
 

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

مرجع رسمي  تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد
استانداردهاي ملي )رسمي(  نشر و وظيفه تعيين، تدوين است كه عهده دار كشور

 ميباشد.
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از 
كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي 
واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه 

يت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، استانداردهاي ملي، در جهت مطلوب
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آئين كار   –ميوة زيتون  -ميوه ها و سبزيها 

 برداشت و نگهداري 

 
 

 اول چاپ

 



فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: 
توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و 
سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع 

فع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات ذين
وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان 

 استاندارد ملي )رسمي( چاپ و منتشر مي شود.
پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با 

عايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي ر
مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين 
ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي 

توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به (( تدوين و در كميته ملي مربوط كه 5شماره ))
 تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي 
استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي 
ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و 

 داردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.استان
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني 
شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي 
وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست محيطي و 

بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري اقتصادي، اجراي 
نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، 

 اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.
مات سازمانها و همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـد

مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان 
سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان 
وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس 

زيابي قرار داده و در صورت احراز ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ار
شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت 



مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار 
ز فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ا

 ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
 

 «آئين كار برداشت و نگهداري آن -ميوة زيتون » كميسيون استاندارد
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 گفتار پيش

هاي  مربوط تهيه وتدوين  كه توسط كميسيون« آئين كار برداشت  و نگهداري آن -ميوة زيتون »استاندارد 

 11/1/11هاي كشاورزي مورخ  شده و در سيصدوشصتمين جلسة كميتة ملي استاندارد خوراك و فرآورده

قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسة استاندارد  3مادة موردتأييد قرار گرفته است، اينك به استنادبند يك  

 شود. بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي 1331وتحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

هاي ملي و جهاني درزمينة صنايع علوم وخدمات،  براي حفظ همگاني و هماهنگ با تحوالت وپيشرفت

جديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم ت

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد.

در تهيه وتدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، 

 دارد واستاندارد ملي كشورهاي صنعتي وپيشرفته هماهنگي ايجاد شود.درحدامكان بين اين استان

 منابع ومأخذي كه براي تهية اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است:

 

 .1311، دانشگاه زنجان، 11هاي آن، نشرية فني شمارة  محمدي، جعفر، زيتون و فرآورده – 1

برداشت زيتون با تعيين درصد روغن در طول مراحل رشدد و   زينانلو، علي اصغر، تعيين مناسبترين زمان – 2

 .1331نمو ميوه در طارم زنجان، مركز تحقيقات كشاورزي زنجان، 



 .1331زينانلو، علي اصغر و همكاران، زيتون، مديريت آموزش و ترويج،  – 3

داخلي و خارجي،  رقم زيتون از ارقام 12نعيمي، سيامك، بررسي فيزيولوژي و تعيين زمان درصد روغن  – 1

 .1311نامه،  پايان

خشبي، معاونت ترويج سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج  هاي نيمه اسكندري، مجتبي، روش توليد قلمه –1

 .1331كشاورزي، 

 .1331درويشيان، محمود، زيتون، نشر آموزش كشاورزي،  – 1

 قات، آموزش و ترويج كشاورزي. ميرمنصوري، احمد، آشنايي با زيتون، معاونت ترويج سازمان تحقي – 3

 .1333نگار،  ميرنظامي ضيابري، سيد حسن، خواص درماني زيتون، دانش – 1

 .1331طباطبايي، محمد، زيتون و روغن آن، صندوق مطالعاتي توسعة كشت زيتون،  – 9

 .1331ميالني، جواد، هاشمي دزفولي، سيد ابوالحسن، فيزيولوژي پس از برداشت، جهاد دانشگاهي،  – 11

 اطالعات دريافتي از اينترنت و ايستگاههاي مطالعاتي.     – 11

 

 مقدمه

ترين درختان ميوه است كه با ظهور اولين انسانهاي متمدن در شرق  درخت زيتون يكي از اولين و قديمي

ه انتقال يافته تدريج به يونان، اسپانيا، ايتاليا و كشورهاي اطراف مديتران مديترانه )سورية فعلي( ظاهر شده و به

 شناسند. اي مي طوريكه امروزه آنرا گياهي مديترانه و در اين مناطق سازگاري پيدا كرد، به

سال بوده ولي كشت آن در استانهاي زنجان، گديالن و قدزوين )كده از منداطق      1111قدمت اين گياه بيش از 

سداله دارد. عدالوه بدر     911قة باشند( بر اساس اسناد و مدارك موجدود سداب   عمدة كشت زيتون در ايران مي

مناطق ياد شده در حال حاضر در استانهاي مازندران، گلستان، ايالم، فارس، كهگيلويه و بويراحمد، لرسدتان،  

 باشد. باشند، در حال توسعه مي مركزي، اصفهان و استانهاي ديگري كه داراي شرايط مناسب كشت زيتون مي

 

 ارزش غذايي، دارويي و صنعتي زيتون
 

 طور متوسط مواد زير وجود دارد: گرم قسمت خوراكي ميوة زيتون،به 111در ارزش غذايي   -ف ال



گدرم و   3/1گرم، پروتئين يك گدرم، امدالح    11گرم، مواد قندي  21گرم، چربي  11كالري، آب  221انرژي 

يتدون داراي  باشدد(. عدالوه بدر آن ميدوة ز     گرم ) كه بيش از كلسيم موجود در شير گاو مدي  ميلي 122كلسيم 

 باشد. جز ويتامين ث( مي ويتامينهاي متعدد )به

شود. در ضمن كنجاله و برگ آن  از ميوه و روغن زيتون در تهية انواع سسها، ساالدها و كنسروها استفاده مي

 براي تعليف دام كاربرد دارد.

 

ام مورد توجه بشر قرار االي ميوه و روغن زيتون داراي ارزش دارويي بوده و از قديم   1ارزش دارويي -ب 

 توان به موارد ذيل اشاره نمود: گرفته است. ازجمله مصارف دارويي اين محصول مي

كنندة بيماريهاي دستگاه گوارشي و بيماريهاي  خون، درمان خون و قند كاهش كلسترول خون، كاهش فشار

مو، داراي خاصيت  پوستي، كاهش دردهاي عضالني، درمان نقرس، جلوگيري از ريزش مو و نيز تقويت

كنندگي و ملين بودن، رافع مسموميتهاي حاصل از فلزات سنگين مانند سرب، دافع سنگهاي صفراوي،  نرم

 هاي شديد و خشك، رفع آفتابزدگي و جلوگيري از تصلب شرائين. دهندة سرفه تسكين

 

بونسدازي اسدتفاده   طور گسترده در صنايع داروسازي و صا هاي زيتون به از فرآوردهارزش صنعتي    -پ 

هايي نظيدر   برداري از مواد زايد آن براي تهية انواع كودها و نيز توليد فرآرده توان به بهره شود. همچنين مي مي

 فورفورال، انواع الكل، مواد ازته و نيز براي كشت وتكثير انواع مخمرها اشاره نمود.

 كاربرد دارد. پوست هستة زيتون نيز براي جال دادن فلزات و تهية كربن فعال

اسدتفاده قدرار    دليل نقشهاي زيبا و استحكام زياد در صدنايع چدوب مدورد    هاي قطور نيز به چوب تنه و شاخه

       گيرد.    مي

 

 «آئين كار برداشت و نگهداري آن -ميوة زيتون »

 

                                                           

 جهت كسب اطالعات بيشتر به منابع و مآخذ مندرج در اين استاندارد مراجعه گردد. – 1



 هدف 1

ور كداهش  منظد  هدف از تدوين اين استاندارد، ارائة روشدهاي اصدولي برداشدت زيتدون و نگهدداري آن، بده      

: 1311، سدال  1111ضايعات، حفظ كيفيت و انطباق روغن استحصالي با اسدتاندارد ملدي ايدران بده شدمارة      

كشدي بدراي    هداي روغدن   ويژگيها، از ميوة زيتون تحويلي به كارخانده  –زيتون  –روغنها و چربيهاي خوراكي 

 باشد. مصارف خوراكي مي

 

 دامنة كاربرد 2

كشي كاربرد  هاي روغن يتون از مرحلة برداشت تا مرحلة تحويل به كارخانهاين استاندارد براي تهية ميوة ز

 دارد.

 

 مراجع الزامي 3

ترتيب  ها ارجاع داده شده است. بدين مدارك الزامي زيرحاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آن

خ چاپ و/يا تجديد نظر، شود. در مورد مراجع داراي تاري آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي

ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست. معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين  اصالحيه

ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند.  استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصالحيه

نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده   چاپ و/يا تجديد در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و/يا تجديدنظر، آخرين

 شده مورد نظر است.

 استفاده از مرجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:

 ويژگيها.  -زيتون  –روغنها و چربيهاي خوراكي  1311: سال  1111استاندارد ملي ايران 

 

   اصطالحات و تعاريف 4

 رود: كار مي ها با تعاريف زير به ا واژهدر اين استاندارد اصطالحات و/ي



 

 زيتون 4-1

باشد. برگها دائمي و متقابل، بدون گوشوارك،  مي 3و گونة اروپئا 2، جنس الئا1زيتون متعلق به تيرة الئاسه

هاي  اي است كه از جوانه آذين بصورت  خوشه اغلب گلهاي آن نر و ماده و بندرت جداجنس هستند. گل

آيد. گلها داراي چهار كاسبرگ تحليل رفته و چهار  هاي يكساله بوچود مي وي شاخهكنار برگهاي موجود بر ر

اي و ميوة آن شفت  گلبرگ سفيد گوشتي است كه قبل از باز شدن سبز تا زردرنگ است. مادگي دو برچه

 گيرد. افشاني توسط باد صورت مي بوده و گرده

    

 ميوة زيتون روغني 4-2

شود كه بسته به نوع رقم زيتون و شرايط اقليمي محل توليد، به  ن گفته ميبه ميوة توليد شده از درخت زيتو

 اندازة كافي رسيده باشد.

 

 روغن زيتون 4-3

 عبارت است از روغني كه از ميوة رسيدة زيتون با يكي از روشهاي مكانيكي، استخراج شده باشد.

 

 

 ميوة زيتون سالم 4-4

هيچگونده آسديبي از لحداي فيزيكدي، شديميايي يدا        شود كه در حين برداشدت و ترابدري   اي گفته مي به ميوه

 بيولوژيكي به آن وارد نشده باشد.

 

                                                           

1 - Oleaceae 
2 - Olea 
3 - Europea 



 برداشت محصول زيتون 5
 

 زمان برداشت 5-1

زراعي )كدود، هدرس و آبيداري(     زمان برداشت، بستگي به رقم، آب و هوا، ميزان محصول و حتي عمليات به

دارد، لذا برداشت آن بايد موقعي صورت دارد. چون زمان برداشت زيتون روي ميزان روغن استحصالي تأثير 

 پذيرد كه ميوه كامالً رسيده بوده و از نظر روغن غني باشد.

 

اگر برداشت محصول  بوت خور صر تولذي دو مردب مل ود  وح شو د محصول  دذ  وت  ب و              - 1يادآوري

ي چور  آزاد  آوذي(ش هب علامل ا سص  نن ة ذوغن زمتلد افزامش متفته و عالوه بر امنكه مصوزاد ا وص  ت   ) ت 

خر بتش ب خر صبوتي فنيوي    شلد. ضمن امنكه مصله  رچه ذ ص ه متب ب از  صفصت ذوغن نصز  ت ته مي مصله افزامش مي

متب . بنتبرامن زمتد برداشت محصل   هت خحلمل به  تذ تنهب بتم  مولع ي بتشو   وه مصوله بوه       نصز  ت ش مي

 مق اذ ذوغن بر لذداذ بتش . ح ا ثر ان ازة  لد ذ ص ه و ضمن خغصصرذنگب از بصشترمن

ذ ص د  تمل مصله بت  ت ش ا ص  اولئصك و افزامش ا ص  لصنللئصك  مراه ا ت. ضمن آنكه بتم  دذ  - 2يادآوري

 نظر داشت  ه  لاي  ردخر  طر خيخي ذوغن و ط ح چلبي ش د آنرا دذبرداذد.  

 

 نحوة برداشت 5-2

اجتماعي، رقم و جثة درخت بستگي دارد. اين  روشهاي مختلف برداشت، به نيروي كار، وضعيت اقتصادي و

 روشها عبارتند از:

 

 روش سنتي برداشت ميوة زيتون به 5-2-1

 چيدن ميوه با دست 5-2-1-1



كه امكان دسترسي به ادوات مكانيزه وجدود نددارد، مناسدبترين روش برداشدت زيتدون       اين روش در مناطقي

ود. لدذا روغدن حاصدله از كيفيدت     شد  روغني است چرا كه در اين روش، در برداشت دقت زيادي اعمال مي

 هاي بارده درخت و ميوة زيتون وارد خواهد آمد. بااليي برخوردار بوده و كمترين ميزان صدمه به شاخه

در اين روش در درختان پاكوتاه با استفاده از چهارپايه و يا بدون نياز به آن و در درختان پابلند با اسدتفاده از  

 شوند. ها با دست چيده شده و در زنبيل يا سبدهاي پالستيكي ريخته مي يوهنردبان يا پلكانهاي دو طرفه، م

 

 نحوة چيدن ميوه با دست –شكل يك 

 

   چيدن ميوه با چوب 5-2-1-2

گيدر اسدت، از    ها وقت در درختان خيلي بلند كه امكان باال رفتن از آنها نيست و يا اينكه چيدن تك تك ميوه

دار كوبيدده كده در    هداي ميدوه   ين روش، كارگر با چوب روي شاخهشود. در ا هاي بلند استفاده مي چوبدستي

 شوند. آوري مي ها روي چادرهاي پهن شده در زير درختان ريخته شده و جمع نتيجة آن ميوه



 

 وتي   شلدب بيكه مل د شكسوته شو د شوت ه    امن ذوش نه خنهت بتعث م صل  ش د مصلة زمتلد مي -يادآوري 

 ن . از طرفوي م صول  شو د     به خللص  مصله دذ  ت  ب    ستذي زمتدي واذد مي شلد. دذ نتصجه بتذد ن ه نصز مي

دلصل افزامش ا وص  چور  آزاد و درا سوص ب از     شلد.ل ا ذوغن ا تحصتلي به مصلهب  بد خسرمع دذ فستد مصله مي

 ولدداذي   تذبردد امون ذوش   شلد خت ح  امكتد از به  صفصت مطيلبي بر لذداذ نخلا   بلد. بنتبرامن خلتصه مي

 گردد.

 

 

 

 نحوة چيدن ميوه با چوب –شكل دو 

 

 چيدن ميوه با شانه 5-2-1-3



الي  هدا را البده   هدا، شداخه   شود. ايدن شدانه   هاي بلند استفاده مي هايي با دسته در اين روش از چنگكها يا شانه

ايي كه ها در داخل چادره ها توسط شخص برداشت كننده، ميوه هاي خود گرفته و با حركت دادن شانه دندانه

آوري و در ظدروف   ها از روي چادرهدا جمدع   افتند. سپس ميوه اند، مي روي زمين و اطراف درخت پهن شده

 گردد.  هاي جوان وارد مي شود. با اين روش خسارت زيادي به سرشاخه مختلف ريخته مي

 

 

 

 نحوة چيدن ميوه با شانه –شكل سه 

 

 برداشت مكانيزة ميوة زيتون 5-2-2

شود، و در سالهاي كم  هاي توليد زيتون صرف برداشت ميوة زيتون مي اي از هزينه عمدهدليل اينكه قسمت  به

اندركار مسائل زيتدون بدا    رسد، لذا محققين و كارشناسان دست  محصولي حتي به يك سوم كل هزينه نيز مي

ر، باعد   ابداع ماشينهاي برداشت زيتون، عالوه بر سرعت بخشيدن به كار و كاهش به كارگيري نيروي كارگ

 اند. روشهاي برداشت مكانيزه عبارتند از:  افزايش كيفيت محصول گرديده

 



 

 استفاده از ماشينهاي كوچك با قوة محركة الحاقي 5-2-2-1

وبديش اتوماتيدك مدورد اسدتفاده قدرار       صورت كم اي بوده و به اين ماشينها داراي وسعت عمل بسيار گسترده

 باشند: گيرند و شامل انواع ذيل مي مي

       تكانندة مكانيكي        5-2-2-1-1

وصدل شدده و بدا     1( P.T.Oاين ادوات داراي يك محور )ميله( مركزي است كه به شدفت محركدة تراكتدور)   

ها )در  چرخد. در اين روش دستگاه تكاننده را به تنة اصلي )در درختان كوچك( و يا به شاخه حركت آن مي

 111هاي متصل به آن )با بسدامد   ر اثر لرزاندن درخت يا شاخهنمايند كه دستگاه د درختان تنومند( متصل مي

هدا بوسديلة    شود. در مراحل بعدي، ايدن ميدوه   ضربه در دقيقه(، موجب جداشدن ميوه از درخت مي 111الي 

 شوند. آوري مي هاي مخصوص جمع مكنده

 

 

 شكل چهار د نحوة برداشت با تكانندة مكانيكي
 
 

                                                           

1 – Power take off 



 تكانندة پنوماتيك   5-2-2-1-2

اتمسفر( كار مي كند و مركب از يك استوانه و يك پيسدتون اسدت    11الي  1است كه با كمپرسور )اي  وسيله

 كند.        ضربه در دقيقه كار مي 211الي  111كه در انتهاي يك محور )دور آلومين( قرار گرفته است وبا بسامد 

 

 

 

 د نحوة برداشت با تكانندة پنوماتيك 1شكل 

 

 

 كنند  راكتور يا موتورهاي سرخود، كار ميماشينهاي بزرگ كه با ت  5-2-2-2

آيد. روش كار به اينصورت اسدت   در اين روش تنه يا شاخة درخت تحت تأثير نيروي اينرسي به لرزه در مي

كه طرف بيروني دكل تكاننده كه داراي پوشش نرمي است به آرامدي و بصدورت عمدودي بده تندة درخدت       

مددت پدنج ثانيده( بده درخدت وارد       نوبت )هربار حداكثر بده اي را در چند  نزديك و سپس ضربات ناپيوسته

 شوند. آوري مي ها جدا شده و جمع نمايد كه در نتيجة آن ميوه مي

 



 شلد. از امن نلع خكتنن ه براي   ا تزي مصلة دذ تتد خنلمن  و مسن ا تفتده مي - 1يادآوري

چه بصشتر محصل ب از مولاد شوصمصتمي   منظلذ خسرمع دذ عميصتي برداشت و  مچنصن برداشت  ر به - 2يادآوري

شلد  ه بطلذ عمو ه بوراي  سوت  وردد دو مصوله دذ ذوي       مجتز و خلتصه ش ه از مرا ع ذمصالح ا تفتده مي

 ملاد ذمل اشتذه نملد:  خلاد به دذ ت  تذبرد داذن ب  ه از آد  ميه مي

  يروذ و اخصل و فسفلنصك ( 2) ا ص  2مت اخر  1و اخفتد

 3و  صكيلا زممص 

 متل سي و اخل سي (  صالد 2 يروذ و اخصل و خري )  2 4آلزو  و

 دلصل خخرمد مصله و آللدگي آدب  يلگصري  رد. دذ حصن برداشت بتم  از خمتس مصله بت  تك به - 3يادآوري

 بر ي از مزامتي برداشت مكتنصزه دذ دصل ت   نلشته ش ه ا ت .  - 4يادآوري

 

 

 

 

                                                           

1 - Etephan 
2 - Ethrel 
3 - Cycloexemide 
4 - Alezole 



 

 شينهاي بزرگ نحوة برداشت با ما  –شكل شش 

 

 عمليات پس از برداشت     6

 باشد. منظور از عمليات پس از برداشت جداسازي، نگهداري، ترابري و انتقال مي

 

 جداسازي         6-1

 ها، شاخكهاي داخل زيتون و هر گونه مواد زائد را جدا نمود. پس از برداشت بايد برگها، سنگريزه

 

  نگهداري        6-2

كشي انجام گيرد تا كيفيت روغدن حفدظ    كان بالفاصله پس از برداشت ميوة زيتون، عمل روغنبايد تا حد ام

باشد. از اينرو تدأخير   شود. چراكه ميوة نرم و رسيده در مقابل صدمات مكانيكي و آلودگيها بسيار حساس مي

 شود. در عمليات استخراج روغن، موجب كاهش شديد كيفيت روغن مي

 

 د نگه اذي مصلة زمتلد دذ دصل ت پ نلشته ش ه ا ت.شرامط منت  -يادآوري 

 

 ترابري و انتقال     6-3

هاي مشبك  پس از برداشت ميوة زيتون به روش سنتي يا مكانيكي و جداسازي مواد زايد، بايد آنرا در جعبه

ها باشد  هها بايد اندكي بلندتر از سطح فوقاني جعب هاي موجود در چهار گوشة جعبه پالستيكي قرارداد. پايه

ها بايد به قسمي  ها روي يكديگر باع  ايجاد فشار نگردد. همچنين كف جعبه بطوريكه گذاردن جعبه

ها بوسيلة كاميون يا يدك به كارخانه  سهولت آنرا جابجا نمود. معموالً ميوه ساخته شود كه با باالبر بتوان به

باشد كه كمترين ميزان ضربه به محصول وارد  نحوي شوند. بارگيري و ترابري ميوة زيتون بايد به منتقل مي



شود. ضمن آنكه بايد دقت شود تا محصول موردنظر به ميزان كمتري در معرض تغييرات شيميايي،فيزيكي و 

 نيز آلودگيهاي بيولوژيكي قرار گيرد.

 

 وت   له ش د مصله تي نتمنت د متنن  گلنصهتي دال تصكي مت  نفي ا تفتده شلد ب لصل  چنتنكه از بسته - 1ياادآوري 

و  روج عصتذة مصله و خجمع و خخمصر آدب اذزش  مي و  صفي ذوغون ب  وت آمو ه  وت ش متفتوه و بتعوث       

 افزامش مصزاد ا ص مته و درو سص  و  ت ش ومژگصهتي اذگتنللپتصكي دذ ذوغن زمتلد  لا   ش .

انتقت  مصلة زمتلد به  تذ تنه انجتم   طل  مي شلد دذ بتغهتي بزذگ  ه زمتد برداشت به خلتصه مي - 2يادآوري

دذ چن من مرحيه و ب   از برداشت ذوزانه تلذي د مرد و  تذ تنه نصز بت خل ه به ظرفصت خللص ب اع او به 

  شي نمتم .  ذوغن

 

 



 شكل هفت د گنجاية مناسب جهت حمل و نگهداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيوست الف

 )اطالعاتي(

 

باشد كه از اين  هكتار مي 11111زيتون در كشور در حدود بر اساس آخرين آمارهاي موجود، سطح باغات 

هكتار در استان قزوين و بقيه  3211هكتار در استان گيالن،  3111هكتار در استان زنجان،  3211مقدار 

 صورت باغات جديداالحداث در راستاي طرح ملي زيتون در چند استان كشور پراكنده است. به

باشدد كده    تن مي 31111وليد زيتون در كشور، در سالهاي آور، متجاوز از طبق آمار گزارش شده، ميزان كل ت

 آيد. دست مي تن كنسرو به 1111 – 11111تن روغن و  1111از آن معادل 

كشور جهان به امر زيتونكاري اشتغال دارند. بر اساس آمار ارائه شده، مجموع درختدان   31امروزه متجاوز از 

هكتدار اسدت.    111/111/11اصله و مساحت زيدر كشدت در حددود     111/111/111زيتون جهان در حدود 

 خصوص ايتاليا و اسپانيا تعلق دارد. بيشترين ميزان توليد به كشورهاي حوزة مديترانه، به

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 پيوست ب

 مزاياي برداشت مكانيزه

 )اطالعاتي(

 

 وري( سرعت عمل باال و افزايش راندمان )افزايش بهره  -1

 داشت شده بصورت مطلوب )كاهش ضايعات(حفظ كيفيت محصول بر  -2

 هاي مصرف شده بخصوص وقت  صرفه جويي در مجموع هزينه  -3

 عدم نياز به نيروي انساني زياد در هنگام رسيدن ميوة زيتون  -1

 توليد روغن زيتون با كيفيت باال.  -1
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