي 

  .گرددمينجمله شير باعث كاهش اسيدهاي چرب اشباع در محصوالت دامي م

در ايران از كارخانه ها و كارگاههاي متعدد تهيه روغن زيتون مقدار قابل توجهي 

درصد  30ري تا اتفاله به جاي مي ماند كه از آن مي توان براي تغذيه بره و گوساله پرو

  .جيره غذائي آنها استفاده نمود

  

  زيتون تكثير

ير مي شود كـه مهمتـرين آنهـا    زيتون در سطح تجاري به روش هاي مختلفي تكث

  :عبارتند از

  قلمه نيمه خشبي ريشه دار شده با هورمون    -الف

اين روش در سطح تجاري بسيار متداول بوده كه نكـات مهـم ايـن روش شـامل     

  :موارد زير است

بهترين زمان قلمه گيري زيتون، در دو زمان (اواسط اسفند تا اواخر فـروردين   -1

  .تا اواسط آبانماه) اواخر شهريور و همچنين

 4ميليمتـر و داراي   8تـا   4سانتيمتر و قطر آنها  18تا  12طول مناسب قلمه ها  -2

  .برگ سالم 6تا 

   3500تـا   3000) بـه غلظـت   IBAتيمار با محلول اسـيد اينـدول بوتيريـك (    -3

    .ايثانيه 5ام بصورت غوطه وري سريع پيپي
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ـ  5تـا   4طول قلمـه (  ،كشت يك سوم قلمه -4 انتيمتر) در بسـتر ريشـه زايـي    س

  (معموال پرليت)

  هاهفته پس از كشت قلمه 3الي  2درصدي  90تا  80تامين رطوبت  -5

 3تـا   2ضدعفوني بستر قلمه ها در صورت لزوم با برخي قارچ كش هـا هـر    -6

  هفته يكبار

هفته قبل از انتقال قلمه هاي ريشه دار  3كاهش رطوبت محيط قلمه ها حدود  -7

  درصد 60تا  50ه حدود شده ب

  درجه قبل از انتقال قلمه ها 27تا  25افزايش دماي محيط قلمه ها به  -8

ل آنها بـه گلـدان و   ماه پس از كشت و انتقا 3انتقال قلمه هاي ريشه دار شده  -9

  گلخانه سازگار

  درجه 27تا  22درصد و دماي  60تا  50به  تنطيم رطوبت گلخانه سازگار -10

  گلخانه معمولي انتقال به -11

  (توليد نهال بذري و انجام عمل پيوند با ارقام مختلف) :پيوند -ب

اين روش در دنيا بسيار متداول بوده ولي در ايران بيشتر از روش تكثير قلمه نيمـه  

  .خشبي در سطح تجاري استفاده مي كنند

ليـا،  امروزه در بسياري از كشورهاي مهم دنيا ماننـد اسـپانيا، ايتا   :كشت بافت -ج

كل مناسب، افراد متخصـص  اين روش نياز به پروت .تداول استتركيه و آمريكا بسيار م

    .و كارآزموده، امكانات مدرن آزمايشگاهي و گلخانه اي دارد

  :ساير روش هاي تكثير زيتون عبارتند از

   قلمه خشبي -د

ـ   هنگام تكثير بايدب .سطح وسيع استفاده مي شود اين روش كمتر در ر به نكـات زي

  :دقت نمود
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تـا   20ساله به طول  5تا  4قلمه گيري در طول ماه هاي زمستان از شاخه هاي  -1

  ميليمتر 10تا  5سانتيمتر و قطر  25

  قرار دادن قلمه ها در جاي خنك و مرطوب (نه خيس) در زير ماسه -2

در بصورت افقي در شيارهاي كم عمـق  قرار دادن اين قلمه ها در اوايل بهار  -3

  نتيمتر خاكچند سا

هاي رويش تعدادي جوانه از روي هر قلمه در خرداد و تير و نگهداري جوانه  -4

  قويتر و حذف جوانه هاي ضعيف

  سانتيمتر ارتفاع و قرار دادن در خزانه 80تا  60انتخاب نهال هاي جوان با  -5

  انتقال نهال ها به زمين اصلي -6

 50تـا   40زمسـتان بـه عمـق     هاي قطور زيتـون را در فصـل  البته مي توان شاخه

 30تـا   20طوري كـه فقـط   ه ب ،سانتيمتر و يا حتي عميق تر در زمين اصلي كشت نمود

و سپس در آغاز تابستان زمانيكه شاخه هاي جديد بـه   بودهسانتيمتر آن از خاك بيرون 

سانتيمتر در انتهاي قلمه اصلي رشد كردند توده خاك اطراف شـاخه هـا    10تا  5طول 

  .شودمي كنار زده

  پاجوش -ز

زيتون پاجوش زيادي توليد مي كند كه در روش سنتي براي تكثير مي توان آنهـا  

  .را ريشه دار و از آنها استفاده نمود ولي روش مناسبي براي تكثير تجاري زيتون نيست

  تقسيم (برآمدگي، غده، بن يا گره) -ر

ديده مي شود كه به در محل پايين تنه درختان زيتون گاهي اوقات برآمدگي هايي 

گرم وزن دارند را ازپـايين تنـه    800تا  500غده هايي كه  .آن غده يا بن هم مي گويند

براي كشت مستقيم غده در زمين اصـلي   .نمايدميجدا كرده و آنها را در خزانه كشت 

از روي اين غده ها نـرك هـايي رشـد     .كيلوگرم وزن داشته باشد 3تا  1بايستي حدود 
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خاك ريشه دار مي شوند و مي توان به عنوان نهال ريشه دار شده از آنهـا   كرده كه در

 بـه  آسـيب  باعث تواندمي و شودنمي توصيه تجاري سطح در روش اين .استفاده نمود

  .گردد درخت تنه

در يونان و جزاير آن پيوند زدن درختان اهلي بـا انـواع وحشـي عملـي متـداول      

هاي كوچكي را روي شاخه بوجود   يني كه برجستگيهاي جن در ايتاليا جوانه  .باشد مي

توانند رشد كننـد)   كارند (كه در آنجا مي آورند را به دقت جدا كرده و زير خاك مي مي

بعضـي   .دهنـد  هاي قوي تري را تشـكيل مـي   هاي جنيني خيلي زود جوانه  اين جوانه 

 .آيـد  اني بدست مـي هاي جو  برند و با اين كار شاخه تر را مي  هاي بزرگ اوقات شاخه 

غالف هاي روغني رابـه  در اين روش ند، ك هي مواقع زيتون از دانه رشد ميهمچنين گا

منظور تسريع در رشد ابتدا در آب گرم يا در محلول هاي قليايي خـيس نمـوده و نـرم    

  .كنند مي

  

  استاندارد نهال زيتون به صورت ريشه لخت 

 ساله باشد. 1-2زمان فروش بايد نهال غير پيوندي زيتون حاصل از قلمه در . 1

-15سانتيمتر طول و  25نهال در زمان فروش بايد در گلدان پالستيكي به ابعاد . 2

  سانتيمتر قطر مستقر شده باشد. 12

  ريشه نهال در طي زمان رشد نبايد از زير گلدان بيرون زده باشد.. 3

به ابعاد فوق و گلداني  كهحجم ريشه نهال در زمان فروش بايد به حدي باشد . 4

  سانتيمتر را پر كرده باشد. 20×  15يا حجمي به اندازه 

ماه قبل از فـروش در شـرايط    3نهالها بايد دوره سازگاري را به مدت حداقل . 5

  محيطي مناسب منطقه توليد و يا مصرف، سپري كرده باشند.
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ـ نهال. 6 د نهـال  ها بايد دوره سازگاري خود را در يك نهالستان داراي مجوز تولي

  سپري كنند.

ها نبايد عاليم ناهنجاريهاي مرفولوژيك و يا فيزيولوژيـك از خـود نشـان    نهال. 7

  دهند.

ارتفاع رشد همانسال نهال ارقام مختلف زيتون (نهال غيـر پيونـدي) در زمـان    . 8

  سانتيمتر برسد.   70فروش بايد حداقل به 

سانتيمتر باشـد   120حداقل  ارتفاع نهالهاي پيوندي زيتون در زمان فروش بايد  .9

و رشد اين  بودهبندي  شاخه فرعي به منظور تاج 3-4سانتيمتري داراي  80كه از ارتفاع 

  .سانتيمتر كمتر باشند 40ها نبايد حداقل از  شاخه

سانتيمتري محل صاف تنه رشد سال جديد نبايد كمتر  5ميانگين قطر نهال در . 10

  سانتيمتر باشد. 7/0از

  د يك تنه باشد.نهال باي. 11

افشان (خودگشن) و شـناخته شـده    گرده هاي بذري بايد از بذر ارقام خود پايه. 12

  تهيه شده باشند.

سـانتيمتر از سـطح خـاك فاصـله      15و حـداكثر   10محل پيوند بايد حداقل . 13

  داشته باشد.

جـوش داشـته باشـد و يـا عاليـم       نهال پيوندي نبايد هيچگونه پاجوش و تنه. 14

  اري پايه و پيوندك در آن مشاهده شود.  ناسازگ

  هاي عمومي نهالهاي ريشه لخت ارقام ميوه الزامي است. اجراي توصيه. 15

  تايي بسته بندي شوند. 40تايي يا  25هاي  با توجه به نوع نهال بايد در بسته . 16

  (به روش غير جنسي و در فضاي بسته) هاي استاندارد توليد نهال زيتون گلخانه

  هاي مولد نهال زيتون به روش غير جنسي بايد داراي تجهيزات زير باشند: عهمجمو 
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ها مورد  دار نمودن قلمه ها كه به منظور ريشه  هاي ميست:  اين نوع گلخانه  گلخانه -الف

  نياز است بايد داراي ويژگيهاي خاصي باشند:

متـر باشـد تـا     8/0ي   راهرو:   عرض راهروها در يك گلخانه ميست بايد به انـدازه  -1

  بتوان براحتي تردد نمود.

سيستم تهويه:  توان و نوع سيستم تهويه در يك گلخانه ميست با توجـه بـه حجـم     -2

  شود تا تهويه مناسب در كل گلخانه انجام شود. گلخانه انتخاب مي

سيستم هاي برودتي و حرارتي:  اين سيستمها بايد بتوانند در زمان مناسـب فضـاي    -3

  طور مطلوب گرم و يا سرد كنند.    هگلخانه را ب

ها متداول هستند  شاسي:  اين شاسيها به صورت سيماني زميني يا ايستاده در گلخانه -4

سـانتيمتر در   70-80سانتيمتر (عرض شاسيهاي كنار ديوار  150كه داراي عرض حدود 

اشند.  ب سانتيمتر مي 60-70نظر گرفته شود)، طول متناسب با طول گلخانه و عمق حدود 

ها تعبيه شده و هر شاسي از محيط كشت مناسـب   سيستم ميست و پاگرما در اين شاسي

  شود. و استريل جهت كاشت قلمه پر مي

هاي انطباق و انتظار به منظور نگهداري نهـال بايـد داراي ويژگيهـاي زيـر      گلخانه -ب

  باشند:

  هاي حرارتي وبرودتي مناسب. سيستم   -1

  سيسم تهويه كارآمد. -2

اي و ...) كه متناسب با تعداد نهال توليدي طراحي و  تجهيزات آبياري (باراني، قطره -3

  شوند. احداث مي

هاي انطباق و انتظار بايد با آجر يا سيمان پوشيده شده باشد تـا ريشـه    بستر گلخانه -4

  نهال از زير كيسه پالستيك به داخل خاك بستر گلخانه نفوذ نكند.
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عفوني شده و آب مصرفي بايد از منبع مطمئن و سـالم تهيـه    خاك گلدان بايد ضد -5

  شود.

اي زيتـون   گلخانه نبايد در محلي احداث شود كه آفات و بيماريهاي مهم و قرنطينه -6

  شايع باشد و همچنين گلخانه ميست نبايد در داخل باغ زيتون واقع شود.

   

  شرايط توليد نهال استاندارد زيتون به روش غير جنسي

ط و امكانات ضروري براي توليد نهال استاندارد زيتون با اسـتفاده از قلمـه نيمـه    شراي 

   خشبي:

گلخانه گرم و مرطوب مجهز به سيستم ميست و پاگرما كه حجـم آن بـا توجـه بـه      -1

هـا   زايـي قلمـه   ميزان توليد متغير است. دماي بستر كاشت قلمه (پاگرما) در زمان ريشه

دمـاي فضـاي   درجه سـانتيگراد باشـد.    21-22ايي ز شهدرجه و پس از ري 24-25بايد 

رطوبـت نسـبي    درجه از دماي بستر پاگرما كمتر باشد. 4-6داخل گلخانه بايد حدود  

  %  باشد.    80-90داخل گلخانه بايد 

  اي يكساله و يا حداكثر دو ساله تهيه شده باشد.  قلمه بايد از شاخه -2

گيري بايد مورد مـديريت   تفاده جهت قلمهسالمت درختان مادري موجود مورد اس -3 

حفظ نباتات و مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال و يا نمايندگان استاني آنهـا  

  قرار گرفته باشد.   

شود بايد توسط مؤسسـات محصـولي يـا     اصالت درختاني كه از آنها قلمه تهيه مي -4

ات ثبت و گـواهي بـذر و   مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر و مؤسسه تحقيق

  نهال مورد تأييد قرار گرفته باشد.

سالمت بستر كاشت و آب آبياري بايد به تأييد مؤسسه تحقيقات خاك و آب و يـا   -5

  نماينده آن در استان رسيده باشد.



  
 

مهندس عباسي –مهندس شريفي جهانتيغ   86  

گيري بسته به موقعيت محل و شرايط محيط در نظر گرفتـه شـود.     زمان مناسب قلمه -6

در دو زمان اوايل تا اواخـر پـاييز (قبـل از رسـيدن سـرماي      ها  ولي اغلب قلمه گيري

هاي گـل)   زمستان) و يا در اواخر زمستان تا اواخر فروردين ماه (قبل از باز شدن جوانه

  باشد. مي

ميليمتر باشد و هر  4سانتيمتر و قطر آن بيش از  15-18طول قلمه زيتون بايد حدود  -7

  مه باشد. برگ سالم در انتهاي قل 4-6قلمه داراي 

درهـزار   4تـا   3زا كه اغلب ايندول بوتيريك اسيد  ها بايد به هورمون ريشه ته قلمه -8

ها آنها را بر روي پارچـه تميـز    ثانيه آغشته و پس از تكاندن قلمه 3- 5است، به مدت 

ها در بسـتر مناسـب    ها خشك شود.  سپس قلمه پهن شوند تا محلول هورموني ته قلمه

  شوند.     مي(پا گرما) كاشته 

ها بايد سطح برگها نيمه مرطوب حفظ شـود كـه ايـن     دار شدن قلمه  تا زمان ريشه -9

  گردد. عمل با استفاده از ميست ممكن مي

سـانتيمتر در نظـر گرفتـه     60-70عمق بستر كاشت در سكوي پـا گرمـا حـدود     -10

ـ  شود، بطوريكه پس از زير مي تم آب سازي با قلوه سنگ و شن درشت و تجهيز با سيس

  شود.     سانتيمتر روي آن از محيط مناسب كشت قلمه پر مي 20گرم، حدود 

ها در بستر پاگرما طوري انتخاب شود كه در هر متر مربـع آن حـدود    فاصله قلمه -11

  قلمه كاشته شود. 1000

هـا ضـروري نيسـت و بايـد روي سـطح       دار شـدن قلمـه   نور مستقيم براي ريشه -12

%  نـور  50سفيد يا خاك و يا حصير پوشانده شـود تـا حـدود     ها با دوغاب گل گلخانه

  ها برسد. خورشيد به قلمه
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ها، درست قبـل از انتقـال بـه گلـدان پالسـتيكي،       شدن قلمه دار بايد پس از ريشه -14

يابد تا  يابد.  دماي پاگرما نيز بتدريج كاهش مي % كاهش 55رطوبت محيط به تدريج تا 

  برسد.درجه سانتيگراد  20به حدود 

سانتيمتر قطر باشـد,  بـه    12-15سانتيمتر طول و  25گلدان پالستيكي بايد داراي  -15

  نحوي كه ريشه نهال در طي زمان رشد از زير گلدان خارج نشود.   

قسـمت   يكقسمت ماده آلي +  يكقسمت ماسه +  يكتركيب خاك گلدان بايد  -16

  خاك زراعي باشد.

ـ  -17 ا بخـار آب و يـا آب جـوش و يـا هـر روش      محيط كشت بايد قبل از مصرف ب

  استاندارد ديگر عاري از آفات و عوامل بيماريزاي خاكزي شود.

كف بستر بايد به نحوي باشد كه ريشه مستقيماً با خاك بستر تماس حاصل نكنـد    -18

  (استفاده از پالستيك جهت پوشش كف بستر مجاز نيست).

شت از بستر ميست به گلدان حاوي بسـتر  دار بالفاصله پس از بردا هاي ريشه قلمه -19

    مناسب و سالم قرار گرفته و آبياري شوند.

  

 زيتون استاندارد نهال توليد مشكالت

 مختلف مناطق با سازگار تجاري ارقام از استاندارد مادري هاي باغ نبودن -1

 توسعه مناطق با نهال توليد مراكز نداشتن تطابق -2

 ( ها بيماري و آفات به درختان از برخي قلمه آلودگي هتهي زمان در ارقام اختالط -3

 فيتوپالسما) و ها ويروس ، نماتدها، ورتيسليوم

  مادري درختان نابالغ بخشهاي از قلمه تهيه -4

 زيتون تجاري ارقام از برخي بودن زا ريشه سخت -5

 تكثير براي استفاده مورد هاي قلمه از برخي كيفيت بودن پايين -6
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 قلمه تهيه در قرنطينه و بهداشت اصول يترعا عدم -7

 قلمه كاشت براي نامناسب بسترهاي از استفاده -8

 نهال توليدكنندگان از برخي فني دانش سطح بودن پائين -9

 ها نهالستان و ها گلخانه از تعدادي بودن استاندارد غير -10

 نهالستان در نهال تربيت و هدايت سيستم بودن نامناسب -11

 زيتون هاي نهال اندازه و سن در اختالف وجود -12

 نهال توزيع زمان در رقم مشخصات و نام برچسب نداشتن و ارقام اختالط -13

 استاندارد نهال توليد در مسئول هاي سازمان كم نظارت و كنترل -14

 نامناسب گلدان و بستر از استفاده بدليل نهال نامناسب رشد -15

 مناطق با سازگار ارقام هاي ويژگي از برداران هرهب و كارشناسان ناكافي شناخت -16

 مختلف

  كشت توسعه مراكز به نسبت نهال توليد مراكز نامناسب توزيع -17

  

 احداث باغ زيتون

باغ زيتون بايد درهر منطقه با توجه به شرايط اقليمي و مسائل اقتصادي احداث گردد و 

د از احـداث بـاغ   رعد وجـود دا در محل هائي كه امكان صدمه باغ در اثر عوامل نامسا

هدف اصلي توسعه حداكثر سطح باردهي در حـداقل   در احداث يك باغ پرهيز نمود. 

 بمنظور دستيابي به اين هدف نوع واريته و عوامل اقليمي شـامل:  .زمان ممكن مي باشد

وجود سرماي ديررس بهاره، طـول فصـل    نياز سرمايي درخت، حداقل دماي زمستان و

اسب رشد، موقعيت محل از لحاظ عرض جغرافيايي، دوري ونزديكـي از  رشد، دماي من

عوامل خاكي شامل زهكشي خـاك، سـفره    .مقدارشيب زمين مي باشد آبهاي سطحي و

همچنـين   خـاك، آهـك خـاك و   PHب زيرزميني، ساختمان خاك، بافت خاك، آهاي 
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ده كه تـداوم  بو مي گيرند. فاكتور هاي مهمي  مدلي كه براساس آن درختان درباغ قرار

 دهند.   عملكرد باغ را تحت تاثير قرار مي

محصوالت باغي درضمن برخورداري از كيفيت مطلوب براي توليد كننده بايد كمترين 

هزينه ها راداشته باشند بطور كلي عوامل اقتصادي موثر در توليد هرمحصـول ازجملـه   

بـازار، بـازار پسـندي     سرمايه گذاري، عوامل مربوط به بازار(بازاريـابي)، مقـدار نيـاز   

از موارد مهم   تجهيزات در انتها نيروي انساني و محصول، فاصله محل توليد تا بازار و

 پس از آن انتخاب فواصل كاشت كه قدرت رويشـي ذاتـي و   كه احداث باغ مي باشد

اندازه نهايي درخت بر حسب نوع كشت(متراكم يا غيرمتراكم) نور وحاصلخيزي خاك 

  اشندتاثير گذار مي ب

كشت اقتصادي زيتون در  .گياه نيمه گرمسيري سازگار با اقليم مديترانه اي است زيتون 

جنـوب   ارد اراضي بـا شـيب جنـوبي و   د وجوددرجه   30-45عرض هاي جغرافيايي 

از انتخاب زمينهاي پسـت   .باشد د% باي25حداكثر شيب اراضي  غربي در مناطق سرد و

دامنه نياز سرمايي اين گياه زياد بـاال بـوده    ب نمود.با احتمال تجمع سرما بايستي اجتنا

نيـاز دارنـد.     درجه سـانتيگراد  7ساعت سرماي زير  1500وبرخي از ارقام آن بيش از 

 -12سـاعت مـي باشـد.زيتون در دمـاي      400-700ولي بطور كلي دامنه نياز سرمايي 

حاره نيز، زيتـون   درجه صدمه مي بيند و در دماي باالي تابستان مقاوم است. در مناطق

به خوبي رشد و نمو مي كند اما به علت نبودن سرماي كافي زمستانه و عدم اسـتراحت  

درخت (خواب زمستاني) به بار نمي نشيند. در اين مناطق، رشد سريع و مداوم درخت 

  تعادل فيزيولوژيكي آن را به هم مي ريزد و درخت زودتر پير و فرسوده مي شود.  

ي مقاومت خوبي داشته ولي براي توليد محصـول خـوب بـه آب    زيتون نسبت به خشك

نيـز افـزايش    تشكيل ميوه در اواخر بهـار و  در هنگام گلدهي و آبياري. كافي نياز دارد

از اما  است ترخاكهاي شني ولومي براي احداث باغ مناسب .باشداندازه ميوه ضروري مي

ميزان عناصر مـاكرو وميكـرو    وميزان بي كربنات مواد آلي  ،PHميزان  ،نظر بافت خاك
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% در شرايط ديم و كمتر از 1در شرايطي كه مواد آلي خاك كمتر از  بايد آزمايش شود.

خاك با مواد آلي تقويت گردد.همچنين بـراي اجتنـاب از    د% در شرايط آبي باشد باي2

نماتد بايستي خاك آزمايش شـود.اگر محصـوالتي    عوامل خطرناك بويژه ورتيسيليوم و

لوبيا كه موجب افزايش بيماري ورتيسيليوم مي شود قبال درزمـين   د گوجه فرنگي ومانن

  مورد نظر كشت شده باشد آن زمين بايد ضد عفوني گردد.

  

   آماده سازي زمين

باغ بعد از انتخاب محل الزم اسـت زمـين را از وجـود بوتـه هـا،       جهت احداث

ز، تسطيح و يا تـراس بنـدي   درختان موجود پاك نمود و در صورت نياو  علفهاي هرز 

سپس زمين را شخم زد. انجام اين كارها بايد چند ماه قبل از كاشت و در زماني  و كرد

  انجام شود كه خاك كمي رطوبت داشته باشد.

در روشهاي سـنتي بـراي كاشـت چالـه     

حفر مي شـود و سـپس    1×1×1هائي به ابعاد 

خاك چاله را با كمي كـود حيـواني مخلـوط    

ل را درآن مي كارند. ليكن به علت نموده و نها

اينكه توسعه ريشـه زيتـون بيشـتر در اطـراف     

متر در  5/1-2سانتيمتر و عرض آنها  50-60درخت مي باشد، بهتر است عمق چاله ها 

  نظر گرفته شود

بهترين زمان براي آماده سازي زمين، قبل از شروع بارندگيهاي پاييزه و قبـل از كاشـت   

انـده ريشـه   سازي شامل پاك كردن زمين از علفهاي هـرز، باقيم  اين آماده .بهاره است

، كنـدن  نگ و سنگريزه ها با دست يا ماشـين ، جمع آوري سدرختان در اراضي جنگلي

  .كنده هاي ساير درختان مي باشد و شخم زدن نيز از مواردي است كه بايد انجام شود
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يكبار قبل از كشـت   تسطيح در باغهاي زيتون كه فقط: تسطيح زمين جهت احداث باغ

كاشـتن درختـان    بايد انجام گيرد اهميت بيشتري دارد زيرا اگر تسطيح در ابتدا و قبل از

مقدور نخواهد بود بنابراين اولـين توصـيه ايـن اسـت كـه زمـين را       انجام نگيرد بعدها 

هرچقدر كه ممكن است خوب صاف كنند. اگر تسطيح دقيق و كامل به هر علتي ميسـر  

ك تسطيح كلي كه گردش آب را در تمام سطوح (بدون اينكه آب هـدر  نبود حداقل ي

ضرورت حتمي دارد. انجام اين كـار    )امكان پذير نمايد .رود يا در جايي متوقف شود

با گريدرهاي ماله اي كه بر روي تراكتور بسته شده باشد ميسر است. تنها بعد از انجـام  

ده كـرده و بـه احـداث خيابانهـاي     تسطيح زمين است كه مي توان نقشه كاشت را آما

تسـطيح زمـين    گردد.فرعي و ميخكوبي قطعات، براي تعيين محل كاشت درختان اقدام 

يويژه براي مواردي كه آبياري بصورت جوي پشته انجام مي شود و انجام شخم عميـق  

  عمق زمين الزم است. از بين بردن اليه سخت در براي افزايش وبهبود زهكشي خاك و

  

  راكم كاشتتعيين ت

تعيين تراكم كاشت يك باغ زيتون درواقع به مفهوم كشت درخت درفواصـلي مناسـب   

شاخه هاي زيتون هنگامي كـه در معـرض سـايه    . باشدفضا مي بمنظور استفاده بهتر از

بنابراين اگر درختان خيلـي  . كامل قرار بگيرند قادر به گلدهي وتوليد ميوه نخواهند بود

سايه اندازي شاخه ها برروي همـديگر باعـث كـاهش توليـد     نزديك بهم كاشته شوند 

 .يك باغ جديد بايستي در حداقل زمان به باردهي اقتصادي برسد. محصول خواهند شد

  رساندن يك باغ درحداقل زمان به باردهي اقتصادي به تراكم درخت بستگي دارد.

  

   طراحي باغ

ودر عـين حـال     غ بـوده هدف ازانتخاب سيستم كاشت باال بردن سطح باروري در بـا 

اگر  ايجاد فاصله مناسب بين درختان براي رشد ونمو وانجام عمليات باغباني مي باشد.



  
 

مهندس عباسي –مهندس شريفي جهانتيغ   92  

درخت انتخاب شده نياز به يك رقم گرده زا داشته باشد هر سيستم كاشتي كه در نظـر  

گرفته ميشود بايد توزيع درختان درآن بگونه اي باشد كه گرده افشـاني بخـوبي انجـام    

  شود.

اصـل   اي احداث باغ چندين طرح مناسب وجوددارد اما در همه اين طرحها بايـد دو بر

 نورخورشيد و ماشـين االت كشـاورزي مـد نظـر قرارگيـرد.      امكان استفاده از  عمده،

يـا مثلـث    شامل طرح مربع، طرح لوزي، طرح شـش ضـلعي و   طراحي درختان اصلي

  ين، طـرح پـنج ضـلعي    شـامل طـرح پـرچ    -طراحي درختان فرعي و االضالعمتساوي

  باشد.مي
  

   طراحي درختان گرده دهنده

يا بخشي خودناسـازگارند ويـراي بدسـت آمـدن      بسياري از ارقام زيتون بطور كامل و

اقتصادي نياز به دگر گرده افشاني دارند از آنجاييكه درختـان   توليد محصولي مناسب و

فاصـله درختـان    زيتون برحسب رقم ونوع خاك درفواصل مختلفي كاشته مـي شـوند  

  اصلي بايستي براساس رديف درختان گرده دهنده تنظيم گردد.

  

  انتخاب رقم 

   :از نظر فني در انتخاب ارقام توجه به موارد زير ضروري است

، در صورتي كه رقم مورد نظر تـا حـدي و يـا    شناخت رقم از نظر خودباروري -الف

. حتي يابندگرده ده اختصاص مي به رقم كامال خود نابارور باشد بخشي از درختان باغ

كنند مطلوب نباشد ولي وجودشـان ضـروري خواهـد بـود و     اي كه توليد مياگر ميوه

هرگاه كاشت به صورت مخلوط انجام شود نيازمنديهاي گرده افشاني درختـان اصـلي   

  .بايد در اولويت طراحي قرار گيرندباغ 
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ت ، شناخت ايـن عوامـل   چون قدرت رشد و شكل تاج ارقام مختلف متفاوت اس -ب

هرس ، داشـت و برداشـت) هـدايت    عيين تراكم و ساير عمليات باغي (باغدار را در ت

    .خواهد كرد

انتخاب ارقام مقاوم در مقابل عوارض اقليمي و خاكي و بيماريهـا مثـل خشـكي،     -پ

  يخبندان، شوري و ورتيسيليوم

بـا اهميـت مـي باشـد و     زود به بار نشستن عاملي است كه از نقطه نظر اقتصادي  -ت

سالهاي بدون محصول اوليه را كاهش مي دهد و باغدار قادر خواهد شد كـه هـر چـه    

زودتر هزينه هاي سرمايه گذاري را جبران كند مثل واريته پيشولين كه در سال سوم بـه  

  .بار مي نشيند

م ترنـد  ارقام بومي زيتون نسبت به ارقام غير بومي مقاو معموالً :انتخاب ارقام بومي -ج

كـه ارقـام بـومي     در صـورتي . و در شرايط مساوي محصول بيشتري توليد مـي كننـد  

مناسبي موجود نباشد مي توان از ارقامي با دامنه وسـيعتر سـازگاري ماننـد كنسـرواليا     

  .استفاده شود

در مورد ارقام خارجي انتخاب ارقام مستلزم كاشـت قبلـي آنهـا در ايسـتگاههاي      -چ

ا پس از حصول اطمينان از سازش آنها با محيط در سطح وسيع تحقيقاتي محلي است ت

كاشته شوند زيرا ديده شده است كه اغلب ارقام زيتون پاسخ مساعدي به مناطق جديد 

اما هرگاه مطالعات بيوكليماتولوژي زيتون انجام شود مـي تـوان بـا اطمينـان      .نداده اند

  بيشتري نسبت به آن عمل نمود.  

  

  كشت نهال

سـانتيمتر   50سـانتيمتر وبـه عمـق     50-70ت نهال گودال هايي بـه عـرض   براي كاش 

در  سـانتيمتر در خاكهـاي سـنگالخي وخشـك و     100درخاك هاي معمولي وبه عمق 

خاك مرغوب رويي در اطـراف ريشـه     هنگام كاشت نهال در كنند.كشت ديم حفر مي
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گلدان ريختـه   استقرار نهال در داخل ريخته شده وسپس خاك زيرين براي نگهداري و

مي شود.خاك اطراف نهال بهتر است كه كمي بلند تر از محيط اطراف باشد.در هنگـام  

  سانتيمتر باالتر از خاك قرارگيرد. 10-15كاشت نهال بايد دقت نمود كه محل پيوند 

در صورت وجود بادهاي غالب در منطقه توصيه مي گردد كه نهال بنحوي كشت شـود  

در مناطقي كه خطر شدت آفتـاب   ود پيوند روبه باد باشد.كه قوس پيوند پشت باد وخ

وجوددارد براي جلوگيري از آفتاب سوختگي توصيه مي شود كه درختان كمـي مايـل   

به طرف جنوب غربي كاشته شوند.قيم معموال در جلوي نهـال ودر مسـير بـاد غالـب     

تر آن درداخـل  سانتيم 60سانتيمتر باشد كه  180منطقه قرار ميگيرد بهتر است طول قيم 

براي جلوگيري از پوسيدگي قيم قسمت انتهـايي ان را قيـر انـدود     خاك فروبرده شود.

  .كنندمي
  

  زمان كاشت 

بان ماه تا آكاشت نهال زيتون از اول 

اواخر بهمن ماه يعنـي در دوره اسـتراحت   

در منــاطق داراي  .شــودمــي گيــاه انجــام 

زمستان سرد كاشت در اواخـر بهمـن مـاه    

شود، در هنگام انتقال نهال الزم  توصيه مي

است كه نهال با خاك اطراف ريشه منتقـل  

  .برقرار شودتعادل بين ريشه و شاخه  تاشود مي همچنين نهال سربرداري  .شود

در .كاشت نهال زيتون از آبان تا فروردين ماه در ايـران امكـان پـذير مـي باشـد     

شـود و در نقـاط   مـي  كـاري   مناطقي كه زمستان معتدل دارند زودتر اقدام به درخـت 

تـراكم و فاصـله كاشـت     .مي گـردد  سردتر پس از برطرف شدن سرما اقدام به كاشت

هم اقدام بـه  متر  5×  6باشد كه ميتوان تا ميمتر  7×  8معموال  يراندرختان زيتون در ا
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كاشت نمود ولي فاصله كمتر از اين موجب در هم رفتن شاخه هاي درختان مجاور در 

  .گرددباعث كاهش محصول ميهم شده و 

روش هاي كاشت متـداول عبارتنـد   

ــت    ــع، روش كاش ــت مرب از روش كاش

 .باشـد مـي مستطيل و روش كاشت لوزي 

الزم است قبل از كاشت محل دقيق چاله 

ها مشخص و چاله بصورت عميق حداقل 

ــر و  7/0×  7/0×  7/0در ابعــاد  ــر حف مت

رت آزمـايش خـاك و توصـيه    خاك زراعي رويي با كـود دامـي پوسـيده و در صـو    

و بالفاصـله   هآزمايشگاه با كودهاي شيميايي مخلوط و سپس اقدام به كاشت نهال نمود

  .ها ثابت گرددو در صورت امكان بوسيله يك قيم نهال يآبيار
  

  داشت

از عمده مسائل در مراقبت زيتون آبياري آن مي باشد. بيشترين سطح زيـر كشـت   

به همين دليل در مـورد نيازهـاي آبـي زيتـون      .باشدزيتون در جهان بصورت ديم مي 

ليكن معمولي تـرين روش مـديريت زمـان بنـدي      .زيادي وجود ندارد مدوناطالعات 

آبياري براساس تجربيات گذشته است. البته روش هاي بهبود يافته اي از قبيـل انـدازه   

  گيري رطوبت خاك با دست (روش حسي) و يا تجهيزات خاص نيز وجود دارد.

هرس در زيتـون باعـث    .هرس درخت مي باشد ،ز مسائل مهم ديگر داشت گياها

سـال   ،محصول توليدي يكنواخت باشد .مي شود تا درختان جوان زودتر به بار بنشينند

عمر درخت و در نتيجه طول دوره بهره دهي آن افزايش يابد.  ،آوري در آن كاهش يابد

كه ميوه زيتون در مرحلـه اي رسـيده   غالبا هرس پس از برداشت محصول در باغ هائي 

  پذيرد.، صورت ميگرددمي آغازسبز به منظور كنسرو سازي 
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  توصيه كودي بهينه براي زيتون

ميزان استفاده و نوع كودهاي شيميايي براي درخت زيتون بستگي به  سن درخت 

  .و همچنين بارور يا غير بارور بودن آن دارد

ــارور   -1 ــر ب ــوان و غي ــان ج ــراي درخت ــفات  ب ــار اوره و بيوفس ــر هكت   در ه

 Kg 200،كلريد پتاسيم Kg150اسيدبوريك ،  Kg25 ،   سولفات روي و سـولفات آهـن

  .شودمياستفاده  Kg 50-25 بترتيب

براي اين درختان استفاده  .روش مصرف كودهاي فوق بصورت چالكود مي باشد

  .تن در هكتار  مي باشد 2از كود حيواني پوسيده به ميزان 

ر كلي براي درختان بارور در هر هكتار اوره، بيوفسـفات طالئـي، كلريـد    بطو -2

كيلـوگرم و اسـيدبوريك، سـولفات روي و سـولفات      200و  400، 250پتاسيم بترتيب 

  .كيلوگرم در هكتار توصيه مي شود 50آهن هر كدام 

سـال و درختـان    6 - 15بطور خاص درختان بارور به دو دسته درختـان بـارور    

سال تقسيم مي شوند كه براي هر كدام توصيه كودي خاصي وجـود   15تر از بارور بيش

  .دارد

  سال   6 – 15 درختان بارور  -1

پتاسـيم   ؛ ازت و نيترات آمونيوم (سولفات آمونيوم) دو كيلوگرم :براي هر درخت

منيـزيم، سـولفات   ؛ گرم 750فسفر و بيوفسفات طالئي ؛ كيلوگرم يك و سولفات پتاسيم

بـر و  ؛ گـرم   250آهن، سولفات آهن و سـولفات روي  ؛ كيلوگرم يك گردگو و منيزيم

 100مـس و سـولفات مـس     ؛ گرم 150منگنز و سولفات منگنز ؛ گرم 150اسيدبوريك 

  گرم 
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  سال 15درختان بارور بيشتر از  -2

پتاسيم و ؛ يوم (سولفات آمونيوم) سه كيلوگرمازت و نيترات آمون :براي هر درخت

منيزيم و سـولفات   ؛ گرم 1000فسفر و بيوفسفات طالئي  ؛كيلوگرم 1.5سولفات پتاسيم 

روي و سـولفات روي   ؛گرم 250گوگرد، آهن، بر و اسيدبوريك ؛ كيلوگرم  1.5منيزيم 

  گرم    100مس و سولفات مس ؛ گرم 150منگنز و سولفات منگنز ؛ گرم 250

پتاسيم، فسفر، منيزيم، ريزمغذي ها و 

	
تان و اوايل بهار و بقيه ازت در اواخر زمس 

از آنجائي كه سيستم ريشه هاي تغذيه كننـده زيتـون    .ازت در اواخر بهار مصرف شود

لذا بايد كودهاي مورد نظر در زيـر سـايه    ،در نزديكي تنه و تقريبا در سطح قرار دارند

ازت زماني كه خاك هنوز خيس است بعد از آبيـاري بـه    .شوندقرار داده انداز درخت 

شود ولـي فسـفر، پتاسـيم، منيـزيم و كودهـاي      مي پخش سطحي به كار برده صورت 

محتوي عناصر ريزمغذي با حفر چالكود و مخلوط كردن با كود الـي در عمـق خـاك    

  .شوندمي قرار داده 

استفاده از كودهاي حاوي گوگرد، به دليل نقش اين عنصر در سنتز روغـن و نيـز   

در باغ هـاي ديـم و نيـز در بـاغ      .مي شودبهبود خواص شيميايي خاك قليايي توصيه 

هايي كه با آب شور آبياري مي شوند بهتر اسـت ازت، فسـفر و پتاسـيم بـه صـورت      

به همين منظور اوره، سولفات پتاسيم و منوآمونيوم فسفات  .محلول پاشي استفاده شوند

 محلول پاشي فسفر و پتاسيم در اواخـر  .شودمي هر يك با غلظت دو درصد بكار برده 

  فروردين ماه ولي محلول پاشي اوره هر دو هفته يكبـار از اواخـر شـهريور مـاه انجـام      

محلول پاشي ريز مغذي ها نيز در صورت نياز بايسـتي دو هفتـه قبـل از بـاز      .شودمي

  .) و يا در اواخر فروردين ماه انجام شودFull Bloomها (شدن كامل گل
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  مديريت آبياري

قير با مقدار كم آب هم به رشد خود ادامه مي دهد، اگر چه زيتون در خاك هاي ف

اما براي دستيابي به محصول اقتصادي مشخص شده است كـه افـزايش رشـد گيـاه و     

درصد ميوه دهي و بزرگ شدن اندازه ميوه و توليد روغن بيشـتر، در هـر درخـت نيـز     

  .تحت تأثير آبياري مي باشد
  

  

  رشدرويشي  -1

هي و محصـول  رشد رويشي سال جاري بنيان گلد

بنابراين براي رسـيدن بـه    .دهي سال بعد مي باشد

اي بــاردهي مناســب الزم اســت رشــد دو مرحلــه

  .ساليانه درخت تضمين شده باشد

مرحله اول رشد رويشـي از بهـار تـا اوايـل     

رشـد   .تابستان و مرحلـه دوم در پـاييز مـي باشـد    

غـذايي   و مـواد  شده آبياري رويشي در درختاني افزايش خواهد يافت كه به حد كافي

  .دباشقرار گرفته الزم در اختيار آن ها 
 

  گلدهي -2

در صورتي كه آب مورد نياز درختان درحـد  

 ،مطلوب تأمين نشود و تنش هاي محيطي ادامه يابد

ريزش برگ و عدم تشكيل گل هـاي كامـل را بـه    

همراه دارد، البته در طـول دوره حسـاس بـه گـل     

هـا رطوبـت   خـاك  معموالًنشستن درختان زيتون، 

كافي را در خود حفظ مي كنند ولي پس از گذشت زمستان خشك با قطع زود هنگـام  

  .بارندگي بهاري بسته به نوع خاك نيازبه آبياري وجود دارد
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  ياز آبي زيتونن  -3

 حـدود  سـاالنه  در مناطقي كه ميـزان بارنـدگي  

ميلي متر باشد، زيتـون بـه صـورت ديـم      600-400

حالت كلي اين درخت بـراي   كشت مي شود، اما در

ميلي متـر   600 -800رفع كامل نياز آبي خود حدود 

  .بارندگي درسال با پراكنش مناسب نيازدارد

  :زيتون به سه مرحله تفكيك مي شود رشد ميوه

  .تشكيل ميوه روز پس از 20دوره رشد سريع حدود  :مرحله اول

  .ته آن استدوره رشد طوالني ميوه كه مرحله سخت شدن هس :مرحله دوم

  .دوره دوم مرحله رشد سريع ميوه پس از سفت شدن هسته :مرحله سوم

براساس تحقيقات بعمل آمده زيتون نسبت به كم آبي درمرحله بعد از سفت شدن 

در  ايـن مرحلـه غالبـا    .سـيت زيـادي دارد  حسا ،هسته، وقتي كه ميوه بزرگ مي شـود 

آن  جايي كه آبياري درمرحلـه اول   از .شهريور و مهر در نيمكره شمالي اتفاق مي افتد

بعد از آنكه هسته زيتون سخت شـد آبيـاري    ،رشد زيتون اثري در اندازه ميوه آن ندارد

امـا ايـن عمـل سـبب تـأخير در       .حجم ميوه را به مقدار قابل توجهي افزايش مي دهد

آبياري سبك و متوسط سـبب افـزايش انـدازه     .رسيدن ميوه و رنگ پذيري آن مي شود

  .شده ولي آبياري زياد اثر معني دار روي افزايش اندازه ميوه ندارد ميوه

  :بنابراين زيتون سه مرحله بحراني آبياري دارد

  دوران تكميلي نيازسرمايي جوانه هاي گل در زمستان :الف

  حدود يك ماه قبل ازبازشدن گل ها (كه در هر منطقه متفاوت است) :ب

  رسيدن ميوه (مرداد، شهريور وپاييز)دوره سخت شدن هسته و درشت شدن و  :ج
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  كيفيت محصول -4

-ميوه اي كه درختان آن ها آبياري شده و نيزميوه هايي كه داراي روغـن بـاالمي  

بنـابراين بـراي درختـان     .هاي درختان ديمكاري ديرتر مي رسـند نسبت به ميوه ،باشند

د و نيـز درصـد   آبياري شده تغيير رنگ ميوه ازسبز به سياه آهسته تر صورت مـي گيـر  

  .ميزان روغن در شرايط ديم بيشترازكشت آبي است

متأسفانه اكثر باغداران در مصرف آب باغ ها صـرفه   ،رغم كمبود آب در ايرانعلي

جوئي نمي كنند و از آنجا كه آبياري در اكثر اين باغ ها به روش نادرست و بصـورت  

 وريشه ها مـي گـردد    مطلوب در حوزهكرتي (غرقابي) است، اين عمل سبب تهويه نا

روش در د، در حـالي كـه   نريشه ها عمدتاً در اين نوع باغ ها كدر و تيره رنگ مي باش

  .دنتهويه خوب، زرد و خوش رنگ مي گردريشه ها به دليل  آبياري صحيح 

زيتون مقاومت نسبي به خشكي خاك دارد و در مناطقي كه ميزان بارندگي ساالنه 

درخت زيتون براي رفع كامل نياز آبي  .شودمي كشت  بصورت ديم است،ميليمتر  300

هر درخت بـالغ زيتـون بـراي     .ميليمتر بارندگي ساالنه نياز دارد 800تا  600به حدود 

ليتـر آب   2400تـا   1700رشد كافي و افزايش كيفيت روغن، در طول فصل رشد بـين  

  .نياز دارد

وفه دهي، تشكيل ميـوه  نمو جوانه هاي گل، شك ن تا خردادماهتنش آبياري از بهم

كمبود رطوبت خاك بين خـرداد تـا    .سازدمي و رشد شاخساره ها را با اختالل روبرو 

تـنش آبـي در طـي     .شـود مـي  مردادماه سبب كوچك ماندن ميـوه و چروكيـدگي آن   

آبياري منظم باغ زيتون سبب  .شهريورماه نيز سبب كاهش كيفيت و اندازه ميوه مي شود

  .دهي (سال آوري) مي گرددكاهش پديده تناوب بار

 و بيشـتر  هـرس  بـه  نياز اضافي، رشد به منجر زيتون درختان حد از بيش آبياري 

آبياري مناسب سـبب   .ينه كارگري و همچنين كاهش كيفيت روغن مي شودهز افزايش

    .بهبود اندازه ميوه و افزايش كميت و كيفيت روغن مي گردد
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باراني و مرطوب نيز امري مهـم و قابـل   نياز درختان زيتون به آب حتي در مناطق 

  :شودآبياري درختان زيتون معموال به روش هاي زير انجام مي .توجه مي باشد

طريقه كرتي كه چندان معمـول   -1

نيست ولي در بعضـي از باغـات رايـج    

اين طريقه بدين ترتيب است كـه   .است

كرتهاي مناسبي بر حسب جنس و شيب 

ين قطعات زمين احداث نموده و تمامي ا

  .را آبياري مي نمايند

ر سـال  در روي رديف درختـان د بطوري كه ديگري است  روشطريقه نشتي  -2

يزي نمـوده  شعاع كمي اطراف درختان را خاك راحداث كرده و اول نهرهاي كوچك  

ـ     تا آب در حين عبور ا تنـه درخـت برخـوردي نداشـته     از مسـير درختـان مسـتقيما ب

از هوا به ريشه هـا مـي رسـد،    اكسيژن هوا به راحتي  اين است كه روشمحاسن .باشد

در طريقه كرتي كـه قـبال   اما .بيماري هاي قارچي در امان استتنه درخت از بروز  ثانيا

روييـده   ف هاي هرز زياديعلداخل كرت ها نيز را نداشته ضمنافوق محاسن  ذكر شد

 .هزينه زيادي را در بر خواهد داشتكه اين امر 

سانتي متـر   30ي در سال دوم  گودالي دو طرف درختان به فاصله براي طريقه نشت

از درخت ايجاد نموده تـا آب بـه طـور    

در يكي دو  .نشتي به ريشه درختان برسد

سال بعد نيز اين فاصـله انـدكي اضـافه    

دليـل   .شده و سپس ثابت خواهـد مانـد  

اضافه شدن فاصله بـه خـاطر گسـترش    

  .ريشه در داخل زمين است
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بـاراني و قطـره اي نيــز   آبيـاري   -3

بخصوص در مزارع و باغات وسيع قابـل  

اين روش مكانيزه بـوده و   .اجرا مي باشد

از نظر كيفي بسيار مناسب و آبياري با اين 

تر و بهتر صورت مي گيـرد،  ت روش راح

و همـان   بوده بتدا زيادليكن هزينه آن در ا

  .باشد طور كه ذكر شد در مزارع و باغات وسيع مقرون به صرفه مي

همان طور كه كمي آب باعث خسارت به درخـت خواهـد شـد زيـادي آن نيـز      

موجب مي شود كه زمين دير رطوبت خود را از دست بدهد كه در نتيجه در بعضـي از  

خفـه   طق توليد باطالق نموده و ريشه نبات كه در آب راكـد زمـين احاطـه شـده،    امن

ك نيز اين صـدمه خيلـي كمتـر    در اراضي شني و سب .دگرديده و درخت از بين مي رو

زيرا در اين قبيل اراضي آب به اعماق زمين رفته و ريشه تا اندازه اي از خفگـي   .است

  .در امان مي ماند

باد و تگرگ در هنگام بهار كه درختان گل كرده اند موجب ريـزش آنهـا شـده و    

هـار  در باغات وسيع نقاطي كه بادهاي موسمي دارند بخصوص در ب .زنندخسارات مي

صاحبان بـاغ مـي تواننـد در     .كه باعث يخ زدن گل ها شده و صدماتي وارد مي گردد

مسير باد در يك رديف در آخرين نقطه باغ درختاني مانند انواع سوزني برگ ها چـون  

بيشترين سطح زير كشـت   .اي اين صدمات را تقليل دهندسرو و كاج كاشته و تا اندازه

به همين دليل در مـورد نيازهـاي آبـي زيتـون      .شدزيتون در جهان بصورت ديم مي با

ترين روش مديريت زمان بندي ليكن معمولي ،اطالعات تحقيق شده زيادي وجود ندارد

  .آبياري براساس تجربيات گذشته است

براي آبياري درختان زيتون بايستي از آب هايي استفاده كرد كـه شـرايط زيـر را    

 :داشته باشند
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    ppm 2ميزان بر كمتر از  •

  ppm5.3 ميزان بي كربنات كمتر از  •

  دسي زيمنس بر متر   3كمتر از  ECميزان  •

  ميلي اكي واالن در ليتر 3ميزان سديم كمتر از  •

   ppm345 ميزان كلر كمتر از  •

   ppm 30ميزان نيترات كمتر از •

  

   هرس كردن درختان زيتون

درختان زيتون حتي زماني كـه بـدون   

شد بسيار داراي ر ،هرس رشد آزادانه دارند

اما هنگامي كه امكان رشد  .اي هستند  آهسته

 ،كننـد  طبيعي را در طول چند سال پيدا مـي 

گــاهي اوقــات قطــر تنــه آنهــا بــه ميــزان  

قدمت بعضي از  .يابد چشمگيري افزايش مي

درختان زيتون ايتاليا را به اولين سـال هـاي   

ه سن چنين درختان دهند؛ اما هميش امپراتوري يا حتي روزهاي جمهوري روم نسبت مي

هـا بـا توصـيفات قـديمي     گيرد و شناسايي آنباستاني در زمان رشد مورد ترديد قرارمي

رسند و  متر مي 15بيش از  درختان تحت پرورش به ندرت به ارتفاع .است هنوز دشوار

وسيله هرس زياد به ابعـادي بسـيار محـدود تـر منحصـر       در فرانسه و ايتاليا به  معموال

  .شوند مي

ها بي  كنند و شاخه  مشرق زمين كشاورزان به درختان زيتون توجه زيادي نميدر 

كننـد؛ بـا ايـن همـه در      آزادانه رشد مي ،كوتاه شوند وسيله چاقو هاي هرس  آنكه به 

بـي تـوجهي   .محصول بايد آب الزم را تأمين كرددوران خشكسالي طوالني براي حفظ 
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صل سه يا چهار سال محصول بـاردار  اشود تا درختان در فو به كشت زيتون موجب مي

ايـن  ولـي  اسـت   از نظر ايجاد منظره زيبا مورد توجه طبيعيبنابراين اگرچه رشد  .شوند

  .شود كار در زمين هاي مناسب و اقتصادي توصيه نمي

هايي كه در سال گذشته داراي شـكوفه بودنـد حفـظ     درختان هرس شده و شاخه

دارنـد، هـدف    ا نوك درخت را كوتاه نگـه مـي  ه شوند و به منظور چيدن آسان ميوه مي

در مناطقي كه خطر سرما زدگـي   .هرس ايجاد شكلي گنبدي يا گرد براي درخت است

زيـرا حجـم بيشـتر تـاج      ،زمستان وجود دارد در فصل سرد بايد از هرس اجتناب كرد

كـاهش   درخت هرس نشده، يك سپر حفاظتي ايجاد مي كند كه خطر سـرما زدگـي را  

 .شودزيتون مناطق مديترانه هرس هر دو سال يكبار انجام مي بيشتر باغ هاي در .دهدمي

مورد ارقام روغني بين يك هرس و هرس بعدي سه سـال  در البته تحقيق نشان داده كه 

  .فاصله بهتر است

  .شكل هرس مي كنند 4به طور كلي  درختان زيتون را به  

  .شكل گلداني كه بسيار متداول است -1

  .تنه يا تك مخروطيشكل تك  -2

  .شكل هرمي -3

  .شكل چند هرمي -4

بطور سنتي هرس  .انجام مي شوديكبار هرس درخت بالغ بطور معمول هردو سال 

 در مناطق بسيار سرد از هـرس در زمسـتان   .را بعد از برداشت محصول شروع مي كنند

ن زخـم  چـو  ،در زمان جريان شيره گياهي اجتناب گردد از هرس .بايستي اجتناب گردد

رغم آنچه كه به نظر مي رسـد، پـاييز   علي .هاي هرس بطور كامل مسدود و بسته نيستند

  .بدترين زمان براي هرس درختان زيتون است

 :قبل از هرس كردن درخت زيتون بايد به نكات زير توجه نمود 
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بوجـود آمـده در    تاج پوشش  (Freeze Sensitivity):الف) حساسيت به يخبندان

ه مي تواند شاخه هاي نازك و كوچك را از دماي بسيار پـايين حفاظـت   تابستان گذشت

، اين حفـاظ را از بـين خواهـد بـرد و     تاج پوششانجام هرس براي خلوت كردن .كند

نشده آسـيب خواهنـد    درختان هرس شده طي يخبندان بسيار شديدتر از درختان هرس

  .ر مشكل استگره زيتون آلوده خواهند شد كه كنترل آن بسيا ديد و به شدت

هرس روش بسيار مناسـبي    (Managing Crop Size):مديريت اندازه درخت ب)

كه كم كـردن حجـم درخـت مـد نظـر       به ويژه وقتي ،براي كنترل اندازه درخت است

يي قابـل انـدازه   تا وقتي كه مقدار رشد جوانه انتها و بنابراين بهتراست كه تا بهار.باشدن

 .دگردن شدت هرس انتخاب سپس ميزا ه،درگيري است، صبر ك

همانطور كه گفته شد، هرس قبل يا در طول دوره بارندگي باعـث   :ج) گره زيتون

ي ها را در باران باكتر .مي كنندجاد زخم هايي در درخت مي شود كه توليد آلودگي اي

در تابستان انجـام   بهتر است هرس .و آلودگي گسترش مي يابد انتقال دادهطول درخت 

  .وسايل هرس را بايد بعد از هرس هر درخت ضد عفوني كرد در ضمن .شود

  ت:در هرس شكل دادن نهال دو هدف اصلي مد نظر هرس كننده اس

  كنترل ارتفاع نهال  -1 

شـاخه قـوي و    5تـا   3حذف شاخه هاي اصلي و فرعي زايد و حفظ و نگهـداري   -2

  .سانتي متري ساقه اصلي نهال 80تا  60سالم و قرينه در ارتفاع 

س شكل گيري درخت نگهـداري مـي شـوند،    شاخه هاي اصلي كه با هدف پايه و اسا

، متعادل و با فاصله كافي از همديگر باشند تا نـور خورشـيد و   بايد كوتاه، قوي، قرينه

  د.جريان هوا در تمام اندام ها حضور يابن

  :در مورد زمان انجام اولين هرس روي نهال نظريه هاي متفاوتي وجود دارد 
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امروزه اولين هرس روي نهال هاي گلداني يكساله بـه منظـور تـك شـاخه كـردن       -1

درخت آينده انجام مي گيرد تا برداشت با تكان دهنده ها كه در آينده استفاده از ماشين 

هاي تكان دهنده برداشت در باغ هاي زيتون كه گريزي از آن نيست ميسر باشـد . چـه   

در گلدان ، در هرس شكل دادن اولين انشعاب  نهال در زمين اصلي كاشته شده باشد يا

 5تـا   3سانتي متري شكل مي گيرد كـه   80تا  60شاخه ها روي ساقه اصلي از ارتفاع 

  .شاخه انتخاب و نگهداري مي شوند

در مناطق خشك كه نهال ها در زمين اصلي كاشته مي شوند هـدف اصـلي توليـد     -2 

يرا اين ريشـه هـا از عوامـل ازديـاد     ريشه هاي سالم و كافي و سريع در خاك است ز

براي رسيدن به اين هدف پس از كاشت نهـال در   .مقاومت به خشكي خاك خواهد بود

پس از قوي شدن  . ها اجازه رشد طبيعي داده مي شودسال به شاخه 3تا  2زمين اصلي 

كامل ساقه اصلي كه در اين مدت شاخه هاي جانبي آن را از اشعه سوزان آفتاب حفظ 

ه اند و ريشه ها به حد كافي در خاك گسترش يافتـه انـد از ارتفـاع مزبـور روي     كرد

شاخه اصلي نگهداري و بقيه قطع شوند در روي شاخه هاي اصلي  5تا  3شاخه اصلي 

  .فرم چتري مي گيرد ي ثانوي رشد كرده و درخت تدريجامزبور شاخه ها
  

  انواع هرس

  :)هرس فرمهرس شكل دادن نهال ( -لف ا

تـا   3، هدف از آن حفظ و نگهداري س در نهال هاي جوان انجام مي شودوع هراين ن 

د، مي باشد. در ايـن  خوان بندي درخت را تشكيل مي دهنشاخه اصلي كه بعد ها است 5

در مقابل تابش اشعه خورشيد، بادهاي  تا دوانتخاب ش ترشاخه هاي قويبايد  نوع هرس

. هرس بايد طوري انجام شـود  باشند تحمل كافي داشتهدرخت شديد و سنگيني برف، 

    اشد.زراعي به سهولت انجام پذير ب اجراي عملياتكه 
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  :  هرس ميوه دادن -ب 

ميوه زيتون روي شاخه هاي سال دوم تشكيل مي گردد . از خصوصيات اصلي و بـارز  

غـذايي از خـاك   درخت زيتون تمايل آن به بار دهي بيش از اندازه و آنچه كـه مـواد   

در سال هاي اوليه باردهي تعداد زيادي شاخه هـاي سـال    .، مي باشدكننددريافت مي 

-اين شاخه هاي جوان در اثر تحمل وزن ميوه خميده مـي  .دوم بارور تشكيل مي گردد

) زيـاد مـي   ها مسن تر مي شوند و رشد زايشي (ميوه دهـي به تدريج كه شاخه  .شوند

، تدريجا يشي به هم مي خوردرشد زايشي و روشود و به حدي مي رسد كه تعادل بين 

تواند شاخه هاي جديد و جوان سال اول توليد كند تا سال بعد بارآورنـد در  درخت نمي

قبل از اينكه درخـت بـه ايـن مرحلـه     . نتيجه از ميزان محصول درخت كاسته مي شود

برسد با حذف شاخه هاي زائد و غيربارده ، بايد امكان استفاده شاخه هاي جوان بـاقي  

در ميـزان محصـول   از شيره نباتي كافي را فراهم نمود تـا در سـال هـاي آينـده     مانده 

   د.نقصاني پديد نياي

براي حذف مقدار شاخه هاي زائد كه فقط با هرس ماليم انجام مي گيرد بهترين راهنما 

  : رشد شاخه هاي سال قبل درخت است

قوي هستند و قـادر  سانتي متر باشد شاخه ها  30چنانچه طول اين شاخه ها بيش از  -1

پس  .به توليد محصول و حفظ شاخه هاي جوان سال اول بوده بار كافي توليد مي كنند

  .هرس بايد خيلي ماليم باشد و از چند سانتي متر تجاوز نكند

سانتي متـر باشـد هـرس متوسـط      30تا  15چنانچه رشد شاخه هاي سال قبل بين  -2

  .شاخه ها نياز است

سانتي متر و شاخه ها ضعيف و باريـك   15ن شاخه كمتر از در صورتي كه رشد اي -3

باشند هرس شديد تري احتياج است تا با حذف شاخه هاي بيشتر امكـان بهـره گيـري    

هاي باقي مانده فراهم شود . پس هدف از هرس ميـوه  شاخه بيشتر از مواد غذايي براي

شد بـا فواصـل   دادن حفظ و نگهداري هر چه بيشتر شاخه هاي قوي و سالم و خوش ر
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كافي سال اول است كه در سال آينده ميزان محصول درخت را رقـم خواهـد زد و در   

حذف شاخه هاي بي فايـده و مـزاحم و سـايه     ،عين حال هدف ديگر هرس ميوه دادن

، ضعيف و فاقد شاخه هـاي جـوان   آنها گذشته انداز چند ساله است كه از سن باردهي

  .سال اول هستند

  :  درختان زيتون هرس جوان كردن -ج

تدريجا كه بر سن درخت زيتون افزوده مي شود و شـاخه هـاي اصـلي كـه اسـكلت      

درخت را تشكيل مي دهند و شاخه هاي بارآور در روي آنها به وجود مي آيند در اثـر  

ح شيره پـرورده بـراي توليـد محصـول     پيري قادر به تامين مواد غذايي و گردش صحي

بـوده و بـه حيـات     اصلي درخت هنوز سالم و قـوي  كافي نيستند در صورتي كه ساقه

  :در اين حالت به سه صورت زير درختان جوان خواهند شدد. خود ادامه مي ده

 6چنانچه روي هر يك از شاخه هاي اصلي كهنه و قديمي شاخه هاي جوان به قطر  -1

سانتي متر وجود داشته باشند اين شاخه هاي جوان تر جـايگزين شـاخه اصـلي     10تا 

  .ده و شاخه اصلي قطع مي گرددش

چنانچه نابودي شاخه هاي اصلي به حدي است كه حتي فاقد شـاخه هـاي جـوان     -2

شاخه اصلي اسكلت بندي درخـت مـي    4تا  3هستند هر سال مبادرت به قطع يكي از 

شاخه هاي كهنه كـه   شود به طوري كه در طول مدت هرس كامل هم مي توان از ساير

شـاخه اي  محصول برداشت نمود و هم از محل قطـع شـاخه اول   باقي مانده اند كمي 

سال كه تمامي  5، به طوري كه بعد از محصول خواهند داد جوان رشد كرده و تدريجا 

شاخه هاي اصلي حذف و قطع مي شوند و درختي جوان بـا كـم و بـيش محصـول ،     

  .جايگزين درخت اولي مي شود

لـي  ريته هاي مناسب به جـاي واريتـه قب  براي شروع سريعتر باردهي و جايگزين وا -3

  هـاي مـورد نظـر پيونـد تـاجي      ، آن را با پيوندكهاي اصلي درختپس از قطع شاخه

  د.يض واريته نيز انجام پذيرفته باشزنند تا در ضمن جوان شدن درخت تعومي
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  :هرس تجديد حيات -د 

خ و ميـان تهـي   چنانچه ساقه اصلي درخت در اثر پيري مفرط كه غالبا ًتوخالي و سورا

مي شوند قادر به انجام وظايف حياتي خود نباشند يا در اثر يخبندان شديد ساقه اصلي 

در اين هرس ساقه اصـلي و بـي    .از بين رفته باشد هرس تجديد حيات انجام مي شود

از محل برجستگي هاي موجود در آن قسمت از سـاقه كـه    مي شود تدريجافايده قطع 

يشه هاي فراوان و شاخه هاي جوان شروع به رشد و نمو مـي  در زير خاك قرار دارد ر

. اري و بقيـه حـذف مـي شـوند    كنند كه در سال سوم يك يا دو شاخه قوي را نگهـد 

  .درختي جديد و جوان جايگزين درختي كهنسال سابق مي شودبتدريج 

    :احتياطات الزم بعد از هرس تجديد حيات

محل قطع ساقه را با آب آهـك انـدود و   براي حفاظت از تاثير سوء تابش خورشيد  -1

  )( استفاده از چسب باغباني در قسمت هرس شده .با توده اي كاه مي پوشانند

سال نگهداري مي شوند زيرا اين شاخه هـا   2كليه شاخه هاي جوان تازه روييده تا  -2

موجب جريان صحيح شيرخ نباتي شده ، آوندها وظايف خود را به طور صحيح انجـام  

  .در آغاز سال سوم يك يا دو شاخه را نگهداري و بقيه را حذف مي كنند .دمي دهن

به بهترين وجـه انجـام    براي توليد و رشد سريع شاخه ها بايد مواظبت هاي زراعي -3

  د.استفاده از كود شيميايي ارزش حياتي دار گيرد خصوصا

  :ترتيب هرس كردن درخت زيتون بصورت زير مي باشد

  :پايه -1

كردن،مسير هاي جريان آزاد عناصر غذايي از ريشه ها به تاج وپيش ضمن هرس  

  .مي شودتثبيت  بر و برعكس

  .پاجوش ها عدم تعادل درخت را نشان مي دهند -

  .پاجوش هاي رويش يافته بايد قطع شود -
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  .هر نوع جوانه رويش يافته در زير شاخه دهي تنه اصلي بايد حذف شود -

  :)apron( پيش بر -2

  .ميوه درخت در اين قسمت تشكيل مي شود بيشترين

  .حذف پاجوش ها و شاخه هاي راست قوي با رشد كم برگ -

حذف شاخه هاي پژمرده و آويزان ضعيف كه به سمت داخل پيش بر در حـال   -

  .رويش هستند و سايه اندازي دارند

 .حذف شاخه هاي ضعيف پژمرده كه براي فضا رقابت مي كنند -

  :قسمت مركزي -3

 .شاخه ها با كمترين مقدار الزم براي جريان هوا و نفوذ نوربايد انجـام شـود   قطع

 .نمو شاخه بايستي تقريبا نصف شاخه هاي پيش بر و تاج باشد

  :فوقانيتاج  -4

  .تاج درخت به دو دليل هرس مي شود .تاج براي نمو درخت مهم است

  الف)  محدود كردن ارتفاع درخت  

 ني ب)  تطبيق دادن به شكل گلدا

براي هرس نمودن ابتدا بايد درخت زيتون را به چهار قسمت تقسيم نمود و هرس 

  .را از پايه درخت شروع و به سمت تاج ادامه داد

  

  رابطه هرس با فيزيولوژي درخت

هرس در سوخت و ساز ( متابوليسم ) درخت تغييرات عمده اي ايجاد مي كند بنابراين 

رد زندگي ( بيولوژي ) درخت داشته باشـد  شخص هرس كننده حداقل اطالعات در مو

  :كه قسمتي از آنها ذيال ً به طور اختصار گفته مي شود
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ان بـين انـدام هـاي موجـود در خـاك      ايجاد تعادل غذايي: با كمك هرس مي تـو  -1

) هـا ها و شاخهبرگرا دارند با اندام هاي هوايي ( ) كه وظيفه جذب مواد معدني(ريشه

و نهايتا ً سوخت و ساز و باالخره توليد ميوه را دارند تعادل كه وظيفه جذب كربن هوا 

  .ايجاد كرده تا محصول كافي برداشت شود

به علت تمايل و گرايش شاخه ها به سمت نـور خورشـيد در بعضـي     :فتوتروپيسم -2

موارد قرينه شدن شاخه ها به هم مي خورد وظيفه هرس كننده اصـالح ايـن پديـده و    

  .و قوي و متعادل و قرينه است ايجاد شاخه هاي سالم

رشد و نمو پاجوش ها : در درختان جوان بارده ، پاجوش ها مزاحم بوده و از مواد  -3

بي خود اسـتفاده و در تغذيـه   وهاي چي رشد و نمو و ايجاد اندامغذايي و رطوبت برا

و  به اين پاجوش ها نبايد اجازه رشـد  .كافي درخت و توليد ميوه مانعي ايجاد مي كنند

در درختان سالمند و در حـال  . نمو داده شود و بالفاصله پس از ظاهر شدن قطع گردند

در اين حال قوي ترين ، سالم ترين و مناسب  .نابودي كم بارده پاجوش ها مفيد هستند

ترين پاجوش ها را انتخاب، نگهداري و بقيه حذف مي شوند، پس از رشد كافي تبديل 

كه جايگزين درخت سالمند اصلي كه قطع شـده اسـت   به درختان بارآوري مي شوند 

  .مي شوند

) فاوت هستند (رشد عمودي يا افشـان ارقام مختلف زيتون از نظر رشد شاخه ها مت -4

براي هر واريته با در نظر گرفتن اين خصوصيات هرس مناسب همان واريته بايد انجـام  

  .شود
  

  تأثير هرس روي درخت 

جوانه هاي در حال رشد باقي مانده ، شاخه هاي قوي بر اثر هرس ماليم و صحيح   -1

  .توليد مي كنند كه قادر است بهتر و بيشتر مواد غذايي دريافت كنند
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شود ها ميتر شدن ميوههرس موجب درشت -2

ادي قابــل در ارقـام كنســروي از ارزش اقتصـ  (

) زيرا شـيرده نبـاتي   مالحظه اي برخوردار است

  .مي شوددر تعداد كمتري ميوه متمركز 

مي توان نور كـافي و هـواي    با انجام هرس -3

كليـه شـاخه و بـرگ هـاي      را به )تهويهالزم (

، در نتيجه تجمع و ذخيره مـواد  سايه از فعاليت كلروفيلي مي كاهد، زيرا درخت رساند

، با انجام هرس مناسب شـاخه هـاي بـاقي    ي در اندام هاي درخت مختل مي شودغذاي

كرده و در فعاليت هاي كلروفيلي انفرادي زيادتري انجـام مـي    مانده نور بيشتر دريافت

دهند پس بايد از حداكثر شاخه ها كه قادر به دريافت حداكثر نور مي باشند نگهـداري  

  .شود

هرس موجب مي شود  .تعادل و قرينه سازي شاخه ها با انجام هرس ميسر مي گردد -4

كافي نبودند، بعـد از اجـراي صـحيح     شاخه هايي كه قبال ً قادر به دريافت شيره نباتي

  .هرس با فشار و قدرت زيادتري از شيره نباتي استفاده كنند

شاخه هاي زخمي خشكيده كه براي تكثير و زندگي آفات محل مناسبي هسـتند بـا    -5

  .شوندانجام هرس حذف مي
  

  زيتوندرختان  آفات

مل قارچي در يك عا .دربرخي سالها زيتون در معرض حمله آفات گوناگوني است

 .كند چند فصل پربار تمام درخت را فراگرفته و خسارت شديدي را به باغ وارد مي

به شكل غده  Pseudomonas savastanoi pv.Savastanoiها به نام   اي از گوييزه گونه

 ،كنند ها تغذيه ميها و برگكند و كرم هاي پلك بالي از گل ها رشد مي در شاخه

 آفتشكل زير  .كنند ي براثر حشراتي است كه به ميوه حمله ميدرحاليكه خسارت اصل
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Pseudomonas savastanoi   كه به شكل

هاي زيتون رشد كرده  گرهي روي شاخه

. اين آفت علت را نشان مي دهد است

  .باكتريايي دارد

در فرانسه و شمال و مركـز ايتاليـا درختـان    

برند؛ در  زيتون گاهي اوقات از سرما رنج مي

از بـين   ل قرن هجدهم بسياري از درختان بر اثر سرماي بسيار شديد و غيـر عـادي  اواي

  .شود مداوم در خالل فصل برداشت نيز موجب آزار ميوه ميبادهاي شديد و  .رفتند

 :عبارتند ازدر كل جهان پراكنش دارند كه مهمترين آفات زيتون 

قهـوه اي،   ، شپشـك )saissentia olecce(شپشك هاي زيتون (شپشـك سـياه    -1

  شپشك سفيد، شپشك بنفش)

   سپردار بنفش -2

  ) Euphyllura divina( پسيل زيتون -3

  )Bactrocear oleae( مگس زيتون -4

  )Dxyenus maxwelli( كنه زيتون -5

  )Liothrips oleae(تريپس زيتون  -6

  شب پره جوانه خوار زيتون -7

    شب پره چوبخوار زيتون -8

  كرم خراط -9

  )prayse oleaeزيتون (بيد مگس  -10
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شپشـك سـياه   بـه  ميتوان  انداز جمله آفات مهم زيتون كه در ايران شناسايي شده

ر زيتون، كنه گالي زيتون و زيتون، پروانه برگخوار (جوانه خوار) زيتون، پروانه چوبخوا

  .مگس ميوه زيتون اشاره نمود اخيرا

  :مگس ميوه زيتون -1

ن در بيشتر كشورهاي حاشيه درياي مديترانه مگس ميوه زيتون يك آفت مهم زيتو

حشرات بالغ نيـز   .الروها مونوفاژ هستند و منحصرا از ميوه زيتون تغذيه مي كنند .است

غذاهاي نيمه جامد تغذيـه مـي   از شهد، عسلك به طور فرصت طلبانه ازمنابع شيرابه يا 

ـ  .كننند و  كـرده م ايجـاد  با تونل هايي كه توسط الرو در داخل ميوه ايجاد مي كند زخ

در كشور هاي مديترانه و به خصوص در يونان  .% از محصول زيتون كاسته مي شود30

    .را دارند، شيوع دارديشترين توليد اقتصادي و ايتاليا كه ب

حوزه مديترانه، آفريقا، آمريكا، جزاير قناري، هند، غرب آسيا، و ظـاهرا   :گسترش

  .هر جايي كه زيتون ها وجود دارد

 Bactrocera sppمراحل نابالغ مانند ظهور ديگر مگس هاي ميـوه بـويژه   :يشناساي

ماده بالغ تقريبـا   .مگس ميوه زيتون يكي از گونه هاي كوچك در اين جنس است .است

بال ها اساسا شفاف  .است ميلي متر 10به طول طول دارد و داراي بال پهن ميلي متر  5

ه اي رنـگ  سطح پشتي با كرك هاي نقر .و  برنگ قهوه اي، قفسه سينه سياه رنگ است

بازوها، يا شانه ها و فضاي باال و پايين بالهـا زرد و بخـش    .خط موازي مي باشند 2با 

  .پشتي زرد رنگ و شكم سياه رنگ است

در نيمكره شرقي، حشره كش هايي به صـورت طعمـه   :روش هاي مديريت كنترل

گس ميـوه زيتـون اسـتفاده مـي     مسموم يا اسپري (محلول پاشي) در هوا براي كنترل م

همچنين در محيط هـاي كوچـك بـراي اسـترليزه كـردن نرهـا و فرمـون هـا از          .شود

اليه كوچك مربع شكل بـه طـور شـناور     3گذاشتن تخته  .پرتوافشاني استفاده مي شود
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دقيقه ارزش مـوثري در كنتـرل ايـن    15درصد به مدت يك درمحلول آبكي دلتا مترين 

  .دارد آفت در باغ هاي  بزرگ

  Euphyllura Olivina Casta پسيل يا عسلك زيتون  -2

حشرهاي نارنجي رنگ است كه زمستان را در روي درخت گذرانده و اوايل بهار 

شـده و در   ختفـري روز 14تا  12تخمها پس از گذراندن  .شروع به تخمگذاري مي كند

 از خطـرات و  آنهـا را كـه  اطراف خود تارهاي سفيد مومي پنبه مانندي ترشح ميكننـد  

  .دعوامل سوء خارج، محفوظ نگاه دار

الروها در اين هنگام از قسمتهاي لطيف شاخه ها تغذيـه كـرده و باعـث خشـك     

پسـيل زيتـون در طبيعـت داراي     .كاهش محصول مي شوند ها و نهايتاًشدن، ريزش گل

 Chrysopa SP و Chrysopa Vulgaris در ايران دو گونه بالتوري .باشددشمنان فراواني مي

حشره شكاري پسيل و يك گونه زنبور كه الرو آن انگل دروني شفيره پسـيل اسـت در   

نزديك مي باشد در شـيراز و   نه زنبور انگل كه به پسيلوناگوسرودبار و طارم ويك گو

براي مبارزه شيميايي، از سموم فسفره در فروردين مـاه پـيش    .شناسايي شده استفسا 

  .اده مي شودازباز شدن غنچه هاي گل استف

  Parlatoria Oleae Clovee سپردار بنفش زيتون -3

 اين حشـره در اكثـر نقـاط ايـران وجـود دارد و بـه درختـان تيـره گلسـرخيان         

(Rosaceae) و تيره زيتون (Oleaceae)  حشـره از تمـام    ايـن  .خسارت وارد مي نمايـد

قسمتهاي درخت زيتون ماننـد بـرگ،   

ه آن شاخه، تنه و ميوه تغذيه كرده و ب

خسارت ايـن حشـره را    .صدمه ميزند

مي توان به صورت لكه هاي ارغواني 

رنگ بر روي بـرگ و ميـوه مشـاهده    

  .كرد



  
 

مهندس عباسي –مهندس شريفي جهانتيغ   116  

براي از  .بيولوژيكي صورت مي گيردمبارزه با اين آفت به دو صورت شيميايي و 

سانتيمتر  100% به مقدار 60ون تديازي سمپاشي مي توان از محلول ابين بردن اين آفت ب

ليتـر،   100ليتر و آب به مقـدار   يكتا  5/0مقدار  + امولسيون روغن تابستاني بهمكعب 

 نقطه، زنبوري بـه نـام   7صرفنظر از كفشدوزك  .استفاده نمود در بهار و اوايل تابستان

Aphytis maculicoronis Masi   و زنبور ديگري به نـام Aphytis Proclina Walker، 

 % از جمعيت آنها را از بـين 95ه مي توانند حتي تا دشمنان طبيعي اين آفت مي باشند ك

  .ببرند

  Phoyphylla Olivierg كرم سفيد ريشه -4

دوران زندگي اين حشره سه سال است كه در قسمت زيـادي از آن بـه صـورت    

الرو و كرم سفيد رنگ، در زير زمين و روي ريشه درختان زندگي و ازآن تغذيه كرده، 

خـاك، بسـياري از    زدن شخم عميق و زير و رو كردن با .باعث بروز خسارت مي شود

براي مبارزه شـيميايي   .اين كرم ها در روي زمين ظاهر شده و طعمه پرندگان مي شوند

  .هكتار را سمپاشي نمود كيلو ليندن را با آب مخلوط كرده و يك 8توان مقدار مي
  

 Saissetia شپشـك سـياه زيتـون    -5

Olea Bernard  

آورترين آفـات   زيانيكي از مهمترين و 

حشره مـاده در زيـر سـپر سـياه      .زيتون است

رنگي كه در روي آن برجستگي مانند وجـود  

 400هر حشره ماده بـين   .دارد، زندگي ميكند

 30تـا   15تخم ميريـزد كـه پـس از     1000تا 

براي مبارزه با ايـن   .كنندميروز،الروها از آن خارج شده و به شاخه هاي جوان حمله 

مبارزه شـيميايي   براي .دشو ولوژيكي و شيميايي استفاده ميو روش مبارزه بيآفات از د

  .نوبت سمپاشي با سموم فسفره در ماه هاي اسفند و شهريورماه استفاده مي شود 2از 
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بهترين روش مبـارزه كـه    .اخيرابهترين زمان سمپاشي را خرداد ماه توصيه ميكنند

خودجلب كرده است، استفاده از دشـمنان  در حال حاضر توجه بيشتر كارشناسان را به 

 Phigalio در ايـن زمينـه ميتـوان زنبـور آفـت زيتـون       .طبيعي ايـن آفـت مـي باشـد    

Mediterraneus Ferr  را نام برد نقطه7و به خصوص كفشدوزك.  

  

  نزيتودرختان هاي بيماري

سـي  از بيماري هاي مهم زيتون ميتوان پژمردگي ورتيسيليومي زيتون، بيماري لكـه طاوو 

  .و نهال جوان زيتون نام برد دار زيتونپوسيدگي آرميالريايي قلمه هاي ريشه ،زيتون

  :بيماري پژمردگي ورتيسيليومي -1

اي زيتون، زماني كـه  ورتيسيليوم ابتدا به سيستم ريشهبه عنوان يك قارچ خاكزاد، 

نمـي  درجـه رشـد    30(قارچ در دماي بـاالتر از   .كنددماي هوا پايين است، حمله مي

بعد از نفوذ به ريشه ها، قارچ رشد كرده، ازميان آوندها شروع بـه حركـت مـي     .كند)

دوره آلـودگي از اواخـر زمسـتان     .ها مي رسدنمايد و سرانجام به شاخه ها و سرشاخه

  .كشدشروع شده و تا بهار طول مي

ن با شروع اولين گرماي تابستان، قارچ غيرفعال مي شود ولي متاسفانه تـا آن زمـا  

حضـور قـارچ در    .خسارت وارد شده است و درختان عالئم بيماري را نشان مي دهند

 .بافت هاي آوندي باعث كاهش و قطع شدن جريان آب از ريشه بـه بـرگ مـي گـردد    

عالئم پژمردگي ورتيسيليومي را مي توان مستقيما به توكسين هـايي كـه توسـط قـارچ     

  .ساقه مي شوند، نسبت دادتوليد مي شوند و مانع انتقال آب از ريشه به 

قارچ از فصلي به فصل ديگر درون خاك و احتماال ريشه هاي آلـوده بـاقي مـي    

 .هر دو قارچ عامل بيماري توليد كنيدي هايي مي كنند كه عمـر كوتـاهي دارنـد    .ماند

ميسـليومي بـا    V. albo-atrumتوليد ميكرواسكلروت هم ميكند ولي  V.dahliaeقارچ 

ــواره ضــخيم و ســيا ــه  دي ــد كــه البت ــد ميكن ــه ميكرواســكلروت تولي هرنگ، شــبيه ب
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درجـه و بـراي    25 -28مناسب ترين دما براي رشد گونه اول  .ميكرواسكلروت نيست

در خاك به صورت ميكرواسـكلروت   V.dahliaeقارچ  .درجه است 20 -25گونه دوم 

يزبان هـاي  هر دوي آنها مي توانند به صورت ميسليوم در م .سال هم باقي ميماند 15تا 

  .پايا، اندام هاي تكثيري يا در بقاياي گياهان زمستان گذراني كنند

  

  :عالئم

برگ هاي تازه به سـمت   .شروع ظهور عالئم، در بهار، نزديك زمان گلدهي است

رنـگ آنهـا    .جلوه براق خود را از دست مي دهند خورند و رنگ سبز تيرهداخل پيچ مي

بستگي به شـدت  توليدي ش برگ و ميوه هاي ريز .خاكستري كدر و قهوه اي مي شود

دسـتجات گـل روي شـاخه     .آلودگي، شدت وزش باد و استرس گرمايي موجود دارد

رنـگ پوسـت ممكـن     .هاي آلوده از بين مي روند و چسبيده به درخت باقي مي مانند

شاخه هاي تكي و مجزا، بخش هاي بزرگي از درخـت يـا    .است تقريبا آبي رنگ شود

با اين حـال مـرگ    .ممكن است در طول يك فصل زراعي ازبين برودكل تاج درخت 

  .كل درخت به ندرت ديده شده است

يسـيليوم هسـتند، عالمـت مشخصـي بـه      نسيستم آوندي گياهاني كه آلوده بـه ور 

هاي آبكش در طول سـاقه و ريشـه بـه    آوند .صورت تغيير رنگ آوندها نشان مي دهند

اين عالمت در درختان زيتون كمتر ديـده شـده    ولي .نگ قهوه اي يا سبز در مي آيندر

با سرد شدن دوباره هوا، قارچ بار ديگر فعال مي شود و رشد وتكثيـر را از سـر    .است

  .شاخه ها هر سال، در طول دوره هاي سرد، بارها مورد حمله قرار مي گيرند .مي گيرد

  

  :كنترل

شـاخه هـاي آلـوده    هرس سر .هيچ راه مبارزه اي براي درختان آلوده وجود ندارد

توصيه مي شود ولي نمي توان با اين روش باعث عقب نشيني قارچ از درون شاخه هـا  
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محل اصلي قارچ درون ريشه ها است و از آنجا به سمت شاخه ها پيش روي مـي   .شد

حتي تركيبات سيستميك هم اثر كمـي در   .استفاده از قارچكش ها هم موثر نيست .كند

  .رندتوقف قارچ ورتيسيليوم دا

 71ضدعفوني خاك با حرارت دادن خاكهاي مرطوب به مـدت نـيم سـاعت تـا     

درجه سانتيگراد باعث حذف ورتيسيليوم از خاك گلخانه ها شده است ولي ايـن روش  

) روشـي مـوثر بـراي كـاهش     Soil Solarizationآفتاب دهي ( .در باغها عملي نيست

تون هاي كشت شـده در فضـاي   شيوع پژمردگي ورتيسيليومي در بسياري از باغها و زي

  .سبز مي باشد

  ArmillariaRoot Rot:پوسيدگي آرميالريايي ريشه زيتون -2

  Armillaria mellea:عامل بيماري
  

  :رده بندي عامل بيماري

Basidiomycota , Basidiomycets , Agaricales  ,Tricholomataceae  

  :عالئم

عروف اسـت بـه ريشـه هـا     ) هم مHoney fungusاين قارچ كه به قارچ عسلي (

ريشه هايي كه توسط آرميالريا آلوده شده اند، داراي صفحات بـادبزني   .حمله مي كند

  .شكل به رنگ سفيد مايل به زرد بين پوست و چوب هستند

در سطح ريشه ها قابل  گاهي اوقات ريزومرف هايي به رنگ قهوه اي تيره تا سياه

يك تا سه ميليمتر قطـر   .ز ريسه ها هستند(ريزومرف ها شامل مجموعه اي امشاهده اند

دارند و به عنوان عامل بقاي قارچ ازفصلي به فصل ديگر و در شـرايط نامناسـب مثـل    

نفـوذ   در ضمن مي توانند در ريشه هاي گياهان ميزبـان  .خشكي و آتش عمل مي كنند

ر برخـي  قارچ آرميالريا گاهي به زيتون حمله مي كنـد و د  .)كرده و آنها را آلوده كنند

  .اوقات باعث مرگ درخت مي شود
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مثـل كـاهش    در اثر ساير بيماري هاي ريشه عالئم هوايي مشابه عالئم ايجاد شده

رشد، كوچكي و زرد شدن برگ ها، خشكيدگي شاخه ها و ضعف عمومي درخت مـي  

در بعضي از گياهان، كالهك هاي قارچ در پايه درختان آلوده بـه آرميالريـا، در    .باشد

ولي چنين موردي به ندرت  .يزهايي كه هوا سرد و باراني است، ديده مي شوندطول پاي

  .در درختان زيتون مشاهده شده است

  :مبارزه

جمع آوري كنده ها و ريشه هاي درختان قطع شده تا قارچ آنها را آلوده نكند  -1

  .و اينوكولوم افزايش نيابد

  عدم كشت در زمين هاي آلوده -2

دور تا دور درختان آلوده حفر مي كنند تا مـانع از رشـد    گاهي اوقات خندقي -3

  .ريزومرف ها به طرف درختان سالم شود

  ـ استفاده از متيل برومايد4

ـ 400ميزان مصرف متيل برومايد بستگي به نوع خاك دارد و بـين   كيلـو در   200ـ

در خاك هاي رسي بيشتر و در خاك هاي شني كمتـر مصـرف مـي     .هكتار متغير است

  .شود

  اي فيتوفترايي ريشه و طوقه زيتونپوسيدگي ه -3

گونه هاي مختلفي از فيتوفترا به زيتون حمله مي كنند كه از نقاط مختلف گزارش 

بـه   Ph.dreschleriو  Ph. citricolaدر كاليفرنيـا   Ph.cinnamomiدر استراليا  .شده اند

ر ايتاليا هم گونـه  د .عنوان عوامل اصلي پوسيدگي ريشه و طوقه زيتون شناخته شده اند

Ph.palmivora به عنوان عامل مرگ درختان جوان شناسايي شده است  

هـاي  شود و همانند ساير بيماريبيماري خيلي مهمي محسوب نميدر بيشتر نقاط 

 خاك و باال بودن رطوبت نسبي بوجـود  رطوبتناشي از فيتوفترا تحت شرايط خنك و 
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در مناطقي كه زهكشي خوبي ندارند،  و كالًباغ  ضعيف بنابراين در بخش هاي .مي آيد

  .رخ ميدهد

در بيشتر موارد فيتوفترا اول در سطح خاك يا نزديك به آن به گياه حمله مي كنـد  

اگر ايـن   .آيدو باعث سوختگي پوست مي شود كه بعدا به صورت نواحي سياه در مي 

مراحـل اول  در  .دور تا دور تنه درخت را بگيرد باعث مرگ درخت مي گردد صفحات

بيماري پوست ساقه محكم و دست نخورده است در حالي كه بعدا پوست لعابي شـده  

  .دگردست داراي تراوشات صمغي و آبكي و ممكن ا

فيتوفترا به ريشه ها هم حمله مي كند و باعث پوسيدگي و قهـوه اي رنـگ شـدن    

، كـم  عالئم هوايي به صورت كاهش شديد برگهـا  .ريشه هاي اصلي يا فرعي مي شود

پشت شدن شاخ و برگ، خشكيدگي سرشاخه ها و عدم رشد انتهايي و بـاالخره مـرگ   

درختان آلوده ممكـن اسـت بـه تـدريج      .اندام هاي هوايي باالي ناحيه آلوده مي باشد

ضعيف شوند و طي چندين سال ازبين بروند و يا در همان فصـل زراعـي كـه عالئـم     

  .هوايي ظاهر مي شوند، بميرند

  :كنترل

بايد از كشت در  .ترين راه كنترل فيتوفترا مديريت صحيح آبياري باغ است اصلي

خاك هايي كه در معرض غرقاب شدن هستند خـودداري كـرد و نـازل هـاي سيسـتم      

بهبود وضع زهكشـي زمـين اثـرات مطلـوبي      .آبياري را دور از تنه درختان نگه داشت

  .زيتون انجام نمي شودهيچ نوع كنترل شيميايي براي فيتوفترا در  .خواهد داشت

  

 Olive Knot:بيماري گره زيتون  -4

  Pseudomonas syringae p.v savastanoi:عامل بيماري

 :رده بندي عامل بيماري

Bacteria , Gracilicutes , Pseudomonadales , Pseudomonadaceae 



  
 

مهندس عباسي –مهندس شريفي جهانتيغ   122  

 Pseudomonas عامل بيماري در برخي منابع باكتريايي و در برخي منـابع ديگـر   

savastanoi  بيماري ايجاد شده توسط اين باكتري در فرانسه به سـل  .معرفي شده است

معروف است و عالوه بر زيتون روي درختـان زبـان     ( Tuberculosis of olive)زيتون

  .نيز ايجاد بيماري مي كند (شانكر درختان زبان گنجشك)  (Ash)گنجشك 

  :عالئم

ــل   ــايي قاب ــال ه ــان گ روي درخت

كه كه تقريبا در تمامي بافت مشاهده اند 

 ها و بخش هاي گياه از جمله دمبرگ ها

(Petiole) و پهنك برگ(Lamina)    هـم

آلودگي هاي اوليه باعث  .بوجود مي آيند

ايجاد فرو رفتگي هايي مي شوند كـه در  

سپس بعد از اينكه درخت در بهـار شـروع    .اثر متالشي شدن سلول ها بوجود مي آيند

ل يـا  فرو رفتگي ها باعث بوجود آمدن گاكثير بافت هاي اطراف اين به رشد مي كند، ت

گره ها در اثر هيپرپالزي بافت ها در سـاقه هـاي جـوان،     .گره در اين نقاط مي گردند

  .نقاط رشد و قسمت هاي قطع شده بوجود مي آيند

 در واقع تكثير زياده از حد سلول هاي ميزبان در اثر توليد ايندول اسـتيك اسـيد  

(IAA) بعد از گذشت چند ماه گره ها ظاهري اسفنجي  .توسط سلول هاي باكتري است

در شـاخه هـاي كوچـك،     .و نامنظم پيدا مي كنند و سپس سخت و قهوه اي مي شوند

اين گره ها باعث برگ ريزي و از بـين رفـتن    .سانتيمتر هم مي رسند 2گره ها به طول 

در ضـمن گـره هـا     .مـي شـوند  شاخه هاي گل دهنده شده و منجر به كاهش محصول 

 .باعث كاهش اندازه ميوه ها و مقدار روغن و نيز از بين رفتن طعم ميوه ها مـي گردنـد  

  .از همه حساس تراست  Manzanilloاز ميان واريته هاي كشت شده واريته 
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 :اپيدميولوژي

ي ها با آب باران در كل درخت پخش مي شوند ( مقدار آلودگي بـا ميـزان   باكتر

 .رابطه دارد) و فقط از راه زخم مي تواننـد وارد بافـت هـاي درخـت شـوند      بارندگي

باكتري ها معموال از جاي افتادن برگ ها، ترك هـاي ناشـي از سـرمازدگي، ضـربات،     

الـي   7جاي افتـادن بـرگ هـا بـين      .هرس، تگرگ و حتي بادهاي شديد نفوذ مي كنند

خطر متوجه درختاني است كه  بنابراين بيشترين.روز پس از افتادن آنها حساس است10

 .در طول دوره بارندگي، منافذ زيادي براي ورود باكتري دارند

دن اينوكولوم (گره هاي كنترل گره زيتون شامل هرس تابستان براي ازبين بر:كنترل

قبـل و در طـول دوره    ) و حفاظت از درخت با باكتري كش هاي مسـي، روي درخت

 .كه براي كنترل گره زيتـون ثبـت شـده اسـت)    (مس تنها ماده اي است بارندگي است 

تركيبات مسي از آلوده شدن منافذ درخت جلوگيري مي كنند ولي باعث ازبـين بـردن   

 .گره ها نمي شوند

از  ندارد، بنابراين مبـارزه سـاالنه  آلودگي ارتباطي با سن درخت  بروز بيماري و 

وجـه داشـت كـه    در ضـمن بايـد ت   .شـود يز بعد از كاشت درخت شروع مي اولين پاي

درختان جوان به شدت به يخبندان حساسند و يخبندان باعث بوجود آمدن تـرك هـاي   

 .شود كه باكتري از طريق آنها مي تواند آلـودگي ايجـاد كنـد   زيادي در پوست آنها مي

بنابراين استفاده از سموم مسي در درختـان جـوان بـراي كـاهش تكثيـر اينوكولـوم و       

 .ي، بسيار مفيد خواهد بودهاي بعدجلوگيري از آلودگي

باكتري هاي گره زيتون توسط آب باران از گره هاي موجود به منافذ منتقـل مـي   

در ضـمن   .بنابراين بايد قبل از شروع فصل بارندگي از سموم مسي استفاده كرد .شوند

آزمايشات نشان داده انـد   .اين روش بهترين راه مبارزه با لكه طاووسي زيتون نيز هست

حـداقل دوبـار سمپاشـي در     .ر سمپاشي در سال عليه گره زيتون كافي نيسـت كه يكبا

 .سال، يكي در پاييز و ديگري در اوايل بهار، مورد نياز است
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بستگي به مقدار اينوكولـوم موجـود در    ز درخت، ميزان حفاظت تركيبات مسي ا

 .يابـد هش وش اين است كه مقدار اينوكولوم كـا بنابراين بهترين ر .دوران آلودگي دارد

 .سمپاشي ساليانه با مس در به حداقل رسـاندن ميـزان اينوكولـوم بسـيار مـوثر اسـت      

براي شـيوع آلـودگي مناسـب مـي شـود (مـثال بعـد از        بنابراين وقتي شرايط محيطي 

در حالتي كه اينوكولـوم بـاكتري روي درختـان     .) اپيدمي بوجود نخواهد آمديخبندان

پـس الزم اسـت هـر سـال      .سـت سي حـداقل ا زياد است، ميزان محافظت تركيبات م

 .گيرد سمپاشي انجام 

د، پوست درخت آسـيب ديـده، تـرك مـي     گرددرجه  20اگر در زمستان دما زير 

د و بايـد بـا سـموم مسـي     هسـتن قاط ايده آلي براي نفوذ باكتري اين ترك ها ن .خورد

، مقـدار  زماني كه باكتري در ترك هاي ناشي از سرمازدگي تكثير شـود  .پوشيده شوند

 بنـابراين  .و كنترل بسيار مشكل خواهد شد اينوكولوم به شدت افزايش پيدا خواهد كرد

 .بعد از يخبندان هم سمپاشي الزم است

مخلوط هردو همگي تقريبا به يـك ميـزان باعـث    يا و   Nordox،Kocide سموم 

ـ استاندارد بودن سم و مناسب بودن زمـان سمپاشـي    .كنترل گره زيتون مي شوند يار بس

 .در ضمن اين موضوع براي مبارزه با لكه طاووسي زيتون هم صدق مي كند .استمهم 

روش دوم مبارزه هرس كردن است ولي بايد توجه داشت كه هرس كردن وقتـي  

در باغ هايي كـه بـه شـدت     .بيشترين تاثير را دارد كه ميزان اينوكولوم در باغ كم باشد

در  .ز بين بردن اينوكولوم امكان پـذير نيسـت  آلوده اند، هرس كردن مناسب به منظور ا

  .اصلي كل درخت يا بخشي از آن است اين حالت تنها روش ممكن، هرس شاخه هاي

  Cyelocouim Oleaginum بيماري لكه طاوسي -5

بـااليي برگهـا و    بيماري قارچي است كه به صورت لكه هاي كوچكي در قسمت

 بـاردهي شـده، خسـاراتي   ش گلها و عدمدم ميوه مشاهده ميشود و به تدريج باعث ريز

كـش ماننـد كـوير اويـت،     قارچ توان از طريق سموم يبا اين بيماري م .وارد مي نمايد
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ها نيز از جمله جانوراني هستند رهس موش شكول، سار، باستركها، توكاها و .مبارزه كرد

  .كه به محصول زيتون، خسارت واردمينمايند

 در و شـود مـي  توليـد  خـاك  در ازت اثر در هك ميوه نوك پوسيدگي بيماري  -6

  .هاي غني و هوموس دار بوفور يافت مي شودخاك

براي رفع اين عارضـه مـي    .ي زيتون كه عامل آن كمبود بر استبيماري زرد -7

  .گرم براي هر درخت استفاده كرد 40توان از بوراكس به ميزان 

  

  برداشت زيتون

ها را بـا اسـتفاده    و بخصوص در آسيا زيتون در بسياري از نواحي اسپانيا و يونان 

آنهـا بطـور    دهنـد تـا   چينند يا حتي اجازه مي ها مي از اشياء بلند يا با تكان دادن شاخه

  بيشترين علـت نـامرغوبي روغـن زيتـون مربـوط بـه        .ريزش نمايندطبيعي روي زمين 

برداشـت   .باشد ها ميدقتي مالكان درختبي

مـاه هـاي    اين محصول در جنوب اروپا در

زمستان انجام شده و تـا چنـد هفتـه ادامـه     

در هر كشور و نيز با برداشت زمان  .يابد مي

  .دباش  هر فصل و نوع برداشت متفاوت مي

زيتون پس از رسيدن تغيير رنـگ داده  

و از سبز تيره به طرف زرد شـدن و سـپس   

ـ   نـوع  ون بسـته بـه   به طرف سياهي مي رود كه اين عمل موجب ميگردد برداشـت زيت

بدين صورت كه جهت مصارف كنسروي بايستي زمانيكـه رنـگ   .گرددمصرف متفاوت 

ميوه از سبز تيره به زردي گرائيد محصول را برداشت نمود ولي جهت مصارف روغنـي  

 باشدكه هر چه رنگ ميوه تيره تر  بطوري .نياز مي باشد كه رنگ ميوه تيره و سياه گردد

  .زيتون در پاييز يا زمستان صورت مي گيرد برداشت .درصد روغن آن بيشتر مي شود



  
 

مهندس عباسي –مهندس شريفي جهانتيغ   126  

از سـال پـنجم    درخت زيتون معمـوال 

شروع به ميوه دهي نموده و بار اقتصادي آن 

متوسـط   .از سال دوازدهم شروع مي گـردد 

تن در هكتار مي باشد كـه   4توليد در ايران 

تن  8در صورت مراقبت هاي الزم ميتوان تا 

  .در هكتار هم محصول برداشت نمود

برداشت زيتون يكي از مراحـل طاقـت   

برداشت نادرست زيتون، موجـب بـروز    .فرسا، پرهزينه و زمان بر در توليد زيتون است

  شـود و كـم بـار شـدن درخـت آن در      خسارات جبران ناپذيري به اين محصـول مـي  

  .هاي بعد را به دنبال خواهد داشتسال
  

زه و شـكل درخـت و   هاي برداشت زيتون بر اسـاس روش هـاي كاشـت، انـدا    روش

  .توپوگرافي باغ تعيين مي گردد

  :معموال از سه روش براي برداشت زيتون استفاده مي شود

  برداشت دستي يا سنتي -1

  برداشت ماشيني-2

  تلفيقي از روش هاي دستي و ماشيني -3

  

  سنتي برداشتهاي روش 

مـين  ميوه پس از رسيدن با ورزش بـاد بـه ز  : آوري ميوه از روي زمين جمع   -1

اين روش در درختان بلند قامـت   .كنند ريزد و كارگران آن را از روي زمين جمع مي مي

    .شود نشده اعمال مي و هرس 
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در ايـن   بـا دسـت:   چيدن ميـوه  -2

روش بــراي چيــدن ميــوه از درخــت بــاال 

اين  .شود روند و ميوه با دست چيده مي مي

ــبز    ــون س ــت زيت ــتر در برداش روش بيش

در برخي .گيرد جام ميخوراكي و با دقت ان

مناطق از نردبان هاي بلنـد بـراي برداشـت    

    .استفاده مي شود

  چيني با چوب دستي ميوه  -3

به كمك يك تير چوبي بلند به انـدام  

شـود كـه موجـب     درخت ضـربه زده مـي  

ها و زخمي شدن آنها و  شكسته شدن شاخه

رســاندن بــه محصــول ســال بعــد  آســيب

  .گردد مي

  تكاندن شاخه  -4

ــاي    در ــا تيره ــزه ب ــا ني ــن روش ب اي

آلومينيومي كه به يك گيره يـا پنجـه منتهـي    

موجـب  هاي جـوان   با گرفتن شاخه .شود مي

  .شود لرزش و افتادن ميوه مي

  چيني با شانه  ميوه -5

رت زيـادي بـه   شود كه خسـا  ها جدا مي ها شاخه وسيله شانه ميوه در اين روش به

  .رساند ها مي سرشاخه
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  برداشت روش مكانيكي

نمونه هايي از ماشين هاي برداشت زيتون 

  :عبارتند از

 Hand):شانه هـاي نيومـاتيكي دسـتي   -1

Held Pneumatic Combs)   
شانه هاي دندانه دار در سايزهاي مختلف 

بـه گونـه اي    .براي نفوذ به داخل شاخه هاي درخت زيتون طراحي و ساخته مي شوند

، عمليات برداشت را انجـام  سيب رساندن به ميوهانه ها بدون آكه عمل شانه زني با دند

اين شيوه برداشت براي درختان بزرگ يا درختان چند تنه بسيار مناسب اسـت   .مي دهد

نفر كارگر است كه به طور دستي  5يا  4و راندمان برداشت آن معادل راندمان برداشت 

  .زيتون را برداشت مي كنند

  (Hand held pneumatic shakers):شيكرهاي نيوماتيكي دستي -2

يـك سـر    .شيكرهاي نيوماتيكي دستي به يك كمپرسور استاندارد متصـل هسـتند  

قالب شكل اين شيكرها به شاخه درخت آويزان شده و شاخه را مـي لرزانـد و باعـث    

  .شودريختن زيتون ها در داخل تورهاي پهن شده زير درخت مي

  :(Tractor Mounted Shakers) شيكرهاي متصل به تراكتور-3

ماشين برداشت نوع ارتعاشي يا شيكرهاي متصـل بـه تراكتـور بـه دليـل ايجـاد       

 .ارتعاش كمتر نسبت به انواع قبلي ذكر شده، آسيب كمتري به درخت وارد مـي كننـد  

اسب بخار) متصل مي شود و از يك پمپ  85محرك به يك تراكتور (معموالً با قدرت 

تورهاي جمع كننده زيتـون   .ننده استفاده مي كندهيدروليك براي انتقال توان به هد لرزا

تا  10زير درخت قرار داده مي شوند و اپراتور تنه درخت را با ماشين گرفته و به مدت 

  .ثانيه مي لرزاند و زيتون ها به داخل تورهاي جمع كننده ريخته مي شوند 15
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ــذر  -4 ــانه اي كنارگ ــت ش ــين برداش  (Side pass Comb Harvesters) :ماش

شين برداشت شانه اي شامل يك پالتفرم خودگردان با چند هـد دورانـي مجهـز بـه     ما

يـك سيسـتم   قاب دربرگيرنده زيتون و نهايتا دندانه هاي پالستيكي در يك طرف و يك

ثانيـه محصـوالت    60اين ماشين مي تواند در حـدود   .نقاله براي انتقال زيتون ها است

  .يك درخت را برداشت كند

  (Straddle harvesters) :دربرگيرنده درختماشين برداشت -5

اين ماشين به راحتي مي تواند درخت را احاطه كند و عمليات برداشت زيتـون را  

كوتـاه كـه بـا فاصـله و شـيوه      از اين ماشين براي برداشت واريته هاي پـا   .انجام دهد

 250نمونه اي از اين ماشين قادر است حدود  .شت شده اند، استفاده مي شودخاصي ك

  .درخت را در يك ساعت برداشت كند 400تا 

  

  طراحي ماشين آالت جديد براي برداشت مكانيكي زيتون

در بسياري از كشورهاي پيشرفته و توليد كننده زيتون، به دليل باال بودن دسـتمزد  

كارگري و همچنين در دسترس نبودن كارگر كـافي، برداشـت دسـتي زيتـون روشـي      

  .پرهزينه است

اول اينكـه   .شت مكانيكي زيتون نيز همواره با مشكالتي همراه استاز طرفي بردا

ميوه زيتون معموال زماني برداشت مي شود كه از نظر فيزيولوژيكي بالغ نيست و نيروي 

زيادي براي جداكردن ميوه از شاخه مورد نياز است و ديگر اينكه تنه زيتون با افـزايش  

ي مواقع با اتصال دستگاه به تنه، پوسـت  سن، شيار دار و برجسته مي گردد كه در برخ

همچنين درصدي از ميوه هاي برداشت شده لكه دار شده و  .تنه ممكن است كنده شود

  .از كيفيت آنها كاسته مي شود

-مديترانه كشورهاي در مكانيكي برداشت دهندگان،پرورش از بسياري نظر مطابق 

 برداشـت  كـارايي  .گيـرد  انجـام  يكيمكان بصورت بايستي الزاماً استراليا و آمريكا اي،
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ـ  پژوهشـگران  دليـل  همـين  به .دارد دهندهتكان نوع به زيادي بستگي مكانيكي گاه دانش

كاليفرنيا در حال ارزيابي بهترين ماشين آالت تكان دهنده با باالترين كارايي برداشت و 

  .كمترين آسيب به محصول مي باشند

يكرها) براي برداشت مكـانيكي زيتـون   اگرچه انواع مختلفي از تكان دهنده ها (ش

) و تكـان دهنـده تـاج    Trunk Shakerطراحي شده اند اما بيشتر شامل تكاندهنده تنه (

)Canopy Shakerدهنده تنه در برخي از پژوهش ها نشان مي دهد كه تكان .) مي باشند

  .برخي درختان باعث از بين رفتن پوست تنه و آسيب جدي به درخت مي گردد

ي كشورها مانند اسپانيا و آمريكا، قبل از برداشت از تركيباتي كـه اتصـال   در برخ

ميوه به شاخه را كاهش مي دهند نيز استفاده مي كننـد مـثال مـاده اتفـون (آزادكننـده      

روز قبل از  15هورمون اتيلن) را به تنهايي يا همراه با ماده فسفات مونو پتاسيم، حدود 

ي مي كنند كه سبب تسهيل برداشت مكـانيكي  شروع برداشت روي درخت محلول پاش

الزم به ذكر است كـه اگرچـه اسـپانيا، ايتاليـا، يونـان و تركيـه        .ميوه زيتون مي گردد

امـا بيشـترين    ،گزارش شده انـد  2012مهمترين كشورهاي توليد كننده زيتون در سال 

اسـتراليا  تحقيقات در زمينه برداشت مكانيكي زيتون، در كشورهاي آمريكـا، اسـپانيا و   

  .انجام شده است

  

  بهترين زمان برداشت

كه ممكن است چندين ماه بـه   بودهاي طوالني و آهسته  يتون پديدهرسيدن ميوه ز

به عرض جغرافيـائي منطقـه كشـت، عمليـات      طول دوره رسيدن، اصوال .ل انجامدطو

نقـش  زراعي و رقم زيتون بستگي دارد و دماي تابستان و پاييز و آب قابل دسترس نيز 

رسيدن زيتون با افزايش اندازه ميوه و تغيير رنگ و پوست آن  .مهمي در اين رابطه دارد

  .شود بنفش و سرانجام به بنفش تند مشخص مي -از سبز به زرد و سپس به قرمز 
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ازگرا است به اين معني كه اگر زودتر از زمان رسـيدگي برداشـت   رميوه زيتون ناف

 رسـيدگي  قابليـت  خارجي اتيلن به پاسخعدم و زادرون اتيلن توليد عدم دليل به گردد

  .داشت نخواهد را انبار در

  
ها بيشترين درصد روغن را داشـته باشـند و     بهترين زمان برداشت زماني است كه ميوه

باالترين كيفيت را دارا باشد، اما در بيشتر مواقع وقوع ايـن دو مـورد   له نيز روغن حاص

را باالترين كيفيت خـود   ها  د، زيرا زماني كه روغن ميوهاشب طور همزمان ممكن نمي به 

ابراين انتخـاب زمـاني   باشد، ميزان روغن آنها در باالترين اندازه خود نيست، بن ميدارا 

در حداكثر اندازه خود و كيفيت قابل قبول هم داشـته باشـد، بسـيار    ها  ميوهمناسب كه 

ميشن، بليـدي و روغنـي در گرگـان     بهترين زمان برداشت ارقام مهمي مانند.مهم است

  .اوايل آذرماه تعيين شده است

  

  هاي فني براي برداشت توصيه

  وسيله هرس براي راحتي برداشت   كنترل شاخسار درخت از نظر حجم و اندازه به -1

پاك كردن زمين زير تاج درختـان هنگـام برداشـت محصـول بـراي جلـوگيري از        -2

  آلودگي ميوه

  آوري شت در زير درختان براي سهولت برداشت و جمعنصب تورهاي بردا -3
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  كار بردن چوب دستي در چيدن ميوه جلوگيري از به -4

آوري علمـي   آالت برداشت و جمـع  منظور تردد ماشين صورت فني به  احداث باغ به-5

  محصول

  

  انواع كنسرو زيتون

  كنسرو زيتون سبز   -1

 ينارس زيتـون كـه دارا   ياين كنسرو از ميوه ها

ـ تلخي بسيار  يآل يماده  شـود كـه اول    ياست، تهيه م

 .گرفتـه شـود   يخاص ياين ميوه با روش ها يبايد تلخ

ـ  يبه تدريج كه ميوه رشد كامل خود را ط نمايـد و   يم

رسد، رنگ آن از سـبز تيـره بـه     يرسيدن، م به مرحله

شود كـه در   يتبديل م) از ارقام  يرنگ سياه (در برخ

ــخ آن بــ    ــواد تل ــه م ــن مرحل ــد  اي ــام گلوكوزي ه ن

از  يآن تا حد زياد ي) تقليل يافته و طعم بد و تلخGlucoside oleopecrinالووپيكرين(

  .رود يبين م

  

  سبز  يدر مورد زيتون ها يعمليات كل

ـ    ايميـوه زيتون سبز به  ود كـه بـه   اطـالق مـي ش

اين نوع زيتـون بـر    .شود يصورت سبز تهيه و عرضه م

بـدون آنكـه   دست  باتك تك  يروغن يعكس زيتون ها

ـ  چيـده   دندر اثر فشار دست يا انگشت صدمه ديده باش

كنند كـه رنـگ    يبرداشت م يزيتون را موقع .مي شوند

 .سبز آن حفظ و گوشت آن بر اثر رسيدن نرم نشده باشد
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  .شود يبه شرح زير انجام م ياين نوع زيتون، عمليات يدر طول فراور

اولين اقدام عملـي   يزيتون كنسرو يو جداساز يپس از درجه بند:ي) تلخ زداي1

در محلول سود سوزآور يا در پتاس به منظور زدودن  يمدت يكنسرو خيساندن برا يبرا

الـووپيكرين  بـه نـام    يگلوكوزيد تلخ مادهميوه به وسيله طعم تلخ  .طعم تلغ ميوه است

بـه   درصد سود2زيتون در محلول  ن ماده به وسيله خوابانيدن ميوهشود كه اي يايجاد م

  .رود ياز بين م يبعد يساعت و شستشوها 12تا  4مدت 

 در اين مرحله پـس از تخليـه  :شستشو )2

شستشـو بـا آب   آبكـش   بوسـيله  محلول سود

شود و اين عمل تا صاف شـدن آب   يانجام م

ـ     در  .كنـد  يو رفع كـدورت آن ادامـه پيـدا م

 48تا 24كاليفرنيا، عمليات شستشو و انگلستان 

سـاعت   6تا 3ه فواصلساعت با تعويض آب ب

اول  يشستشـو  يساعته برا 12 يساعت در شب و در فرانسه يك دوره  12در روز و 

  .روز توصيه شده است 4تا 3ساعته به مدت  24و يك دوره  

  عـالوه بـر اينكـه باعـث      درصد 6تا  5افزودن آب نمك به غلظت  :آب نمك) 3

  .رسدميكيفيت مطلوب خود كنسرو به ،مضر ايجاد نشوند يميكروارگانيسم هاشود مي

  كنسرو زيتون سياه 

سياه شدن رنگ ميوه زيتون از عالئم بارز رسيدن ميوه است كـه در ايـن مرحلـه،    

ـ  يرود، ارزش غذاي يباال م يعالوه بر اينكه روغن آن به طور تصاعد  يآن نيز كامل م

 ين خود ماز بين رفته و به حداقل ميزا يآن تا حدود يشود و در اين حالت ميزان تلخ

كننـد كـه خـواص     ياستفاده م يتهيه اين نوع كنسرو معموال از زيتون هاي يبرا .رسد

  .را با هم داشته باشند يو كنسرو يروغن

  :نمايند يزير تهيه م يكنسرو زيتون سياه را با روش ها
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  .كنندي م يبا نمك خشك يا آب نمك نگهداررا  يزيتون سياه طبيع .1

(در شيشـه يـا پالسـيتك)     يغيـر هـواز   يوارگانيسم هاا با ميكرزيتون سياه ر .2

  .كنند يم ينگهدار

  .كنند يزيتون سياه را در تخمير اسيد الكتيك كنسرو م .3

  كنسرو زيتون پرورده 

اين نوع كنسرو در ايران، به ميزان بسيار 

ـ   در حـال حاضـر    .شـود  يمحدود توليـد م

داشته و بـه   يمصرف آن جنبه لوكس و محل

، تهيه و توليـد آن نسـبت بـه    باال علت هزينه

  .باشد يزيتون كم م يساير انواع كنسروها

تهيه اين نوع كنسرو، ابتـدا هسـته    يبرا

گوشـت  .نمايند يكنسرو سبز را از آن جدا م

سايند، آب انار ترش  يميوه را با مغز گردو م

ــ  يو كمــ ــاز و نمــك و بعض ــا پي  يســير ي

به اين  .كنند يضافه مسبزيجات معطر به آن ا

ـ   يلذيـذ  يتيب چاشـن تر  ياز آن درسـت م

نيـا  اصول تهيه كنسرو در د يبه طور كل.كنند

شدن تهيه كنسرو زيتون،  يشود كه در دنيا با وجود صنعت ييكسان بوده و گفته م تقريبا

  .كنند يم يتهيه و نگهدار يسنت يخانگ يرا با فرمول ها يهنوز هم زيتون خوراك

  

  علل عمده فساد كنسرو زيتون

تغييـر   ،سياه ممكن اسـت ديـده شـود    يكه در كنسرو زيتون ها يرضه ااولين عا

) ناميـده  Cyanozisسـيانوزيس(  است كـه   يبه رنگ آب يسياه يا قرمز و طالي رنگ از
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آهـن   ياين عارضه در مقابله با يون هـا  .شودمي

اما پـس از پاسـتوريزه    .شود يبالفاصله تشديد م

ـ   رقيـق   يدر غلظـت هـا   يشدن سـيانوزيس حت

  .شودينم عارض

كـه بـه صـورت ديـم      يمقاومت ميوه هـاي 

آيد در مقابله عارضـه سـيانوزيس بـه     يبدست م

ـ  يمراتب كم تـر از زيتـون هـا    ـ ي آب  .باشـد  يم

ـ  يهمچنين زيتون ها  .شـوند  يريز دانه بيش از ارقام درشت دانه به اين عارضه مبتال م

  .دهند ينشان م يم تررسيده مقاومت ك يكال نيز نسبت به ميوه ها يزيتون ها يحت

كوليفرم هميشه به خصوص هنگام اولين مرحله تخمير، غالب و فعال  يها يباكتر

ـ  يها رو يباكتر .هستند ميـوه   .دهنـد  يزيتون سياه، بيش از زيتون سبز فعاليت نشان م

به هر صورت هر گونه خـراش و   .گيرند ينرم بيشتر مورد حمله كوليفرم ها قرار م يها

  .كنند يكنسرو زيتون را تسهيل م ايجاد فساد در ترك حمله سيانوزيس و

  

  ظروف بسته بندي مناسب براي روغن زيتون

هـاي  عوامل مختلفي بـر پايـدار ي روغـن   

مـاده  خوراكي مؤثرند كه بايد در انتخـاب نـوع   

روغن ها به وسيله  .بسته بندي به آنها توجه شود

نور در حضور اكسيژن موجود در ظـرف بسـته   

ل نگهداري در معرض فسـاد  بندي در طي مراح

اگرچــه بســته بنــدي بطــري هــاي .مــي باشــند

پالستيكي رنگي و شيشه هاي رنگي، محصول را 

در مقابل نور محافظت مي كند ولي در مواردي كه مصرف كننده ترجيح مي دهـد كـه   
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مـي  در بسته بنـدي شـفاف عرضـه     روغنگ و شفافيت روغن را ببيند، موقع خريد رن

طري هاي پالستيكي بسيار رواج يافته انـد، بايـد در نظـر داشـت     از آنجايي كه ب .شود

ظروف بسته بندي پالستيكي استحكام كافي داشته باشد و روغـن را نسـبت بـه عبـور     

  .اكسيژن و بخار آب، محفوظ نگه دارد

تحقيقات نشان دادند كه در بين مواد بسته بندي نظير قوطي فلـزي، بطـري هـاي    

پالسـتيكي، بيشـترين مـدت نگهـداري     ي و بطري هـا  شيشه اي زرد كهربايي و شفاف

  .باشدروغن ها در قوطي هاي فلزي و پس از آن در شيشه اي زرد كهربايي مي

شيشه شفاف  ،PET چنانچه اكسيداسيون روغن زيتون در ظروف مختلف از جمله

 موجـود در ظـروف   يهـا شود كه روغني ، مورد بررسي قرار گيرد، مشاهده ميو رنگ

PET  دارنـد و بـه    ياه شيش يذخيره شده در بطر يهانسبت به نمونه يكمتر يپايدار

ـ    يتوان گفت كه عمرانباري طور كل م ـ ي روغن زيتون به ترتيب زيـر افـزايش م  :دياب

  يشيشه شفاف و شيشه رنگ ،PET ظروف

ــروف   ــدتا در ظ ــون عم ــن زيت روغ

 .بندي مي شودهتبس  tinplateپالستيكي و 

روغن زيتـون،  بسته بندي هاي بزرگ براي 

  T.P استيل و ظروف يهابه صورت بشكه

 يفلـز  يبنـد باشند كه اين دو نوع بستهيم

 .كـاربرد دارنـد   يافلـه  يهافرآورده يبرا

بـا   T.P ها شـامل ظـروف  يبندديگر بسته

ـ  PET اتيلن يا يوينيل كلرايد، پل يپل يپالستيك ي هايظرفيت كمتر، بطر باشـند و  ي م

روغن زيتون، نيز وجـود   يبندبسته يبرا ياشيشه يهايه از بطردهمچنين تمايل به استفا

  .دارد
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  روغن زيتون مضرات

تواننـد از مصـرف آن لـذت     كس مضر نيست و همگان مي روغن زيتون براي هيچ

اما در موارد نادر، مصرف بـيش از   ،برده و به بدن خود تمامي زيبايي آن را هديه دهند

همچنين ميـوه تـازه و يـاقوتي آن     .ل خفيف شودتواند سبب اسها حد روغن زيتون مي

  .تواند معده را سست كرده و به استفراغ منجر شود مي
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 تأليفات 

 سال چاپ انتشارات عنوان كتاب نام نويسندگان رديف

 دوم اول

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  1

 محمدرضا عباسي

اهميت گوگرد در 

 كشاورزي

 نوروزي
1378 - 

 1386 1382 نوروزي يونجه غالمرضا شريفي جهانتيغ 2

 1389 1382 نوروزي توليد بذر ذرت هيبريد غالمرضا شريفي جهانتيغ 3

اي و سيلوي آنذرت علوفه غالمرضا شريفي جهانتيغ 4  1387 1383 نوروزي 

 1387 1383 نوروزي جوي بدون پوشينه غالمرضا شريفي جهانتيغ 5

 1384 1384 نوروزي ترتيكاله و سيلوي آن غالمرضا شريفي جهانتيغ 6

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  7

 محمدرضا عباسي

 نوروزي سورگوم
1384 1387 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  8

 محمدرضا عباسي

 نوروزي جو
1385 1386 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  9

 محمدرضا عباسي

 نوروزي ذرت
1385 1386 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  10

 محمدرضا عباسي

ياهياي بر تغذيه گمقدمه  نوروزي 
1386 - 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  11

 محمدرضا عباسي

 نوروزي ارزن
1386 1388 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  12

 محمدرضا عباسي

ايسوياي علوفه  نوروزي 
1387 1388 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  13

 محمدرضا عباسي

ايكلزاي علوفه  نوروزي 
1387 1388 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  14

حمدرضا عباسيم  

ايكاكتوس علوفه  نوروزي 
1387 - 
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 غالمرضا شريفي جهانتيغ، 15

  سهراب سهرابي

اهميت بوجاري و 

 ضدعفوني بذر

 نوروزي
1387 1388 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  16

 محمدرضا عباسي

شبدر، استفاده از علوفه و 

 سيلوي آن

 نوروزي
1387 1388 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  17

باسيمحمدرضا ع  

ايمحصوالت علوفه  نوروزي 
1393 - 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  18

 محمدرضا عباسي

-آشنايي با محصوالت علوفه

 اي جديد

 نوروزي
1393 - 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  19

 فاطمه شريفي جهانتيغ

تأثير فناوري اطالعات بر 

 كشاورزي

 نوروزي
1393 - 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  20

 محمدرضا عباسي

اهميت استفاده از بذور 

 هيبريد و اصالح شده

 نوروزي
1393 - 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  21

 محمدرضا عباسي

اهميت كشت محصوالت 

اي در تغذيه دامعلوفه  

 نوروزي
1393 - 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  22

 محمدرضا عباسي

 نوروزي آشنايي با انبه
1394 - 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  23

عباسيمحمدرضا   

 نوروزي بادام زميني و اهميت آن
1394 - 

غالمرضا شريفي جهانتيغ،  24

 محمدرضا عباسي

 نوروزي زيتون
1394 - 

 

  

 


