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 مقدمه –فصل اول 
در کشورهای حاشیه دریای مدیترانه یک عامل مهم در  یژهوبه یتونزروغنزیتون و 

 یدکنندگانتول. در اسپانیا، یونان، ایتالیا و پرتغال که شوندیماروپا محسوب اتحادیه 

دارد.  هاآننقش مهمی در اقتصاد  یتونزروغنتولید  ،در دنیا هستند یتونزروغنعمده 

زیتون  یهاباغمدیریت  ،و نیز کنسرو زیتون یتونزروغنمزایای اقتصادی تولید  باوجود

پرورش زیتون در دو تا سه دهه اخیر شدت یافته  .اثرات منفی دارد زیستیطمحبر روی 

پرورش زیتون و تولید  .زیتون رفته است کشت یرزبه  یکشاورزی بیشتر هایینزمو 

در این  مورداستفادهبوده و فرآیندهای  همراهآب  توجهقابلهمراه با مصرف  یتونزروغن

 یهانمکو  هافنلحاوی  یهاپساب یژهوبه ،بخش منجر به تولید پسماندهای زیاد

 .شده است هافنلمحلول و نیز ضایعات جامد به شکل تفاله زیتون حاوی 

ایت حم ۸کمیسیون اتحادیه اروپا از چندین پروژه الیف ،در طول بیست سال گذشته

 هاشده و اثرات منفی آن وتحلیلیهتجززیتون  هایمالی کرده است تا مدیریت باغ

 .کاهش یابد

بهتر  یهاروش ،حفاظت از آب ،شامل فرسایش خاک هاپروژهموضوعات اصلی این 

بازیافت و استفاده  ،جلوگیری از تولید پسماند ،آبیاری، مدیریت پسماند )تصفیه فاضالب

حفاظت از اراضی  ،کنترل آفات ،مجدد از پسماند، حفاظت از خاک و تولید بیوگاز(

 محیطییستز -مات کشاورزیحفاظتی و ایجاد هماهنگی بین اقدا هاییتفعال ،داریبش

 .باشندیم( CAP) 2مشترک کشاورزی هاییاستسبا 

تعهد اتحادیه اروپا  دهندهنشان OLIVE 4 CLIMATEین پروژه الیف با عنوان مپانزده

 .باشدیم زیستیطمحسازگار با  یتونزروغنبه سمت تولید 

 ،پایدار محصولدر این کتاب مراحل اصلی پرورش زیتون با رویکرد ویژه به مدیریت 

محصول  یآورجمعاز زمان کاشت نهال تا  ،این مراحل اصلی .قرار گرفته است موردتوجه

کاهش یابد و  هاآن محیطییستزکه اثرات  شوندیمو تصفیه پسماندها به نحوی انجام 

کربن به  اکسیدیدپایداری موجب کاهش انتشار گاز  هاییتفعالویژه، چنین  طوربه

                                                           
1. LIFE Projects 

2. Common Agricultural Policy (CAP) 
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این اقدامات در طی  .گردندیم( گیاهی ماس)بیو تودهیستزاتمسفر و تجمع کربن در 

 .شودیمبرای کاهش تغییرات آب و هوایی محسوب  مؤثرابزاری  عنوانبه ،پرورش زیتون

اعتبار »به حساب  تواندیمزیتون  هایمفیدی در مدیریت باغ یهاروشاتخاذ چنین 

( را شودیمکربن محاسبه  اکسیدیداعتبار کربن )که بر اساس  .افزوده شود ۸«کربن

فصل آخر  .فروخت ،شوندیم محیطییستزکه موجب آلودگی  ییهاشرکتبه  توانیم

در خصوص برخی اقدامات مناسب  یازموردن یهاداده یآورجمعاین کتاب شامل نحوه 

 .باشدیمپیشنهادی توسط پروژه الیف 

  

                                                           
1. Carbon Credits 
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 کاشت –فصل دوم 
 لوکا رِگنی، پِریمو پرویِتی ،لوسیانا بالدونی ،فرانکو فامیانی

 در طراحی یک باغ جدید زیتون باید اهداف زیر در نظر گرفته شوند: 

زیاد و ثابتمحصول تولید  دستیابی به 

 باغ محیطییستزپایداری 

 تولیدی یتونزروغناستاندارد کیفی باالی 

 مدیریتی هایینههزحداکثر کاهش ممکن در 

رده و میزان بهینه ن حاصل شود که درختان زیتون رشد کاطمینا باید همین دلیل به

وجود داشته  هایتفعالمیوه را تولید کنند و امکان استفاده از مکانیزاسیون در تمامی 

در یک باغ زیتون  هایتفعال ترینینهپرهزدر مورد برداشت و هرس که از  یژهوبه ،باشد

 .باشندیم

 
زایشی بهینه و مکانیزاسیون در سطح باال را  -طراحی یک باغ جدید زیتون باید امکان فعالیت رویشی -۸شکل 

 فراهم نماید

اکولوژیکی در  -کشاورزی هاییتفعال یروزرسانبهو  هاینههزاز طریق محدود کردن 

 هاییتفعالمانند ؛ را ایجاد نمود محیطییستزپایداری  توانیم ،هازمان کاشت نهال

 .حفظ عوارض زمین و غیره ،ترسیب کربن ،ضد فرسایش خاک

خود را با شرایط نامساعد آب و  تواندیمدرخت زیتون یک گونه بسیار مقاوم بوده که 

 ،در برابر شرایط حادی مانند غرقاب شدن تواندینماما  ،هوایی و خاکی سازگار نماید

 و تنوع بسیار زیاد شرایط آب و هواییبا توجه به  .کاهش شدید دما و مه مقاومت نماید

خود را با  توانندیمتعداد بسیار زیادی از ارقام زیتون وجود دارند که هر یک  ،خاکی

 .نمایند سازگار یخوببه موردنظرشرایط منطقه 
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برای احداث یک باغ زیتون و انتخاب بهترین نوع  موردنظرجهت ارزیابی تناسب منطقه 

 .باید عوامل زیر را در نظر گرفت ،ارقام و باغ

 عوامل آب و هوایی -2-1

بر اساس  توانیممناسب بودن شرایط محیطی یک منطقه جهت احداث باغ زیتون را 

 ،باد ،بارندگی ،ساله( شامل دما ۹0از اطالعات آب و هوایی محلی )حداقل  یامجموعه

 .مه و غیره و نیز تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک بررسی نمود

 هایوضعیت رویشی و زایشی باغ ،در این راستا مفید باشد تواندیمکه  همیک عامل م

 .زیتون در نزدیکی محل احداث باغ جدید است

 پارامترهای زیر باید در نظر گرفته شوند: ،برای ارزیابی عوامل آب و هوایی

تا  -6دمای زمستانه نباید از  ،به درخت زیتون آسیببرای جلوگیری از  دمای زمستانه:

 یژهوبه ،(زندیم آسیب هابرگن به یبیاید )این دمای پای تریینپا گرادیسانتدرجه  -۲

مکرر به  طوربهدر مناطقی که دما  .اگر چنین دمای پایینی چند روز ادامه داشته باشد

 ،(سال ۸0-۸5)بیش از یک بار در هر  رسدیم گرادیسانتدرجه  -۸5تا  -۸4کمتر از 

زیرا چنین  ،شودینماحداث باغ زیتون توصیه  ،حتی اگر به مدت کوتاهی هم باشد

دمای  .جدی وارد کند آسیبکامل به بخش هوایی درخت  طوربه تواندیمدماهایی 

 .اثر یخبندان را تشدید کند تواندیممه یا باد  ،پایین همراه با برف

 
 خسارت ناشی از دمای پایین زمستانه بر روی درختان بالغ و جوان – 2شکل 

 ۲سرمای زمستانه با دمای بین صفر تا  یهادورهاز سوی دیگر باید در نظر داشت که 

به اندازه  یدهگلگل ضروری بوده تا  یهاجوانهجهت تمایز بهینه  گرادیسانتدرجه 

به کاهش چشمگیر جمعیت  تواندیمدمای پایین زمستانه  ،عالوهبه .کافی صورت گیرد
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مگس  ،هاقارچدر درخت زیتون کمک کند )مانند  زایماریببرخی از آفات و عوامل 

 .بید زیتون و غیره( ،شپشک سیاه ،زیتون

ساعت  50-60متفاوت بوده و از  ،نیاز سرمایی الزم برای تمایز گل در بین ارقام مختلف

برخی ارقام ساعت در  ۸000در اغلب ارقام تا بیش از  گرادیانتسدرجه  4دمای زیر 

 .خاص متغیر است

 -)فروردین مناسب است که خطر یخبندان دیررس یتونزبرای تولید  یامنطقه

یخبندان بیشتر  فر و یا بسیار نادر باشد )وقوعاردیبهشت( و یا زودرس )پاییزه( در حد ص

بهتر  ،در مناطقی که خطر یخبندان پاییزه وجود دارد .سال یک بار نباشد( ۸0-۸5از هر 

تا میزان خسارت یخبندان در میوه به حداقل برسد و در  شودبرداشت میوه زودتر است 

با طعم روغن ) گرددیمدر ارزیابی حسی روغن  مهمی نقصموجب  ،غیر این صورت

 .(زدهیخ

 
 از یخبندان زودرس در رقم مورایولو دیدهیبآسمیوه  – ۹شکل 

 یهازخمزده و منجر به  آسیببه رشد رویشی تازه درخت  تواندیمیخبندان بهاره 

 .عامل بیماری گره یا گال زیتون است کوچکی گردد که محل ورود

 450-500متر و  ۸50-200با ارتفاع بین  یاتپهاراضی  ،در مناطق شمالی کشت زیتون

دچار خسارت سرمای کمتری در مقایسه با دشت یا اراضی کوهستانی  ،متر از سطح دریا

 .گردندیم
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نزدیکی به  ،به حد بحرانی برای زیتون برسد تواندیمدر مناطقی که دمای زمستانه 

 .نقش مهمی در کاهش دما داشته باشد تواندیمحجم بزرگی از آب )دریاچه یا دریا( 

در میوه  یراشباعغلئیک و سایر اسیدهای چرب دمای تابستانه و پاییزه: مقدار اسید او

باعث افزایش  توانندیمزیرا این دماها  ،زیتون بستگی به دمای تابستانه و پاییزه دارد

اسیدهای چرب اشباع )اسید پالمیتیک و اسید استئاریک( شده و اسیدهای چرب 

 .و چند بانده را کاهش دهند بانده تک یراشباعغ

بیشتری بوده که  یراشباعغدارای اسیدهای چرب  در مناطق سرد، یدشدهتول یهاروغن

باشد که مقاومت  هاآنانرژی بیشتر  لوژیکی آن ممکن است مربوط به قدرتدلیل بیو

اطق با همچنین در من .دهدیمدر برابر دمای پایین  هاآن یهاسلولبیشتری به 

مقدار بیشتر اسید اولئیک و  .بیشتر است یتونزروغنمقدار فنل کل  ،سردتر یوهواآب

 .گرددیمروغن موجب افزایش قیمت آن در  هافنل

 گرادیسانتدرجه  ۸0حداقل دما نباید کمتر از  ،در زمان خروج جوانه گل تا گلدهی

از زمان تشکیل میوه تا تغییر  ،درجه ۸5همچنین در طی دوره گلدهی دما باید  .گردد

درجه  5رسیدگی میوه و در طول دوره برداشت در طی  درجه و 20رنگ میوه دما باید 

 .کمتر نباشد گرادیسانت

دمای  ،برای فتوسنتز و انجام حداقل فعالیت رویشی و زایشی ی ودر طی دوره رویش

 .است گرادیسانتدرجه  25بهینه حدود 

درجه  40-45دماهای بسیار باال را تحمل کند )تا بیش از  تواندیمدرخت زیتون 

 شدتبه تواندیمفعالیت رویشی  ،طوالنی شود ازحدیشب(، اما اگر دمای باال گرادیسانت

میزان  ،باشد زیرا با افزایش دمای برگ محدوددسترسی به آب اگر  یژهوبهمحدود گردد 

در مناطقی که تشعشع آفتاب و دمای تابستانه بسیار افزایش  .یابدیمتعرق کاهش 

کمک کند تا شاخ و برگ در  تواندیمبهتر است شکل درخت کروی باشد که  ،یابدیم

 .شودیمد و از سوختگی چوب جلوگیری عرض مستقیم نور خورشید قرار نگیرم

حفاظت از نور شدید خورشید از طریق سفید کردن تنه درخت و شاخ و برگ با ترکیبات 

 .آهک خیلی گران بوده و باید از انجام آن خودداری نمود

 (:4به شرح زیر وجود دارد )شکل  هایییتمحدود ،از نظر وضعیت بارندگی بارندگی:
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  درخت زیتون  ،بارندگی در سال متریلیم ۲00دیم و با وجود بیش از  هایباغدر

زایشی کافی داشته اما انجام آبیاری در طی فصل رویش و در  -معموالً فعالیت رویشی

 .مفید باشد تواندیمگرم و خشک  یهادوره

  میزان  ،سال دربارندگی  متریلیم 500-۲00دیم و در صورت وجود  هایباغدر

 توجهقابلمنجر به بهبود  تواندیممناسبی از رشد و تولید میوه رخ داده اما انجام آبیاری 

 .گردد دهییوهمو در رشد و نمو 

  عنوانبهانجام آبیاری  ،در سال متریلیم 400-500در صورت وجود بارندگی کمتر از 

رشد رویشی و زایشی  ،یاریآببا انجام  کهیطوربهیک فعالیت خیلی مهم محسوب شده 

موجب  تواندیماز اقدامات  یامجموعه ،از طرف دیگر .افزایش خیلی زیادی خواهد داشت

شدت  ،تراکم پایین کاشت ،هرز یهاعلفکاهش تنش آبی درخت گردند )کنترل دقیق 

 .و غیره(کافی هرس 

 
 مدیریت آبیاری – 4شکل 

باید به  زایشی -رویشیپراکنش بارندگی در طی فصل  ،دیم هایباغدر  پراکنش بارندگی:

جذب  جهت هایوهمدر واقع  .روز یک بارندگی اتفاق بیفتد 40-45حوی باشد که هر ن

داشته و بنابراین در  هابرگنیروی کمتری نسبت به  ،درخت برای دسترسقابلآب 

 یرپذبرگشتچروکیدگی میوه  .شوندیمچروکیده  ترراحت هایوهم ،هنگام کمبود آب

دوباره  توانندیم هایوهم ،درخت افزایش یابد برای دسترسقابلآب  کهیهنگامبوده و 

 .متورم شوند
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 اثر تنش آبی – 5شکل 

 کهیطوربه ،دارد توجهقابلیا مکرّر اثرات منفی  و مدتیطوالنبی وقوع تنش آ حالینباا

 مدتیطوالنتنش آبی  .یابدیمشده و تجمع روغن در میوه کاهش  ترآهستهرشد میوه 

 ارگانولپتیکی در روغن نقصموجب بروز  تواندیمدر طی رسیدگی میوه و سنتز روغن 

 .(۸چوب خشک شود )نقص

و  هایاچهدرمه( و نزدیک  صورتبه) هادرهرطوبت زیاد هوا که در کف  رطوبت نسبی:

شرایط  تواندیممله آفات شده و حموجب  ،افتدیممناطق ساحلی بیشتر اتفاق 

الزم است  ،در مناطق با رطوبت نسبی باال .نامساعدی را برای درخت زیتون ایجاد کند

 .ارقامی انتخاب شوند که تحمل خوبی در برابر آفات داشته باشند

 
 اجتناب از کشت در مناطق با مه مکرر – 6شکل 

                                                           
1. Dry – wood defect 
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بادخیز بودن منطقه  ،یکی دیگر از عواملی که باید در نظر داشت بادخیز بودن منطقه:

 .است

  گل و میوه گردد و ریزش هاسرشاخهو  هاشاخهکستگی موجب ش تواندیمباد شدید. 

  یهاسرشاخهو  هابرگموجب سوختگی بر روی  تواندیمبادهای دریایی حاوی نمک 

 .جوان گردند

  بادهای گرم باعث  کهیدرحال ،موجب افت ناگهانی دما شده توانندیمبادهای شمالی

 .گردندیم هایوهمو  هاگلبه  آسیبی و سرأ یهابرگسوختگی 

  تأثیر هاکشعلفمصرف فات و و آ هایماریببر روی مبارزه با  تواندیمباد همچنین 

 .بردگی سموم(اثر باد بگذارد ) منفی

اکالیپتوس و غیره( و یا از طریق  ،سروزنده )مانند درختان  یهابادشکنبا استفاده از 

خسارت باد را در  توانیمبتنی  هاییوارهدموانع مکانیکی از جنس آهن یا چوب یا 

 .مناطق بادخیز کنترل نمود

 
 بادشکن از نوع درختان اکالیپتوس – ۲شکل 

متر  5از یکدیگر نباید از  هابادشکنفاصله  ،و شدت وزش بادبسته به ارتفاع بادشکن 

تراکم شبکه . ۸هاستآنبرابر ارتفاع  ۱-۸0حدود  هابادشکناثر حفاظتی  .بیشتر باشد

ها بادشکن دستیینپادر  یآشفتگیجاد باشد تا از ا درصد 50-60باید  هابادشکن

شوری درختان زیتون را از  تواندیم درصد 60-۲0تراکم بیشتر از  و جلوگیری گردد

 .کند محافظت
                                                           

متر در سطح افقی کاهش دهد  40تواند اثر مخرب باد را تا حدود متر باشد، می 4ارتفاع مثالً اگر یک بادشکن به  -۸

 )مترجمین(
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در طی مراحل گلدهی و  دتوانیمرا  آسیبتگرگ همواره مضر است اما بیشترین  تگرگ:

مستقیم به درخت از طریق  آسیبموجب  تنهانهتگرگ  .رشد و رسیدگی میوه ایجاد کند

بلکه خسارت  ،گرددیمو زخمی شدن شاخه و میوه  سرشاخهو  ینآذگلشکستن 

موجب نفوذ  است وکه از طریق زخم بر روی بافت چوبی  داردنیز به همراه  یرمستقیمغ

عالوه بر این از طریق ایجاد زخم بر روی  .شودیمعوامل باکتریایی مانند بیماری گره 

 یهاواکنشمیکروفلورهای موجود بر روی الیه مومی میوه شروع به  ،پوست میوه

افزایش اسیدیته روغن یا تشکیل  ازجمله ،نمایندیمشیمیایی جهت تغییرات مختلف 

 یپاشسمکه  شودیمبالفاصله پس از وقوع تگرگ توصیه  ،یجهدرنت .مواد نامطلوب و غیره

 ۸.شرایط مناسب برای توسعه بیماری گره صورت گیرد یژهوبه ،زایماریبعوامل  یهعل

، اما اگر مقدار بارش برف زیاد کندینمبرف مشکل مهمی برای درخت زیتون ایجاد  برف:

اگر شاخ و برگ انبوه و  یژهوبهگردد  هاشاخهمنجر به شکسته شدن  تواندیمباشد 

 اصلی با تنه درخت زاویه زیادی داشته باشد. یهاشاخهمتراکم بوده و محل اتصال 

 
 تگرگوقوع  یجهدرنتحمله بیماری گره زیتون به رقم مورایولو  – ۱شکل 

 
 گرددینممعموالً برف موجب خسارت  – ۳شکل 

                                                           
 با سموم مسی گردد. )مترجمین( پاشیسمکه پس از وقوع تگرگ، اقدام به  شودمیتوصیه  -۸
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 عوامل مرتبط با خاک -2-2

الزم است که پروفیل  ،خاک یک زمین جهت کاشت زیتون هاییژگیوبرای ارزیابی 

جهت انجام آزمایش  .فیزیکی انجام شود -خاک آزمایش شده و آنالیزهای شیمیایی

 مساحتالزم است که یک چاله حفر گردد )اگر زمین یکنواخت نبوده و یا  ،پروفیل خاک

بیش از یک چاله باید حفر گردد( و عمق این چاله حداقل یک متر  ،آن خیلی زیاد است

یا نمکی یا  سنگتخته هاییهال ،سنگقلوهوجود  ،تغییرات بافت ،باید باشد تا خاک مفید

 .دنزیرزمینی و غیره مورد ارزیابی قرار گیر آبسطح  ،آهکی

 .شوند یآورجمعخاک باید  یهانمونه ،دو تا سه روز بعد از حفاری و خشک شدن چاله

باید در نظر داشت که گیاهان نیاز به حجمی از خاک دارند که مانع رشد  ،جهت ارزیابی

و مواد مغذی  تثبیت نهال در خاک تضمین گردد و امکان دسترسی به آب ،ریشه نشود

 .کافی را فراهم نماید

 تشخیص داد: توانیمدر خاک این موارد را  یطورکلبه

  شامل آن یهامشخصه قسمت خاک بوده و ترینیسطحیک الیه فعال که شامل 

 .هوازی است هاییکروارگانیسممده آلی و ما ،عناصر غذایی تخلخل و دارا بودن ،نرمی

  تراکم بیشتر  ،آن یهامشخصهبوده و از  االرضتحتکه شامل خاک  یرفعالغیک الیه

 .و تخلخل و نفوذپذیری کمتر است

را الیه  گرددیماز خاک که مانع رشد ریشه  اییهالفاصله بین سطح خاک و  الیه زراعی:

توسط الیه آب زیرزمینی که با بارندگی  تواندیمالیه زراعی همچنین  .زراعی گویند

 .محدود گردد ،یابدیمشدید افزایش 

شیمیایی خاک  -از طریق آنالیزهای فیزیکی شیمیایی خاک: -فیزیکی هاییژگیو

ظرفیت  ،مقدار ماده آلی ،pH ،خاک یبنددانهاطالعات مفیدی درباره بافت یا  توانیم

وجود  ،شوری ،مقدار عناصر غذایی ،فعالمیزان آهک کل و  ،(CECتبادل کاتیونی )

 .خاک و غیره به دست آورددر سدیم 

 :دهدیمخاکی با خصوصیات زیر را ترجیح  ،درخت زیتون

  درصد 20-25 ،الی درصد 25-45 ،شن درصد ۹5-50) هاخاکمخلوط متوسطی از 

 .رس(

 مناسب و با زهکشی  ،تازه ،حاصلخیز ،خاک عمیقpH  5/۲تا  ۱/6بین 
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مختلف داشته و قادر به رشد و  یهاخاکدرخت زیتون سازگاری زیادی با  ،حالینباا

 ،سنگالخی ،آهک کل( درصد 50-60غنی از آهک )تا  یهاخاکتولید میوه حتی در 

 .باشدیمنسبتاً شور و یا سدیمی  ،5/۱ا ت 5/5شدید  pHضعیف و خشک با 

اما نیاز  ،تولید خوبی داشته باشدتواند رشد و درخت زیتون می ،های شنیحتی در خاک

های با رس بسیار زیاد )رس خاک .کافی دارد اندازهبهبه آبیاری و تأمین مواد مغذی 

ای برای کشت زیتون مناسب نیستند زیرا های جلگه( و خاکدرصد 40-45بیش از 

 .مشکل غرقابی داشته و درخت زیتون به این شرایط بسیار حساس است

 
 درخت زیتون به شرایط غرقابی بسیار حساس است – ۸0شکل 

در وضعیتی که  .نیست صرفهبهمقرونمعموالً تعدیل / اصالح بافت خاک از نظر اقتصادی 

 هاییهالرا از زمین خارج و یا  هاسنگقلوه توانیم ،سایر شرایط کشت و کار بهینه باشد

و مناسب برای کشت  مختلف مخلوط نمود تا یک ترکیب نرم یهابافتخاک را با 

 .درخت زیتون فراهم گردد

 
 خاک غنی از آهک – ۸۸شکل 
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 ۲0درخت زیتون تا عمق  هاییشهربخش عمده  کهینابه با توجه  عمق خاک:

 متریسانت ۱0عمق مفید خاک نباید کمتر از  ،کنندیمسطح خاک رشد  مترییسانت

با شخم متراکم خاک  هاییهالتنظیم و تغییر عمق خاک فقط زمانی الزم است که  .باشد

 .دبر تریینپارا سطح آب زیرزمینی  ،با ایجاد سیستم زهکشی عمق از بین رفته و یا

که  دهدیماولین عالئم مسمومیت ناشی از اسیدیته زیاد خاک زمانی رخ  اسیدیته خاک:

pH  مانند آلومینیوم و منگنز  هایییونباشد که به دلیل آزاد شدن زیاد  5/5خاک حدود

 ،فسفر ،پتاسیم ،منیزیم ،در محلول خاک و عدم تحرک سایر عناصر در خاک )کلسیم

در صورت وجود مقدار زیادی آهک فعال در  ،در مقابل .باشدیممس(  ،بور ،مولیبدن

ممکن است مشکالتی از نظر  ،برساند 5/۱را به بیش از  pHمیزان  تواندیمخاک که 

اصالح  توانیم ییهاروشرا با استفاده از  pHمیزان  .ز کمبود آهن رخ دهدزردی ناشی ا

با افزودن آهک یا آهک  .باید با دقت زیادی انجام شود هاروشنمود اما کاربرد این 

 توانیممانند دولومیت یا کربنات کلسیم و کربنات منیزیم  ییهاکربناتیا  خردشده

 یهاخاکاقدامات اصالحی در  ،یطورکلبه .اسیدی را افزایش داد خاکدر  pHمیزان 

 .سال باید تکرار شود 5-۸0رسی هر  یهاخاکو در  باریکسال  2-۹ شنی هر

 .قلیایی را کاهش داد یهاخاکدر  pHمیزان  توانیمبا افزودن سولفات کلسیم 

 شودیمتوصیه  ،بسیار باال باشد pHمقدار آهک خاک خیلی زیاد و میزان  کهیدرصورت

 .که از ارقام مقاوم به زردی ناشی از کمبود آهن استفاده شود

میزان  .درختی به شوری است یهاگونه ینترمقاومزیتون یکی از  شوری خاک و آب:

هدایت  صورتبهدر محلول خاک مربوط است که  شدهحل یهانمکشوری به غلظت 

 .شودیم( بیان dS/mبر متر ) زیمنسیدسواحد ( عصاره اشباع خاک و با ECالکتریکی )

اگر حدود که  صورتینبدافتد با افزایش هدایت الکتریکی خاک، کاهش تولید اتفاق می

بر متر باشد  زیمنسیدس 5اگر حدود  ،درصد ۸0بر متر باشد حدود  زیمنسیدس 4

کاهش تولید  درصد 50بر متر باشد حدود  زیمنسیدس ۱و اگر حدود  درصد 25حدود 

این نکته را باید در نظر داشت که ارقام مختلف زیتون از نظر تحمل به  .دهدیمرخ 

اساسی هستند )مانند رقم فرانتویو که متحمل به شوری بوده و  یهاتفاوتشوری دارای 

م لچینو حساس به مائورینو و مورایولو تحمل نسبی داشته و رق ،کارولِئا ،ارقام کوراتینا

 .شوری است(
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که سدیمی است  یهاخاکبه  هاگونه ینترمقاومدرخت زیتون همچنین یکی از 

و درخت زیتون فقط هنگامی  شودیمبیان  PESیا  تبادلقابلدرصد سدیم  صورتبه

 .باشد 20-40 حدود PESکه میزان  شودیمدچار مشکل 

زیتون مقاومت بیشتری به کلریدهای خاک دارد و  ،در مقایسه با اغلب درختان میوه

و  در لیتر تحمل کند واالناکییلیم ۸0-۸5قدار کلرید در عصاره اشباع را تا م تواندمی

بور یا کلریدها  ،سدیم ،مقدار زیاد نمک .زیاد نخواهد بودکاهش تولید  ،در این شرایط

در صورت تجمع زیاد این  .مربوط به استفاده از آب غنی از این مواد باشد تواندیم

این عناصر را به عمق  ،با انجام آبیاری سنگین با آب با کیفیت خوب توانیم ،عناصر

است که خاک دارای  مؤثرنیاز به مقدار زیادی آب داشته و زمانی  این کار .خاک فرستاد

 .سدیمی نسبتاً مشکل است یهاخاکاصالح  ،حالینباا .قدرت زهکشی خوبی باشد

زا در خاک یا آب آبیاری های بیماریوجود قارچ در خاک و آب آبیاری: زاعوامل بیماری

داهلیا یا آرمیالریا مِلیا برای درخت زیتون بسیار مضر بوده و باید این  یسیلیومورتمانند 

لیوم قرار یسیترقارچ و موردحملهدر زمینی که قبالً درختان زیتون  .موضوع بررسی شود

)مانند گیاهان خانواده  اندشدهو یا محصوالت میزبان این قارچ کاشته  اندگرفته

پوسیده ناشی از حمله  هاییشهر کهآنو غیره( و یا  یفرنگتوت ،کوکوربیتاسه ،سوالناسه

که کشت زیتون را مدتی به تعویق  شودیمتوصیه  ،قارچ آرمیالریا در زمین مشاهده شد

هنگام  ،درهرحال .کاشته شود موردنظرانداخته و یا تا چند سال گیاهان علفی در محل 

بسیار مهم  ،خاک برای باغ جدید و جهت کاهش خطرات بهداشت گیاهی یسازآماده

 .و حذف شوند یآورجمعاست که هرگونه کنده درختان و بقایای ریشه 

 عوارض زمین -2-3

 یا بر روی تراس کاشت و تنها یاتپه ،مسطح هایینزمدر  توانیمرخت زیتون را د

 .است آالتینماشدسترسی به درختان و فعالیت  ،محدودیت

از  شیب زمین نباید بیش ،آالتینماشو جهت سهولت استفاده از  یاتپه هایینزمدر 

 .باشد درصد 20-۸5

اما در  پسنددیمخشک را  یوهواآبدرخت زیتون مناطق ساحلی و نیمه ساحلی با 

ترجیحاً با شیب به سمت و با ارتفاع متوسط و زیاد  یاتپهمناطق دور از ساحل، اراضی 

در مقایسه  یاتپهدر مناطق  ی رشد و تولید دارد.خوببهجنوب، جنوب غربی یا غربی نیز 
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 سکمتری داشته و خطر یخبندان دیرربا دشت و کوهستان، دمای زمستانه شدت 

 و شدت نور نیز بیشتر است. یابدیمکاهش 

دور از ساحل که رطوبت هوا باال و دارای مه مداوم است، توصیه  یهادشتاحداث باغ در 

. در مناطق سردسیر و به دلیل تفاوت زیاد بین روز و شب، کاشت درختان در شودینم

دید موجب مشکالتی گردد. به دلیل کاهش ش تواندیمسمت شرق و جنوب شرقی 

، کشت زیتون در سمت هایماریبدسترسی به نور، میزان دمای پایین و افزایش خطر 

 .شودینممعموالً توصیه  شمال

 
 ،تریینپا یاتمسفرو رطوبت  تریممالدمای وجود درختان زیتون به دلیل  ،جغرافیایی باال یهاعرضدر  – ۸2شکل 

 بهترین رشد را دارند

 

 انتخاب رقم -2-4

در باغ جدید یک نکته  مورداستفادهارقام  انتخاب ،دستیابی به نتایج مناسبجهت 

در واقع در صورت بروز خطا در  .دارد اییژهونیاز به توجه  یجهدرنتکلیدی است و 

این موضوع اثرات منفی بر روی تولید و مدیریت باغ زیتون در تمام طول  ،انتخاب ارقام

 انتخاب رقم / ارقام تابعی از نوع باغ زیتون است: .تاز باغ خواهد داش یبرداربهرهدوره 

  احداث باغ با هدف تولید روغن با کیفیت باال و یا کیفیت معمولی و یا با تأثیر منفی

 زیستیطمحکم بر روی 

  با هدف افزایش و اجرای مکانیزاسیون  متراکمفوقمتراکم یا  صورتبهاحداث باغ

 در عملیات باغبانی )برداشت و هرس( جهت تولید روغن استاندارد کاملیمهنکامل یا 
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 عمومی ارقام هاییژگیو -2-4-1

 عمومی ارقام در تمامی موارد به شرح زیر است: هاییژگیو

 مقدار و میزان تولید میوه و عملکرد روغن 

  شوری و غیره(  ،خشکی ،هوایی )یخبندانوبآ -خاکی هاییتمحدودتحمل نسبت به

زایلِال و غیره(  ،گره زیتون ،یطاووسکه ل ،)ورتیسیلیوم زایماریبو مقاومت در برابر عوامل 

بومی در منطقه  هاییماریبک سیاه و غیره( و آفات و ششپ ،و آفات )مگس زیتون

 موردنظر

 در واقع اغلب ارقام زیتون خودناسازگار هستند و با خودسازگاری و دگرسازگاری :

بنابراین باید از  ،باشندسازگار نمینیز و تلقیح افشانی بسیاری از ارقام دیگر از نظر گرده

این امر مستلزم استفاده از حداقل دو رقم  .اطالع داشت موردنظرارقام  دگرسازگاری بین

که تعداد بیشتری از ارقام  شودیمولی در عمل توصیه  باشدیمدگرسازگار در یک بلوک 

کاشته شوند تا از فقدان گلدهی در ارقام جلوگیری  کرقم( در یک بلو چهار یا سه)

در سایر ارقام کاهش یافته و ممکن  هاگلتلقیح  ،در صورت فقدان گرده بارور .گردد

نیاز به جابجایی محل کاشت درختان  ،است از نظر زمان گلدهی در بین ارقام مختلف

 .باشد

 در برخی مناطق خاص به ترکیب اسیدهای چرب:  روغن با توجه ویژه هاییژگیو

روغن برخی ارقام  ،در طول زمان رسیدگی میوه زیاد است(درجه حرارت  کهیهنگام)

و در این شرایط بسیار مهم  بوده( درصد ۲0درصد پایین اسید اولئیک )کمتر از دارای 

ای چرب انجام شود تا یک تعادل مناسبی بین اسیده دقتبهاست که انتخاب ارقام 

( و هاتوکوفرولو  هافنل یژهوبه) اکسیدانییآنتبا اشباع و نیز مقدار باالی مواد  یراشباعغ

 .مناسب برقرار باشد ارگانولپتیکی هاییژگیونیز 

  سفتی و تغییر رنگ گوشت میوه: سفتی زیاد گوشت میوه و تغییر رنگ محدود

مکانیکی در طی دوره برداشت و / یا  هاییبآسمقاومت باالی میوه به  دهندهنشان

موجب تغییر در کیفیت روغن گردد  تواندیمو / یا نگهداری میوه است که  ونقلحمل

 )افزایش اسیدیته و اکسیداسیون(.
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 (هاستآنقدرت رشد پایین  ،ین و مائورینو )ویژگی هر دو رقمبکبارده در ارقام آر یهاشاخه – ۸۹شکل 

 باید از معیارهای زیر برای انتخاب بهترین ارقام پیروی نمود: ،جهت اجرای کشت متراکم

 سازگاری با عملیات مکانیزاسیون با رویکرد ویژه به موضوع برداشت مکانیزه 

  ارقام باید دارای  ،لرزاننده تنه درخت جهت برداشت دستگاهبهینه  استفادهبرای

دارای رسیدگی تقریباً  هایوهمبا وزن متوسط یا زیاد )بیش از دو گرم( بوده و  اییوهم

ت جدا شده و نیروی جداسازی میوه، نارس نیز از درخ هاییوهمهمزمان باشند تا 

 .متوسط باشد

  هاتسمه ،هاشانهوماتیکی یا الکتریکی برداشت )مانند نیهنگام استفاده از تجهیزات، 

تا کارایی چنین  ارقام با قدرت رشد متوسط یا کم مناسب هستند ،و غیره( هالرزاننده

متر  4-5/4در محدوده  هاآندر غیر این صورت حفظ ارتفاع  ،تجهیزاتی حفظ گردد

زیرا هر  ،مفید باشد تواندیمانتخاب ارقام مختلف با زمان رسیدگی متفاوت  .مشکل است

 .شوندیمت در زمان بهینه خودشان برداش هاآنیک از 

  رشد  ،رشد گسترده ،ی)رشد عمود هاآنقدرت رشدی ارقام و نیز عادت رشد رویشی

مؤثر  ، انتخاب فاصله کاشت و شکل تاجبرداشت هاییستمسبر روی آویخته و غیره( 

 ،با قدرت رشدی کمتر هاییپژنوتباید به خاطر داشت که معموالً  ،عالوه بر این .است

 باردهی زودتری دارند. ،شته و در مقایسه با ارقام پررشدراندمان تولید بیشتری دا

 ،خاص ترکیبی هاییژگیودارای با کیفیت عالی و  یتونزروغنتولید  ،اگر هدف

باید نکات  ،ارگانولپتیکی )حسی( و یا سالمتی باشد )مانند مقدار باالی ترکیبات خاص(

 زیر در نظر گرفته شود:

  اصطالحبهباید از ارقام  ۸تک واریته یهاروغنبرای تولید محصول خاص و نیز تولید 

با مناطق خاصی بوده و  سازگاری ،این نوع ارقام هاییژگیواز  .کرد استفاده 2مغلوب
                                                           
1. mono – varietal oils 

2. minor varieties 
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 هاییژگیوکه خاص بوده و  کنندیمکشت محدودی دارند که غالباً روغنی تولید 

 .باشندیمرا دارا  هایژگیودارند و درجه باالیی از  یتوجهجالبترکیبی و ارگانولپتیکی 

)مانند  دباشیممعمولی و یا روغنی است که تحت حمایت  یتونزروغنتولید  ،اگر هدف

در  ،(PGIیا روغن با محل جغرافیایی خاص یا  PDOخاص یا  منشأتولید روغن با 

 :شودیمانتخاب رقم نکات زیر در نظر گرفته 

  و درصد هر  مورداستفادهتولید رعایت گردد و ارقام  نامهیینآباید قوانین مندرج در

باید با در نظر  ،احداث یک باغ جدید زیتون باشد ،اگر هدف .مشخص شود هاآنیک از 

 کهیطوربه ،ارقام جدید انتخاب گردند ،اندشدهگرفتن ارقامی که قبالً در باغ کاشته 

 .باشد نامهیینآنسبت نهایی ارقام مطابق با قوانین مندرج در 

کاری سخت  ،را داشته باشند موردنظریافتن ارقامی که تمامی نکات  کهینابا توجه به 

با معیارهای  موردنظربرای بررسی ارقام  .الزم را تعیین کرد هاییتاولوبایستی  ،است

ارقام یک توزیع جغرافیایی بسیار محدودی باید به یاد داشت که تقریباً تمامی  ،باال

که تعادل  اندیافتهداشته و بنابراین برای هر منطقه تنها برخی ارقام محلی سازگاری 

ارقامی را ترجیحاً  ،در نتیجهرا دارند و محیط و کشاورزی منطقه  ،کامل با شرایط خاک

 ،ارقام محلی کهیدرصورت .قبالً در آن منطقه کشت شده باشند گرفت کهباید در نظر 

عدم  ،نیازهای احداث یک باغ جدید نباشند )دارای قدرت رشد خیلی زیاد کنندهینتأم

 ارقام دیگری که مناسب ،و غیره( موردنظرعدم انطباق کیفیت روغن با هدف  ،تولید زیاد

و در از قبل  هاآنبا کشت متراکم باشند را باید انتخاب نمود که عادات رشدی و تولیدی 

 .دنشده باشطیف گسترده محیطی شناختهیک 

باید مقاومت خاصی  ،شودبا روش تولید تلفیقی یا بیولوژیکی اداره اگر باغ زیتون مطابق 

حساسیت کم  ،هاتنشداشته باشد و در بین این  یرزیستیغزیستی و  یهاتنشدر برابر 

باید  .برخوردار استاز اهمیت خاصی های ارگانیک در باغ یژهوبهبه حمله مگس زیتون 

و همچنین  بیشتر است یزمیوهردر ارقام  ،به خاطر داشت که مقاومت در برابر این آفت

 یهاکشت در .بهتر در برابر آفت مقاومت کنند توانندیممقاوم  کارپیاپارقام زودرس با 

ریز و درشت توصیه  هاییوهمرسیدگی متفاوت یا با  یهادورهوجود ارقام با  ،بیولوژیکی

 .شودیمل مگس زیتون نسزیرا موجب ادامه چند  ،شودینم
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که دارای  شودیماحداث  یامنطقهیک باغ جدید زیتون در  کهیهنگام یطورکلبه

نکته مهم مقاومت ارقام انتخابی نسبت به چنین تنشی یک  ،بیماری یا آفت خاصی است

ارقام بومی با  توانیم ،معموالً با توجه به سازگاری خوب با یک محیط خاص .است

 .خصوصیات ویژه مقاومت را پیدا کرد

 دهندهگردهانتخاب ارقام  -2-4-2

به انتخاب ارقام  اییژهوباید توجه  ،باشد خودناسازگار موردنظررقم  کهیهنگام

وجود دارند و  دگرسازگاراخیراً ثابت شده است که دو گروه از ارقام  .داشت دهندهگرده

ناسازگار بوده اما با گروه دیگر سازگار لق به یک گروه در بین خودشان دگرارقام متع

شناخت به آن متعلق است، ه ارقام اصلی ک یبنابراین باید از گروه ،هستند و بالعکس

 .انتخاب نمود یافشانگردهی انجام کافی داشت تا بتوان بهترین ارقام را برا

 هاآنباید انتخاب بر روی  ،شناسایی شوند موردنظربرای رقم  هاافشانگردهاگر بهترین 

همچنین باید گلدهی زیادی داشته و گرده فراوان تولید  دهندهگردهارقام  .متمرکز گردد

 .باشد موردنظررقم  یافشانگردهتا حد ممکن باید همزمان با  هاآنکنند و زمان گلدهی 

بنابراین کشت  ،برندیممتقابل سود  یافشانگردهحتی ارقام خودسازگار نیز از  ،یطورکلبه

 .گرددیمتوصیه  دهندهگردهمخلوط همراه با ارقام 

 انتخاب رقم در محیط متفاوت از محل احداث باغ جدید زیتون -2-4-3

باید  ،کشت در محیط دیگری را دارداگر قصد استفاده از یک رقم وجود دارد که سابقه 

و کیفیت محصول را در  هاتنشرویشی و زایشی این رقم و نیز حساسیت به  یهاواکنش

که یک رقم  دهدیممشکل زمانی رخ  ینتربزرگ ،یطورکلبه .محیط جدید ارزیابی نمود

در حالت اول  .شودیممنتقل  یبه شمال یو یا از جنوب یبه جنوب یشمالنیمکره از 

به دلیل عدم تأمین نیاز سرمایی جهت گلدهی و  ،(یبه جنوب یشمالنیمکره )جابجایی از 

این جابجایی احتماالً  ،یا تغییر در دوره گلدهی و یا تغییر در ترکیب اسیدهای چرب

ارقام ممکن  ،(یبه شمال یجنوبنیمکره در حالت دوم )جابجایی از  .خوردیمشکست 

در نتیجه قبل از معرفی یک رقم در یک محیط با  .ی پایین باشنداست حساس به دما

اولیه  هاییشآزماکه  شودیمتوصیه  ،هوایی متفاوت با منطقه اصلیوهای آبیژگیو

 .این ارقام صورت گیرد یهاواکنشبرای بررسی 
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 انتخاب نوع نهال -2-5

 :شوندیممختلف تکثیر  یهاروشموجود در بازار به  یهانهال

  زیرا هنوز در  اندشده( پیوند هاها )دانهالیهپابر روی  هانهالنهال پیوندی: این نوع

انجام  حالینباا .باشند در دسترس نیستند اییژهوکه دارای مزایای  هایییهپا ،زیتون

 یهانهال .مناسب است ،پایینی از طریق قلمه دارند زایییشهرپیوند برای ارقامی که 

 ،در مناطق کم آب .رسندیمپیوندی معموالً یک سال پس از انجام پیوند به فروش 

بوده اما پس از  ترمناسب ،خود تریقعم یهپیوندی به دلیل سیستم ریشه اول یهانهال

 .گرددیم یشهخودر یهانهالچند سال سیستم ریشه شبیه به سیستم ریشه 

 سپس  .آیندیمبه دست  هاسرشاخه زایییشهراز  هانهال: این یاقلمه یهانهال

 فروشقابل زایییشهررا در گلدان کاشته و یک سال پس از  دارشدهیشهر یهاقلمه

شکل و فرم یکسانی داشته و سریعاً وارد مرحله تولید میوه  یشهخودر یهانهال .هستند

دچار نهال  کهیدرصورت .هستند ترارزانپیوندی معموالً  یهانهالشده و در مقایسه با 

و این آسیب در باالی محل پیوند  )برای مثال پس از وقوع خسارت سرما( آسیب شود

 .نیازی به پیوند مجدد نیست رخ دهد،

 ریزازدیادی فقط برای عرضه به بازارهای  یهانهال: معموالً یزازدیادیر یهانهال

از نظر بهداشت گیاهی تحت کنترل  یزازدیادیر یهانهال، زیرا شوندیمتولید  المللیینب

ویروسی، باکتریایی یا قارچی کمتر  هاییماریببیشتری بوده و در نتیجه خطر انتقال 

 است.

                      
 یشهخودر یهانهال -۸5شکل                               پیوندی یهانهال – ۸4شکل                 
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سال سن  ۸-5/۸ هستند که ییهاآن هانهالبهترین  ،از نوع سیستم تکثیر نظرصرف

 از زمان انجام پیوند( و حداقل ارتفاع بیش از ،پیوندی یهانهالداشته باشند )در مورد 

لیتر( کشت شده باشند و بوده و در گلدان )با حجم حدود چهار  متریسانت ۸00-۱0

 .باشد یافتهتوسعه کامالًسیستم ریشه 

کوتاه و با تعدادی جوانه  یهاشاخهبندی جانبی و با شاخه ،ترجیحاً باید تک تنه هانهال

در داخل  ،در نهالستان رشد یافته باشند یخوببهکه  ییهانهال .در بخش رأسی باشند

 .باغ به تربیت خاصی نیاز ندارند

ساله توصیه  2-5/2 یهانهالرا خریداری نمود اما  ترمسنیا  ترجوان یهانهال توانیم

به  و نیز هرس هایفردهرز در روی  یهاعلفکنترل  از نظر ترجوان یهانهال .شوندینم

اگر این  یژهوبه هاستآنکاشت  ،خطر مهم ترمسن یهانهالبرای  .دارند توجه ویژه نیاز

 تواندینمزیرا سیستم ریشه  ،کاشته شده باشند خیلی کوچک یهاگلداندر  هانهال

 رشد و نمو نماید. یخوببه

 
 )راست( دوساله یشهخودر)چپ( و نهال  سالهیکنهال پیوندی  -۸6شکل 

 ،و در نتیجهباید بتوانند مقررات این اتحادیه را تأمین نمایند  هانهال ،اروپادر اتحادیه 

 هاییماریبعاری از آفات و و داشته  CEباید مجوز تولید و فروش را با نشان  هانهال

که  شودیمتوصیه  ،با توجه به امکان انتخاب .عمده بوده و نوع رقم نیز مشخص باشد

خریداری گردد که از نظر بهداشت گیاهی و ژنتیکی دارای گواهینامه و نشان  ییهانهال

CE باشد. 

خریداری شوند که به  ییهانهالستانباید از  هانهال ،زیتون ارگانیک هایباغدر مورد 

 .نمایندیمروش تولید ارگانیک عمل 
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 دار عاری از ویروسنهال زیتون گواهینامه -۸۲شکل 

 تراکم کاشت -2-6

باید بر اساس اندازه نهایی در هنگام رسیدن به رشد نهایی  هانهالفاصله کاشت بین 

 ،شرایط آب و هوایی ،حاصلخیزی خاک ،درخت باشد که بستگی به قدرت رشد رقم

با رویکرد ویژه به بحث ) کاررفتهبهباغبانی  یهاروشو  موردنظرسیستم هرس و تربیت 

 ،موضوع برداشت یژهوبهکشاورزی و  هاییتفعاللزوم اجرای مکانیزاسیون  .دارد (آبیاری

 هایفردبر روی  هانهالو فاصله  هایفردبر روی انتخاب فاصله بین  یرمستقیمغتأثیر 

 یخوببهتهویه هوا  کهیطوربهتاج آن باید باز بوده  ،در هنگام رشد کامل درخت .دارد

 اندازییهسامشخص شود که از  یاگونهو در نتیجه فاصله کاشت باید به صورت گرفته 

 .متقابل بین درختان همجوار جلوگیری گردد

موجب  تواندینممادری در زیتون  هاییهپااستفاده از  ،برخالف سایر درختان میوه

و تعداد بسیار اندکی از ارقام وجود دارند که قدرت کاهش قدرت رشدی نهال گردد 

معموالً فاصله کاشت نسبتاً زیاد  ،متراکمفوقکشت  جزبه ،رشدی پایین دارند و در نتیجه

 .است

برای رسیدن به رشد  یازموردنزمان  ،بسیار کند بوده و بنابراین هانهالسرعت رشد 

 ،اولیه پس از کاشت نهال یهاسالدر نتیجه در  .ال(س ۱-۸0نسبتاً طوالنی است ) ایینه

 .گرددینماز انرژی نورانی موجود  ایینهبهبسیار زیاد بوده و استفاده  هانهالفاصله بین 

موجب جذب بهتر تابش خورشید شده و در  تواندیمتراکم زیاد کاشت  ،از سوی دیگر
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 ،بر سر نور یژهوبه هانهال ،بیشتر است اما پس از گذشت چند سالنتیجه تولید در هکتار 

با یکدیگر دچار رقابت شدیدی شده که منجر به مشکالت تولید میوه شده و نیاز به 

 .شدید در عرض و ارتفاع تاج درختان دارند یادورهانجام هرس 

 
 بیشتر باشدارگانیک باید مقداری های باغدر  هانهالفاصله بین  – ۸۱شکل 

به اصله نهال در هکتار  400تا  200بهترین نتایج با کاشت  ،در اغلب مناطق ایتالیا

 یهامکان ،باال برای ارقام با قدرت رشدی نسبتاً پایین یهاتراکمآمده است و  دست

 ،کمتر برای ارقام پر رشد یهاتراکم ،و برعکس های آبی توصیه شدهباغمناسب یا 

استفاده شده است تا بتوان از منابع محیطی تا حد  های دیمباغنامناسب یا  یهامکان

 نمود. یبرداربهرهامکان 

 :باشندیمبه شرح زیر  مورداستفادهکاشت  یهاتراکمبیشترین 

  صورتبهتا نور  دهدیممتر که اجازه  ۲×۲تا  5×5طرح کاشت مربع با فواصل 

 .گردد یرپذامکان آالتینماشیکنواخت به داخل تاج نفوذ کرده و حرکت طولی و عرضی 

 متر بر  4-۲ متر در بین ردیف و 6-۱ که فواصل کاشت نهال از طرح کاشت مستطیل

موجب سهولت حرکت  هایفرددر بین  ه بیشترفاصل .متغیر است ،روی ردیف

با عادت  رشدکمبرای ارقام  طرح کاشت مستطیل ،یطورکلبه .شودیم آالتینماش

طرح کاشت  کهیدرحال ،رشدی مستقیم و عمودی و تربیت تک مخروطی مناسب است

 ترمناسبیا کروی  انیپررشد و با عادت رشدی گسترده و با تربیت گلد ارقاممربع برای 

 .است

آب عامل در خصوص ارقام با قدرت رشدی خاص یا در مناطق خشک که دسترسی به 

در سال و بدون انجام  متریلیم ۹00-400 محدوده کننده است )بارندگی کمتر از

د و از طرح کاشت نهال در هکتار کاهش یاب ۸00-۸50 باید به هانهالتعداد  ،آبیاری(
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تعداد درختان در با کاهش  ،در واقع .متر استفاده شود ۸0×۸0یا  ۱×۱مربع با فواصل 

و نیز منابع آب و مواد مغذی برای هر درخت  دسترسقابلمقدار خاک  ،واحد سطح

 .یابدیمافزایش 

تراکم  توانیم ،برای استفاده بهینه از انرژی در دسترس در طی مرحله رشد و نمو اولیه

متر( و پس از ظهور پدیده  6 یجابهمتر  ۹کرد )مثالً  ردو براب هایفردکاشت را بر روی 

دو برابر  هایینههزبه دلیل  ،حالینباا .را حذف نمود اضافهدرختان  توانیم ،رقابت

بین درختان  اندازییهساکه در هنگام  هاآنو هزینه تُنُک کردن  هانهالجهت خرید 

مزیت افزایش  ،رخ خواهد داد هانهالسال پس از کاشت  ۸0-۸2 مجاور که معموالً

 .رودیم سؤالمیزان تولید با این روش زیر 

برداشت( در ارتباط  یژهوبهمکانیزاسیون ) هاییتفعالتراکم کاشت با  کهینابا توجه به 

تنه الزم است که فاصله  یهالرزانندهباید در نظر داشت که برای حرکت راحت  ،است

متر باشد و در زمان استفاده از  5حداقل  هایفردو فاصله روی  هایفرددرختان بین 

متر باشد تا مانع از باز  ۸-5/۸ تاج درختان حداقل فاصله بین ،گیرنده تنه و چتر برداشت

 .شدن بازوی گیرنده و چتر برداشت نگردد

بهتر است که فاصله  ،)ارگانیکی( یولوژیکیبزیتون به روش  هایباغدر زمان احداث 

متر از فاصله معمول بیشتر باشد تا نور و تهویه بهتری به شاخ و برگ  5/0کاشت حدود 

 .را کنترل کند آفاتو  زایماریبرشد و نمو عوامل  ،کند و در نتیجه نفوذدرخت 

 دهندهگردهتراکم و طرح کاشت درختان  -2-6-1

نوع  )که اغلب ارقام زیتون از این خودناسازگارکه برای ارقام  دهندهگردهکاشت درخت 

 دهندهگردهاز کل درختان یک باغ از نوع  درصد ۸0-۸5هستند( ضروری است و حدود 

متناوب با ارقام اصلی  هاییفرد صورتبهیکنواخت در سطح باغ و یا  طوربهبوده و باید 

از کل تعداد  درصد ۸5-20که کمتر از  شودیمتوصیه  ،کاشته شوند. در حالت دوم

 .ردیف رقم اصلی( نباشد 5-6و  دهندهگردهدرختان )یک ردیف 

 دهندهگردهدرختان  ،باشندیمدهای غالب گلدهی دارای بادر طی دوره  هابلوکاگر 

کاشته شوند که در جهت باد قرار گیرند و در نتیجه از توزیع مناسب  یاگونهبهبایستی 

 هایباغکه سایر  شودیماحداث  یامنطقهاگر باغ جدید در  .گرده اطمینان حاصل شود

 .در باغ جدید کمک کند یافشانگردهبه  تواندیماین موضوع  ،زیتون وجود دارند



 ۹۹/  های زیتونمدیریت پایدار در باغ

 
 

 اقتصادی –اجتماعی  یهاجنبه -2-7

الزم است که وجود  ،جهت ارزیابی تناسب محل احداث باغ برای رشد زیتون

برداشت و استخراج روغن در نظر گرفته  ،پرورش ،ضروری برای کاشتهای یرساختز

 :نندشود ما

  الزم است زمان  کهینابا توجه به  ،در نزدیکی باغ یکشروغن یهاکارخانهوجود

باشد  ترکوتاهدر مناطق با دمای نسبتاً باال در طی برداشت  یژهوبه یکشروغنبرداشت تا 

 .وجود داشته باشد( هایوهمبرای  کنندهخنکسیستم  کهآن)مگر 

 قابلیت انجام عملیات اصلی کشاورزی در باغ زیتون  ،امکان دسترسی به کارگران ماهر

 مانند هرس تریتخصصعملیات کشاورزی  با رویکرد ویژه به

 تبلیغاتی یهاشرکتگیاهی و ادارات هواشناسی و بهداشت  ،وجود مراکز فنی مناسب 

 خاک یسازآماده -2-8

 تسطیح و زهکشی خاک ،یسازپاک -2-8-1

مانعی از نظر هیدروژئولوژی و  گونهیچهدر ابتدا الزم است اطمینان حاصل شود که 

باید از مراجع ذیصالح  ،عوارض زمین وجود ندارد و در صورت وجود این مشکالت

را دچار مشکل  یاتپهاراضی  تواندیممجوزهای الزم اخذ گردد )مانند رانش زمین که 

 کند(.

از  توانیمبرای این منظور  .شود یسازپاکسطح خاک باید از هرگونه بقایای گیاهی 

همچنین برای  ،حفاری استفاده کرد یهادستگاهبیل مکانیکی یا  ،اسکریپر هایینماش

و  هاکندهکرده و  کنیشهردرختان مسن زیتون را  ،کشت مجدد در یک باغ قدیمی

 یهاخاکدر  توانیمزیرا درخت زیتون را  کنندیمبزرگ را از زمین خارج  هاییشهر

آرمیالریا یا  هاییماریب کهیهنگام ،الً گفته شدکه قب طورهمان .ضعیف نیز کاشت

 .شودینمکاشت نهال توصیه  ،ورتیسیلیوم در زمین وجود داشته باشد

افقی  هاییغهتبا  ییهادستگاهاز  توانیم ،که تعداد زیادی بوته وجود دارد هاییینزمدر 

برای  توانیمرا قطع کرده و از این بقایا  هابوتهبرنده استفاده کرد تا بخش رویشی 

 .افزایش ماده آلی خاک استفاده نمود

ضروری است که نسبت به  ،مشخص در زمین وجود داردبا ابعاد  ییهاسنگاگر 

با  توانیم ،دنبزرگ نباش خیلی هاسنگ کهیدرصورت .شوداقدام  هاسنگ یآورجمع
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اما صرفه اقتصادی این کار  ،اقدام کرد هاآننسبت به شکستن  آالتینماشاستفاده از 

 .باید بررسی شود

یا بیل  پرقدرتبا استفاده از اسکریپرهای  شودیمتوصیه  ،اگر سطح خاک نامنظم باشد

برطرف گردند و این کار  هایبرآمدگمکانیکی سطح خاک تسطیح و فرورفتگی و 

و  گیردیمن آب صورت و جلوگیری از جمع شد آالتینماشتسهیل در حرکت  منظوربه

پوسیدگی طوقه درخت و ورتیسیلیوم رخ  ،مشکالتی مانند خفگی ریشه عالوهبه

 .دهدینم

باشد که موجب جابجایی الیه  هایییبردارخاکاگر در زمان تسطیح خاک نیاز به انجام 

به سطح  عمقکمجهت جلوگیری از انتقال الیه حاصلخیز  ،گرددیمفعال سطحی خاک 

از  کرده و پس یآورجمعاز زمین  یاگوشهزمین الزم است که الیه سطحی خاک را در 

این کار موجب  .دوباره الیه سطحی بر روی زمین پخش گردد ،اتمام کار تسطیح خاک

 هایشهریعنی جایی که  ،تا حاصلخیزترین الیه خاک در نزدیکی سطح زمین شودیم

نهال تضمین  تریکنواختدر نتیجه رشد بهتر و  حفظ شده و ،کنندیمرشد و نمو 

قل تبه سطح خاک من یرحاصلخیزغخاک مقدار زیادی  ،یورزخاکاگر در اثر  .شودیم

در  .مقدار فراوانی کود آلی مصرف شود باید ،و اقدامات اصالحی گران باشد گرددیم

خاک باید به نحوی انجام شود که ثبات و  ونقلحملو  یورزخاکعملیات  ،یاتپهاراضی 

با شخم زدن خاک و سپس افزودن تدریجی  ،در نهایت .را بر هم نزند هایبشپایداری 

 ،آالتینماشکوبیدن خاک با استفاده از  ،و در آخر متریسانت ۹0-40 ضخامتخاک به 

 .چسبندگی خوبی در خاک ایجاد نمود توانیم

 هاقارچ موردحمله تواندیمشرایط غرقابی دارد و درخت زیتون حساسیت زیادی به 

 یهاآبزهکشی مناسب جهت خروج  ،به همین دلیل .)پوسیدگی ریشه( قرار گیرد

 .سطحی ضروری است

)مثالً نفوذپذیری ضعیف  یگرفتگآبدر صورت وجود خطر  ،در اراضی دشت و مسطح

و یا به  مدتیطوالنشدید و  هاییبارندگوقوع ، بدارآضخیم وجود الیه رسی،  یهاخاک

(، الزم است که یک سیستم یابدیمجریان  یسختبهآب  که دلیل شیب کم زمین

محدوده کشت نهال  کهینحوبه ،زیرزمینی است یهالولهزهکشی احداث شود که شامل 

 .نماید یگرفتگآبعاری از  مترییسانت 50-60 را حداقل تا عمق



 ۹5/  های زیتونمدیریت پایدار در باغ

 
 

 دارسوراخو  دارموج اتیلنیپلیا  سیوییپ یهالولهمعموالً از جنس زهکشی  یهالوله

که در  شوندیمخاصی در عمق زمین کارگذاری  آالتینماشکه توسط  اندشدهساخته 

متر است و در  5-۸0از یکدیگر  هالولهمتر و فاصله  ۸-5/۸ رسی در عمق یهاخاک

شیب کارگذاری  .متر است 20-25از یکدیگر  هالولهفاصله  ،نسبتاً سبک یهاخاک

منتقل شوند  یآورجمع هایحوضچهباید به  هالولهباشد و  درصد ۹نباید کمتر از  هالوله

بهتر است  ،هالولهجلوگیری از انسداد سوراخ  منظوربه .تا بتوان آب زهکش را تخلیه نمود

 .با الیاف مصنوعی یا الیاف نارگیل استفاده شود داری پوششهالولهاز 

 ا مناطقی که غرقابی شدید یا خطر رانشرسی و ی یهاخاکزهکشی در  یهالولهنصب 

نصب سیستم زهکشی در مناطقی که آب تمایل به همچنین  .مفید است ،زمین دارند

انال حفر ک ،که خطر غرقابی وجود دارد هایییتموقعدر  .ضروری است ،تجمع دارد

با نفوذپذیری  ییهاخاکزهکشی در  کهیدرحال ،باشد مؤثردر حذف آب اضافی  تواندیم

 ،در واقع در این وضعیت .نباشد مؤثربسیار رسی( ممکن است  یهاخاککم )مانند 

 .کندیمرا کم  هاآنزهکشی بسیار آهسته بوده و اثرگذاری  یهالولهجریان آب به سمت 

در  کهیدرحال ،متر باشد 20نباید بیشتر از  هاکانالفاصله بین  ،در بدترین شرایط

باید آب  هازهکش .متر برسد ۹0-40 به تواندیماین فاصله  ،نسبتاً نفوذپذیر یهاخاک

و غیره و  هایاچهدر ،هارودخانه ،هاکانالرا در یک زهکش طبیعی مانند  شدهیآورجمع

کاهش سطح زمین  ،هاکانالاالت عمده از اشک .یا کانال مصنوعی تخلیه نمایند

 .است آالتینماشنیاز به مراقبت دائمی و ممانعت از حرکت راحت  ،کشتقابل

رواناب سطحی و افزایش تجمع  و جهت کاهش درصد 5-۸0و تا شیب  یاتپهدر اراضی 

 ،بهتر است که ردیف کاشت درختان عمود بر شیب بوده و در نتیجه ،آب در خاک

 .شودیمعملیات مرتبط با مدیریت خاک عمود بر جهت شیب انجام 

 
 سنگی هاییوارهدشده با بندیباغ زیتون تراس – ۸۳شکل 



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  ۹6

ردیف درختان باید در جهت حداکثر شیب زمین باشد )در امتداد  ،بیشتر هاییبشدر 

 درصد ۸0-20(. در این حالت اگر شیب شودیممسیری که عملیات کاشت بعداً انجام 

 درصد 20متر بوده و اگر شیب بیش از  ۸00-۸50 نباید بیش از هایفردطول  ،باشد

 .متر خواهد بود 50-۸00 هایفردطول  ،باشد

 توانیم ،و طول زمین کشت بلند باشد درصد ۸0شیب زمین بیش از  کهیهنگام

از یکدیگر  هاکانالتعدادی کانال موقتی بر اساس منحنی تراز احداث نمود که فاصله این 

 هاکانال .متر متغیر است که بستگی به شیب و نفوذپذیری خاک دارد ۲0-۱0 تا ۹0از 

متر  200و طول حداکثر  درصد ۸-5/2و با شیب  متریسانت ۸5-20 باید به عمق حداقل

مرتب  طوربه باریکباید هر چند سال  ،هنگام مدیریت سطح خاک هاکانالاین  .باشد

 یهاکانالنیازی به  ،که دارای پوشش علفی هستند هاییینزمدر  .بازسازی شوند

طبیعی یا مصنوعی و از آنجا به  یهازهکشبه  هاکانالآب بایستی از  .نیست الذکرفوق

از سنگ یا  اییهال گیاهی،ترجیحاً با پوشش  حوضچهبزرگی متصل شود و کف  حوضچه

 .بتونی و غیره پوشیده شده باشد یهاقالب

توصیه  ،زیاد و در جهت شیب زمین است ازحدیشبطول زمین کاشت نهال  کهیدرصورت

احتمال  کهیدرصورت .طول زمین کاهش یابد ،عرضی هاییوارهدکه با ساخت  شودیم

که یک کانال  شودیمتوصیه  ،وجود دارد باالدستیافته از سطحی جریان یهاآبتالقی 

عمق داشته باشد تا  متریسانت 50-۲0 محافظ در باالدست زمین احداث شود که حداقل

نموده و آن را به شبکه اصلی  یآورجمعشیب  باالدستسطحی را در  یهاآببتواند 

 .آبیاری منتقل کند

هایی از جنس سنگ یا خاک باید تراس ،باشد درصد ۹0ز شیب زمین بیش ا کهیهنگام

زیاد و مشکالتی که برای مکانیزاسیون  هایینههزاین عملیات به دلیل  .ساخته شوند

ا ارزش افزوده ب یتونزروغنفقط برای موارد خاصی مانند تولید  تواندیم ،کندیمایجاد 

 .به کار برود هایبش یسازمقاومتحکیم و باال و یا ضرورت 

حفاری  ،باغ یهاجادهمانند  یرسانخدمات هاییرساختزباید  ،خاک یسازآمادهدر طی 

و در  هاچاه ،آب یآورجمعیا تانکرها جهت  هاحوضچه ،جهت دفن سیستم آبیاری

 .ایجاد گردند هابادشکن ،صورت نیاز
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 خاکی در یک باغ زیتون هاییوارهد – 20شکل 

 تغذیه پایه -2-8-2

خاک یعنی  هاییهال( و مواد آلی به Kپتاسیم ) ،(Pتغذیه پایه با هدف افزودن فسفر )

جهت اجرای مناسب  .شودیمانجام  ،کندیمجایی که سیستم ریشه گیاهان رشد و نمو 

با جداول مرجع  آمدهدستبهتغذیه پایه، الزم است که تجزیه خاک انجام شده و اعداد 

در باغ  هرسالهکودهای نیتروژنه که  .تعیین گردد یازموردنمقایسه شود تا مقدار کودهای 

 .شوندینمجزو تغذیه پایه محسوب  شوندیممصرف 

از جداول مرجع  تریینپامقدار ماده آلی و عناصر غذایی خاک در سطحی  کهیدرصورت

عمق خاکی که برای ارزیابی مقدار ماده آلی و مواد  .انجام تغذیه پایه ضروری است ،باشد

است که بیشترین حجم ریشه در آن رشد و  یامحدوده ،شودیمدر نظر گرفته مغذی 

 .(متریسانت 60-۱0 )تا عمق .کندیمنمو 
 (2002محدوده کفایت مواد و عناصر خاک برای احداث یک باغ زیتون )تومبزی،  – ۸جدول 

 محدوده کفایت پارامترها

pH ۱ – ۲ 

 ۸650 – 5000 (امپییپ) تبادلقابلکلسیم 

 50 – ۸50 (امپییپ) تبادلقابلپتاسیم 

 5 – ۹5 (امپییپ) جذبقابلفسفر 

 ۸00 – 200 (امپییپ) تبادلقابلمنیزیم 

 ۸/0بیش از  نیتروژن )درصد(

 ۸بیش از  ماده آلی )درصد(



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  ۹۱

کیلوگرم در هکتار  ۸50-250 معموالً ،(۸در یک خاک با حاصلخیزی متوسط )جدول 

تن در  40-60 کیلوگرم در هکتار پتاسیم و در صورت امکان مقدار 200-۹00 فسفر،

 .است یازموردنتن در هکتار( کود دامی پوسیده  ۸00فقیر تا  یهاخاکهکتار )در 

توان با افزودن مواد آلی در طی چند سال مقدار آن را می ،اگر ماده آلی خاک کم باشد

معدنی شده و نیز فسفر و  سرعتبهماده آلی  ،های سبکافزایش داد. در خاک خاکدر 

پتاسیم تحرک زیادی در خاک دارند و بنابراین بهتر است که مواد آلی و کودهای 

شده و در طی چندین سال مصرف شوند تا از پدیده تخلیه تقسیط صورتبهشیمیایی 

 خاک از مواد مغذی جلوگیری گردد.

خوبی داشته و تأمین آن  کود گاوی پوسیده است زیرا کیفیتترین کود دامی، رایج

مرغ و  ،خرگوش ،گوسفندی ،سایر جانوران )کود اسبی کود دامیاما  ،نسبتاً راحت است

کاه و کلش و  ،از مواد مختلف قابل کمپوست )تفاله زیتون شدهیهتهغیره( و کودهای 

نیز کودهای حاصل هستند و  استفادهقابلشده و یا جدا از هم مخلوط صورتبهغیره( که 

البته به شرطی که کیفیت باالیی  ،شوندیمپسماندهای خشک شهری نیز مصرف  از

ه با کود کمپوست در مقایس .مقدار کم امالح و فلزات سنگین( خصوصبهداشته باشند )

کمتر استفاده شود زیرا کمپوست دارای ماده  درصد ۹0-50کود دامی بایستی معموالً 

 .(درصد 55تا  ۹5از است )خشک نسبتاً باالیی 

نیازی  ،(۸مقدار ماده آلی و مواد مغذی خاک در حد کفایت باشد )جدول  کهیدرصورت

زمانی که  ،در طی دوره جوانی و تولید یک باغ زیتون .به انجام کوددهی پایه نیست

باید  ،از حد کفایت رسید تریینپاشستشو )مانند فسفر و پتاسیم(  یرقابلغمقدار عناصر 

 .داقدام به کوددهی نمو

است که بیشترین  اییهناح ،ضخامت خاک برای ارزیابی مقدار ماده آلی و مواد مغذی

 کهینابا توجه به  .(متریسانت 60-۱0 )تا عمق گیردیمرشد و نمو ریشه در آن صورت 

باید  کنندهاصالحمقدار زیادی از مواد  ،خاک یومیکیهجهت اثربخشی بر روی تعادل 

 .بررسی شود دقتبهبنابراین صرفه اقتصادی استفاده از این مواد باید  ،استفاده شود
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 تغذیه با کود دامی قبل از کاشت نهال – 2۸شکل 

باید از کودهای ارگانیک دارای  ،در صورت کشت ارگانیک در کشورهای اتحادیه اروپا

 .استفاده شود 0۸/20۳2مجوز به شماره 

یک جایگزین مناسب برای  ،در باال وجود نداشته باشند ذکرشدهکودهای  کهیدرصورت

و  سالهیک یهاعلفکود سبز است که شامل مخلوطی از  ،افزایش ماده آلی خاک

 به شرح زیر است: ینوزهلگوم

  :ماشک بذر  همراه باکیلوگرم  ۲5به مقدار جو بذر از مخلوطی کاشت بذر در پاییز

 50به مقدار  Vicia sativaکیلوگرم و یا گونه  25به مقدار  Vicia villosa)گونه 

 ۸00) باقالکیلوگرم در هکتار( همراه با  50از جو )مخلوطی یا در هکتار کیلوگرم( 

 کیلوگرم در هکتار(

 در  و با همان مقدار که باقالا جو و کاشت بذر در بهار: همان ترکیب جو و ماشک ی

جو از  یجابه توانیمهمچنین  .بهار کاشتدر فصل  توانیمرا  شودیمپاییز انجام 

 .کیلوگرم در هکتار( استفاده کرد ۸5-20) چچمکیلوگرم در هکتار( یا  ۲0-۱0یوالف )

قبل  توانیمکود سبز را  .برد تا ماده آلی تولید گردد یرخاکزرا باید با شخم به  گیاهان

عمق  ،خاک و یا پس از کاشت نهال در محل باغ کاشت و در حالت دوم یسازآمادهاز 

تن در هکتار ماده آلی  4-6کود سبز معموالً  .باشد تریسطحشخم و دفن کود سبز باید 

تغذیه باید  عنوانبهکود سبز  .تن هوموس است 4/0-۱/۸معادل که  کندیمخشک تولید 

تا کود  شودیمبنابراین توصیه  ،مناسب استوموس ،تولید هعمل کرده و هدف اصلی

یعنی زمان  ،را در زمان مناسب و پس از گلدهی علوفه و بقوالت به زیر خاک کرد سبز

 دار لیگنین و سلولز در گیاهمق ،که مرحله بلوغ گیاهان سبز شروع شده و در نتیجه



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  40

آن  5O2Pساده )میزان  سوپرفسفاتکودهای فسفره و پتاسه شامل  .افزایش یافته است

 ۸سرباره توماس ،(درصد 45-46آن  5O2P)میزان  یپلتر سوپرفسفاتیا ( درصد 2۸-۸۳

( و درصد 4۱-52آن  O2Kفسفات پتاسیم )میزان منو ،(درصد ۸6-۸۱آن  5O2P)میزان 

 .باشندیم( درصد 40آن  O2Kنمک پتاسیم )میزان 

آلی است  تغذیه بر اساس استفاده از ماده ،شده به روش ارگانیکزیتون کاشته هایباغدر 

از پودر  ،جهت تأمین فسفر .طبیعی نیز استفاده نمود منشأاز کودهایی با  توانیماما 

یا  پال(کلسیم )فس -آلومینیومفسفات  ،کردن فسفر( از آسیاب حاصلطبیعی فسفات )

های اسیدی از فسفر طبیعی و سرباره در خاک .استفاده کرد توانیمماس سرباره تو

برای  .کلسیم استفاده نمود -قلیایی باید از فسفات آلومینیوم یهاخاکدر توماس و 

 توانیمپتاسیم و سولفات پتاسیم حاوی نمک منیزیم  خام یهانمکتأمین پتاسیم از 

 .استفاده کرد

تغذیه پایه را باید قبل از انجام شخم عمیق انجام داد تا کودها در عمق خاک یعنی 

 .قرار گیرند ،کنندیمرشد و نمو  هایشهرجایی که 

 شخم عمیق -2-8-3

 انجام شخم عمیق قبل از کاشت نهال زیتون به دالیل زیر است:

 مکانیکی در خاک تحریک ریشه و آب به نفوذ عمقی و نیز از بین بردن هرگونه موانع 

 بهبود تهویه خاک 

 کودها و مواد جهت اصالح ترکیب شیمیایی و  زیر خاک کردنpH خاک 

 دسترسی به مواد مغذی افزایش 

  مختلف خاک هاییهالاختالط 

 نابودی کامل بقایای ریشه محصول سال قبل 

متراکم و  یهاخاکدر  یژهوبهانجام شخم  ،رشد و نمو ریشه گیاه منظوربه عمق خاک:

 متریسانت ۱0-۸00 فشرده ضروری است و در این حالت الزم است که عمق شخم به

و در صورت وجود تهویه طبیعی مناسب و عدم وجود غرقابی سبک  یهاخاکدر  .برسد

 .باشد متریسانت 50-۲0 تواندیمعمق شخم  ،شدن خاک

                                                           
1. Thomas slag:  ترجمین()م گرددکه در فرآیند فوالدسازی تولید میسرباره توماس در واقع تتراکلسیم فسفات است  
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مختلف خاک )مثالً اختالط رس و شن(  هاییهالبرای مخلوط کردن  روش شخم:

الیه سطحی  کهیهنگامدر سایر موارد و  .استفاده نمود ورزیتجهیزات خاکاز  توانیم

اجرا  اییهالکه یک شخم دو  شودیمتوصیه  ،زیرین است هاییهالخاک حاصلخیزتر از 

انجام شده که موجب  مترییسانت 40که ابتدا یک شخم عمیق  صورتینبد ،گردد

تغذیه پایه به زیر خاک بروند و  عنوانبه مورداستفادهتا بقایای گیاهی و کودهای  شودیم

تا  شودیمشخم زده  مترییسانت ۱0-۸00 سپس با استفاده از دستگاه ریپِر تا عمق

-50 عمقشخم متقاطع به دو اجرای  همچنین از .خاک شکسته شود تریقعم هاییهال

 .آیدیمنیز نتایج خوبی به دست  متریسانت 40

 
 شخم عمیق خاک – 22شکل 

 دهدیمزیرا امکان  ،برای اراضی سنگالخی مناسب است یژهوبه اییهالروش شخم دو 

اگر با  مقدار زیادی سنگ به سطح خاک آورده شود. کهآنکه شخم اجرا شده بدون 

و یا  یآورجمعرا  هاآنباید  ،مقدار زیادی سنگ به سطح خاک آورده شود اجرای شخم

شامل دفن کودها در زیر خاک و جایی  اییهالسایر مزایای اجرای شخم دو  .کرد دخر

جلوگیری از تشکیل الیه متراکم در خاک که  و نیز کنندیمرشد و نمو  هایشهرکه 

 ایهمچنین شخم دو الیه .موجب مشکالتی در نفوذ آب به داخل خاک شود تواندیم

فرسایش خاک را کاهش داده که این فرسایش  و گرددیم هایبشثبات وضعیت موجب 

 .و در جهت شیب حداکثری رخ دهد یاتپهدر اراضی  تواندیم

 توانیماما  ،تابستان و قبل از کاشت نهال است ،بهترین زمان انجام شخم زمان شخم:

به شرطی که خاک در بهترین شرایط رطوبتی خود قرار  ،هم اجرا شود هادورهدر سایر 

این عملیات را در دو زمان مختلف انجام  توانیم ،اییهالدر مورد شخم دو  .داشته باشد

 .اواخر تابستان و اوایل پاییز حدفاصلمثالً شخم اول در بهار و شخم دوم در  .داد
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 اتمام تسطیح اراضی -2-8-4

یک یا چند عملیات نهایی دیگر  ،کاشت نهال یهاچالهفر پس از انجام شخم و قبل از ح

صاف های دیسکاز  ،برای این منظور .تراز گرددتسطیح و باید انجام شود تا سطح خاک 

این عملیات همچنین برای تکمیل نابودی بقایای  .شودیماستفاده  هامالهیا  داردندانهیا 

 .محصول باقیمانده در زمین مفید است

 
 عملیات نهایی تسطیح زمین – 2۹شکل 

 تعیین فاصله درختان -2-8-5

بر روی ردیف بر اساس  هانهالو  هایفردالزم است که محل دقیق  هانهالقبل از کاشت 

با کمک ابزارهای  توانیمموقعیت هر درخت بر روی زمین را  .تراکم کاشت تعیین گردد

و غیره مشخص  GPSسیستم  ،سیم و کابل ،یریگاندازهمتر  ،مختلفی مانند تاکومتر

ردیف تعیین گردد و یک خط مسیر اصلی با  یریگجهتدر اولین مرحله باید  .نمود

چوبی و معموالً در جهت شمال به جنوب و یا در امتداد مسیر اصلی بلوک  هاییهپا

خطوط عمود بر  ،یریگاندازهبا استفاده از تاکومتر یا متر  ازآنپسکاشت مشخص شده و 

 (.هایفرد)معموالً چند برابر فاصله بین  گرددیم یزیرگچاصلی با فواصل منظم  خط

چوبی ترسیم  هاییهپاو  یریگاندازهبا کمک متر  ییهامربع ،اصلی پس از تعیین خط

کاشته  هانهالتمامی نقاطی که باید  ،هاآنو در امتداد  هایفردشده تا محل تمامی 

 .شودیممشخص  ،شوند

 عملیات کاشت -2-9

 زمان کاشت -2-9-1

معتدل که خسارت سرما بسیار ناچیز بوده و بارندگی بهاره اندکی  زمستاندر مناطق با 

 .اوایل بهار صورت گیرد -در پاییز و یا در اواخر زمستانبهتر است که کاشت نهال  ،دارد
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در  توانیم معتدلدر مناطق  ،گیردیماوایل بهار انجام  -اگر کاشت در اواخر زمستان

آغاز در اوایل بهار عملیات کاشت را  ،و اگر خطر سرمای زمستانه وجود دارد ماهبهمن

کاشت نهال را حتی  توانیم ،گلدانی و آب مطمئن در دسترس باشد یهانهالاگر  .کرد

 توانیم ،تابستان خشکی دارند –که بهار در مناطق گرم و خشک  .در تابستان انجام داد

 .کاشت نهال را انجام داد یراحتبهدر طی زمستان 

 حفر چاله و کاشت درختان -2-9-2

باید یک سیستم مرجع در  ،و برای حفظ مکان دقیق کاشت نهال هاچالهقبل از حفر 

متر استفاده کرد که بر  ۸-2/۸ از یک تخته بلند به طول توانیممثالً  .نظر گرفته شود

شده است که دو عالمت در انتها و یک عالمت  یگذارعالمتسه نقطه  ،روی این تخته

عالمت مرکزی تخته را با یک میخ چوبی در  ،هلقبل از حفر چا .در مرکز تخته است

تخته نیز دو میخ چوبی در زمین قرار  دارعالمت یانتهازمین تعیین کرده و در دو 

 .کنندیمر سپس میخ چوبی مرکزی را برداشته و چاله کاشت را حف .دهندیم

عملیات حفاری را  .باشد متریسانت 40چاله کاشت باید دارای عمق و قطر حدود 

در  یژهوبهقبل از حفر چاله و  .کنی انجام دادچاله دستی یا با مته صورتبه توانیم

 هاییوارهدد تا از کوبیده شدن شرسی باید مطمئن شد که خاک خشک با یهاخاک

را چند هفته قبل از کاشت نهال  هاچاله توانیمهمچنین  .چاله کاشت جلوگیری گردد

چاله شده و رشد و  هاییوارهدعوامل جوی باعث بهبود ساختار  کهیطوربه ،حفاری نمود

 .نمو ریشه بهتر خواهد شد

 
 کاشت یهاچالهبرای حفاری  یکنچاله همت – 24شکل 
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تا مانع از  شودیمیک قیّم در کف چاله قرار داده که در سمت شمال نهال قرار داده 

 ،تغذیه پایه انجام نشده باشد کهیدرصورت .نهال گرددهای برگآن بر روی  اندازییهسا

و سپس با الیه نازکی از استفاده کرد در کف چاله از کود دامی یا ماده آلی  توانیم

 .مستقیماً با کود در تماس نباشند هایشهرخاک پوشاند تا 

را در امتداد  هاگلدانگلدانی را یک روز قبل از کاشت آبیاری نموده و سپس  یهانهال

 ،برای خارج کردن نهال از گلدان .دهندیمکاشت قرار  یهاچالهو در نزدیکی  هایفرد

گلدان را برگردانده و باید مراقب بود که نهال شکسته نشود و سپس نهال را داخل چاله 

تنها در  .در زیر خاک قرار نگیرد متریسانت 5طوقه نهال بیشتر از  کهینحوبهقرار داده 

 یهانهالو یا در مورد سبک  یهاخاکو  یشهخودر یهانهالموارد خاص یعنی در 

رشد ریشه در  منظوربهجهت پوشش محل پیوند ) یسرمازدگطر پیوندی و یا نواحی با خ

یشه در عمق بیشتری قرار رکاشت تا  تریقعمکمی را  هانهال توانیم( باالی محل پیوند

 .گیرد

 یآرامبهچاله را با خاک پر کرده و  ،نهال در جای صحیح خود قرار گرفت کهآنپس از 

خاک را فشرده کرده تا نهال به خاک چاله بچسبد تا از تنش و شکستگی در ریشه 

 یژهوبه ،جهت جلوگیری از ایجاد رواناب ناشی از بارندگی یا آب آبیاری .جلوگیری شود

 .که یک تشتک کوچک در اطراف نهال ایجاد گردد شودیمتوصیه  داریبشدر اراضی 

 
 صحیح برای کاشت نهال یابیمکان – 25شکل 
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با استفاده از نوارهای نرم پالستیکی در دو تا  ،آنبسته به ارتفاع  و نهالپس از کاشت 

 ،جهت جلوگیری از تماس مستقیم بین تنه نهال و قیّم .شودبسته میسه نقطه به قیّم 

 .بندندیم( به تنه نهال 8عدد هشت انگلیسی ) صورتبهنوارهای پالستیکی را 

یتر آبیاری شده تا تماس بین خاک و با حداقل ده لباید  هانهال ،بالفاصله پس از کاشت

 .تأمین گردد هانهالمناسب  زایییشهربرای  یازموردنبرقرار گردد و آب  یخوببهریشه 

کاشت نهال  یهادستگاهاز  توانیم ،متراکم یا در سطح وسیع هایباغدر زمان احداث 

با حفر  توانندیم هادستگاهاین  ،هایفرداستفاده کرد و پس از تعیین جهت و فاصله 

 .بکارند هایفردمتوالی و در امتداد  صورتبهرا  هانهال ،چاله یا کانال کاشت

 
 نحوه بستن نهال به قیم – 26شکل 

 قیّم -2-9-3

چوبی معموالً از جنس چوب بلوط است  یّمق .دوجود دار یّمقانواع مختلفی از  جنس قیّم:

با موادی که  توانیمرا  یّمق .کاج یا بامبو نیز استفاده کرد ،مرزم ،از چوب ون توانیماما 

را با فرو بردن در محلول  آنقاعده  توانیمپوشاند و یا  ،را افزایش دهد آنطول عمر 

 ،اریگونه تیمیچهبدون  هکآنروز تیمار نمود و یا  ۹-4سولفات مس یک درصد به مدت 

 .به قطر مناسب برسند هاآنمانده تا  هانهالسال در کنار  5-6به مدت  یّمق

همچنین در  .استفاده کرد توانیم یضلعهشتشش یا  شدهیتتقوپالستیکی  یّمقاز 

بستگی  هاآنمواد بازیافتی و غیره پیدا کرد که انتخاب  ،از جنس آهن یّمق توانیمبازار 

آهنی گالوانیزه در انواع مختلف وجود  هاییّمق .دارد آنفنی  هاییژگیوبه قیمت و 

 .را با مواد پالستیکی پوشاند هاآن توانیمعملی و آسان است و  هاآندارند و استفاده از 
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 .به نهال شود آسیبموجب  تواندیمآجدار  گردیلهم – 2۲شکل 

از قیّم در داخل زمین فرو رفته و ارتفاع آن از باالی  متر 5/0-۲/0 حدود اندازه قیّم:

 کهیدرحال ،باشد متریسانت قطر قیّم باید حدود هشت .متر است 5/۸سطح خاک حدود 

 متریسانت 5/۹-4بامبو با قطر  یّمقو  متریسانت شش پالستیکی داری قطر حدود یّمق

 .است

با استفاده از  توانیم ،باشد یاقطرهاگر باغ جدید زیتون مجهز به سیستم آبیاری 

البته باید به خاطر داشت  .متصل نمود هاآنخطوط آبیاری را به  ،چوبی و سیم هاییهپا

موجب مشکالتی جهت تجهیزات  تواندیم هایهپاکه نصب سیستم آبیاری بر روی 

 .استفاده شودهمراه با چتر برداشت تنه  یهالرزانندهاز  کهیهنگام یژهوبه ،برداشت گردد

 یپاشمالچ -2-9-4

قبل از  توانیم ،زیتون یهانهالهرز در نزدیکی  یهاعلفجهت جلوگیری از رشد 

 .استفاده کرد هانهالمتر و در امتداد ردیف  ۸-5/۸ از مالچ به عرض ،هانهالکاشت 

موجب تقویت رشد و  ،هایفردتسهیل مدیریت خاک در امتداد استفاده از مالچ عالوه بر 

را از بین برده و شرایط  هانهالهرز با  یهاعلفشده زیرا رقابت بین  هانهالنمو اولیه 

 .کندیمبهتری برای رشد ریشه نهال فراهم 

از  توانیم ،خرگوش و غیره( وجود دارد ،در مناطقی که خطر حمله جوندگان )موش

 .( استفاده کردپروپیلنپلی سخت )معموالً از جنس از جنس پالستیک ییهاحفاظ

 ،شوند هایفردموجب تسهیل در عملیات مدیریت خاک در امتداد  توانندیم هاحفاظ

کاهش یافته و در صورت  هانهالکه خطر برخورد ادوات مکانیکی به  صورتینبد
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اگر ارتفاع  .رودیمبا نهال از بین  هاکشعلفخطر تماس مستقیم  ،هاکشعلفاستفاده از 

 ،متر از سطح زمین فاقد شاخ و برگ باشد ۸-2/۸ باشد و تا متریسانت 60-۸20 لنها

باعث  هاحفاظزیرا این  ،استفاده کرد متریسانت ۲0-۸20 به ارتفاع ییهاحفاظباید از 

 .کندیمشده و هرس را تسهیل  هانهالارتفاع  تریعسرافزایش 

 
 زیتون همراه با حفاظ یهانهال – 2۱شکل 

 عملیات پس از کاشت -2-11

روز پس از کاشت نهال در  ۸0-۸5 و یا یرویش یزنجوانهپس از کاشت نهال و در زمان 

 :شودیماقدامات زیر توصیه  ،بهار

  هر  اءگرم ازت به از 50حدود  ،بار در طی بهار 2-4) نیتروژنهتغذیه موضعی با کود

 .نهال(، در هنگام استفاده باید دقت شود که کود مستقیماً با تنه نهال در تماس نباشد

 در صورت نیاز آبیاری صورت گیرد ،در صورت وقوع خشکی و فقدان سیستم آبیاری. 

  کشعلفمکانیکی یا با  صورتبههرز  یهاعلفحذف 

  در نزدیک سطح زمین یهاشاخهدر امتداد تنه نهال و  شاخهجوانه و حذف هرگونه 

 طول تابستان

  بید زیتون ،خوارجوانهبا پروانه  یژهوبه ،در صورت نیاز هایماریبمبارزه با آفات و، 

 های انتهاییجوانهسی و گره زیتون و حشراتی که به ولکه طاو ،خواربرگخرطومی سر

و باعث  گردندیمجانبی  یهاسرشاخهو موجب وقفه در رشد و نمو  زنندیم آسیبنهال 

 .گردندیمتأخیر در رشد و مشکالت بعدی در تشکیل تاج درخت 

  خشکیده یهانهالواکاری 



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  4۱

 
 شودیمیک تشتک کوچک در اطراف نهال ایجاد  ،تابستان و جهت تسهیل در آبیاریدر طی بهار و  – 2۳شکل 

 

 
 اولیه پس از کاشت بسیار ضروری است یهاسالهرز در  یهاعلفکنترل  – ۹0شکل 
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 فصل سوم: مدیریت خاک

 ونیبالد نالوسیا ،هانِن میرچ ،نیرِگ لوکا ،رویِتیپپِریمو 

 :باشدیماست به شرح زیر  مدنظرکه از طریق مدیریت خاک  هایییتاولو

 افزایش تشکیل ذخایر آبی به دلیل نفوذ و ذخیره بهتر آب در زمین ،تقویت منابع آب 

  اییهتغذحفظ منابع 

 حذف / محدود شدن فرسایش خاک 

 بهبود شرایط ساختمان خاک و نیز جلوگیری از غرقابی شدن زمین 

 تسهیل در اجرای سایر عملیات باغداری 

 ،یورزخاکاز طریق  سالهیک یهاعلفشامل از بین بردن  تواندیممدیریت خاک 

و نیز محدود کردن رشد رویشی شدید  یپاشمالچهرز یا  یهاعلفکنترل شیمیایی 

هرز  یهاعلفکنترل شیمیایی  ،با توجه به اهداف این کتاب .پوشش سبز باغ باشد

 .گیردینمقرار  موردبحث

 یورزخاک -3-1

 یورزخاکمزایا و معایب  -3-1-1

چنگک  ،دیسک ،گاوآهنبر روی سطح زمین با ادوات مختلفی مانند  یورزخاکعملیات 

و برای اجرای عملیات  شودیممختلف سال انجام  یهازمانمتفاوت و در  یهاعمقو در 

 زیر بسیار مؤثرند:

  ه با درختان زیتون رقابت در فصول تابستان و پاییز ک یژهوبههرز  یهاعلفکنترل

روش در مناطق خشک است ولی در مناطقی  ترینیجرا ،کاردارند و در واقع این  شدیدی

درختان  خصوصبهزیتون آبیاری شوند ) هایباغکه دسترسی به آب راحت باشد و یا 

 .بزرگ( این روش اهمیت کمتری دارد

 )امکان دفن کودها و بقایای حاصل از هرس )پس از خرد کردن بقایای هرس 

  و الر ،تا در فصل تابستان شودیمرشد و نمو آفات خاکزی که موجب  یهعلفعالیت

 .از بین بروند هاقارچحشرات در اختیار پرندگان قرار گرفته و نماتدها و 

 تخریب النه جوندگان 
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 شخم خاک برای حذف رقابت بر سر آب مهم است ،جوان زیتونهای باغدر  -۹۸شکل 

 موجب مشکالتی گردد: تواندیم یورزخاکعملیات  ،از سوی دیگر

  موجب فرسایش سطح خاک شده و شدت و تأثیر  یاتپهدر اراضی  یورزخاکاجرای

قرار  موردتوجهکافی  اندازهبهفرسایش بر روی میزان تولید محصول درختان اغلب 

پدیده فرسایش به چشم  شودیمزیرا فعالیت مستمر بر روی سطح خاک باعث  گیردینم

موجب تلفات  هرساله تواندیم داریبشبر روی سطوح  یورزخاکفعالیت  .نیاید

)در اراضی  استخاک  متریلیمکه معادل با ضخامت چندین شود  خاک توجهقابل

در  .تن خاک در هر هکتار برسد( 20-۹0 به ساالنه تواندیممیزان فرسایش  یاتپه

 یورزخاک هاییستمسکه از  شودیمتوصیه  درصد 5-۸0بیش از  هاییبشدر  ،نتیجه

شخم خورده و سرعت  یتازگبهکه  ییهاخاکحتی در  ،در واقع .جایگزین استفاده شود

یک الیه نفوذناپذیر از سِلِه تشکیل  ،به دلیل شدت نسبی بارندگی ،نفوذ آب باالتر باشد

سطح خاک  ،مکرر هاییبارندگو در اثر  دهدیمکه نفوذ آب باران را کاهش  شودیم

 .کندیمحالت صیقلی پیدا 

  الیه متراکم در خاک تشکیل شده که یک الیه نازک و  ،گاوآهندر اثر استفاده از

و موجب  گرددیمنسبتاً غنی از رس و الی ایجاد  یهاخاکنفوذناپذیر بوده و معموالً در 

 .شودیمخاک  تریقعم هاییهالکاهش نفوذپذیری آب در 

 به عمق  اجباربه هایشهردر الیه سطحی زمین شده و  هایشهرمانع از رشد  یورزخاک

کمتر شده و دسترسی به مواد مغذی کاهش  هایشهربیشتری رفته و در نتیجه تهویه 

کافی  صورتبهشدیدتر است و بنابراین تهویه  ،سنگین یهاخاکو این پدیده در  یابدیم

 هایشهرفقدان همچنین  .کاهش یابد یورزخاکدر این شرایط باید عمق  .شودینمانجام 

مانع از  (اندرفتهاز بین  یورزخاکدر اثر  هایشهردر نزدیکی سطح خاک )جایی که 
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زیرا این  ،گرددیمکم و متناوب تابستانه  هاییبارندگدر طی  هایشهرجذب آب توسط 

 .کندیماز خاک را مرطوب  متریسانتفقط چند ها یبارندگ

 شده که از  هاآنموجب ایجاد زخم در  ،هایشهرمستقیم به  آسیبعالوه بر  یورزخاک

 .به داخل ریشه نفوذ کنند توانندیم زایماریبعوامل  ،هازخمطریق این 

 زیرا آن را در معرض نور و هوا قرار  ،موجب کاهش ماده آلی در خاک شده یورزخاک

 .کندیمداده و معدنی شدن ماده آلی را تسریع 

 است یمتقگرانیک روش  ،سوخت و کارگر و آالتینماش ینههز به دلیلورزی خاک. 

 به  آسیبکه خاک تحمل وزن و فشار را نداشته و موجب  شودیمموجب  یورزخاک

 آالتینماشتردد  ،خاک مرطوب باشد کهیهنگامدر نتیجه  .گرددیمساختمان خاک 

برداشت  ،یپاشسمعملیات مانند  موقعبهباعث تراکم خاک شده و مانع از انجام  تواندیم

 .شودیمو غیره در باغ 

خیلی خشک  هاخاککه وقتی این نوع  شودیمتوصیه  ،حساس به تراکم یهاخاکدر 

که خاک را شدیداً خرد  آالتیینماشصورت نگیرد و از  یورزخاکعملیات  ،هستند

از  توانیم ،متراکم هاییهالجلوگیری از تشکیل  منظوربه .شود، استفاده نکنندیم

سال  ۹-4)هر  یادوره صورتبهکه  صورتینبد .زیرشکن استفاده کرد یهادستگاه

زده  در زیر زمین مترییسانت 40-50 ( در ردیف بین درختان یک شیار در عمقباریک

 .شودیم

           
 یرسطحیزروش شخم  – ۹۹شکل        و برای کاهش خطر فرسایش  داریبشدر اراضی  – ۹2شکل 

 جهت شخم را عمود بر شیب انجام داد توانیم        

تراکم خاک مضّر است زیرا موجب کاهش نفوذپذیری خاک شده و خطر فرسایش در 

و موجب خفگی ریشه  دهدیمیا شرایط غرقابی در اراضی دشت را افزایش  یاتپهاراضی 

که مانع  شودیمبه دلیل فقدان اکسیژن شده و باعث تجمع موادی مانند اتیلن در خاک 
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قدرت رشدی و میزان تولید درخت کاهش یافته و  ،از رشد و نمو ریشه است و در نتیجه

که  شودیمبه همین دلیل توصیه  .شودیمو پوسیدگی ریشه و غیره  هابرگباعث زردی 

 .بارندگی استفاده نشود یهادورهسنگین در طی  آالتینماشاز  ،یورزخاکبرای 

از  ،یورزخاک یجابهکه  شودیمتوصیه  ،که متراکم هستند ییهاخاکدر  یجهدرنت

 .استفاده شود سبزپوشش 

 زمان و عمق شخم ،تناوب -3-1-2

در بهار /  یورزخاکبار(  ۹-4 بار )در مناطق گرم 2-۹ ،سال و در طی طورمعمولبه

 .کندیمتابستان کفایت 

در پاییز برای زیر خاک کردن کودهای آلی و معدنی که خیلی  یورزخاکعملیات 

مفید باشد و همچنین باعث تسهیل  تواندیم ،)مانند فسفر و پتاسیم(متحرک نیستند 

 .گرددیمسخت  هاییهالزمستانه و نیز شکستن  -پاییزه هاییبارندگنفوذ 

پدیده فرسایش  یژهوبهنیازی به دفن کودها نیست و  کهیهنگامخشک و غیردر مناطق 

مستانه موقّت ز -پاییزه سبزشخم پاییزه از پوشش  یجابه توانیم ،شودیم بینییشپ

 .استفاده کرد

هرز و کاهش مصرف آب در  یهاعلفتابستانه موجب حذف  –بهاره  یورزخاکعملیات 

پای درخت شده زیرا معموالً در آغاز بهار گیاهان علفی با سیستم ریشه بسیار سطحی 

خود آب زیادی مصرف کرده و با افزایش دمای خاک و قبل از درختان زیتون شروع به 

مصرف آب در طی این دوره  ،خیزیتونزبسیاری از مناطق در  حالینباا .کنندیمرشد 

 .چندان مهم نیست زیرا با بارندگی شدید همزمان است

 
 شخم پاییزه در باغ زیتون – ۹4شکل 
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تابستان و بسته به شرایط آب و هوایی به  –در طی دوره بهار  یازموردنبرخی اقدامات 

 شرح زیر است:

  یدر زیتون )فروردین( و در انتها ینآذگلباید قبل از ظهور  یورزخاکاولین مرحله 

به سیستم ریشه  آسیباین کار باید با احتیاط انجام شود زیرا  .دوره بارندگی انجام شود

 .اثرات منفی بر روی رشد سرشاخه و گلدهی داشته باشد تواندیمدر طی این دوره 

  جدید  یهانهالو اگر  شودیمانجام  یورزخاکتیر مرحله دوم  –در خرداد

 .یک مرحله دیگر در مرداد باید انجام شود ،باشند رشددرحال

این کار برای درختان جوان و  ،یورزخاکعلیرغم مشکالت موجود در رابطه با عملیات 

بسیار مفید بوده زیرا رقابت بر سر آب را بین  آبمبتال به کمبود شدید  هاییطمحدر 

 .رساندیمهرز به حداقل  یهاعلفدرخت زیتون و 

فیزیکی خاک تأثیر  هاییژگیوبر روی  یورزخاکعملیات  کهآن منظوربه هرحالبه

باید از انجام شخم در زمانی که خاک خیلی مرطوب یا خیلی خشک  ،منفی باقی نگذارد

خاک  ،گاو رو بودن زمین است که در این وضعیت ،است، اجتناب شود و بهترین حالت

 .خمیر است صورتبهپودری و نه  صورتبهنه 

 
 زمستانه خودرو و موقت –پوشش سبز پاییزه  – ۹5شکل 

 هایباغدر  یژهوبهباید از شخم عمیق  ،با توجه به سطحی بودن سیستم ریشه زیتون

 ۸0تابستان حدود  -عمق شخم در بهار .جوان یا در طی دوره رشد خودداری نمود

 .باید باشد متریسانت ۸5-25و در پاییز  متریسانت
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 یورزخاکادوات  -3-1-3

 ،بهاره بهتر است از تیلر یا دیسک بدون دندانه استفاده کرد یورزخاکبرای انجام 

خصوصاً  .شودیمترجیح داده  داردندانهدیسک  ،مستمر هاییورزخاکبرای  کهیدرحال

هرز  یهاعلفکه  گرددیمموجب  یورزخاکوقتی بارندگی بهاره و به تأخیر افتادن 

 آبباید از دیسک بدون دندانه استفاده کرد تا از تلفات باالی  ،اندکردهرشد بسیار زیادی 

 .ناشی از تبخیر و تشکیل الیه متراکم جلوگیری شود

زیرا موجب  ،)مانند روتیواتور( باید تا حد امکان محدود باشد خردکنندهادوات استفاده از 

امروزه ادواتی مانند  ،حالینباا .شودیمهرز و تشکیل الیه متراکم  یهاعلفگسترش 

در برخی  .کنندیممحدود  شدتبهوجود دارند که این خطر را  هاییتیغهو  هاناخن

 ،شودیملرزاننده استفاده  یواتورکولتاز  ،یورزخاککاهش عمق و دفعات  جهت مناطق

خاک را  یهاکلوخه یشدگپخشرده و کولتیواتور لرزش ک یهادندانهکه  صورتینبد

 .شودیمافزایش داده و از شکستگی قطعات دستگاه در اثر برخورد با سنگ جلوگیری 

 یهاعلفمخلوط شدن خاک و مبارزه با  ،دستگاه بیشتر باشد یهادندانههر چه عرض 

 .است مؤثرترهرز 

یا دیسک استفاده  گاوآهنپاییزه انجام شود از  یورزخاکاگر در نظر است که عملیات 

نوع روتاری آن( و دیسک بدون دندانه جهت زیر خاک کردن  جزبه) گاوآهن .شودیم

جهت جلوگیری از  .گردندمیاما موجب متراکم شدن خاک  شوندیمکودها استفاده 

که عمق شخم از سالی به سال دیگر تغییر کرده و  شودیمتوصیه  ،متراکم شدن خاک

مسیر وسط در بین ردیف  ،باریکسال  ۹-4اشد و هر رطوبت خاک در حد کافی ب

استفاده  ،یک وسیله مناسب دیگر .شخم زده شود مترییسانت 40-50 درختان تا عمق

مناسب بوده و ضمن زیر  یاتپهسفت و اراضی  یهاخاکاز وسایل حفاری است که برای 

 .گرددیمخاک کردن مواد آلی، مانع از تشکیل الیه متراکم 

کوچک استفاده کرد که  یهاگاوآهندیسک بدون دندانه یا توان از یمدر درختان بالغ 

 نمایدیمدارای حسگرهایی باشد که از برخورد ادوات با تنه درخت جلوگیری  است بهتر

به دلیل  هاشاخهو امکان فعالیت بر روی ردیف درختان وجود دارد، حتی در تابستان که 

 حالینبااو کار در زیر تاج درخت با ادوات معمولی مشکل است.  شدهوجود میوه، خم 

بالغ وجود ندارد، اهمیت زیادی  اگر تجهیزات مناسب برای کار در نزدیکی تنه درخت
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هرز شده و  یهاعلفشاخ و برگ درخت مانع از رشد و نمو  اندازییهسانداشته زیرا 

 مت بسیار کمی برای درختانمزاح که در نزدیکی تنه درخت وجود دارند، ییهاعلف

 دارند.

موضعی در اطراف درخت )با استفاده از  یورزخاکاولیه پس از کاشت،  یهاسالدر 

بهتر از اجرای  هایفرددر بین  کشعلفمصرف یا  ینچعلف دستگاهروتیواتور( همراه با 

برای  بزرگ و سنگین آالتینماشدر سطح کل باغ است. در واقع، استفاده از  یورزخاک

در اطراف  هاعلفکامل در سطح باغ موجب آسیب به درختان شده و  یورزخاکانجام 

زیتون که هنوز بسیار سطحی هستند دچار رقابت  هاییشهرتنه درختان باقی مانده و با 

در چند سال  توانیماست که  یپاشمالچ. یک روش جایگزین با شخم موضعی، شوندیم

 د.اول پس از کاشت استفاده شو

 
 موضعی خطر کمتری از شخم کل زمین دارد یورزخاک ،سال اول پس از کاشت نهال چنددر  – ۹6شکل 

 پوشش سبز -3-2

هرز و درختان  یهاعلفرقابت بین  تواندیم ،مدیریت شود یخوببهاگر پوشش سبز 

 .زیتون را کاهش داده و منبعی برای افزایش حاصلخیزی خاک و تنوع زیستی است

 مزایا و معایب پوشش سبز -3-2-1

اما برای هر نوع باغ زیتونی  ،برای محصوالت ارگانیک مناسب است یژهوبهپوشش سبز 

 زیرا: ،نیز مزایایی دارد
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  و مبارزه شیمیایی  یورزخاکپوشش سبز موجب کاهش یا حذف مشکالت مرتبط با

و تعادل و  دادهاکولوژیکی باغ را بهبود  -کشاورزی هاییژگیوهرز شده و  یهاعلفبا 

 .دهدیمرا کاهش  محیطییستزو خطرات سالمتی و  آیدیمثبات بیشتری به دست 

  کهیهنگام یژهوبه ،یابدیمکاهش  یتوجهقابل طوربهخطر رانش زمین و فرسایش 

 .باشد سالهیکاز پوشش سبز از نوع گیاهان علفی  یاعمدهبخش 

  در خاک ییهاکانالگیاهان علفی  یشهر) شودیمموجب افزایش سرعت نفوذ آب 

 درصد ۸5-20حدود  خوردهشخمتشکیل داده و تخلخل خاک در مقایسه با خاک 

 .دهدیمباعث ایجاد منابع آبی شده و سرعت جریان آب را کاهش ( و یابدیمافزایش 

  اما موجب افزایش  دهدیمدر فصل بهار را کاهش  یژهوبهاحتمال غرقابی شدن زمین(

پوشش سبز برای مناطقی که  ،و در نتیجه گرددیمخشکی  یهادورهنیاز آبی در 

 مناسب نیست(. ،محدودیت شدید آبی دارند

  کندیمدر الیه سطحی خاک را فراهم  هایشهرامکان رشد و نمو. 

  را  آالتینماشتورم خاک را افزایش داده و در نتیجه متراکم شدن خاک در اثر تردد

 .سازدیم یرپذامکانو انجام عملیات کشاورزی را حتی در خاک مرطوب  دهدیمکاهش 

  کندیمزیتون در طی برداشت جلوگیری  هاییوهماز کثیف شدن. 

 دهدیم( شده و جمعیت آفات مضر را کاهش موجب افزایش حشرات مفید )شکارگر. 

 زایشی درختان زیتون را افزایش داده و در نتیجه موجب تولید منظم  -تعادل رویشی

 .دهدیمو نیاز به درمان بیماری را کاهش  هایماریبو حساسیت به  گرددیممحصول 

  و تجدید مداوم سیستم  یادوره چینیعلفبه دلیل تجزیه ماده گیاهی حاصل از

-۸/2ساالنه نسبتاً کم است ) اگرچهموجب تولید ماده آلی شده که  ،ریشه پوشش سبز

کیلوگرم  20-25 ،کیلوگرم نیتروژن ۱-۸0 تن در هکتار هوموس همراه با آزادسازی 6/0

اما  ،شودیماول خاک  متریسانتکیلوگرم پتاسیم( و محدود به چند  ۸۹0-۸50 فسفر و

است و موجب افزایش میکروفلور و  خاکبیولوژیکی برای فعالیت مناسب ماده اولیه 

جانداران خاکزی مفید مانند کرم خاکی شده که ساختمان خاک را بهبود بخشیده و 

 .دهدیمسرعت ساخت هوموس را افزایش 

 شودمیدر طی دوره گلدهی پوشش سبز  یژهوبهایی باغ موجب زیب. 

 :شودیمپوشش سبز موجب مشکالتی نیز  ،حالینباا
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  در طی دوره تشکیل میوه و مراحل اولیه رشد  یژهوبه رقابت بر سر آب ،اصلیمشکل

آب را در طی یک سال  متریلیم 200تا  تواندیمدر واقع پوشش سبز  .و نمو میوه است

 ،سبک و فاقد ماده آلی یهاخاکدر نتیجه در مناطق خشک و / یا در  .مصرف کند

 .کشت پوشش سبز نیاز به داشتن آب کافی برای آبیاری است

 پوشش سبز در طی روز دمای باالتر داشته اما در شب  ،در مقایسه با خاک لخت

 .دهدیمدارد و در نتیجه خطر وقوع یخبندان دیررس را افزایش  ترییینپادمای 

  شدهموجب اثر آللوپاتی  ،هاعلفپوشش سبز به دلیل تولید مواد سمی از ریشه برخی 

 .گرددیمدر درختان جوان زیتون باعث توقف رشد و نمو و تولید میوه  یژهوبهکه 

  تأثیری بر  ،پژمردگی هاییماریببر روی  جزبهکه پوشش سبز  رسدینمبه نظر

 .سالمت درختان داشته باشد

 پوشش سبز سازیینهبهالزم برای  هاییاستراتژ -3-2-2

 سبز باشد: شراهنمایی برای انتخاب پوش تواندیممحلی  هاییبارندگ

 در سال و مقداری بارندگی  متریلیم ۲00-۱00 بارندگی ساالنه بیش از کهیدرصورت

پوشش سبز دائمی )در تمام طول  توانیم ،نسبتاً مناسب در تابستان وجود داشته باشد

 .سال( و در سطح کل باغ ایجاد نمود

 متریلیم ۸50در سال بوده و / یا حداقل  متریلیم 600بارندگی تقریباً  کهیدرصورت 

پوشش سبز موضعی )فقط  توانیم ،بارندگی در اردیبهشت تا مرداد وجود داشته باشد

مرتب نسبت به  صورتبهدر بین ردیف درختان( یا در تمام سطح باغ ایجاد نمود اما باید 

 .پوشش سبز اقدام کرد چینیعلف

  پوشش سبز رقابت جدی با  ،در سال متریلیم 600در مناطقی با بارندگی کمتر از

حتی در این  حالینباا .شودینمدرختان زیتون پیدا کرده و بنابراین معموالً توصیه 

کنترل کند.  شدتبههرز را  یهاعلف ،در طی زمستان تواندیمشرایط نیز پوشش سبز 

یوالف(  ،ب محدود داشته و یا گیاهان گرامینه )جودر نتیجه کاشت گیاهانی که مصرف آ

یک ردیف در میان  صورتبه( در بین ردیف درختان یا باقال ،)ماشک ینوزهلگومیا 

 .است یرپذامکان
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 یک ردیف در میان صورتبهپوشش سبز طبیعی  -۹۲شکل 

در آغاز فصل رویش که موجب رقابت بین  یژهوبه ،جهت جلوگیری از وقوع تنش غذایی

جهت  ،در نتیجه .ضروری است یکوددهانجام  ،شودیمدرختان زیتون و پوشش سبز 

کننده بیوماس گیاهی و جهت تأمین کاهش یبتخر هاییکروارگانیسممفعال کردن 

 بهتر است در هنگام تغذیه با نیتروژن حدود ،هایکروارگانیسمم یازموردننیتروژن  موضعی

پوشش  چینیعلفبالفاصله بعد از  (کیلوگرم در هکتار نیتروژن )نیترات آمونیوم 50-40

این مشکل را  یم نیست وو پتاس فسفرقادر به تأمین پوشش سبز  .سبز مصرف گردد

بستگی به )و پتاسه برای دو تا سه سال برطرف نمود  فسفره یکوددهبا  توانیم

ازاء هر  به O2K گرم 500-۸500و  5O2P گرم ۸00-۹00 توانیمحاصلخیزی خاک 

عناصر حاصل از تجزیه بقایای گیاهان علفی در  ،دوره نیازاپس .(نهال زیتون مصرف کرد

همچنین  .دسترس خواهند بود و سپس با تغذیه ساالنه معمول نیز قابل تأمین هستند

اما باید  انجام داد بارکیسال  ۹-4کوددهی را همزمان با انجام شخم در هر  توانیم

شدید به سیستم ریشه  آسیبیک ردیف در میان در باغ انجام شود تا از  صورتبه

 .درختان زیتون جلوگیری گردد

 انواع پوشش سبز -3-2-3

با  ییهاگونه ،کنندیمخودرو رشد  یهاعلف کهیهنگام پوشش سبز خودرو دائمی:

 یهاسالمداوم در  یزنچمنهستند و این کار از طریق  موردتوجهتقاضای آبی کمتر 

با درخت زیتون  یجهنتزیاد دارند و در  یکه رشد ارتفاع ییهاگونهتا  شودیماولیه انجام 

 .مانندیمهای خزنده و با رقابت کمتر باقی حذف شده و گونه ،رقابت بیشتری دارند
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 مدیریت خاک از طریق پوشش سبز خودرو دائمی – ۹۱شکل 

علفی خاص  یهاگونهاین پوشش از طریق پخش بذر  دائمی:کاشت پوشش سبز دست

 .(به ادامه مطلب توجه کنید) گرددیمایجاد  ،که رقابت زیادی با درخت زیتون ندارند

زیرا پوشش سبز  ،گرددیماین پوشش در مناطق خشک ایجاد  پوشش خودرو موقت:

دائمی موجب رقابت شدید بر سر آب شده و بنابراین این نوع پوشش تنها زمانی ایجاد 

 ،یورزخاککه مقدار آب کافی باشد و سپس قبل از فصل خشک و با اجرای  شودیم

 .(مراجعه شود ۹-۹به بخش ) رودیماین نوع پوشش سبز از بین 

در کل سطح باغ و یا فقط در بین ردیف درختان  تواندیمپوشش سبز  ،عالوه بر این

 60-۸20 عرض هیک نوار سبز ب ،ایجاد گردد و در حالت دوم (پوشش موضعی)

 60-۱0و در نتیجه پوشش سبز حدود  ماندیمباقی  درختان یفرد بینو در  متریسانت

 درمیانیک هاییفرد صورتبه تواندیمپوشش موضعی همچنین  .یابدیمکاهش  درصد

مرز با درختان زیتون کاهش یافته و تردد  یهاعلفر این حالت رقابت دایجاد شود و 

 .است ترآسان آالتینماش

پوشش سبز نباید در چند سال اول پس از  ،به دلیل وجود رقابت بر سر آب و مواد مغذی

جوان  یهانهالموجب کاهش رشد  تواندیمزیرا  ،اجرا گردد (سال اول ۹-4)کاشت 

در سطح کل  یکپارچهپوشش سبز  توانیم ،از سال چهارم یا پنجم پس از کاشت .شود

اما معموالً بهتر است که این کار از سال ششم یا  ،باغ و یا پوشش موضعی را اجرا نمود

 .هفتم پس از کاشت انجام شود

نبوده و درختان زیتون پر رشد باشند  محدودکنندهعامل  ،تنها در مناطقی که آب

 صورتبهاولیه پس از کاشت اجرا کرد اما معموالً  یهاسالپوشش سبز را در  توانیم

 .مالچ تبدیل شود بهو بهتر است  (متر 2/۸-5/۸ با عرض)پوشش موضعی 
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 کاشتپوشش سبز دست -3-2-4

کاشت را پوشش سبز دست ،جهت افزایش مزایای پوشش سبز و کاهش اثرات منفی آن

 خاصی از گیاهان انجام داد: یهاگونهبا کاشت بذر  توانیم

 پوشش سبز را ایجاد کنند ،و به شکل یکنواخت سرعتبهکه بتوانند  ییهاگونه. 

 (بر سر آب یژهوبه)هرز رقابت کرده اما با درختان زیتون  یهاعلفکه با  ییهاگونه 

 ،قبل از آغاز بهار کهیطوربهکوتاه بوده  هاآنچرخه رشد و نمو  ،رقابت نکنند و در نتیجه

 .ارتفاع نسبتاً کوتاهی داشته باشند

  داشته باشند اندازییهساتحمل خوبی در برابر لگدمال شدن و. 

  قای آن اطمینان حاصل شودبعمر طوالنی داشته و مقدار کافی بذر تولید کنند تا از. 

 بتواند مقدار زیادی ماده آلی تولید نماید. 

  قابلیت تهیه راحت و ارزان بذر گیاهان وجود داشته باشد و نگهداری آن آسان باشد

 .(دکمتری داشته باش یزنچمناز همه نیاز به  ترمهم)

عالوه بر دشوار  .است یریتیو مداقتصادی  هاییتمحدودکاشت دارای پوشش سبز دست

سال نیاز به  4-6معموالً پس از  ،مناسب و هزینه کاشت آن یهاگونهبودن انتخاب 

آن شروع به  یالالبهخودرو علف هرز در  یهاگونهکاشت مجدد پوشش سبز بوده زیرا 

 هاییژگیومخلوط با یکدیگر که  صورتبهگونه گیاهی  ۹-5بهتر است  .کنندیمرشد 

 .(و دوره استقرار در زمین سرعتبهد )با توجه خاص کاشته شو ،یکدیگر را تکمیل کنند

علفی  یهاگونهکاشت شامل گیاهی برای پوشش سبز دست یهاگونهبهترین  ،یطورکلبه

و تا حد  (6علف جارو ،5پُرگل چچم ،4چمن پوآ ،۹علف بره ،2علف بره قرمز ،۸چچممانند )

در کشت مخلوط از  .باشندیم (۱یونجه زرد ،۲مانند شبدر سفید) ینوزهلگومکمتری ارقام 

که  شودیمترکیبات بسیار مختلفی استفاده کرد اما توصیه  توانیم ،گیاهی یهاگونه

 .از بذور شامل چاودار و علف بره باشد درصدپنجاهحداقل 

                                                           
1. Lolium Perenne 

2. Festuca rubra 
3. Festuca Dvina 

4. Poa pratensis 

5. Lidium multiflorum 

6. Bromus willdenowii 

7. Trifolium repens 

8. Lotus 
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 ۸کاشت از نوع شبدر زیرزمینیمدیریت خاک از طریق پوشش سبز دست – ۹۳شکل 

سطح خاک را پوشانده و کامالً ز جهت کنترل فرسایش کارآمد بوده زیرا بپوشش س

 ،آن در زمین مستقر شده و به دلیل عمر طوالنی و بقایای گیاهی فراوان هاییشهر

 .دکنیممالچ عمل  صورتبه

موجب تقویت خاک از نظر نیتروژن شده و از  ،نبه دلیل تثبیت نیتروژ ینوزهلگومگیاهان 

پوشش سبز نباید  ،حالینباا .باشندیمیک پوشش سبز خودکفا  ،نظر نیاز به نیتروژن

کمی در برابر لگدمال شدن داشته و طول عمر  مقاومتباشد زیرا  ینوزهلگوماز نوع  فقط

رقابت کرده و بقایای گیاهی آن  زیادی داشته و با درخت زیتون بر سر آبنسبتاً 

 یالالبهی خودرو در هاعلفبذور و یا  ،در واقع با گذشت سال .ماندگاری کمی دارد

مختلفی از بذور پوشش سبز  یهامخلوط ،بازار در .کنندیمرشد  ینوزهلگومگیاهان 

هوایی و نیازهای وشرایط آب بر اساس هاگونهوجود دارد اما بهتر است انتخاب نوع 

 .توسط خود باغدار تهیه گردد ،در باال ذکرشده

کاشت بذر پوشش سبز بهتر است در اوایل شهریور انجام شود زیرا آب کافی در خاک در 

 .وجود ندارد سالهیکهرز  یهاعلفرقابت با  ،وهعالبهدسترس بوده و 

 بذرکار هایینماشپاش یا دست صورتبهو  شدهآماده هایینزمکاشت بذر باید بر روی 

پاش کشت کرد زیرا دست صورتبهبهتر است بذر را  داریبشدر اراضی  .انجام شود

موجب جریان  تواندیمکوچک در خاک شده که  یهاکانالباعث ایجاد  آالتینماش

 .فرسایش گردد ،یافتن آب باران و در نتیجه
                                                           
1. Trifolium Subterraneum 
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استفاده از غلتک  .کاشته شوند (عمق متریسانت ۸-2حدود ) عمقکمبذرها باید کامالً 

تا زمانی که  ازآنپسپس از کاشت مفید بوده زیرا باعث چسبیدن بذر به خاک شده و 

به همین دلیل  وارد باغ شد و آالتینماشنباید با  ،در زمین مستقر نشده یخوببهبذر 

 .بهتر است کاشت بذر در اواخر تابستان انجام شود

موجب  (متریسانت ۸5-20حفظ ارتفاع گیاه تا )مرتب  ینیچعلف ،در چند سال اول

 .شودیمهرز  یهاعلفبهتر بذور و کاهش آلودگی پوشش سبز با  یزنپنجه

انجام شود تا تکثیر پوشش سبز چینی باید پس از تشکیل بذر در صورت امکان علف

 صورت گیرد.

 یازموردنو ادوات  ینیچعلفتناوب  -3-2-5

چینی مرتب علف طوربهبهتر است که  ،اولیه پس از اجرای پوشش سبز یهاسالدر 

 ینیچعلفانجام شود تا رشد و نمو آن کم شده و رویش خزنده پیدا کند زیرا عدم 

 .گرددیمو ایجاد رقابت با درخت زیتون  هاآنموجب رشد زیاد 

کنترل رقابت بر سر آب و مواد  منظوربه ،پوشش سبز در زمین مستقر شد کهیهنگام

در  ینیچعلفاولین مرحله  .ضروری است ینیچعلفبار  2-4اجرای  ،مغذی با درختان

تا یک الیه  .شودیمانجام  ،معموالً آب کافی در دسترس است کهیهنگامو  ماهینفرورد

باید زمانی انجام شود که ارتفاع پوشش  ینیچعلفمالچ مناسب تولید گردد. سایر مراحل 

 .رسیده باشد متریسانت ۸5-25سبز به 

 
 پوشش سبز بالغ -40شکل 

 .انجام شود یرماهتو مرحله سوم در  خردادماهمرحله دوم باید در  ینیچعلف یطورکلبه

را قبل  ینیچعلفیک مرحله  توانیم ،برداشت میوه آالتینماشبرای تسهیل در حرکت 

 .از آغاز عملیات برداشت انجام داد
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 چینعلفساده و یا دستگاه  چینعلفبا یک دستگاه  توانیمرا  ینیچعلفعملیات 

دستگاه  .گرددیمچرخشی انجام داد که دستگاه نوع دوم باعث خرد شدن بقایای علف 

 ،به خاک نشده آسیباز سطح زمین فاصله داشته و باعث  متریسانتچند  چینعلف

 ییهاآن ،چرخشی چینعلف یهادستگاهدر بین  .است تریعسرقدرت کمی نیاز دارد و 

را بهتر حذف کرده و این کار  هاعلف ،خمیده و مجهز به باالبر هستند هاییغهتکه دارای 

 متریسانت 5-6با فاصله  ینیچعلف .دهندیمحتی تا نزدیکی تنه درختان زیتون انجام  را

در  .مجدد پوشش سبز کاهش نیابد یزنجوانهتا قدرت  شودیماز سطح زمین انجام 

برش باید چند  هاییغهت ،خرد شود هاعلفحتی زمانی که در نظر است تا بقایای  ،نتیجه

د و این روشی است که از متراکم شدن خاک از زمین فاصله داشته باش متریسانت

استفاده از نوع  ،میانه بین انجام شخم و ایجاد پوشش سبز حلراهیک  .کندیموگیری جل

 یآرام بهاز خاک را بهم زده و  متریسانت 2-۹است که  چینعلف یهادستگاهخاصی از 

 .دهدیمرا کاهش  ینیچعلفپوشش سبز را از زمین جدا کرده و در نتیجه تعداد دفعات 

 .گرددیماین روش باعث کاهش مزایای استفاده از پوشش سبز  حالینباا

با انجام یک شخم سبک و کاشت  توانیم ،اگر پوشش سبز در برخی نقاط از بین رفت

پوشش سبز  دیدهنسبت به ترمیم نقاط آسیب ،مناسب با شرایط محیطی یهاگونهبذر با 

انجام داد تا در طی  (درمیانیک)متناوب  هاییفرددر  توانیمرا  ینیچعلف .اقدام کرد

 .پناهگاه و محل تغذیه برای حشرات مفید باشد ،فصل گلدهی پوشش سبز

 
 کاشت موقتپوشش سبز دست – 4۸شکل 

و باقیمانده  شوندیم ینیچعلف ،بین درختان در مرحله اول یفرددر عمل نیمی از 

رشد و  ،در مرحله اول شدهیدهبر یهاعلفکه  شوندیم ینیچعلفتنها زمانی  هایفرد

یک منبع  عنوانبهبدین ترتیب عملکرد پوشش سبز  .گلدهی نسبتاً خوبی داشته باشند
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ارتفاع پوشش سبز خیلی زیاد  ،حالیندرعبالقوه مفید برای جانداران حفظ شده و 

 یپاشسم هرگونهقبل از  ،همچنین اگر پوشش سبز در مرحله گلدهی باشد .شودینم

 ینیچعلفاجرای  ،دیررس هاییخبنداندر طی دوره  .صورت گیرد ینیچعلفباید 

 .ضروری است

در مقایسه با دفن  ،در سطح خاک باقی بماند ینیچعلفاگر بقایای گیاهی ناشی از 

اگر بقایای گیاهی خرد  یطورکلبه .شودیمدیرتر پوسیده  (کود سبز)کردن در زیر خاک 

 ،و در طی زمستان باریکسال  ۹-4بهتر است که هر  .گردندیمتجزیه  تریعسر ،شوند

 .سطح پوشش سبز خراش داده شود تا فرآیند تجزیه بقایای گیاهی تسریع گردد

 داریبشکنترل مکانیکی پوشش سبز در اراضی  کهیهنگام یژهوبهدر برخی موارد و 

در این  .عمل نماید مؤثریک روش جایگزین  عنوانبه تواندیمچرای دام  ،مشکل است

 قدکوتاهباید استفاده کرد که  یینژادهاترجیحاً از )گوسفند گزینه مناسبی است  ،حالت

 ،باشند زیرا گوسفند از برگ زیتون تغذیه کرده و در غیر این صورت باید با انجام هرس

 .مرغ و خرگوش استفاده کرد ،از اسب توانیمهمچنین و  (را از زمین فاصله داد هاشاخه

ایجاد  ،تعیین گردد تا از تخریب سطح زمین دقتبهتعداد دام و طیور در هر هکتار باید 

میزان علف در اثر چرای دام  کهیهنگام .تراکم در خاک و خطر فرسایش جلوگیری گردد

 اقدام ،باید نسبت به تغذیه تکمیلی دام اقدام کرد زیرا در صورت گرسنگی ،کاهش یافت

 .کنندیمزیتون  درخت یهابرگبه خوردن 

 
 مدیریت پوشش سبز با استفاده از گوسفند و اسب -42شکل 

 باشدیممدیریت خاک  هاییستمسامکان تغییر در استفاده از  ،یک نکته مهم

با )را بدون مشکل خاصی تبدیل به پوشش سبز نمود  یورزخاکبتوان روش  کهیطوربه

تبدیل مدیریت خاک از  ،از سوی دیگر .(در باال ذکرشده هاییاستراتژدر نظر گرفتن 

باید با احتیاط انجام شود و انجام شخم باید بسیار سطحی  یورزخاکپوشش سبز به 

عمق شخم اضافه  یجتدربهبعد  یهاسالو سپس در  (متریسانتبا عمق چند )باشد 
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در زیتون است که قبالً  هاییشهراین کار به دلیل جلوگیری از تنش وارده به  .شودیم

 .اندکردهسطحی خاک رشد  هاییهال

 یپاشمالچ -3-2-6

سال اول پس از  ۹-4آن را در  توانیمیک روش مدیریت خاک است که  یپاشمالچ

فضای بین ردیف درختان را شخم زده و یا  .کاشت زیتون و در پای درختان اجرا نمود

با توجه به هزینه پایین مواد پالستیکی و ماندگاری خوب  .کنندیمپوشش سبز را اجرا 

مالچ پالستیکی را در باغ  توانیم ،و امکان پهن کردن آن در پای درخت (سال 4-۹)

 .کندیمبقایای پالستیک در محیط ایجاد مشکل  حالینباا .اجرا نمود

 مزایای استفاده از مالچ عبارتند از:

  تبخیر آب را کاهش داده و دمای خاک را  ،هرز شده یهاعلفمالچ مانع از رشد و نمو

دارای مالچ موجب ایجاد شرایط دمایی  هاییطمحفعالی شدید میکروبی در  .بردیمباال 

 ،و در نتیجه دهدیمو رطوبتی مطلوب شده و فرآیند آبشویی مواد مغذی را کاهش 

مدیریت خاک افزایش  یهاروشقابلیت دسترسی به عناصر غذایی در مقایسه با سایر 

 .یابدیم

  به  آسیبخطر  ،یورزخاکهرز در پای درختان از طریق  یهاعلفاز بین بردن

مثبت  یرتأثو شده جوان را دارد و استفاده از مالچ باعث از بین رفتن این خطر  یهانهال

 .بر روی تخلخل خاک دارد

 شودیمموجب رشد و نمو ریشه زیتون حتی در الیه سطحی خاک  یپاشمالچ. 

  در باال موجب رشد بیشتر درختان جوان زیتون و تسریع  ذکرشدهتمامی اثرات مثبت

 .گرددیمدر باردهی 

 معایب استفاده از مالچ عبارتند از:

 و مصرف آن است تولیدهزینه باالی  ،مشکل عمده در ارتباط با مالچ. 

  در زیر گیاهان تازه  توانندیماستفاده از مالچ موجب تکثیر جوندگان در باغ شده که

 .شده نقب زده و باعث خسارت به ریشه و طوقه گیاهان شوندکاشته

  رشد و نمو کرده و  توانندیمهرز  یهاعلف ،بر روی مالچ ییهاشکافدر صورت ایجاد

 .حذف دستی را تحمیل نمایند هایینههز

 زیبایی ندارد اندازچشم ،بصری ازنظر. 
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 مدیریت مکانیکی پوشش سبز – 4۹شکل 

 :باشدیمعملیات تولید مالچ به شرح زیر 

نوارهای  صورتبهقبل از کاشت نهال و  ،در پای درختان زیتون تواندیماجرای مالچ 

 60-۸00 و به ضخامت (استات یا غیره وینیلیپل ،اتیلنیپلاز جنس )پالستیکی نازک 

این نوارهای پالستیکی باید دارای  .باشد متریسانت ۸00-۸60 میکرون و عرض

باشد تا بتوانند  متریسانت 50هر  هاسوراخو فاصله  متریسانت 5/0-۸ به قطر ییهاسوراخ

مخصوص برای  یهادستگاهنوارهای پالستیکی را با  .آب باران را از خود عبور دهند

 .کنندیمکوچک در باغ پهن  هایباغدستی برای  صورتبهدرختان متوسط تا بزرگ و یا 

همزمان  .شودیمدر زیر خاک دفن  متریسانت ۱-۸0 نوار پالستیکی تا عمق یهاکناره

در زیر پالستیک قرار گرفته  یاقطرهآبیاری  یهالوله ،با پهن کردن نوارهای پالستیکی

 .را انجام داد یاریکودآب ،از طریق آن توانیمکه 

 زمستانه -بز موقتی پاییزهسپوشش  -3-3

این نوع پوشش در پاییز و زمستان ایجاد شده و سپس در بهار و از طریق شخم از بین 

زمستان شده یعنی زمانی  -این نوع پوشش باعث حفاظت از زمین در طی پاییز .رودیم

که بارندگی فراوان و امکان فرسایش زیاد است و موجب جلوگیری از رقابت بر سر آب 

 .گرددیم

در طی برداشت و  آالتینماشپوشش سبز موقتی باعث تسهیل حرکت  ،عالوه بر این

اما در مقایسه با پوشش سبز دائمی  ،نمایدیمهرس شده و خاک را غنی از ماده آلی 

زمستانه  -پوشش سبز پاییزه ،خشک هاییطمحدر  یژهوبه .ت بسیار کمتری دارداثرا



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  6۱

در  هرحالبه .گرددیمزیرا موجب کاهش تشکیل ذخایر آبی در خاک  ،شودینمتوصیه 

انجام  ینیچعلفیک بار  ،باشد ازحدیشبطی زمستان اگر رشد رویشی پوشش سبز 

 .شودیم

 
 زمستانه -پوشش سبز موقتی پاییزه -44شکل 

و گیاهان  یزنپنجهپوشش سبز در مرحله  کهیهنگاماوایل بهار و  -در اواخر زمستان

باید زمین شخم زده شده تا پوشش سبز حذف و  ،کردند یدهشکوفهشروع به  ینوزهلگوم

ا بقایای هرس خرد و دفن را همراه ب هاعلف توانیم ،قبل از این کار .به زیر خاک برود

این کار نباید به تأخیر بیفتد و یا موجب افزایش مصرف آب و مواد مغذی گردد  .نمود

وژن در خاک زیرا مواد گیاهی با خاک مخلوط شده و در ابتدا موجب پدیده تثبیت نیتر

تقریباً یک ماه  .خطرناک باشد تواندیمدوره گلدهی زیتون گردد شده و اگر همزمان با 

 .کنندیمشروع به آزاد شدن  مواد مغذی ،پس از دفن پوشش سبز

رشد رویشی  کهیهنگام یژهوبه ی از خطر ناشی از تثبیت موقتی ازت وجهت جلوگیر

در  نیتروژنه از کودهای درصدسه  باید حدود ،نباشد ینوزهلگومهمزمان با گیاهان  هاعلف

 .هنگام دفن پوشش سبز مصرف گردد
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 یورزخاکراهنمای عملیات  – 45شکل 
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 تغذیه –فصل چهارم 

 بالدونی یانالوس ،دینی فرانسیسکا ،رچمین هان ،یلوکا رگن ،یتیپرو یموپر

اولیه  یهاسالدر طی  .شودیمشیمیایی یا آلی انجام  هایکودتغذیه گیاهی از طریق 

د حاصلخیزی کافی را تغذیه موجب رشد سریع درخت شده و سپس بای ،پس از کاشت

کیفیت مناسب و ثابت  ،تولید زیاد ،یتا از فعالیت متعادل رویش در خاک حفظ کرد

 .اطمینان حاصل گردد هایماریبمحیطی و آفات و  یهاتنشمحصول و مقاومت در برابر 

 نوع تغذیه -4-1

 تغذیه جهت تربیت درخت-4-1-1

نیتروژن یک عنصر اصلی برای رشد  ،اندیدهنرسبرای درختان جوان که هنوز به تولید 

باید از  ،که از نظر فسفر و پتاسیم ضعیف هستند ییهاخاکدر  ،حالینباا .درخت است

کودهای فسفر و پتاسه نیز استفاده کرد و باید این نکته را در نظر گرفت که این عناصر 

تغذیه یک  .برای رشد ریشه و مقاومت درخت در برابر کمبودهای غذایی ضروری هستند

 .تشکیل میوه در درخت زیتون را تسریع کند تواندیممتعادل و خوب 

در نزدیکی تنه درخت باید  یکوددهکودها باید در اطراف تاج درخت پخش شوند اما از 

باید دو تا سه بار  (اسفند -بهمن)قبل از آغاز رشد رویشی بهاره  .خودداری نمود

 ،50به ترتیب  چهارسالهبرای درختان یک تا با نیتروژن انجام شود و مقدار آن  یکودده

 شودیمتوصیه  ،در مناطق سردسیر .گرم به ازاء هر اصله نهال است 200و  ۸50 ،۸00

منجر  تواندیماز مصرف نیتروژن خودداری نمود زیرا نیتروژن زیاد  خردادماهکه بعد از 

 یهاتنشبه رشد رویشی شده و بافت گیاه را آبدار و ترد کرده و در نتیجه نسبت به 

زمانی  ،جلوگیری از خسارات سنگین سرمازدگی منظوربهدر واقع  .است ترحساسدمایی 

با سرمای زمستان روبرو شوند که فعالیت رویشی متوقف شده باشد و  توانندیمدرختان 

تغذیه  ،از سوی دیگر در مناطق با زمستان معتدل .ی چوبی گردندبه اندازه کاف هاشاخه

 .شود تریطوالندر پاییز انجام داد تا فصل رشد  توانیمبا نیتروژن را 

اوره از کودهای نیتریکی یا آمونیومی  یجابه توانیم ،اولیه پس از کاشت یهاسالدر 

در خاک پخش نشوند  یخوببهاگر  لیاستفاده کرد زیرا غلظت نیتروژن باالیی داشته و

کود و یا تماس مستقیم کود با پوست  یهاکلوخهمثالً پخش نامتعادل و تشکیل )

 .منجر به سوختگی گیاه گردد تواندیم (درختان جوان
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 پخش موضعی کود دامی – 46شکل 

و پتاسه استفاده کرد و مقدار آن از  هاز کودهای فسفر توانیمدر صورت لزوم همچنین 

و  5O2P گرم 50و  ۹5 ،25 ،۸5سال اول تا چهارم پس از کاشت و به ازاء هر نهال شامل 

 یهاسالدر  .(نتایج تجزیه خاک بر اساس) باشدیم O2Kگرم  ۸50و  ۸00 ،50 ،۹0نیز 

خاکی که قبل از کاشت کوددهی شده  یهاهیالریشه درخت زیتون به  کهیهنگامبعد و 

 بارکیسال  2-۹هر  توانیمتغذیه با فسفر و پتاسیم را  ،رسدیم (کوددهی پایه)است 

 .انجام داد

در اطراف درخت پخش کرد و باید از  هرسالهکود دامی و  صورتبه توانیممواد آلی را 

کیلوگرم به ازاء هر درخت از  5-۸0کود دامی با تنه درخت خودداری شود و از  تماس

کیلوگرم در سال پنجم پس از کاشت  ۹0-40به  جیتدربه ،سال دوم پس از کاشت

قبل از زمستان در )کند رها(  رهشآهستهاستفاده از کود دامی یا کودهای  .رسدیم

حریک رشد رویشی همزمان با کاهش مناطق سردسیر باید با دقت صورت گیرد زیرا ت

 توانیماز سوی دیگر  .باعث حساسیت بیشتر درخت به سرما گردد تواندیم ،شدید دما

نباید در پای درخت  ،جلوگیری از رقابت منظوربهاز کود سبز نیز استفاده کرد اما 

 .استفاده شود

 تغذیه جهت تولید میوه در درخت -4-1-2

م طول دوره رویشی درخت پتاسیم و فسفر خاک در تما قابلیت دسترسی به نیتروژن،

، نیاز به نیتروژن از بهار تا اوایل مراحل رشد و نمو میوه و نیز حالنیباا ضروری است.

تا پاییز  بیشتر است. همچنین (از اواخر تیر تا اواخر مرداد)مرحله سخت شدن هسته 



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  ۲2

درخت و جهت حمایت از رشد برای رشد و نمو متعادل میوه و تشکل ذخایر غذایی در 

 رویشی سال آینده، وجود نیتروژن ضروری است.

تجزیه خاک، تجزیه برگ، محاسبه مواد  بر اساس توانیمنیاز غذایی یک باغ زیتون را 

 .برآورد نموداز زمین و یا مشاهدات بصری  شدهخارجغذایی 

در خاک، بایستی موجود  شدهجذبتجزیه خاک با استفاده از مقدار مواد آلی و مغذی 

از خاک باید چند ماه پس از آخرین مرحله  یریگنمونهتکرار شود.  بارکیسال  ۹-5هر 

 دستورالعمل بر اساسباید  یریگنمونهتغذیه انجام شود. دستورالعمل فنی و زمان 

 آزمایشگاه خاک باشد.

 
 راهنمای تغذیه جهت تربیت درخت – 4۲شکل 

 یاهیتغذیک ارزیابی از وضعیت  تواندیمتجزیه برگ و بررسی مواد مغذی موجود در آن 

گیاه را فراهم کرده و در نتیجه نیاز واقعی درخت زیتون به عناصر مغذی موجود در 

 ،تجزیه برگ یک روش مفید برای مشخص کردن کمبود منیزیم .تعیین کند را خاک

 هرسالهتجزیه برگ باید  .سدیم و کلر است بودشیبنیتروژن و بور و نیز  ،پتاسیم ،منگنز

 ژهیوبهکه فقط در موارد خاص  شودیمنسبتاً باالی آن باعث  یهانهیهزانجام شود اما 
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از برگ باید شامل  یریگنمونه .در هنگام عدم تعادل مواد مغذی این کار انجام شود

دوره ) شوندیمدر مراحل خاصی از درخت جدا  هکبرگ بالغ و سالم باشد  صدکیحدود 

و برای هر یک از این  (بلوغ میوه ،سخت شدن هسته ،شروع گلدهی ،رکود زمستانه

باید از قسمت  هابرگ .رجوع نمود هاآنمراحل الزم است که به جدول مقادیر نسبی 

در بخش بیرونی تاج و از چهار طرف درخت تهیه شود و  قرارگرفته یهاشاخهمیانی 

بدیهی است  .(حدود ده شاخه از هر درخت) .کنندیمبرای این کار ده درخت را انتخاب 

 ،نین مختلف درختانس ،وجود ارقام مختلف)که اگر شرایط در باغ زیتون متعادل نیست 

برای هر یک از  هابرگبایستی نمونه  ،(متفاوت کاشت و غیره یهاروشنوع خاک، 

 .جداگانه تهیه شود صورتبه ،همگن درختان یهابلوک

 
 راهنمای تغذیه جهت تولید میوه در درخت -4۱شکل 

با  ،که از قبل شودیمتوصیه  ،وجود دارد یریگنمونهمختلفی برای  یهاروش کهییازآنجا

کارایی این روش بستگی  .هماهنگی گردد ،دهدیمآزمایشگاهی که کار تجزیه را انجام 

 یهاباغبه قابلیت دسترسی به جداول مرجع جهت تشخیص کمبود عناصر دارد که از 

شرایط  ،سن درخت ،زیتون در مراحل عالی از نظر رویشی و زایشی و با توجه به نوع رقم

 ،در واقع محدودیت اصلی در این روش .دیآیمخاک و غیره به دست  ،آب و هوایی
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جهت محاسبه مواد مغذی  .خاص برای منطقه تحت بررسی استفقدان مقادیر 

ناشی از برداشت میوه و هرس  شدهخارجمقدار عناصر غذایی  توانیم ،از باغ شدهخارج

در  شدهتیتثبو مقدار عناصر غذایی  (اگر بقایای هرس در باغ باقی مانده باشند)درخت 

عناصر  ،عالوه بر این .برآورد نمودرا  (هاشهیر ،اصلی یهاشاخه)اصلی درخت  یهااندام

یز باید در نظر گرفته تثبیت در خاک و تصعید ن ،خارج از دسترس به دلیل آبشویی

 شدهخارجمقدار عناصر  ،جهت تخمین مقدار عناصر جهت استقرار مجدد در زمین .شوند

و  کنندیمضرب  ن در هکتار را در یک ضریب اصالحیناشی از هر صد کیلوگرم زیتو

و مقادیر ناشی از معدنی شدن  (تثبیت و غیره ،رواناب)همچنین مقادیر ناشی از تلفات 

رسوب و تثبیت نیتروژن اتمسفری در نظر  ،(عناصر معدنی یآزادسازتجزیه و )آلی  ماده

 .شوندیمگرفته 

بر روی  بودشیبمشاهده بصری قدرت رویشی درختان و وجود احتمالی عالئم کمبود یا 

 یاهیتغذمفید برای ارزیابی وضعیت  یهاروشیکی دیگر از  هاوهیمو  هاسرشاخه ،هابرگ

عالئم  کهیهنگاماین روش ارزان و سریع بوده و  .جهت تغذیه است یزیربرنامهگیاهان و 

روش مشاهده بصری  حالنیباا .است صیتشخقابل ،آغاز شده باشد بودشیبکمبود / 

زیرا کمبود عناصر مختلف و  ،گاهی اوقات موجب خطا در تفسیر نتایج شود تواندیم

 .عالئم مشابه داشته باشند توانندیمغذایی ی غیرهاتنش

مقدار مواد مغذی سالیانه برای درختان بالغ  ،با بافت و حاصلخیزی متوسط یهاخاکدر 

در حدود چهار تن در پتانسیل تولید میوه برای اصله در هکتار و  250زیتون با تراکم 

 ۲0-۸20 کیلوگرم فسفر و 20-۹0 ،کیلوگرم نیتروژن ۳0-۸50 از توانیم ،هکتار

 تواندیمیک باغدار زیتون  ،این اعداد بر اساس .کیلوگرم پتاسیم در هکتار استفاده نمود

پتانسیل حداکثر تولید در شرایط آب  بر اساسبرای باغ را  یازموردنمقدار عناصر غذایی 

زیتون موجود در همان  هایباغتولید  بر اساسهمچنین )و هوایی و روش کاشت خاص 

آبیاری و  ،نوع رقم ،زایشی عالی و با توجه به سن درخت -منطقه با وضعیت رویشی

که بدیهی است  .تعیین کند (با توجه به فسفر و پتاسیم)و نیز نتایج آزمون خاک  (غیره

به سمت افزایش مقدار مواد  توانیم ،هرچقدر پتانسیل تولید باغ زیتون بیشتر باشد

سپس مقادیر کودهای  .اگر خاک فاقد عناصر مغذی باشد یژهوبه ،مغذی حرکت کرد

 یهاسالو در طی  یجتدربهزایشی درختان باید  –رویشی  یهاواکنش بر اساسمصرفی 
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جهت رسیدن به تولید کافی  شدهگرفتهو با توجه به مقادیر در نظر  گرددآینده تعدیل 

تشکیل تعداد زیادی )ایجاد رشد رویشی مجدد کافی  ،در شرایط خاص و همزمان با آن

است تا از  (کو بدون تعداد خیلی زیادی شاخه نر متریسانت 20-60 ه به طولسرشاخ

 .آینده اطمینان حاصل گردد یهاسالتولید کافی در 

 عناصر مغذی -4-2

یا ماکرو  پرمصرفنیاز به عناصر  بر اساسجذب عناصر مغذی توسط سیستم ریشه و 

ریزمغذی یا یا  مصرفکمو عناصر  (منیزیم و گوگرد ،کلسیم ،پتاسیم ،فسفر ،نیتروژن)

 .گیردیمصورت  (مولیبدن و کلر ،یرو ،مس ،بور ،منگنز ،آهن)میکرو 

 یا ماکرو عبارتند از: پرمصرفعناصر  -

 ( نیتروژنNاین عنصر موجب تحریک رشد سرشاخه :)، تنه و ریشه و رشد و  ،شاخه

تغذیه صحیح و تشکیل  ،مصرف نشود باعث القای گل ازحدیشبشده و اگر  هایوهمنمو 

کمبود نیتروژن موجب محدود شدن رشد به دلیل کاهش قدرت رویشی  .شودیممیوه 

 ،متریسانت ۸0-20 کمتر از هاسرشاخهطول  عالئم کمبود آن شاملگردد و میدرخت 

تغییر رنگ برگ به سبز کمرنگ در ، هابرگکوچک شدن  ،یآورسالتشدید افت تولید، 

البته در مورد کمبود سایر عناصر نیز رخ  )که بدون عالئم سوختگی بوده وتمام درخت 

 یهاگلتعداد  ، افزایشگل یهاجوانهتمایز کاهش  ،ریزش زودهنگام میوه(، دهدیم

نیتروژن باعث رشد رویشی زیاد درخت  بودیشب .باشدمیاندازه میوه  و کاهش ناقص

گلدهی و تشکیل میوه کاهش  ،یابدیمرک افزایش ی نهاشاخهشده و در نتیجه تعداد 

 یژهوبه) هایماریبخشکی و آفات و  ،یافته و متعاقباً تولید افت کرده و حساسیت به سرما

میزان جذب پتاسیم کاهش پیدا کرده و در نتیجه  ،افزایش یافته (شپشک سیاه زیتون

 .یابدیمرسیدگی میوه به تأخیر افتاده و سفتی گوشت میوه کاهش 

 ( فسفرPفسفر موجب تحریک در تشکیل گل :)، رشد  ،رسیدگی میوه ،تشکیل میوه

کمبود فسفر  .گرددیم هابافترشد و نمو سیستم ریشه و چوبی شدن  ،هاسرشاخه

 هایماریبموجب کاهش فعالیت رویشی و زایشی و افزایش حساسیت به حمله آفات و 

که حالت کلروزه  درآمدهکوچک شده و به رنگ سبز مایل به بنفش  هابرگ .گرددیم

و این حالت از نوک برگ شده و پیری برگ خصوصاً  گرددیمداشته و در ادامه نکروزه 

اثرات کمبود فسفر چندان مشهود نیست  ،حالینباا .شودیمقدیمی دیده  یهابرگدر 
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 کهآنمگر  ،گرددیمزیرا نیاز به فسفر معموالً از طریق موجودی طبیعی در خاک تأمین 

 ،شودیماسیدی یا آهکی باشند که در این حالت جذب فسفر دچار مشکل  هاخاک

اگر مقدار ماده آلی خاک کم بوده و یا حالت غرقابی وجود داشته و یا خاک  یژهوبه

 .گرددیمآهن و بور  ،کلسیم ،فسفر موجب کاهش جذب پتاسیم بودیشب .دباش عمقکم

 ( پتاسیمKاین عنصر موجب تحریک در تشکیل گل و سنتز روغن :)،  تجمع ذخایر

خشکی و  ،چوبی شدن بافت و ایجاد مقاومت در برابر تغییرات دمایی ،غذایی در درخت

کمبود آن موجب کاهش مقاومت در برابر سرما و  ،شده و متعاقباً هایماریبآفات و 

عالئم کمبود ابتدا  .شودیمکاهش گلدهی و افت اندازه میوه و مقدار روغن  ،برخی آفات

یده شده که همراه با تغییر رنگ جوان د یهابرگو سپس در  ترمسن یهابرگدر 

 هابرگنکروزه در بخش انتهایی و لبه  یهالکهپهنک برگ از سمت نوک برگ بوده و 

ریزش  ،ظاهر شده که به سمت فضای بین رگبرگ حرکت کرده و در موارد کمبود شدید

کوتاه  هایانگرهمحالت نکروزه پیدا کرده و فاصله  هاسرشاخهنوک  .دهدیمبرگ رخ 

 هاخاکپتاسیم به مقدار کافی در  معموالًکمبود پتاسیم معموالً رایج نیست و  .شودیم

اسیدی یا رسی و  ،عمقکم ،شنی یهاخاککمبود آن در  حالینباا .وجود دارد

پتاسیم موجب مشکالتی در جذب  بودیشب .شودیمبا زهکشی ضعیف دیده  یهاخاک

 .گرددیممنیزیم و بور 

 ( منیزیمMg :)این عنصر باعث تحریک فتوسنتز شده و اثر مثبتی بر روی تولید دارد. 

پایینی  یهابرگشروع از نوک و یا از حاشیه ) هابرگکمبود آن موجب کلروزه شدن 

رگبرگ مرکزی سبز  کهیدرحال ،در برگ شده راهراهو نیز نوارهای  (سرشاخه در پاییز

رأسی باقی  یهابرگریزش کنند و فقط  نکروزه شده و ممکن است هابرگ .ماندیمباقی 

 صورتبهنیاز به منیزیم متوسط بوده و معموالً  .(دارند ر مانندپَظاهر  هاجوانه) مانندیم

شنی یا اسیدی و یا به  یهاخاککمبود آن در  ،حالینباا .وجود دارد هاخاکطبیعی در 

منیزیم بسیار نادر بوده اما در  بودیشب .دهدیمکلسیم و پتاسیم رخ  بودیشبدلیل 

 .بر روی جذب پتاسیم تأثیر بگذارد تواندیمصورت وقوع 

 ( کلسیمCa این عنصر باعث افزایش مقاومت مکانیکی :)چوبی شدن هابافت ،

. کمبود کلسیم موجب گرددیم هاتنشو مقاومت در برابر  هایوهم، استحکام هاسرشاخه

رخ  ندرتبهکاهش در رشد و نمو سیستم ریشه و تولید میوه شده و اگرچه کمبود 
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کلسیم  بودیشب. دهدیماسیدی و یا فاقد ماده آلی رخ  یهاخاکاما معموالً در  دهدیم

 .شودیمموجب عدم جذب آهن، منیزیم و بور 

 

 :عبارتند ازیا میکرو مغذی یا ریز مصرفکمعناصر  -

 ( بورB این عنصر موجب تحریک القای گل در :)تغذیه مناسب ،گل یهاجوانه، 

کمبود بور موجب کاهش  .گرددیمتشکیل میوه و کاهش ریزش میوه در تابستان 

عالوه بر  .شودیمکاهش تولید میوه و افت سنتز روغن  ،کاهش تشکیل میوه ،گلدهی

 هایانگرهمفاصله  ،رخ دهد تواندیمنیز  هایوهمتغییر شکل و سوختگی بخش رأسی  ،این

 ،یابدافزایش میکوتاه  یهاسرشاخهرأسی کاهش یافته و در نهایت تعداد  یهاجوانهدر 

که سپس ریزش )انتهایی دچار زردی و سوختگی در نوک و حاشیه شده  یهابرگ

عالئم  .دهدیمریزش میوه رخ  ،در طی تابستان .شوندیمکوتاه  هایشهرو  (کنندیم

خاک شنی یا خاک با مقدار ماده آلی  ،۲بیش از  pHبا  یهاخاکدر  تواندیمکمبود بور 

 .کم دیده شود

 ( آهنFe این عنصر موجب تحریک فعالیت فتوسنتزی :)تواندیمکمبود آن  .شودیم 

وقوع  ،رأسی یهابرگعالئم مشابه با بور داشته باشد که اغلب موجب کوچک شدن 

 زودهنگامو ریزش  (مچاله شدن نوک برگ)تغییر شکل برگ  ،رأسی یهابرگزردی در 

سوختگی نوک سرشاخه و  ،هاجوانههمچنین کمبود آهن موجب ریزش  .شودیمبرگ 

 .شوندیم زردرنگ هایوهمخیلی کوتاه شده و  هاییانگرهماولیه همراه با  یهاجوانهظهور 

 کهیهنگامفعال و یا شرایط غرقابی  آهکسنگبا مقدار زیادی  یهاخاککمبود آهن در 

بیش بور آهن معموالً  .شودیمدیده  ،خاک قلیایی باشد pHمقدار ماده آلی کم بوده و یا 

 .کندینممشکلی ایجاد 
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بهتر است کودها  ،اصله در هکتار 200با تراکم کمتر از  هایباغجوان و یا  هایباغدر 

تاج درخت مصرف شود و  اندازیهسانوار در حاشیه  صورتبهفقط در اطراف درخت و 

 درصد 50اگر تاج درخت بیش از  .دقت گردد که در نزدیکی تنه درخت استفاده نشود

 تواندیمکوددهی باید در سطح کل باغ زیتون انجام شود که  ،سطح کل باغ را بپوشاند

اگر قابلیت دسترسی به مواد آلی  .ار به عرض حدود یک متر باشدحفر یک نو صورتبه



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  ۲۱

در سطح کل باغ مصرف شود در اطراف تاج  کهآن یجابهبهتر است  ،محدود باشد

 .درخت ریخته شده و همواره از ریختن کود دامی در نزدیک تنه درخت خودداری شود

که  ییهاکلوخهمتعادل و یکنواخت بوده و از تشکیل  صورتبهباید پخش کود  هرحالبه

 .جلوگیری کرد ،شودیمبه ریشه  آسیبموجب 

 
 روش نادرست پخش کود -4۳شکل 

 روش صحیح مصرف تعدادی از کودها به شرح زیر است:

  از منابع زیر تأمین کرد: توانیمنیتروژن: نیتروژن را 

ی ثبوده و واکنش خن درصد( 46)نیتروژن  باالید ارزان و دارای مقدار اوره: این کو -

 .دارد و با گذشت زمان تأثیر آن سریع و نسبتاً پایدار است

 سرعتبهنیتروژن باید  کهیهنگام کودهای نیتراته: دارای اثر سریعی بوده و در نتیجه -

در مناطق سردسیر که فرآیند  یژهوبهمناسب بوده مثالً در بهار و  ،برای گیاه تأمین گردد

یکی از  .اما این نوع کودها به آبشویی بسیار حساس هستند ،کاسیون آهسته استفینیتری

است که برای  (نیتروژن درصد ۸5حاوی )نیترات کلسیم  ،نیتراتهکودهای  ترینرایج

 .باشدیماسیدی مناسب  یهاخاک

از چند هفته تا )هستند  ترییطوالنکودهای آمونیومی: این نوع کودها دارای تأثیر  -

نیتروژن و  درصد 20-2۸کود سولفات آمونیوم دارای  .(چند ماه بسته به دمای محیط

 .قلیایی است یهاخاکمناسب 

و  درصد 26-۹۹مقدار نیتروژن آن  وحد واسط  یژگیوکود نیترات آمونیوم دارای  -

بخشی از نیترات آمونیوم تبدیل به آمونیاک شده که از طریق  .قلیایی است خاکمناسب 
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کودهای اوره یا آمونیومی و یا آبیاری یا  عمقکمدفن سطحی و  .رودیمتصعید از دست 

 .(2جدول )تلفات ناشی از تصعید را کاهش دهد  تواندیم هاآنبارندگی پس از مصرف 

که  صورتینبد .شده باشدتقسیط صورتبهتغذیه با نیتروژن در مناطق خشک باید 

بهمن تا اواسط )رویشی  دقبل از شروع رشیاز درست موردناز کل میزان کود  دوسوم

و قبل از گلدهی زیتون  (اردیبهشت)باقیمانده پس از یک تا دو ماه  سومیکاسفند( و 

باقیمانده مصرف نشده و یا مقدار آن  سومیک ،در صورت گلدهی ضعیف)مصرف شود 

باقیمانده  سومیک درهرصورتو  (تا از رشد رویشی زیاد جلوگیری گردد یابدیمکاهش 

کود نیتروژنه برای رسیدن به  ،در واقع .بهاره استفاده شود هاییبارندگباید تا انتهای 

کرده و در غیر این صورت در  نفوذدرخت باید توسط بارندگی به داخل خاک  هاییشهر

. اگر احتمال رسدیمهرز  یهاعلفو عمدتاً به مصرف  سطحی خاک باقی مانده هاییهال

در  یازموردنبهتر است که کل نیتروژن  ،عدم بارندگی یا عدم امکان آبیاری وجود دارد

 یپاشمحلولهرگونه کمبودهای بعدی را با  ،شروع رشد رویشی استفاده شده و در نهایت

کود نیتروژنه بهتر از تقسیط  یامرحلهتقسیط سه  .کنندیمشاخ و برگ برطرف 

 گیردیمبهاره صورت  هاییبارندگاست که از شروع رشد رویشی تا انتهای  یادومرحله

پخش  هایینههزتا تلفات کود نیتروژنه کاهش یابد اما باعث افزایش  شودیمو موجب 

بوده و خطر سرمای زمستانه  تریطوالندر مناطق معتدل که فصل رشد  .گرددیمکود 

و در اواخر  یپاشمحلول صورتبهاز کود نیتروژنه را  سومیک توانیم ،جود نداردو

تا موجب  (اگر آب کافی برای آبیاری وجود ندارد)اوایل پاییز مصرف نمود  -تابستان

نیتروژن در درخت شده که برای رشد رویشی و گلدهی در سال بعد  سازییرهذخ

 .مناسب است

  :کافی در  اندازهبهتجزیه خاک نشان دهد که فسفر و پتاسیم  وقتیفسفر و پتاسیم

ضروری نبوده  (فسفره خصوصبهو )و پتاسه  مصرف کودهای فسفره ،خاک وجود دارد

زیرا فقط در حالت کمبود این عناصر است که درخت زیتون پاسخ مثبت به مصرف این 

کمبود فسفر و پتاسیم  ،سبک یهاخاکتقریباً در تمامی  یطورکلبه .دهدیمکودها 

 .وجود دارد

باشد که  ییدرجابرای ارزیابی مقدار عناصر غذایی باید  یموردبررسضخامت خاک 

 ،با توجه به این ضخامت و برای هر هکتار .گیردیمریشه صورت  نموبیشتری رشد و 
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که باید کوددهی شود معادل  (مترمکعبتن در هر  ۹/۸با وزن مخصوص )توده خاکی 

 است با:
 مربعمتر 91111× متر  0/1×  9/9 مترمکعبتن در  = 6011تن 

 دسترسی به فسفر و پتاسیم: (یک گرم در هر تن خاک) امپییپبرای افزایش یک 
 یک گرم در هر تن خاک×  6011تن در هکتار  = 6011هکتار در از هر یک از عناصر گرم 

 جذبقابلاگر تجزیه یک خاک مخلوط با بافت متوسط نشان دهد که فسفر  ،بنابراین

 برسد: امپییپ ۹0 به مثالً است و باید امپییپ ۸5معادل با 
 (امپییپ 91 – امپییپ 90)×  0/6کیلوگرم در هکتار  = 0/17کیلوگرم در هکتار 

 

 یآرامبهفسفر و پتاسیم  ،(رسی خاک)با بافت متوسط یا کمی سنگین  خاکمعموالً در 

 متریسانتو پتاسیم چند  متریلیمفسفر فقط چند  ،در هر سال) روندیمبه اعماق خاک 

ساده یعنی  حلراهبا یک  توانیمو تغذیه با فسفر و پتاسیم را  (کنندیمدر خاک حرکت 

باشد  (متریسانت ۸5-20)با شخم پاییزه انجام داد که این شخم باید نسبتاً عمیق همراه 

همچنین در این  .در بهار زمین را شخم زد توانیم ،شودینماگر شخم پاییزه انجام  و

در  .از کودهای فسفره و پتاسه استفاده نمود باریکسال  2-4هر  توانیم هاخاکنوع 

که تغذیه با  شودیمتوصیه  ،سبک و برای جلوگیری از تلفات ناشی از آبشویی یهاخاک

 .و همراه با مصرف کودهای نیتروژنه صورت گیرد هرسالهفسفر و پتاسیم 

تاسه پکودهای فسفره و  ،در سطح باغ وجود دارد و پوشش سبز کاملاگر خاک سنگین 

پاییزه باعث تسهیل نفوذ کودها از پوشش  یبارندگزیرا  ،را باید در پاییز مصرف نمود

یک  .کنندیمتعیین گیاهان پوشش سبز عمق انتقال کودها را  یشهرسبز شده و سپس 

 هاییفردو در  باریکسال  ۹-4همراه با دیسک زدن زمین هر  یکودده ،روش دیگر

 .است استفادهقابلسبک با پوشش سبز نیز  یهاخاکمتناوب باغ است و این مورد برای 

و  درصد ۸۱-2۸آن  5O2Pکه مقدار )پرفسفات ساده سوکود  ،در بین کودهای فسفره

 (باشدیمتأثیر کرده و حاوی گوگرد نیز  سرعتبهقلیایی است و  یهاخاکمناسب برای 

 یهاخاکو مناسب برای  درصد 42-50آن  5O2Pکه مقدار )تریپل  سوپرفسفاتو نیز 

 .باشندیم کودهای فسفره نیترجیرااز  (قلیایی است و اثر سریع دارد

 آن O2Kکه مقدار )کودها شامل سولفات پتاسیم  نیترجیرا ،در بین کودهای پتاسه

و نیترات  (باشدیمقلیایی مناسب و حاوی گوگرد نیز  یهاخاکو برای  درصد 50حدود 
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است و اثر خنثی  نیتروژن درصد ۸۹و حاوی  درصد 44-46آن  O2K که مقدار)پتاسیم 

و ارزان  درصد 50-62آن  O2Kکه مقدار )کود کلرید پتاسیم  کهیدرحال ،هستند (دارد

سبک و همراه با آبیاری زیاد استفاده  یهاخاکفقط باید در  (است و اثر خنثی دارد

 .(2جدول )موجب شوری شدید در خاک گردد  دتوانیمزیرا در غیر این صورت  ،شود

  با  تواندیم ،دهدیمقلیایی و سبک رخ  یهاخاکبور: کمبود بور که گاهی اوقات در

به ازاء هر درخت برطرف گردد که بهتر  (بوراکس)گرم بورات سدیم  200-۹00 مصرف

 توانیمهمچنین  .است در اواخر زمستان در سطح زمین پخش و با خاک مخلوط گردد

در  .نمود یپاشمحلولاقدام به  ،بوراکس و یک ماه قبل از گلدهی درصد 5/0با محلول 

 .رودیماز بین  سرعتبهعالئم کمبود بور  ،اثر کوددهی

 بار  ۸-2 یزنجوانهکه در هنگام  شودیمتوصیه  ،منیزیم: برای رفع کمبود منیزیم

 .صورت گیرد (درصد ۸-5/۸ به غلظت)با سولفات منیزیم  یپاشمحلول

  فعال در خاک و  آهکسنگآهن: کمبود آهن معموالً به دلیل مقدار زیادpH  باالی

با  ،با مصرف سالیانه و در طی حداکثر رشد رویشی درختان توانیمخاک بوده که 

 .برطرف گردد یپاشمحلولو یا از طریق  (یاریکودآب)در خاک  هاکالتاستفاده از 

 .گرددیمدرخت زیتون کمتر دچار کمبود آهن  حالنیباا

  الزم است از مقدار زیادی  ،اسیدی و در صورت کمبود کلسیم یهاخاککلسیم: در

زیرا  ،در هنگام مصرف کلسیم باید دقت نمود .یا کلسیم استفاده نمود آهکسنگ

 .برسد بودشیباز حالت کمبود به حالت  یراحتبه تواندیم

 مانند نیتروژن نوع کودها حاوی ترکیبی از عناصر : این(کودهای ترکیبی )کمپلکس، 

قبل از شروع رشد رویشی مصرف  یکوتاهاین نوع کودها مدت  .فسفر و پتاسیم است

در واقع  .ضروری است که کوددهی نیتروژنه بعدی نیز انجام شود یطورکلبهو  شودیم

عدم امکان تمایز در دوره پخش  ،استفاده از کودهای ترکیبیدر هنگام یکی از ایرادات 

همچنین باید در نظر داشت که کودهای ترکیبی و از جمله  .انواع عناصر غذایی است

حاوی عناصر به نسبت  ،زیتون وجود دارند هایباغویژه برای  صورتبهکه  ییهاآن

باید همواره با سایر کودهای ساده یا  ،برای درخت زیتون نبوده و در نتیجه ازیموردن

 .ترکیبی مصرف شوند تا تعادل در بین عناصر مختلف برقرار گردد
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  انواعی از کودها وجود  ،ترکیبی: در بین کودهای )کند رها( رهشآهستهکودهای

( و حاوی کودهای CRF) ۸کنندیمعناصر خود را آزاد  شدهکنترل صورتبهدارند که 

و در  شدهواکس و غیره پوشانده  ،شیمیایی گرانوله هستند که با موادی مانند رزین

و دوره اثرگذاری  ابدییمو تلفات ناشی از آبشویی کاهش دارند  یپایینحاللیت  ،نتیجه

 .(بر روی لیبل درج شده است هاآناثرگذاری  دوره) رسدیمطوالنی بوده و به چند ماه 

اما  شودیممصرف این نوع کودها موجب کاهش تعداد و مقدار مصرف عناصر  باآنکه

از ایرادات این نوع  ،هزینه باال و مشکالتی در امر تعیین دوره و وسعت اثرگذاری واقعی

کودهای  نیترجیرااز بین  .وده زیرا تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داردکودها ب

فسفر و پتاسیم  ،نسبت نیتروژن) 2به کود با نام تجاری اوسموکوت توانیم رهشآهسته

فسفر و پتاسیم  ،با نسبت نیتروژن) ۹وتریکوت( و کود ن۸5-۸2-۸2یا  ۸۱-۸۸-۸0آن 

 .اشاره نمود (۸0-۸0-۸6

 مقدار عناصر موجود در انواع مختلف کودها – 2جدول 

 درصد عناصر نوع کود

 نیتروژنه

 46 اوره

 20-2۸ سولفات آمونیوم

 26-2۲ نیترات آمونیوم

 ۸5-۸6 نیترات کلسیم

 فسفره
 ۸۳-2۸ ساده سوپرفسفات

 46-4۱ تریپل سوپرفسفات

 4۱-52 سولفات پتاسیم پتاسه

 کودهای ترکیبی
 ۸2-۸2-۸۲+2+۸5 4نیتروفوسکا بلو

 ۸2-۱-۱+۹+ 2/0 5گروو وویاول

 ماده آلی -4-4

 ۸-5/۸متراکم با سرعت  یهاخاکو در  درصد 2-۹سبک با سرعت  خاکماده آلی در 

که از کود دامی  گرددیمهمواره توصیه  ،در صورت امکان .شودیمدر سال معدنی  درصد

که اگر کود  (استفاده شود )ادرار و مدفوع جانوران همراه با ضایعاتی مانند کاه و کلش

                                                           
1. controlled – release fertilizer (CRF) 

2. Osmocote 
3. Nutricote 

4.Nitrophoska Blu 

5. Olive grove 
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هوموس در هر تن  یلوگرمک ۸60تا  60)جزو بهترین مواد آلی است  ،دامی پوسیده باشد

 طوربه .(کود دامی وجود داشته که بستگی به مقدار آب و درجه پوسیدگی کود دارد

کیلوگرم  5کیلوگرم فسفر و  5/2 ،کیلوگرم نیتروژن 4تن کود دامی حاوی هر  ،متوسط

تن کود دامی در هر هکتار  ۹0-60مقدار  ،باریکسال  2-4هر  توانیم .پتاسیم است

 .انجام شود باریکهر چهار سال  تواندیممرطوب  یوهواآباستفاده نمود و این کار در 

بارگیری  هایینههزمتأسفانه استفاده از کود دامی دارای مشکالتی از قبیل تأمین کود و 

و نیز احتیاج به تجهیزات مناسب جهت پخش  یازموردنبه دلیل مقدار باالی  ونقلحملو 

 .آن در باغ دارد

 
 با مواد آلی یکودده -50شکل 

کیلوگرم پتاسیم  ۸5کیلوگرم فسفر و  ۸5 ،کیلوگرم نیتروژن ۸5کود مرغی حاوی حدود 

تن  4) ییتنهابهو یا  (تن در هکتار 2-۹)همراه با کود دامی  تواندیمدر هر تن است که 

بهتر است با  ،شودیممصرف  ییتنهابهکود مرغی  کهیدرصورت .مصرف شود (در هکتار

 .ذرت و یا کود سبز مخلوط شودساقه بقایای کاه و کلش و 

 .هوموس پایداری تولید کند تواندینم ،که بدون ضایعات باشد هادامادرار 

از سایر انواع مواد آلی و ترجیحاً  توانیم ،امکان تهیه کود دامی وجود ندارد کهیهنگام

استفاده کرد که عبارتند از کود سبز  ،که با هزینه کم در داخل باغ وجود دارند ییهاآن

لوگرم کی ۹00-۲00)هرس  خردشدهیا بقایای  (ارکیلوگرم هوموس در هکت ۱00-۲00)

کیلوگرم هوموس به ازاء هر  ۸۹-۸4)کمپوست تازه تفاله زیتون  ،(هوموس در هکتار

ماده  درصد ۹-۸5حاوی )زیتون  یکشروغنضایعات حاصل از  ،(کیلوگرم تفاله زیتون

پتاسیم  یژهوبهفسفر و  ،که مقدار قابل قبولی نیتروژن یکشروغنآلی بسته به روش 
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هر  توانیمو / یا کمپوست با کیفیت مطلوب که این مواد آلی را  دامی ضایعاتو  (دارد

 (تن در هکتار ۸0به میزان  هرسالهو یا )تن در هکتار  20-40 به میزان باریکسال  4-2

 .(۹جدول )مصرف نمود 
 (وزن به درصد)ترکیب انواع مختلف کودهای دامی  – ۹جدول 

 کود گوسفندی کود اسبی ککود خو کود گاوی ترکیب

 ۹0-40 25-40 ۸5-۹5 20-40 ماده خشک

 5/0-۲/0 4/0-۲/0 4/0-۲/0 ۹/0-6/0 نیتروژن

 4/0-۸/0 ۹/0-۸/0 ۹/0-2/0 5/0-2/0 (5O2P)فسفر 

 ۸-4/0 6/۸-6/0 ۱/0-5/0 5/۸-5/0 (O2K)پتاسیم 

 ۹/0-۸/0 ۹/0-2/0 4/0-2/0 4/0-۹/0 (MgOمنیزیم )

 کود سبز -4-4-1

 ،شبدر سه برگ ،لوپین ،لوبیا)با سیستم ریشه سطحی  ییهاگونه ،برای تولید کود سبز

 گونهجهت انتخاب  .زمستان بهتر است -با چرخه زندگی پاییز (جو ،یوالف ،ماشک

باید هزینه خرید بذر و سازگاری آن با شرایط آب و هوایی منطقه در نظر  ،موردنظر

انتخاب گردند که در منطقه  ییهاگونهبهتر است  ،گرفته شود که برای این منظور

در باشد،  ینوزهلگومکود سبز فقط از نوع گیاهان  اگر .وجود داشته باشند وفوربه موردنظر

را تولید  نهنگام گلدهی باید با شخم به زیر خاک رفته تا بتوانند منبع خوبی از نیتروژ

و زمان آزادسازی نیتروژن خیلی سریع  (کیلوگرم نیتروژن در هکتار ۸50-200تا )کنند 

از نیتروژن در طی دوره رشد رویشی و پس از دفن کود سبز  درصد 50حدود )باشد 

 .(است استفادهقابل

 
 کود سبز عنوانبه ینوزهلگومگیاهان خانواده  – 5۸شکل 
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جوان زیتون که هنوز وارد مرحله تولید کامل خود  هایباغاین نوع کود سبز برای 

گیاهان  .رشد کنند سرعتبهمفید بوده زیرا به نیتروژن کافی نیاز دارند تا  ،اندنشده

فسفر را در اختیار  یتوجهقابلمقادیر  توانندیممانند کلزا  (Crucifer)خانواده کلم 

که در )مال شدن لگداگر به کود سبز با مقاومت باال در مقابل  .درخت زیتون قرار دهند

با  (بیوماس) تودهیستزو یا نیاز به  نیاز است (است یرناپذاجتنابزمان برداشت و هرس 

و این اثرات تا دوره رشد میوه زیتون ادامه  (باثباتماده آلی )است  مدتیطوالناثرات 

کود سبز کشت گردند  عنوانبهو علفی  ینوزهلگومباید مخلوطی از گیاهان  ،داشته باشد

که اندکی پس از گلدهی باید شخم زده  (یا شبدر همراه با یوالف و یا جو مانند ماشک)

کود سبز زودتر از موعد موجب قابلیت دسترسی  ینیچعلف ،یطورکلبه .و دفن گردند

موجب تولید بیشتر ماده آلی پایدار  ینیچعلفبیشتر به مواد مغذی شده و تأخیر در 

 .گرددیم

پاییزه  یهابارشزمین و اولین  یسازآمادهاید پس از برا جهت تولید کود سبز پاشی بذر

بهاره شخم زده و دفن  یهابارشفروردین و قبل از پایان  -انجام داد و سپس در اسفند

انجام دیسک شده که باید توسط  هاآنخرد کردن کود سبز موجب تسهیل در دفن  .کرد

کود سبز را خرد کرد و در این  ،دیسکمتقاطع با  صورتبه دو باربهتر است که )شود 

بهتر عمل  خردکن هایینماشکه نسبت به  (نیازی به دستگاه چاپر نیست ،حالت

اجرا  ،در زمینی که پوشش سبز دائمی دارد تواندینمبدیهی است که کود سبز  .کندیم

ماده آلی خوبی در باغ تولید کرد  توانیم یادوره ینیچعلفبا انجام  ،حالینباا .گردد

کیلوگرم هوموس  ۹00حدود )کیلوگرم هوموس در هکتار است  600-۸500 که حدود

 .در هکتار در پوشش سبز موقتی(

 پوشش سبز ینیچعلفبقایای هرس و  -4-4-2

تن در هکتار بوده و هر تن باعث آزادسازی  2-5که حدود )تهیه بقایای هرس در اثر 

کیلوگرم منیزیم  ۸کیلوگرم پتاسیم و  4 ،کیلوگرم فسفر 5/0 ،نیتروژن کیلوگرم 4حدود 

مواد چوبی رسیده  کنندهیهتجز هاییکروارگانیسمممقداری نیتروژن به مصرف  ،(شودیم

یا  (مانند لوبیا یا ماشک) ینوزهلگوم گیاهانبقایای هرس را با کود سبز و  توانیمو 

کیلوگرم  ۸0حدود )تأمین نماید  یراحتبها ر دسترسقابلکوددهی خاصی که نیتروژن 

 (کیلوگرم نیتروژن در هکتار ۹0متوسط مقدار  طوربهنیتروژن در هر تن بقایای هرس و 
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و به شکل آلی در خاک  یجتدربهاین نیتروژن سپس  .با یکدیگر مخلوط نمود

 .است یدسترسقابل

 زیتون یکشروغنمحصوالت جانبی حاصل از  -4-4-3

نیاز به وضع  (تفاله و پساب) یکشروغن یهاکارخانهبرای استفاده از محصوالت جانبی 

 .را مشخص کند هاآنو چگونگی استفاده از  قبولقابلمقررات خاصی است تا محدوده 

 .دامی نیاز به مقررات خاصی است یهاکشتارگاههمچنین برای استفاده از ضایعات 

 یتهیه و تغذیه با ماده آل -4-4-4

مقدار مواد مغذی که به خاک اضافه  ،شودیمهرچه قدر که ماده آلی به خاک افزوده 

 .از مقدار کودهای شیمیایی کاسته شود ،را باید برآورد نمود تا به تناسب آن کندیم

از پوشش سبز عمدتاً توسط خودش  آزادشدهباید در نظر داشت که عناصر همچنین 

علفی  یهاگونهدر بین  وفوربه ینوزهلگومدر مواردی که گیاهان  جزبه ،شودیممصرف 

حاوی گیاهان کود سبز  .خاک را از نظر نیتروژن غنی نمایند توانندیموجود دارند و 

 .کندیممقداری ازت تولید  ینوزهلگوم

 کنندهاصالحدر رابطه با مقدار مواد مغذی حاصل از معدنی شدن کود سبز یا سایر مواد 

باید در نظر داشت که ساالنه فقط بخشی از آن در دسترس درخت زیتون قرار  ،خاک

 باریکو اگر هر دو سال  درصد 65از کود سبز استفاده شود مقدار  هرسالهاگر ) گیردیم

از کود سبز استفاده  باریکو اگر هر سه سال  درصد ۹0از کود سبز استفاده شود مقدار 

برای مثال  .(گیردیماختیار درخت زیتون قرار  از عناصر در درصد 20شود مقدار 

 ۲کیلوگرم فسفر و  5/2 ،کیلوگرم نیتروژن 5/4کود سبز به ازاء هر تن حاوی  کهییازآنجا

 6/۸ ،کیلوگرم نیتروژن ۳/2مقدار با کاشت هر ساله کود سبز  ،استکیلوگرم پتاسیم 

و اگر کود  گیردیمکیلوگرم پتاسیم در اختیار درخت زیتون قرار  6/4کیلوگرم فسفر و 

کیلوگرم فسفر و  5/0 ،کیلوگرم نیتروژن ۳/0شود مقدار  کاشته باریکسبز هر سه سال 

 .گرددیمکیلوگرم پتاسیم برای درخت زیتون فراهم  4/۸

در  یژهوبه ،زیر خاک دفن گردد ماده آلی باید در ،در مورد پوشش سبز دائمی جزبه

 یخوببهماده آلی )مناطقی که میزان بارندگی اندک است و این کار در زمستان 

 .شودیمپس از برداشت میوه زیتون و قبل از شخم پاییزه انجام  ،(کمپوست نشده باشد

و پتاسه را همزمان با کاشت بذور  کودهای فسفره توانیم ،در هنگام استفاده از کود سبز
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اگر ماده آلی  ،استفاده نمود و یا در روشی دیگر (پاییزه یهابارشپس از اولین )کود سبز 

از  و همزمان با دفن بقایای گیاهی ینیچعلفپس از  ،کمپوست شده باشد یخوببه

در حالت و پتاسه  استفاده از کودهای فسفره .شودیمو پتاسه استفاده  کودهای فسفره

و حاوی مقدار  5/۲بیشتر از  pHبا  یهاخاکبرای دسترسی به فسفر در  تواندیمدوم 

قابلیت  ،مفید باشد زیرا در این وضعیت و بدون وجود ماده آلی آهکسنگزیادی 

 .شودیمدسترسی به فسفر مشکل 

 یاریکودآب -4-5

تغذیه خاک  ،هستند (موضعی) یاقطرهزیتون که مجهز به سیستم آبیاری  هایباغدر 

انجام شود که شامل تأمین عناصر  یاریکودآبکامل یا جزئی توسط  طوربه تواندیم

 دارای چندین مزیت است: یاریکودآب .غذایی از طریق آب آبیاری است

مستمر استفاده شود و  طوربهتا مواد مغذی در مقادیر اندک و تقریباً  دهدیمامکان  -

و باعث محدود شدن  گرددیممداوم نیازهای درختان تأمین  طوربهو  سرعتبه ،بنابراین

کودهای بسیار متحرک جلوگیری کرده  ازحدیشبکودها شده و از نفوذ  ۸مصرف لوکس

همچنین از وقوع پدیده  .گرددیمو مانع از تثبیت کودهایی مانند فسفر و پتاسیم 

 .شودیمآنتاگونیسم یا ناهمسازی در بین عناصر مختلف جلوگیری 

ارتباط بین اثربخشی تغذیه با بارندگی را قطع کرده و از کوبیده شدن خاک به دلیل  -

 .کندیمکودپاش و افراد جلوگیری  هایینماشتردد 

 شده هاچکانقطرهمتمرکز در زیر  هاییشهرموجب جایگذاری مواد مغذی در نزدیکی  -

زیرا تلفات ناشی از آبشویی و تصعید ) دهدرا افزایش میو بازدهی در مصرف کودها 

 .کمتر شود درصد 25-۹0 دتوانیممقدار عناصر مصرفی  ،در نتیجه .(یابدیمکاهش 

مانند کمبودهایی که ناشی  ،گرددیمموجب رفع سریع کمبودهای ناگهانی  یاریکودآب -

و هنگامی  گرددیمایجاد  کنندهیبتخر هاییکروارگانیسممتثبیت مواد مغذی توسط از 

مرتب مقادیری از ماده آلی با نسبت کربن به نیتروژن باال در خاک  طوربهکه  دهدیمرخ 

 .(هرس خردشدهمانند بقایای ) شودیممخلوط 

تغذیه  توانیمزیرا  کندیمپخش کود را کاهش داده و عملیات تغذیه را تسهیل  ینههز -

 .مزایای اقتصادی و مدیریتی دارد ،اتوماتیک انجام داد و در نتیجه طوربهرا 

                                                           
1. luxury 
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تجهیزات الزم برای تزریق  افزودن)افزایش هزینه سیستم آبیاری  ،یاریکودآبایراد اصلی 

 .و نیاز به نگهداری مداوم دارد (فیلترینگ یستمسکودها در خطوط آبیاری و 

توصیه  ،از خاک است ییهابخشمحدود به  یاریکودآبتغذیه با روش  کهینابا توجه به 

که این روش بالفاصله پس از کاشت نهال زیتون استفاده شود تا به سیستم  شودیم

 شودینمتوصیه  ،به همین دلیل .ریشه اجازه دهد تا با این نوع روش تغذیه سازگار شود

 .را به روش چالکود تغییر داد یاریکودآبناگهانی روش  طوربهکه 

 درصد 50حدود  یاریکودآباز طریق  .بیشتر باشد درصد سه غلظت مواد مغذی نباید از

 با درصد 20-25 تا تشکیل میوه ودر طی دوره رشد رویشی  یمسفسفر و پتا ،از نیتروژن

 .شوندیماولین مرحله رشد میوه و باقیمانده کودها نیز تا رسیدگی میوه استفاده 

 یاریکودآبکودهای مناسب برای  -4-5-1

که به دلیل قیمت پایین و  باشدیماوره  ،یاریکودآبکود نیتروژنه در روش  ترینیجرا

باعث تولید رسوب شده که باعث  تواندیمنیترات کلسیم  .حاللیت باالی آن است

مخلوط شود و  فرهاگر با کودهای فس خصوصبه ،گرددیممشکالتی در سیستم آبیاری 

 .باشد ۲آب آبیاری بیش از  pH کهیهنگامیا 

فسفات یا  آمونیومید ،مونوآمونیوم فسفات ،از اسید فسفریک توانیمبرای تأمین فسفر 

باید به خاطر داشت که اگر آب آبیاری حاوی مقادیر  .مایع استفاده کرد یهافرمول

 آمونیومیدت و فسفا یوممونوآموندر اثر استفاده از  ،باالیی از کلسیم یا منیزیم است

فسفات وجود دارد و در نتیجه مشکالتی از نظر  حلیرقابلغفسفات خطر تشکیل رسوب 

مصرف اسید فسفریک موجب  .دهدیمرخ  هاچکانقطرهو  یافلکهگرفتگی شیرهای 

 آمونیومیدفسفات و  یوممونوآمونکودهای  .گرددیم هالولهآب و تمیز شدن  pHکاهش 

تروژن نیز اما حاوی نی ،فسفات حاللیت کمتری نسبت به اسید فسفریک داشته

از نیترات پتاسیم استفاده کرد که حاوی نیتروژن  توانیمبرای تأمین پتاسیم  .باشندیم

زیرا سولفات  شوندیمسولفات پتاسیم و کلرید پتاسیم کمتر استفاده  .باشدیمنیز 

پتاسیم حاللیت کمتری نسبت به نیترات پتاسیم داشته و کلرید پتاسیم نیز حاوی کلر 

کودهای گرانوله فسفره و  .مشکالتی برای درختان زیتون ایجاد کند ندتوایمبوده که 

برای رفع کمبودهای  .شوندیمپتاسه باعث ایجاد رسوب در آب غنی از کلسیم و منیزیم 
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از فرم کالت  توانیم (بور و مولیبدن ،منگنز ،روی ،آهن ،مس) یزمغذیراحتمالی عناصر 

 .یا سولفات این عناصر استفاده کرد

 یپاشمحلول -4-6

ساعت  24-4۱ جذب عناصر ظرف .مواد مغذی را جذب کنند توانندیمزیتون  یهابرگ

در ساعات اولیه پس از تیمار درختان اتفاق افتاده و بیشترین جذب از  خصوصبهو 

 تواندیمهمراه با تغذیه خاکی  یپاشمحلول .شودیمطریق سطح زیرین برگ انجام 

 دارای مزایایی باشد:

 حلراهو در نتیجه  کندیمتأثیر بسیار سریعی داشته و مستقل از رطوبت خاک عمل  -

 .سریعی برای رفع کمبودهای ناگهانی است

سخت  ،تشکیل میوه ،قبل از گلدهی)امکان انجام کوددهی هدفمند در مراحل بحرانی  -

 .کندیمرا فراهم  (شدن هسته و غیره

 .دهدیمکاهش  دوسومرا تا  یازموردنمقدار کودهای  -

 یپاشمحلولدر هر مرحله از  توانندیمبا توجه به مقادیر نسبتاً کم مواد مغذی که 

معموالً توصیه  ،هابرگاستفاده شوند و همچنین ظرفیت جذب محدود از طریق 

 تنها در ،در نهایت .جایگزین تغذیه از طریق خاک گردد یپاشمحلولکه  شودینم

را جایگزین  یپاشمحلول توانیم ،زیتونی که پتانسیل تولیدی باالیی نداشته هایباغ

بوده اما هزینه اجرای آن زیاد  یپاشمحلولبار  4-5تغذیه از طریق خاک کرد که نیاز به 

 .است

برای تهیه  ،ساده که بسیار ارزان هستند یهانمکاز  توانیم ،یپاشمحلولبرای انجام 

تجاری را خریداری نمود که حاوی چندین عنصر  یهامحلولیا محلول استفاده کرد و 

در  هابرگمحلول غذایی از  کهیهنگام .را رقیق نمود هاآندلخواه  طوربهو  باشندیم

را متوقف کرده و به سراغ درخت بعدی  یپاشمحلولعملیات  ،حال چکه کردن است

 .روندیم

همزمان نمود و قبل  یپاشسمرا با عملیات  یپاشمحلول توانیم هاینههزجهت کاهش 

از انجام عملیات باید مطمئن شد که مشکالت عدم سازگاری بین محلول غذایی و سم 

این اطالعات معموالً بر روی لیبل محصوالت درج شده )مصرفی وجود نداشته باشد 

 .(است
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 یپاشمحلولکودهای مناسب برای  -4-6-1

 .جابجا و متابولیزه گردد ،جذب تواندیمکود اوره بسیار سریع  ،در بین کودهای نیتروژنه

دیم و حتی با قابلیت  هایباغدر  یژهوبه تواندیماوره  درصد ۸-4با محلول  یپاشمحلول

دسترسی اندک به آب موجود در خاک مفید باشد و در طی دوره بحرانی سخت شدن 

و در هنگام وقوع کمبودهای  هادورهبرای سایر  تواندیم یپاشمحلول .هسته انجام گردد

برای مثال در هنگام رقابت بین پوشش سبز با درخت زیتون و یا در  .مفید باشد ،موقتی

بیشتر از نیمی از نیتروژن  ،در طی یک روز توانندیم هابرگخشک  یهاتابستانطی 

 .مصرفی را جذب نمایند

 پایین،حاوی پتاسیم  یهاخاکر و یا در خشک و یا پس از یک سال پربا یوهواآبدر 

با  یپاشمحلول .مفید باشد تواندیم درصد ۸-۹با نیترات پتاسیم به غلظت  یپاشمحلول

 ،در برخی موارد .است مؤثر ندرتبه (فسفات یوممونوآموناسید فسفریک یا )فسفر 

 .ممکن است مناسب باشد درصد ۸-2 با مونوفسفات پتاسیم با غلظت یپاشمحلول

 درصد ۸-۹ با استفاده از محلول سولفات منیزیم به غلظت توانیمکمبود منیزیم را 

 .برطرف نمود

به )برای بور  خصوصبه .بسیار مفید است هایزمغذیربرای رفع کمبودهای  یپاشمحلول

بعد از  ،که باید در اوایل اردیبهشت و سپس (میزان یک گرم در لیتر کود بوراکس

 .تا زمان تشکیل میوه انجام شود باریکهفته  2-۹گلدهی هر 

 یپاشمحلولبه محلول غذایی باعث افزایش اثربخشی  کنندهمرطوبافزودن مواد 

 .گرددیم

 تغذیه به روش تلفیقی -4-7

از نظر زمان مصرف کود و حداکثر  هایییتمحدود ،در روش کشت تلفیقی یطورکلبه

ه عناصر غذایی اصلی و نیز حداکثر مقدار نیتروژن معدنی که مقدار مصرف سالیان

 .وجود دارد (تقسیط نیتروژن)در هر بار مصرف به کار برد  توانیم

و گاهی اوقات حتی آزمون  (از نظر فسفر و پتاسیم یژهوبه)انجام آزمون خاک  ،یطورکلبه

باید در فواصل زمانی منظم و جهت تعیین نیازهای  (هایزمغذیربرای  یژهوبهبرگ )

حداکثر میزان مواد مغذی مجاز در  .غذایی زیتون و توجیه کاربرد کودها انجام شود

برای مثال حداکثر میزان )نسبتاً پایین است  ،زیتون متراکم هایباغمقایسه با نیاز غذایی 



 ۳۸/  های زیتونمدیریت پایدار در باغ

 
 

 ،(زیتون برداشت شده است کیلوگرم در هکتار برای هر تن ۸5 ،مجاز ساالنه نیتروژن

بنابراین ضروری است که میزان تلفات نیتروژن را با انجام یک برنامه تقسیط مناسب به 

همچنین  .استفاده شود یاریکودآباز روش  ،حداقل رساند و همچنین در صورت امکان

زیرا در برخی  ،را مصرف نمود (مانند کودهای دامی)خاک  کنندهاصالحمواد  توانیم

 .آیدینم حساببهمواقع میزان مواد مغذی در کودهای دامی 

 تغذیه به روش بیولوژیکی -4-8

تغذیه با استفاده از  ،باشدیمارگانیک زیتون که مصرف مواد شیمیایی ممنوع  هایباغدر 

بر روی لیبل این  .گیردیممواد آلی و یا مواد آلی همراه با کودهای طبیعی صورت 

بسیاری  .نوشته شود «مجاز برای استفاده در کشاورزی ارگانیک»محصوالت باید جمله 

 ،برای تأمین نیاز به نیتروژن .باید پس از بررسی مصرف شوند موردنظراز محصوالت 

 .فقط باید از کود دامی و یا کودهای مشابه استفاده کرد

اید به خاطر داشت که هزینه این نوع کودها در ب ،شودیماگر از کودهای طبیعی استفاده 

بیشتر است و هم  هاآنمقایسه با کودهای شیمیایی بیشتر بوده زیرا هم مقدار مصرف 

 .شودیمگران تمام  هاآنهزینه پخش 

قرار  مدنظرپتانسیل تولیدی باید  ،ارگانیکار کودهای مصرفی در یک باغ با توجه به مقد

تن در هکتار و در صورت عدم  5/2-۹جهت تولید زیتون به میزان  ،برای مثال .گیرد

-۹0هرس و افزودن  خردشدهبا استفاده از بقایای  توانیمتغذیه را  ،وجود پوشش سبز

سهم کود دامی  ،جهت افزایش میزان تولید میوه .تن در هکتار کود دامی انجام داد 20

 یهاکنندهاصالحبد و از کودها و یا خاک و یا برگ افزایش یا یهاآزمون بر اساسباید 

 .خاک نیز استفاده نمود

 حلراهیک  تواندیماحتماالً  ،کود دامی و کود سبز یجابهاستفاده از کودهای خاص 

برای  .و یا همراه با کود دامی استفاده کرد ییتنهابه توانیممناسب باشد. کود مرغی را 

اولیه  یهاسالکه در  (گلدهی هدر طی دور یژهوبه)موقتی  اییهتغذرفع کمبودهای 

 هاییکروارگانیسمماحداث پوشش سبز و یا تثبیت موقتی نیتروژن به دلیل فعالیت 

با  یپاشمحلولنتایج عالی در اثر مصرف  ،بقایای هرس ممکن است رخ دهد کنندهیهتجز

ا ر یپاشمحلولاست و عملیات  آمدهدستبهمحصوالت مجاز برای کشت ارگانیک 



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  ۳2

کمبود عناصر  .انجام داد ،که بیشترین نیاز وجود دارد ییهادورهچندین بار در  توانیم

 .برطرف نمود یپاشمحلولبا  توانیمرا نیز  یزمغذیر

 

 
 تغذیه ارگانیک با استفاده از کود دامی – 52شکل 

  



 ۳۹/  های زیتونمدیریت پایدار در باغ

 
 

 هایماریبمبارزه با آفات و  –فصل پنجم 

 لیویو تورتا ،جیوانا ساال ،سیکهاراالبوس سوال ،کالِکا ویرجیلیو ،لو وِرده گابریال

کشاورزی درگیر سازگاری با اثرات متعدد تغییرات اقلیمی بوده و  ،گذشته یهاسالدر 

کاهش کربن ناشی از فعالیت انسان  مورد نیاز است تا موجب هایییاستراتژ ،در نتیجه

نوین مدیریت آفات جهت  هاییاستراتژاین سازگاری همچنین شامل توسعه  .گردد

کاهش مصرف سموم و افزایش پایداری کل زنجیره تولید و  منظوربه ،حفاظت از محصول

یک اکوسیستم  عنوانبهزیتون معموالً  هایباغ .باشدیم شدهجذباز جمله مقدار کربن 

گونه حشره و  صدیککه علیرغم وجود بیش از  شوندیمکشاورزی پایدار در نظر گرفته 

 توجهقابلمعموالً موجب خسارات اقتصادی  هاآنتنها تعداد اندکی از  ،بیماری عامل

این پایداری اساساً به این دلیل است که زیتون یک گونه بومی در منطقه  .شوندیم

حشرات مضر توسط دشمنان متعدد طبیعی در چنین  ،بالقوه طوربهمدیترانه بوده و 

رایج در منطقه مدیترانه  هاییماریببسیاری از آفات و  .شوندیمکنترل  هایییطمح

عمدتاً به دلیل وقوع شرایط آب و  هایآلودگمعموالً بدون ظهور عالئم بوده و اغلب 

نامناسب کشاورزی بروز و ظهور پیدا  هاییتفعالهوایی مطلوب آفات و یا در اثر 

 هایماریبب بازگشت مجدد تغییرات اقلیمی موج ،در چند دهه اخیر حالینباا .کنندیم

جدید و یا افزایش شدت  یهاپاتوژنشده که به دلیل وجود  هاآنو یا ظهور انواع جدید 

 .اندداشتهاست که از گذشته نیز وجود  هایییماریبآفات و 

 زیتونمیوه مگس  -5-1

 خوار و مونوفاژیاهگیک گونه  Bactrocera oleaeمگس میوه زیتون با نام علمی 

این حشره عمدتاً  .باشدیم یتالیاازیتون  هایباغبوده و آفت کلیدی در اغلب  (خوارتک)

نیاز به اقدامات  هرسالهتقریباً  کهیطوربه ،در مناطق ساحلی موجب خسارت شده

نسل  جمعیتحمله این آفت تحت تأثیر شرایط آب و هوایی است تا  .کنترلی دارد

باالی  یمانزندهپتانسیل  ،آب و هوایی مطلوب وجود شرایطواقع در  .زمستان گذران آن

 .شودیمحشره و طول عمر و تحرک حشره کامل موجب رشد ناگهانی جمعیت آن 

که  دهندیمحشرات ماده ترجیح  کهیطوربهحساسیت ارقام مختلف بسیار متنوع بوده 

ریزو و )کنند  یگذارتخمسبز و سفت  ،شکلیکرو ،درشت هاییوهمبر روی ارقام با 



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  ۳4

 موردحملهسایر ارقام  ،ارقام مطلوب در دسترس نباشند کهیهنگامو  (20۸2 ،همکاران

 .گیرندیمقرار 

در  .کامل جمعیت مگس را کنترل کند طوربه تواندینمکنترل بیولوژیکی طبیعی 

 دشیمبا استفاده از سموم سایتوتروپیک انجام گسترده  طوربهکنترل الرو مگس  گذشته

و در نتیجه غالباً موجب خسارت  دون پایش اولیه میزان آلودگی بودکه در اغلب موارد ب

و وجود تخم و الرو در میوه موجب خسارت  یگذارتخم سوراخ .گردیدیم توجهقابل

الرو مگس  کهیهنگام .گرددینمدر روغن چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی  توجهقابل

 یشوبکمتخریب  ،کندیمکوتیکول میوه را سوراخ  ،ه آلودهزیتون قبل از خروج از میو

 هاییوهمریزش  .مرطوب باشد وهواآباگر  یژهوبه دهدیمسریعی در اجزای روغن رخ 

از کنترل  ترمهم تواندیمکنترل اثرات منفی حمله مگس  .باشد توجهقابل تواندیمآلوده 

 یگذارتخمریزش میوه و کاهش کیفیت روغن بالفاصله پس از  در واقع .آلودگی باشد

که سوراخ خروجی توسط الرو بالغ ایجاد  افتدیمبلکه هنگامی اتفاق  ،دهدیمنمگس رخ 

 .شودیم

 
 ونتجنس ماده مگس میوه زی -5۹شکل 

های با کمتر از ده یوهمکه  دهدیمآستانه شروع مبارزه نشان  ،یفیتباکتولید روغن  برای

اگر  یژهوبه ،روغن با کیفیت عالی تولید کنند توانندیمسوراخ خروجی الرو  درصد

اگر درصد  حالینباا .مدت کوتاهی پس از برداشت میوه انجام شود در یکشروغن

 روغن در طبقه فرابکر قرار ،برسد %40-45 حاوی سوراخ خروج الرو به هاییوهم

سریع  یکشروغنبرداشت زودهنگام و  ،در نتیجه .(20۸۲ ،کالِکا و همکاران)گیرد نمی

برای کاهش اثرات منفی حمله مگس بر روی کیفیت  (ساعت پس از برداشت 24ظرف )

 .است مؤثرروغن 
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 ،محدود نمود ۸«جلب و کشتن»از طریق کنترل مگس بالغ به روش  توانیمآلودگی را 

چنین  .اما اثربخشی این روش بستگی مستقیم به مساحت باغ و یا ایزوله بودن باغ دارد

تجهیزاتی است که  و یا یجمعدستهشکار  یهاتلهاز طریق نصب  یامبارزهروش 

/ تجهیزات باید بر روی تمامی  هاتله .سازدیمنابود  ،هاآنت بالغ را بدون شکار ارحش

 صورتبهباغ قرار گرفته و به درختان داخل باغ نیز  هاییهحاشزیتون در  اندرخت

 نصب گردد./ تجهیزات  هاتله درمیانیک

برای کنترل حشره بالغ استفاده  یزناز طعمه مسموم حاوی پروتئین هیدرولیزات  توانیم

برای مثال یک ردیف در میان یا سه ردیف در )بخشی از درختان  ،کرد که در این حالت

و زمانی اقدام  گرددیم کشآفتکه باعث جذب و کشتن حشره توسط  تیمار شده (میان

 یپاشسم .برسد دو درصد به بیش از هایوهمکه درصد آلودگی  کنندیمبه این کار 

همراه با طعمه  کشآفتبر روی ضلع جنوبی شاخ و برگ درخت و با یک  تواندیم

جهت مبارزه با مگس  کهییازآنجا .گرددیمبالغ  باشد که باعث جلب حشره ینپروتئ

اما  اجراستقابلمعمول  هایباغاین روش برای  ،است یپاشسمزیتون نیاز به چندین بار 

زیرا اقدامات بسیار زیادی برای اطمینان از  شودینمارگانیک زیتون توصیه  هایباغبرای 

 منظوربه .پایداری کمی دارند ،بوده و مواد مورد توصیه یازموردنکنترل کافی حشره 

از صد عدد میوه زیتون از تیرماه آغاز شده و  یریگنمونه ،ارزیابی زمان اولین مبارزه

مراحل زندگی )است  درصد ۸5-20آستانه تحمل اقتصادی برای آلودگی فعال حدود 

نیز ادامه یابد تا افزایش آستانه  مردادماهزیتون باید تا  هاییوهماز  یریگنمونه .(مگس

 .بررسی گرددتحمل اقتصادی 

خاصیت  ،شوندیمارگانیک استفاده  هایباغی و نیز کائولین که در سموم مس

با افزایش مسی سموم  یزیرتخمو ضد  یدورکنندگثر ا ،حالینباا .دارند یدورکنندگ

با  یمارشدهت هایباغآلودگی در  کهیطوربه ،یابدیمکاهش  رطوبت نسبی هوا و باغ

یا مسی با سموم  یپاشسمدو یا سه بار  .شودیمبا تأخیر مشاهده مسی سموم 

مگس زیتون و نیز در هنگام آلودگی  آسیبنتایج خوبی در کاهش  تواندیمپاشی کائولین

با  یپاشسمبار  ۸-2و  هاتلهنتایج خوبی از کاربرد  ،عالوه بر این .شدید داشته باشد

گردد که آلودگی فعال  ی آغازباید هنگام یپاشسم .است آمدهدستبههیدروکسید مس 

                                                           
1. attract and kill method 
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در  یپاشسم ،رسیده باشد و اگر آلودگی بیش از آستانه زیان اقتصادی بود درصد ۹-5به 

 .شودیمماه بعد نیز تکرار 

خروجی الرو تنها روشی  سوراخپایش آلودگی میوه از طریق ثبت مراحل زندگی آفت و 

زیرا اطالعات درباره  ،سازدیم یرپذامکاناست که امکان بررسی دقیق روند آلودگی را 

 هاتله ،وجودینباا .میزان آلودگی در باغ را نشان دهد تواندینمشکار حشره بالغ 

مفید باشد و این کار هنگامی  هایوهم یریگنمونهجهت ارزیابی زمان اولین  توانندیم

انجام  ،در نتیجه .شکار شوند هاتلهحشره بالغ در هر هفته در  ۹-5که  شودیمانجام 

د که واقعاً زمانی انجام شو یپاشسمبه باغداران کمک کند تا  تواندیمپایش میوه 

ضروری است و نیز ارزیابی از خطر واقعی ریزش میوه و تعیین بهترین زمان برداشت را 

 .کندیممشخص 

 بید زیتون -5-2

مدیترانه و برخی دریای در تمامی کشورهای حوزه  Prays oleaeبید زیتون با نام علمی 

بیولوژی بید زیتون دقیقاً با مراحل فیزیولوژیکی  .کشورهای حوزه دریای سیاه وجود دارد

نسل دوم که  ،هاگلنسل اول از  .گیاه میزبان منطبق بوده و سه نسل در سال دارد

که  ندکیمتغذیه  هابرگاز هسته داخل میوه و نسل سوم از  زندیمرا  آسیببیشترین 

میوه در طی نفوذ الرو به  زودهنگامریزش  .به فرم نسل سوم است هاآن یذرانگزمستان

اما ریزش دیرهنگام میوه از اوایل  ،ممکن است مضر نباشد (تیر -خرداد)داخل هسته 

 .وارد نمایدرا میزان محصول  درصد 50خسارت جدی و تا  تواندیمشهریور تا پاییز 

اما ارتباط  ،کندیمامکان تعیین حداکثر میزان پرواز حشره نر را فراهم  یفرمون یهاتله

 یریگنمونه ،در نتیجه .بسیار اندک است هایوهمز با میزان آلودگی یبین شکار حشرات ن

ارزیابی آلودگی ناشی از الروهای نسل دوم و  منظوربهتنها روش پایش دقیق  هایوهم

 .یز استمیزان ریزش میوه در پای بینییشپ
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 الرو بید زیتون بر روی گل زیتون – 54شکل 

مبارزه توسط سموم شیمیایی جهت کنترل نسل دوم این  ،معمول زیتون هایباغدر 

باید در اواسط  (صد عدد میوه در هر هکتار) هایوهماز  یریگنمونه. شودیمآفت انجام 

برای برآورد تلفات بالقوه ناشی از ریزش  تواندیمآلوده  هاییوهمدرصد  .تیر انجام شود

آلوده  هاییوهمدرصد ) به کار برود ۸ 5/2 ضریب کاهش احتیاطیاستفاده از میوه و 

آستانه خسارت  .(است درصد ریزش میوه بینییشپمساوی با  5/2تقسیم بر عدد 

عملکرد روغن در هر رقم و قیمت محصول در  ،محصول هر درخت بینییشپبستگی به 

 .زار داردبا

استفاده از سموم شیمیایی مجاز نبوده و پایش و کنترل آفت باید  ،ارگانیک هایباغدر 

در خارج از بافت گیاهی رشد زیرا الرو عمدتاً  ،صورت گیرد (خوارگلدر نسل اول )نسل 

بین  یارابطههیچ  ،ر موارد متعددددر مقاالت گزارش شده است که  .کندیم و نمو

 .میزان جمعیت نسل اول و خسارت ناشی از نسل دوم بر روی میوه وجود ندارد

 یهعلمبارزه  ،با توجه به قابلیت پراکندگی آفت و طول عمر کوتاه پروانه بالغ ،وجودینباا

 توانیمیک روش تجربی را  .تا حدی جمعیت آفت را کنترل کند تواندیمالرو نسل اول 

در هر  ینآذگل ۸00-۸50 به تعداد)اولیه  ینآذگلاز  یریگنمونهبرد که شامل  به کار

آستانه  کهیهنگامفرمونی است و  یهاتلهروز پس از اوج شکار در  ۲-۸0و  (هکتار

                                                           
1. prudential reduction index of 2.5 



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  ۳۱

درختان را با باکتری باسیلوس  ،آلوده رسید هایینآذگلاز  درصد 50احتیاطی به 

 .کنندیمتیمار  ۸تورنژینسیس واریته کورستاکی

جنسی در برخی موارد نتایج خوبی  یهافرمونیری با استفاده از گجفتروش اختالل در 

زیرا  شودینمعمومی استفاده  طوربهاین روش کنترلی  وجودینباا ،به بار آورده است

از خسارت  تواندینمرخ داده و همچنین  یجتدربهسال  2-۹کاهش جمعیت پس از 

بیش از  یریگجفتحتی زمانی که  ،جلوگیری کند اقتصادی به دلیل جمعیت باالی آفت

از دشمنان طبیعی است که در میان  یامجموعهاین آفت دارای  .کاهش یابد درصد ۳0

و چندین جنس  Chrysoperla carneaاز یک شکارچی با نام علمی  توانیم هاآن

و  Ageniaspis fuscicollis  ،Apanteles xanthostigmus یهانامپارازیت با 

Habrobracon crassicornis کنترل طبیعی توسط دشمنان  حالینباا .نام برد

و بستگی  کشدیمطول  هاسالمتفاوت بوده و  ،بیولوژیکی در مناطق مختلف جغرافیایی

در  ،علیرغم این موضوع .به سیستم کشت و قابلیت دسترسی به طعمه / میزبان دارد

از خسارت اقتصادی ناشی از فعالیت نسل دوم بید  تواندینماغلب موارد کنترل طبیعی 

 .زیتون جلوگیری کند

 آفات درجه دوم زیتون -5-3

 و پسیل زیتون سیاه شپشک -5-3-1

کشاورزی مناسب مانند هرس که موجب چرخش بهتر هوا و کاهش  یهاروشبا اجرای  

پسیل و خسارت ناشی از شپشک سیاه  توانیم ،گرددیمرطوبت نسبی و افزایش دما 

اگر جمعیت این آفات به سطح زیان اقتصادی  .کنترل نمود یتوجهقابل طوربهزیتون را 

در اوایل  توانیممعدنی را  یهاروغن .نسل اول مبارزه نمود یهاپوره یهعلباید  ،برسد

را با روغن معدنی مخلوط نمود تا اثرات جانبی بر  هاکشآفتتابستان به کار برد و نباید 

برگ و  یریگنمونهپایش شپشک سیاه از طریق  .روی دشمنان طبیعی ایجاد ننماید

و  یرماهتصورت گرفته و مبارزه در اوایل تا اواسط  ماهیبهشتاردسرشاخه در اوایل 

سرشاخه  متریتسانکه یک عدد حشره ماده در هر برگ یا در هر شود انجام میهنگامی 

پسیل زیتون معموالً ضروری نیست و بستگی به میزان  یهعلمبارزه  .مشاهده شود

 .دارد شدهیلتشکتازه هاییوهمآلودگی بر روی 

                                                           
1. Bacillus thuringiensis Var. kurstaki (BT) 



 ۳۳/  های زیتونمدیریت پایدار در باغ

 
 

 
 شپشک سیاه – 55شکل 

 
 پسیل زیتون – 56شکل 

 زیتون خوارجوانهزیتون و پروانه  خواربرگ یسرخرطوم -5-3-2

 روشجوان بوده و  یهانهالو بر روی  هانهالستانهر دوی این حشرات از آفات مهم در  

این آفات به سرشاخه جوان  .مشابه است ،معمول و ارگانیکهای باغکنترل این آفات در 

سرخرطومی  .حمله کرده و باید نسبت به گسترش آن به تاج درخت دقت نمود

این حشره در طی روز در  .کندیمظاهر شده و در شب تغذیه  خردادماهدر  خواربرگ

بستن نوارهای  .رودیمپای درخت مخفی شده و در شب برای تغذیه از درخت باال 

 آسیببر روی تنه درختان جوان مانع از حرکت سرخرطومی و جلوگیری از  یشهشپشم

 ۸آفات زاییماریب همچنین تیمار خاک با استفاده از نماتدهای .شودیمبه برگ درخت 

در کنترل الرو سرخرطومی در  دتوانیم ،خاک کامالً مرطوب است کهیهنگامو 

 .باشد مؤثر هانهالستان

                                                           
1. entomopathogenic nematodes (steinernema spp.) 



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  ۸00

که بر روی  خوارجوانهالرو پروانه  توانیم ،با استفاده از باکتری باسیلوس تورنژینسیس

را کنترل نمود و این باکتری تأثیری بر  کندیمسطوح خارجی درخت زیتون زندگی 

مبارزه با این آفت هنگامی ضروری است که یک  .روی دشمنان طبیعی این آفت ندارد

ارقام روغنی  کهیدرحال ،ارقام کنسروی دچار آلودگی شده باشند هاییوهمدرصد از 

 .معموالً نیازی به تیمار ندارند

                   
 زیتون خوارجوانهخسارت ناشی از پروانه  – 5۱شکل    سرخرطومی یهعلبر روی تنه درخت  یشهشپشم بستن نوار – 5۲شکل 

 

 پروانه فری -5-3-3

شکار انبوه  یهاتلهاستفاده از  ،معمول و ارگانیک هایباغروش مبارزه با این آفت در  

 ۲-۱ توانیمزیتون آلوده  هایباغدر  .کاهش یابد سالبهسالتا جمعیت آفت  باشدیم

 یهاپروانهباالیی تاج درخت نصب نمود تا  یهاقسمترا در هر هکتار و در  یفرمونتله 

کنترل موضعی الرو این آفت از طریق تزریق سوسپانسیون  .نر در حال پرواز را شکار کند

به داخل  (Beauveria bassiana) هاقارچآفات و یا  زاییماریبحاوی نماتدهای 

این  حالینباا قابل انجام است هاسرشاخهیا  هاساقهتوسط آفت در  حفرشده یهاکانال

 .است یمتقگران ،روش کنترلی



 ۸0۸/  های زیتونمدیریت پایدار در باغ

 
 

 اصلی درخت زیتون هاییماریب -5-4

 بیماری لکه طاووسی زیتون -5-4-1

 یژهوبهسبز گیاه  یهااندامبیماری قارچی است که  ینترمهمبیماری لکه طاووسی 

نیز  هایوهمو  هاچهشاخه ،هادمبرگبه  تواندیماما همچنین  کندیمرا آلوده  هابرگ

 متریلیمبه قطر حدود ده  یاهوهق -خاکستری یهالکهعالئم بیماری شامل  .حمله کند

خیلی آلوده بر روی زمین ریزش  هاییوهمو  هابرگو  باشدیمبا یک رنگ زرد مشخص 

رشد کرده و آلودگی معموالً با  گرادیسانت درجه ۸5-25 این قارچ در دمای .کنندیم

در  کهیدرحال ،شدت نور کم( در ارتباط است ،سرما)زمستان  یوهواآبرطوبت باال و 

شرایط آب و هوایی نیز  .مناطق سردسیر معموالً تابستان طوالنی و زمستان معتدل است

در ظهور عالئم بیماری مؤثر بوده و طی چند هفته تا چند ماه پس از آلودگی 

در طی  ،شودیمکه موجب آلودگی اولیه  (یدیکنعامل تلقیح ) .است مشاهدهقابل

آلوده ظاهر شده و یا بر روی خاک  یهاسرشاخهو  هابرگزمستان یا تابستان بر روی 

موجود بر روی  هاییدیکن .شودیمباد و نیز برخی حشرات پخش  ،انافتاده و توسط بار

های اولیه نموده که میسلیوم دیطی مطلوب شروع به تولیمیزبان اولیه در شرایط مح

تیکول رشد و نمو یسلیوم در بخش زیر کوم .به داخل کوتیکول برگ نفوذ کنند توانندیم

بیولوژیکی خود  عامل بیماری در اواخر چرخه .کندیمه و از گیاه میزبان تغذیه نمود

ی حاوی هاکند که از کوتیکول خارج شده و کنیدییمورهایی فشروع به تولید کنیدی

روی  یهالکهظاهری مخملی به  ،این ساختارها در حالت انبوه .کندیمدو سلول را تولید 

ورزی مانند هرس کشا هاییاستراتژاجرای  ،کاهش اثر بیماری منظوربه .دهدیمبرگ 

ارقام مقاوم توصیه و استفاده از فاصله مناسب کاشت  ،جدید هایباغمناسب و در 

اوایل پاییز که شرایط  –اوایل بهار و یا اواخر تابستان  -معموالً در اواخر زمستان .شودیم

در  .کنندیممسی اقدام به تیمار با سموم  ،فصلی برای رشد عامل بیماری مناسب است

 .ودینا استفاده کردتوان از سمومی مانند دیممعمول  هایباغ

 بیماری آنتراکنوز زیتون -5-4-2

و مرگ  هابرگریزش  ،هابرگاولین عالئم این بیماری مانند زردی و سوختگی 

در  آسیب ینترمهم .شودیمظاهر  هایبارندگدر پاییز و با آغاز  هاسرشاخهو  هاچهشاخه

که اغلب  شودیممشاهده  هاآندر  فرورفتهتیره و  یهالکهرخ داده و  هایوهمهنگام بلوغ 



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  ۸02

آلوده ریزش  هاییتونز .بر روی میوه است رنگیاقهوهصورتی یا  هایتولید لکههمراه با 

منبع آلودگی برای سال  ،مومیایی درآمده و در نتیجه صورتبهکرده و یا بر روی شاخه 

عامل بیماری  .(مصرفیرقابلغبا اسید باال و ) کنندیمتولید  کیفیتیببعد بوده و روغن 

به داخل میوه  هاعدسکیا  هاروزنهتوسط باران یا باد منتشر شده و از طریق  (یدیکن)

با سموم  یپاشسمزهکشی خوب زمین و  ،تهویه مناسب در تاج درخت .کنندیمنفوذ 

 .آلودگی را کنترل کند تواندیممسی 

 
 در میوه ناشی از بیماری آنتراکنوز فرورفتهتیره و  یهالکه -60شکل 

 بیماری سِرکوسپورا -5-4-3

شده و  هابرگخاکستری نامنظم در سطح زیرین  یهالکهعامل بیماری باعث ایجاد 

در )سطح رویی برگ  .بستگی به شرایط آب و هوایی و منطقه کشت دارد یشوبکم

و  یاقهوهشده و در نهایت  ابتدا دچار زردی ،(همان قسمت که سطح زیرین آلوده است

درختان آلوده دچار ریزش برگ شده و  یهاسرشاخه ،معموالً در بهار .گرددیمسوخته 

کشاورزی که  هاییتفعال .اثرات منفی بر روی میزان تولید و رشد رویشی گیاه دارد

 ،ددگر (تغذیه ،هرس( و رشد مناسب رویشی )آبیاری)موجب هوادهی تاج درخت 

 هاییماریب یهعلکه مسی سموم  ،یطورکلبه .برای کنترل بیماری مفید باشد تواندیم

 .برای کنترل این بیماری نیز مناسب است ،رودیملکه طاووسی و آنتراکنوز به کار 



 ۸0۹/  های زیتونمدیریت پایدار در باغ

 
 

 
 سِرکوسپورا زیتون -6۸شکل 

 یسیلیومیورتبیماری پژمردگی  -5-4-4

عامل بیماری  ویک بیماری مهم بوده  ،مدیترانهاین بیماری آوندی در تمامی کشورهای 

درختان وحشی و اهلی زیتون را آلوده کرده و از طریق تولید ساختارهای مقاوم  تواندیم

عالئم بیماری شامل  .طوالنی در خاک زنده بماند مدت ،(یکرواسکلروتم)در برابر سرما 

تیره شدن آوند چوبی اندام آلوده و  ،ریزش برگ ،برگچروکیدگی و زردی و سوختگی 

شاخه یا کل درخت که معموالً در طی چند فصل رویشی رخ  ،چهشاخهمرگ  ،متعاقباً

به داخل گیاه میزبان  (خوارچوبو نیز حشرات ) زخمعامل بیماری از طریق  .دهدیم

 کندیمو سمومی تولید  هایمآنزنفوذ کرده و در داخل بافت آوندی رشد و نمو کرده و 

در  یدیکندر اثر تولید  زایییماریبفرآیند  .گیاه میزبان را تضعیف نماید تواندیمکه 

 ،کشت مخلوط زیتون با سایر محصوالت .گرددیمآوندها و متعاقباً جریان آوندی تسهیل 

 .عوامل آلودگی است ینترمهمیکی از  ،به حمله این قارچ حساس یوهمدرختان  یژهوبه

درختان در  کهیدرحال نسبت به آلودگی تحمل داشته توانندیمدرختان بزرگ و قوی 

بهترین  در واقع .کشاورزی است هاییتفعال ،تنها روش کنترل آلودگی ،جوان یا ضعیف

 .آلوده است یهاشاخهو  هاچهشاخه سوزاندنحذف و  ،روش کنترل بیماری



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  ۸04

 
 در اثر بیماری ورتیسیلیوم شدهیرهتآوندهای چوبی  – 62شکل 

 ل زیتوناگره یا گبیماری  -5-4-5

 .است تنهو  شاخه ،چهشاخه یژهوبه هااندامراه ورود باکتری به داخل  هاسوراخمنافذ و 

 ،سبز کوچک یهاگال صورتبهکه در ابتدا  دادهآلوده تغییرات مشخصی را نشان  اندام

و  رنگیاقهوهبا سطح  تربزرگتومورهای  صورتبهنرم و تقریباً کروی بوده که بعداً 

شبنم  ،باد ،تگرگ)عامل بیماری در اثر ایجاد ضربه و جراحت  .شوندیمدیده  خوردهترک

زیتون را  هایباغ .شودیمو در حضور بارندگی شدید بهاره و دمای معتدل فعال  (و غیره

باید از انجام تمامی  .پیشگیرانه محافظت نمود هاییاستراتژبا اتخاذ  توانیم

که نقطه ورود ) شودیمکه موجب وقوع زخم بر روی اندام چوبی درخت  هایییتفعال

شرایط دمایی و رطوبتی برای  کهیهنگام یژهوبه ،جلوگیری نمود (زاستیماریبعامل 

با  موقعبهتیمار  ،در این حالت .ایجاد آلودگی مناسب است مانند دوره برداشت زیتون

 .جدید جلوگیری کند یآلودگاز وقوع  تواندیمیا سایر سموم ضد آلودگی مسی سموم 

آلوده توسط هرس و استفاده از  یهاقسمتتمامی  ،در صورت ابتال به بیماری

و ابزارها با  هازخم یضدعفونمانند  ،بهداشتی باید حذف شوند یهاروش ینترمناسب

در موارد شدید  شدهقطع یهاشاخههیپوکلریت سدیم یا سولفات مس و سوزاندن 

 .شودیمتوصیه  ترمقاومحذف بخش هوایی درخت و انجام پیوند با ارقام  ،آلودگی

                                   
 نسبت به بیماری گره زیتون بسیار حساس است یوفرانتورقم  -64شکل              گره زیتون -6۹شکل              



 ۸05/  های زیتونمدیریت پایدار در باغ

 
 

 زایلالبیماری  -5-4-6

این باکتری در ایتالیا گزارش شد که موجب نابودی سریع درختان زیتون  20۸۹از اکتبر 

وجود  زایماریبچندین گونه از عامل  .شده و در آوند چوبی گیاهان آلوده شناسایی شد

جنگلی و  ،زینتی ،گونه گیاهی از جمله ارقام زراعی ۸50بیش از  توانندیمدارند که 

انتقال باکتری توسط  .هستند یابوتهخودرو را آلوده نمایند که عمدتاً گیاهان علفی و 

اندام مکنده با  اییهتغذکه در طی فعالیت  گیردیمزنجره صورت  یهاگونهبرخی از 

نش زیاد و پراک .شوندیماز گیاهان آلوده به سالم  زایماریبموجب انتقال عامل  ،خود

 .ها موجب شده تا تعیین ناقلین بالقوه این بیماری مشکل شودایی زنجرهتنوع رژیم غذ

به  یشوبکمبوده که  هابرگخشکیدگی نوک و حاشیه  ،عالئم این بیماری ترینیعشا

 .کندیمیا تمام درخت را آلوده  هاشاخهکل  یجتدربهسرشاخه نیز گسترش یافته و 

 20۸5/۲۱۳اتحادیه اروپا قانون اجرایی به شماره  ،ز انتشار این بیماریاجهت جلوگیری 

در بین اقدامات  .ارتقاء یافت 20۸6/۲64وضع نموده که بعداً به قانون اجرایی شماره 

پایش فعال برای تشخیص سریع ظهور جدید بیماری و  ،توسط اتحادیه اروپا شدهانجام

در ایتالیا نشان داده لیا پوجدید در منطقه  هاییبررس .نابودی گیاهان آلوده وجود دارد

 .متفاوتی دارند هاییتحساساست که ارقام مختلف زیتون نسبت به این بیماری 

کاشت ارقام زیتون مقاوم و دارای حساسیت کمتر باعث  بر اساسجدید  هاییاستراتژ

 .در ارقام شده و تعدادی از ارقام قدیمی زیتون از بین خواهند رفت یکنواختی
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 آبیاری –فصل ششم 

 تیزیانو کاروسو ،مارا فرانچسکو پائولو ،المانتیا توماسو ،ساال جیووانا

 ،شودیمزیتون را شامل  هایباغ درصد ۳5کشورهای مدیترانه که  هاییژگیویکی از 

ترکیب این عوامل آب و هوایی معموالً منجر به وقفه در  .گرم و خشک است یهاتابستان

مختلف گیاه را تحت تأثیر قرار داده  یهااندامفرآیندهای بیولوژیکی شده که رشد و نمو 

 .گرددیمو منجر به افت تولید 

ده و نسبت به خشکی متحمل بو ،گیاهی منطقه معتدله یهاگونهدرخت زیتون در بین 

دیم یا با اندکی آبیاری زنده بماند و این کار را از طریق برخی  صورتبهقادر است 

کاهش تبادالت گازی مثل  ،هاروزنهمانند بستن  ،دهدیمیندهای بیولوژیکی انجام آفر

با این  .تغییرات در رشد ریشه و اندام هوایی و تنظیم اسمزی ،یژهوبهتعرق و فتوسنتز و 

ش آبی شدید و نیز رسیدن پتانسیل آبی گیاه به مقدار بسیار اندک در تن ،نوع سازگاری

 (مگا پاسکال -5/۸در مقایسه با  مگا پاسکال -۹مثالً )درختی  یهاگونهمقایسه با سایر 

 .تأثیری بر روی درخت زیتون ندارد

 
 یاقطرهسیستم آبیاری  -66شکل 

درخت  ،یطورکلبه .رویشی و زایشی درخت دارد هاییتفعالآبیاری تأثیر مثبتی بر روی 

 یآورسالکه اغلب موجب تولید اندک میوه و  شودیمزیتون در شرایط دیم کاشته 

آبیاری موجب  .شوندیمزیتون آبیاری  هایباغاز  درصد ۸4در ایتالیا فقط  .گرددیم

زیاد ضروری  با تراکم هایباغسنتی شده و این کار برای  هایباغافزایش عملکرد در 

درختان شده و در طی دوره تولید  یزودباردهآبیاری موجب  ،جدید هایباغدر  .است

افزایش اندازه  ،افزایش تولید ،یآورسالمانند کاهش  باشدیمدارای مزایای دیگری  ،میوه

آبیاری یکی از  .افزایش مقدار روغن ،افزایش نسبت گوشت به هسته و در نهایت ،میوه

تأثیر داشته و  یتونزروغنکشاورزی است که بر روی کیفیت  هاییتفعال ینترمهم



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  ۸۸0

ترکیبات  ،در واقع .لی نسبت معکوس با وضعیت آبیاری گیاه داردت ترکیبات فنغلظ

ترکیب اسیدهای چرب کمتر تحت تأثیر آبیاری  .یابدیمافزایش  ،لی در اثر کمبود آبفن

ارگانولپتیکی  هاییژگیویدهای چرب که اس یرصابونیغبخش  ،و در مقابل گیردیمقرار 

از نظر پایداری اقتصادی  .تحت تأثیر آبیاری است شدتبه ،کندیمرا تعیین  یتونزروغن

 .مختلف رشد زیتون بسیار مهم است هاییطمحتعیین نیاز آبی در  ،محیطییستزو 

موجب اثرات شدیدی مانند رشد  تواندیم ،عالوه بر صرف هزینه زائد ازحدیشبآبیاری 

نرک و مقاومت اندک در برابر دمای پایین  یهاشاخهرشد شدید  ،نامناسب رویشی

یک  ،شدهیمتنظ یاریآبکمتکنیک  بر اساسآبیاری  هایشروتوسعه  .زمستانه گردد

 .زیتون است هایباغهدف مهم در مدیریت 

 زمان آبیاری -6-1

 توسعهو  اییهتغذجلوگیری از تلفات آبی و  ،تأمین نیاز آبی و همزمان ،هدف از آبیاری

 هاسالدرخت زیتون در طول سال به آب نیاز دارد و در برخی از  .مشکالت در گیاه است

 ،همچنین .ذخایر آبی خاک را تجدید نماید تواندینمبارندگی  ،مناطق خشک یژهوبهو 

 منظوربه .(4جدول ) کندیمفنولوژیکی تغییر مراحل مختلف  بر اساسنیاز آبی زیتون 

مراحل گلدهی تا تشکیل میوه که در مناطق خشک در  حدفاصلحفظ محصول در 

باید از وقوع تنش  ،دهدیمرخ  (و حدود یک ماه دیرتر در مناطق سردتر) ماهیبهشتارد

دسترسی به آب  ،و تقسیم سلولی یزتماجهت کمک به فرآیندهای  .آبی جلوگیری نمود

انجام آبیاری در طی مرحله  .مناسب در طی مراحل اولیه رشد و نمو میوه ضروری است

 ،و تجمع روغن است هایوهمو تشکیل روغن که همراه با افزایش اندازه  هاسلولتورم 

 .دهدیمو این مرحله در مناطق گرم در اوایل تا اواسط مرداد رخ  ضروری بوده
 اثرات کمبود آب بر روی فرآیندهای تولید محصول در رابطه با مراحل بیولوژیکی – 4جدول 

 تأثیر کمبود آب ولوژیکیمرحله فن زمان

 –بهمن 

 اواسط خرداد

 رشد و نمو جوانه گل -

 گلدهی -

 تشکیل میوه -

 کاهش تشکیل گل -

 کاهش تعداد گل و افزایش سقط تخمدان -

 کاهش تشکیل میوه -

 -اواسط خرداد 

 تیر
 رشد میوه به دلیل تقسیم سلولی -

که برای  (هاسلولاهش ک)کاهش اندازه میوه  -

 ارقام کنسروی مهم است

تا زمان  مرداد

 برداشت

رشد و نمو میوه به دلیل بزرگ شدن  -

 هاسلول

 روغن سنتز -

کاهش اندازه میوه به دلیل کاهش انبساط  -

 هاسلول

 و میوه کاهش مقدار روغن -
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را آبیاری مقدار کافی  یاه مشخص گردد تا بتوان بهبرای گ دسترسقابلباید مقدار آب 

 ،جهت تعیین شروع زمان آبیاری .انجام داد و از وقوع تنش آبی جلوگیری نمود

وضعیت آبی  ،مقدار آب موجود در خاک بر اساسمختلفی وجود دارند که  یهاروش

مقدار آبی که مستقیماً از خاک تبخیر شده و نیز مقدار آبی که )گیاه و تبخیر و تعرق 

 .باشدیم (گرددیمتوسط گیاه تعرق 

مختلفی برای ارزیابی مقدار آب موجود در خاک وجود دارد مانند روش  یهاروش

از خاک و نیروی  متعددی یهانمونهزیرا به  ،روش خیلی کارآمدی نیست کهگراویمتری 

 ۸سنجی دامنه زمانیی دیگر شامل روش بازتابهاروش .اردکارگری زیادی نیاز د

(TDRو روش بازتاب )2سنجی دامنه فرکانس (FDR )توانندیم هاروشاین  .باشدیم 

نموده و میزان رطوبت در حجم خاک را قرائت  یریگاندازهخاک را  الکتریکیدثابت 

به تعداد زیادی سنسور نیاز داشته و تنها الیه سطحی خاک  هاروشاین  ،حالینباا .کرد

 هاییژگیووابسته به  شدتبه آمدهدستبهنتایج  ،عالوه بر این .کنندیم یریگاندازهرا 

برای استفاده در خاکی با آهک زیاد و نیز خاک رس  هاروشاین  ،برای مثال)خاک است 

در دائم  طوربهکه  باشدیماستفاده از تانسیومتر  ،مؤثرتریک روش  .(مناسب نیستند

ابزار  یک یومترتانس .دهندیمخاک نصب شده و زیادی و کمبود آب در خاک را نشان 

است  استفادهقابلمتأسفانه تانسیومتر تنها زمانی  .است استفادهقابلارزان و  ،بسیار ساده

اگر پتانسیل آب از این میزان باشد و  مگا پاسکال -0۱/0که پتانسیل آب بین صفر تا 

 .شودیمنیست زیرا هوا وارد کپسول موجود در تانسیومتر  استفادهقابل ،بیشتر باشد

ارزیابی نمود که وضعیت آبی کل گیاه و یا  ییهاروشبا  توانیموضعیت آبی گیاه را 

 .(محفظه فشار و غیره ،مانند دستگاه پورومتر) کندیمبخشی از آن مانند برگ را تعیین 

بلکه نیاز  ،بوده یمتقگران تنهانهنیستند زیرا  استفادهقابلدر اغلب موارد  هادستگاهاین 

مرتب و در مواقع مشخص از روز انجام  طوربهباید  هایبررسبه پرسنل مجرب داشته و 

محفظه استفاده از  ،روش برای ارزیابی پتانسیل آبی ینترمطمئن ،در حال حاضر .شوند

تحقیقات علمی زیادی درباره تعریف آستانه پتانسیل آبی انجام شده است  .باشدیمفشار 

 (.5برنامه انجام شود )جدول  بر اساسآبیاری  ،تا بدون وقوع تنش آبی

 
                                                           
1. time domain reflectometry (TDR) 

2. frequency domin retlectometry (FDR) 
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 مقادیر پتانسیل آبی و ارتباط آن با میزان تنش آبی در درخت زیتون -5جدول 

 آبیمیزان تنش  (پتانسیل آبی )مگا پاسکال

 بدون تنش آبی -۳/۸کمتر از 

 تنش آبی متوسط -5/2تا  -۳/۸بین 

 تنش آبی شدید -5/2بیش از 

 

 
 افزایش تنش خشکی بر روی میوه زیتون – 6۲شکل 

به  ETباید تبخیر و تعرق گیاه ) ،جهت تعیین نیاز آبی منطبق با جدول برنامه آبیاری

شده در اتمسفر را از میزان آب پراکنده تواندیمتبخیر و تعرق  .محاسبه گردد (متریلیم

تلفات آبی  .یند تبخیر از سطح زمین و تعرق از سطح گیاه را نشان دهدطریق فرآ

از طریق بارندگی و یا آبیاری مجدداً تأمین گردد تا از وقوع تنش آبی  بایستییم

 قیمیرمستغمستقیم یا  یهاروشبه  توانیمتبخیر و تعرق را  .جلوگیری شود

( به ۸کوواریانس گردابی ،مانند لیسیمتر)مستقیم  یهاروشاستفاده از  .نمود یریگاندازه

چندان  ،باال و نیاز به نیروی انسانی زیاد برای نصب و مدیریت تجهیزات هایینههزدلیل 

توسط  شدهیهتوصتبخیر و تعرق مانند روش  یرمستقیمغبرآورد  یهاروش .معمول نیست

 بر اساساین روش  .کاربرد دارد ،باشدیم مونتیس -معادله پِنمن اساسبر فائو که 

استفاده نمود  ۱2وات از مدل کراپ توانیم هاباغدر مزارع و  .هواشناسی است یهاداده

 یهادادهبا استفاده از  توانیمکه برنامه رایگان آن از وبسایت فائو قابل دریافت است و 

 .نیاز آبیاری را تعیین نمود ،بارندگی و ذخایر آب موجود در خاک ،تبخیر و تعرق

                                                           
1. eddy covariance: مرزی  هاییهالگردابی  هاییانجراتمسفری برای محاسبه  یریگاندازهیک روش  

                                                                                                  (یناتمسفری است )مترجم

2. CROPWAT 8 
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 هاییستگاهااز  توانیمبیشینه و کمینه دما و میزان بارندگی را  ،تبخیر و تعرق یهاداده

متراکم  هایباغدر  ،یطورکلبه .هواشناسی یا ادارات هواشناسی کشاورزی دریافت نمود

در هکتار در  مترمکعب ۸000-۹500 یآبنیاز  ،(اصله درخت در هکتار 200-400 با)

 ،(اصله درخت در هکتار ۸۸00-2500 با) متراکمفوق هایباغدر  کهیدرحال ،سال است

مقدار آب  ،در روش دوم کهییازآنجا .در هکتار در سال است مترمکعب 2500نیاز آبی 

تا از تلفات آبی و  یابدمیمعموالً حجم آب مصرفی کاهش  ،باشدیمبیشتر از حد نیاز 

 .جلوگیری گردد ازحدیشب یرشد رویش

 شدهیمتنظ ارییآبکم -6-2

موجب کاهش مقدار آبیاری بدون/  یک استراتژی است که (RDI) ۸شدهیمتنظ یاریآبکم

و هنگامی است  در طی این استراتژی .باشدیمکاهش عملکرد محصول اندکی همراه با 

حساسیت نداشته و یا دارای حساسیت پایینی  که درخت نسبت به افزایش تنش آبی

و بدین  گرددیمرشد و نمو محصول ایجاد  یهادورهاز تنش آبی در طی  تیدرجا، است

تشکیل  ،در طی مراحل حساس مانند گلدهی .یابدترتیب راندمان آبیاری افزایش می

 .میوه و تقسیم سلولی میوه باید از تنش آبی جلوگیری نمود

شاخه در مقایسه موجود در حجم پتانسیل آب  شامل پایش شدهیمتنظ یاریآبکمروش 

این پایش در  و باشدیم( 2شوالندررگ و با استفاده از محفظه فشار )بمب با ب

پتانسیل آبی باید مرتباً در میزان  .شودیم)حداکثر هفت روز( انجام ی کوتاه هازمانمدت

موالً اردیبهشت تا شهریور( حفظ در طی دوره خشکی )مع پاسکالمگا  –۱/۸کمتر از 

 .شود

و در نزدیکی مرحله سخت شدن  شدهیمتنظ یاریآبکم یاستراتژبا استفاده از  ،در مقابل

مقدار آبیاری را کاهش داد )طوالنی شدن  توانیم( ماههسته )اواخر تیر تا اوایل مرداد

 -5/2تا  -2/2زمان آبیاری و یا کاهش حجم آبیاری( تا زمانی که میزان پتانسیل آبی به 

دوره و در نزدیکی آغاز مرحله تقسیم سلولی )اواسط  ینازاپس .برسد مگا پاسکال

 ،تا زمان برداشت شود و تا فصل رشد آتی و سر گرفتهانجام منظم آبیاری باید از  ،مرداد(

                                                           
1. Regulated Deficit Irrigation (RDI) 

2. Scholander bomb 
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مقدار پتانسیل آبی گیاه به حد مناسب برسد )وضعیت آبی خوب و بدون تنش یعنی 

 .مگا پاسکال( -۸تا  -5/0

به کنترل قدرت  تواندیم ،ذخایر آبی بندیجیرهاستفاده از این استراتژی عالوه بر 

یرا ز ،کمک کند هایماریبآن در برابر آفات و  پذیرییبآسرشدی درخت و کاهش 

درخت  یهااندامآبیاری معمول موجب رشد رویشی شدید و کاهش چوبی شدن 

 .مهم است ،درخت تحمل کند تواندیمشناسایی حداکثر میزان تنش که  .گرددیم

از نیاز فصلی در اغلب موارد موجب  درصد ۲0که مصرف  انددادهبرخی مطالعات نشان 

کاهش آبیاری همچنین  .گرددیم دستیابی به بیشترین تعداد میوه و عملکرد روغن

کمبود آبیاری  ،در درختان زیتون .گردد یتونزروغنموجب افزایش کیفیت  تواندیم

 ،روغن با وزن تر میوه به دلیل ارتباط میزان .شودیم هافنلیپلموجب افزایش غلظت 

 شود. منجر به افزایش روغن تواندیمکاهش مقدار آب در میوه 

آب  ،روند فعلی آبیاری که مبتنی بر روش تبخیر و تعرق استدر نتیجه بر اساس 

کمتری از نیاز واقعی به گیاه داده شده و کاهش اندکی در عملکرد محصول که مبتنی بر 

)با  متراکمفوق یهاباغمطالعات اخیر در  .شودیممشاهده  ،روش تبخیر و تعرق است

 450ین بارندگی ساالنه اصله درخت در هکتار( در منطقه سیسیل با میانگ ۸600

 ،در هکتار مترمکعب ۸600نشان داده است که حجم آبیاری فصلی به میزان  متریلیم

اثر منفی بر روی رشد و نمو میوه  تواندیمکاهش آبیاری  .برای حفظ درخت کافی است

آبی  هاییتوضعو  هایطمحبرای  .را تشدید کند یآورسالو سرشاخه داشته و پدیده 

 .متفاوتی ارائه نمود یهاحلراه توانیممختلف گیاه 

 های آبیارییستمسی آبیاری و انواع هاروش -6-3

آبیاری موضعی استفاده کرد  از روش توانیمجهت حفظ حجم آب و توزیع منطقی آن، 

، تنها بخش کوچکی از هاروش(. با استفاده از این یرسطحیزو  یاقطرهآبیاری  )مانند

 شودیمکار موجب  ینا. گرددیمخاک که توسط ناحیه ریشه اشغال شده است، مرطوب 

به درختان دقیقاً محاسبه شده و مصرف آب بهینه گردد که در  شدهدادهتا حجم آب 

. آبیاری موضعی راندمان باالیی دارد )مقدار آبی که یابدمینتیجه، کارایی آبیاری بهبود 

 درصد ۳0( و گاهی اوقات این راندمان به باالی شودیمتوسط درخت مصرف  واقعاً
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هرز  یهاعلف، زیرا تلفات آب ناشی از تبخیر از سطح خاک و جذب آب توسط رسدیم

 .یابدمیکاهش 

سایر مزایای مستقیم و یا غیرمستقیم آبیاری موضعی شامل کاهش تلفات آب از طریق 

، کاهش تلفات ناشی از آبشویی یاریکودآببلیت انجام رواناب و نفوذ به داخل خاک، قا

 .استکودها، کاهش مصرف انرژی، امکان اتوماسیون و کاهش رطوبت در تاج درخت 

 
 یمدیریت آبیار یهاروش -6۱شکل 

که یک رطوبت ثابت در  شودیمبا فشار کم باعث  ۸هایلندهگساستفاده از  ،عالوه بر این

از آب با شوری  توانیمی برای فعالیت ریشه داشته و یپروفیل خاک ایجاد گردد که مزایا

سطح تبخیر از خاک  ،سطح مرطوب خاک کمتر باشد هرچقدر .متوسط استفاده کرد

فواصل آبیاری کوتاه  .یابدیم اهشکمتر شده و تشکیل نواحی با غلظت باالی نمک ک

غلظت  کهیطوربه ،گرددیمهمچنین موجب کاهش نواحی شور در حجم مرطوب خاک 

 .شده خاک کمتر استنمک در محل داخلی ناحیه خیس

به دلیل قطر بسیار کوچک  هایلندهگسگرفتگی  ،ایراد روش آبیاری موضعی ینترمهم

استفاده  ،ای جلوگیری از این مشکلبر .و فشار پایین کارکرد سیستم آبیاری است هانازل

این سیستم همچنین دارای  .شودیماز سیستم فیلتراسیون برای آب آبیاری توصیه 

 .مناسب نیست ،دور آبیاری بسیار طوالنی باشد کهیهنگامسرعت جریان کم بوده و 

                                                           
 :emitter .1 ()مترجمین چکانقطرهخروجی در سیستم آبیاری موضعی را گویند مانند 
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 60-۲0)ستفاده شود که خاک هنوز مرطوب است سیستم آبیاری موضعی باید هنگامی ا

تا ذخایر آبی در  شودیمآبیاری موجب  زودهنگام( زیرا شروع استفادهقابلاز آب  درصد

قرار ندارند، حفظ شود. در  هایلندهگس یرتأثخاک و در نقاطی که تحت  تریقعم هاییهال

آب در ناحیه مطلوب  ینتأمکه امکان  شودیماستفاده هایی گسیلندهاین سیستم از 

 هاپاشآبو یا  هاچکانقطرهآب شامل  ینتأمزات و تجهی دهدیمبرای ریشه را 

در باالی سطح زمین، روشی سریع و آسان بوده اما  هاچکانقطره. قرار دادن باشندیم

در عملیات  مشکلمعایبی نیز دارد از جمله ریزش نامناسب آب در اثر وزش باد، ایجاد 

 مکانیزاسیون و عدم یکنواختی در آبیاری.

 
 در باالی سطح زمین یاقطرهسیستم آبیاری  – 6۳شکل 

ی از جمله یکنواختی در یبر روی سطح خاک دارای مزایا هاچکانقطرهسیستم آبیاری با 

دارای مشکالتی  یورزخاکپخش آب و راندمان باالی آبیاری است اما از نظر عملیات 

نصب سیستم در این حالت آسان بوده  حالینباا .گردد آسیببوده و ممکن است دچار 

 .فرعی دارد یهالولهاما نیاز به توجه ویژه به نحوه پخش 

 
 بر روی سطح خاک هاچکانقطره باسیستم آبیاری  – ۲0شکل 
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از خاک شده و تری یعوسها موجب پخش آب در سطح یزآبپاشراستفاده از  ،در مقابل

این روش معایبی از جمله تلفات  .شودیمسنتی استفاده  هایباغاین روش عمدتاً در 

 هاعلفرز دارد که این ه یهاعلفبیشتر آب به دلیل تبخیر و تعرق و رشد و نمو 

 .دنبا درخت رقابت کرده و راندمان آبیاری را کاهش ده دنتوانیم

تراکم کاشت )تعداد درختان  ،بستگی به شرایط آب و هوایی و خاک هاچکانقطرهتعداد 

 .در هکتار( و نیاز آبی درختان دارد

 سرعتبهشنی یا حاوی سنگریزه )خاک نفوذپذیر( که نفوذ آب  یهاخاکدر  یطورکلبه

نسبت  ،شده خاک باریک و کشیده است )هویجی شکل(شود و سطح خیسیمانجام 

د زیادی گسیلنده و از طریق تعدا توانیمرا  هایشهرشده و درست بین خاک خیس

رسی که میزان نفوذپذیری کم  یهاخاکدر  .آبیاری مکرر با حجم کم آب ایجاد نمود

شده و سپس به سمت پایین  گستردهبوده و آب تمایل دارد که ابتدا در سطح خاک 

 .باید کمتر باشد هایلندهگسمقدار  ،شکل( زمینییبسنفوذ کند )

یتر در ساعت متغیر بوده که بر اساس فاصله بین ل ۱/۹تا  6/۸سرعت جریان گسیلنده از 

یا  5×6متراکم )با فاصله  هایباغدر  .شودیمنوع خاک و کیفیت آب انتخاب  ،درختان

بین هر  متریسانت ۸25تا  60در هر ردیف و با فاصله  چکانقطرهمتر( یک یا دو  6×6

متر(  5/۸×5/۹)با فاصله  متراکمفوق هایباغدر  کهیدرحال ،شودیماستفاده  چکانقطره

باشد تا منطقه مرطوب خاک  متریسانت 40 هاچکانقطرهکه فاصله بین  شودیمتوصیه 

متر(  ۱×۱)با فاصله  سنتی هایباغدر  .گردد ینتأمدرختان  یازموردنپیوسته باشد و آب 

لیتر در ساعت و به تعداد کافی برای  ۱با سرعت جریان  ۸داخل خط یهاچکانقطرهاز 

 .استفاده کرد توانیمهر درخت 

زمین  در زیر هاچکانقطرهاست که  یرسطحیزآبیاری  ،ک روش جدید آبیاری موضعیی

آب مستقیماً به عمق خاک  کهینااین روش دارای مزایایی است از جمله  .گیرندیمقرار 

است( و حرکت  مؤثرتر یاریکودآب)تلفات تبخیر کمتر بوده و  رسدیم هایشهررفته و به 

کارایی این  .وجود ندارد یورزخاکبوده و مانعی برای عملیات  ترراحت آالتینماش

 ،باشد متریسانت ۹5باید حدود  هاچکانقطرهعمق دفن  .است درصد ۳5روش بیش از 

هوایی وهای آبیژگیوبستگی به  هایفردو فاصله  هاچکانقطرهانتخاب تعداد  کهیدرحال

                                                           
1. in-line 
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خیلی کم باشد  هاچکانقطرهست که فاصله ی سبک بهتر اهاخاکدر  .و خاک دارد

 متریسانت ۳0-۸00 هاآنرسی فاصله  یهاخاکدر  کهیدرحال ،(متریسانت 50-40)

که دو ردیف  شودیمتوصیه  ،اگر فاصله بین ردیف درختان بیش از سه متر باشد .است

 .گردد تا رشد و نمو سیستم ریشه متعادل باشد از درختان دفن یفردهر  ه برایخط لول

شامل نصب سیستم با هزینه اولیه باال و همراه با کنترل  یرسطحیزسیستم آبیاری 

سیستم فیلتراسیون آب جهت جلوگیری از گرفتگی  یادورهدقیق و مدیریت 

 ،یک روش کارآمد جهت جلوگیری از گرفتگی توسط ذرات خاک .هاستچکانقطره

نصب شیرهای تخلیه  ،این مشکل حلراه .جلوگیری از ایجاد فشار کم در سیستم است

هوا در باالترین نقطه ارتفاعی باغ و در نظر گرفتن یک مسیر خروجی در انتهای خطوط 

یاری یا شستشوی افزودن مواد شیمیایی به آب آب ،عالوه بر این .آبیاری است

 .شودیمنیز توصیه  شدهیقرقاسیدی  یهامحلولبا استفاده از  هاچکانقطره

نصب کنتورها جهت کنترل حجم واقعی آب تحویلی به خطوط /  ،هایییستمسدر چنین 

 .را پایش نمود هاچکانقطرهضروری است تا بتوان گرفتگی احتمالی  هابخش

برآورد  ،خاک هاییژگیوبرنامه آبیاری برای شناخت  که قبالً اشاره شد وجود طورهمان

پس از مشخص شدن این  .هوایی و عمق سیستم ریشه ضروری استویرهای آبمتغ

از نظر اندازه  هالوله ،جوان هایباغدر مورد  .اجرا نمودبرنامه آبیاری را  توانیم ،اطالعات

 یجتدربهدرختان باید  بر اساس رشد و نمو هاچکانقطرهباید مناسب بوده و تعداد 

 .افزایش یابد

 کیفیت آب آبیاری -6-4

ضروری است که نوع آب ارزیابی گردد و این یک جنبه  ،آب ینتأمعالوه بر امکان 

فیلتراسیون و یا تیمار شیمیایی آب جهت جلوگیری از  هاییستمساساسی در انتخاب 

که کیفیت شیمیایی و  شودیمدر نتیجه توصیه  .گرفتگی در سیستم آبیاری است

وجود شن و ماسه  .آزمایش کنند ،فیزیکی آب آبیاری را قبل از طراحی سیستم آبیاری

باشد و در غیر این صورت باید سیستم فیلتراسیون  امپییپدر آب نباید بیشتر از سه 

ت هنگامی وری متحمل بوده و اولین خسارادرخت زیتون به ش .مناسب طراحی گردد

بر متر باشد  زیمنسیدس 5/2که هدایت الکتریکی آب آبیاری بیشتر از  شودیممشاهده 

 .متفاوت است ،اما واکنش به شوری در ارقام مختلف
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از فاضالب شهری استفاده  توانیم ،در مناطقی که امکان دسترسی به آب محدود است

 ،فاضالب و تیمارهای الزم برای کاهش بار باکتریایی فاضالب یهتصفاز طریق  .نمود

که  یمناطقافزایش داد و در را برای آبیاری زیتون  دسترسقابلحجم آب  توانیم

 تواندیمیکی از مشکالتی که  .آبی زیتون را گسترش داد هایباغ ،کمبود آب وجود دارد

خطرناک است که منجر به  هایهیندآالوجود  ،در اثر استفاده از فاضالب ایجاد گردد

بنابراین الزم است که کیفیت فاضالب برای استفاده در کشاورزی  ،شودیم سوزییاهگ

باید در نظر داشت که استفاده از  ،هنگام تدوین برنامه تغذیه ،عالوهبه .بررسی شود

 ینتأماز  کهیطوربهتلفیق نمود  یاریکودآببا  توانیمرا  یمارشدهتفاضالب شهری 

 توانیممقدار کودهای مصرفی را  ،عناصر معدنی اطمینان حاصل گردد و در نتیجه

 .کاهش داد
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 هرس -فصل هفتم

 لوسیانا بالدونی ،یلوکا رگن ،یانیفرانکو فام ،یپرویتپریمو 

جهت ایجاد شکل  رشددرحالدو نوع هرس وجود دارد: یکی هرس بر روی درختان 

مطلوب در درخت و دیگری هرس بر روی درختان باغ در حال تولید جهت بازسازی 

 .میوه یدتولرشد رویشی آن و اطمینان از حداکثر میزان 

 رشددرحالهرس درختان  -7-1

تی است که برای ایجاد شکل از شامل تمامی عملیا رشددرحالهرس درختان 

 .شده مدنظر استتعریفپیش

 رشددرحالاهداف هرس درختان  -7-1-1

 شکل و فرم درخت بایستی:

  با توجه به حالت طبیعی رشد رویشی درخت )عادت رشدی درخت( و با توجه به

 .ارقام مختلف زیتون باشد

  گرددموجب رشد سریع درخت و در نتیجه ورود سریع به دوره تولید. 

  اساس فعالیت رویشی و زایشی زیرا را تسهیل نماید ورود نور به داخل تاج درخت

محسوب شده و باید حداکثر میزان سطح برگ در برابر نور خورشید قرار گیرد و از 

در داخل تاج و درختان مجاور  اندازییهسافضای موجود استفاده کافی گردد و از 

 .جلوگیری شود

 نسبت باال بین برگ و چوب حفظ گردد. 

 حفظ گردد و از ورود نور و هوا به داخل کل  وضعیت سالمت درخت در حد مطلوب

 .واقع شود مؤثر هاکشآفتاطمینان حاصل گردد و استفاده از درخت تاج 

  را تحمل کرده و خطر  هایوهماصلی قوی گردد که بتواند وزن  یهاشاخهباعث ایجاد

 .به دلیل وزن برف یا وزش باد به حداقل برسد هاشاخهشکستگی 

  هرس و مدیریت خاک گردد ،برداشت یژهوبهموجب تسهیل در عملیات کشاورزی. 

 هرس یهاروشاصول و  -7-1-2

 :الزم است که اقدامات زیر صورت گیرند ،برای دستیابی به اهداف فوق

 از لحظه کاشت نهال باید نسبت به انجام هرس اقدام کرد  ،پس از انتخاب نوع هرس

 آینده نباشد.یاز به هرس شدید در تا ن
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 م بسته شده باشد تا مداوم به قیّ طوربهنهال باید  ،در چند سال اول پس از کاشت

 .عمودی آن تضمین گردد رشد

  موجب کاهش سطح  هاشاخهمیزان هرس باید تا حد ممکن کم باشد زیرا حذف

سرعت رشد را کاهش داده و  ،کردهمحدود برگ شده و رشد رویشی شدید را تحریک 

موجب رشد رویشی  ینوردههرس  .اندازدیم یرتأخورود درخت به دوره تولید را به 

رشد رویشی شدیدی نخواهند داشت و در  هاسرشاخهتعداد زیادی سرشاخه شده و این 

ضعیف و  یهاشاخه .شودیم دهییوهمنتیجه درخت با سرعت بیشتری وارد مرحله 

روی شاخه اصلی باقی بمانند زیرا سرعت افزایش ضخامت شاخه اصلی آویخته باید بر 

بزرگ قوی موجود بر روی شاخه اصلی باید حذف  یهاشاخه کهیدرحال شودیمبیشتر 

شوند زیرا رشد بسیار شدید عمودی داشته که شبیه به رشد شاخه اصلی بوده و باید 

اصلی درخت زیتون به رشد  یهاشاخهبه دلیل تمایل  ،صورت یناشوند و در غیر  حذف

موجب توقف رشد و نمو بخش  ،سی )خاصیت بازیتونیک(رأ یهاشاخهو نمو بیشتر از 

باقیمانده  یهاشاخهبعد اقدام به حذف تقریبی  یهاسالدر  .دشویمفوقانی درخت 

( تا تنه متریسانت ۸5)هر سال حدود  شودیمکه از قسمت پایین درخت شروع  هنمود

 ،نباید اجازه داد که بر روی تنه اصلی .شکل بگیرد موردنظرارتفاع  اصلی درخت در

زیرا  ،رشد کنند شدهخارجدو شاخه متقاطع از یک نقطه  ،ثانویه یهاشاخهو  هاشاخه

که  شودیمتوصیه  ،در چنین مواردی .کنندیمزیادی به بخش تاج درخت وارد  آسیب

 .یکی از دو شاخه حذف شود

 حذف شوند هرسالهمرتب و  صورتبه هاپاجوش. 

  یهاشاخهاصلی باید  یهاشاخهجهت تشکیل  ،آویخته یهاشاخهدر ارقام با 

جلوگیری گردد و  یختهآو شدتبهرا انتخاب و حفظ کرد تا از تشکیل یک تاج  تریعمود

باید  ،عمودی و پرپشت و جهت ایجاد یک تاج باز یهاشاخهدر ارقام با  ،برعکس

 هاشاخهبه  یدهفرمبرای  .که به سمت بیرون متمایل هستند را حفظ نمود ییهاشاخه

استفاده کرد و در صورت امکان از هرس و تربیت  ،که وجود دارد یاشاخهباید از هر 

مجدد تنه اصلی خودداری نمود و تنها در صورتی باید اقدام به هرس مجدد تنه اصلی 

 .اصلی وجود نداشته باشد یهاشاخهنمود که شاخه دیگری برای ایجاد 
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 باید تعادل را بین  ،با استفاده از اقدامات مناسب مانند ایجاد شیب و زاویه مناسب

اصلی برقرار نمود )مثالً شاخه خیلی قوی باید زاویه بیشتری پیدا کند و  یهاشاخه

فاصله موجود  کهیطوربهثانویه شناسایی شده  یهاشاخه ،این کار موازاتبهبرعکس( و 

حفظ شوند و از ایجاد تداخل در  مناسب یهاشاخهنباشد و باید  ازحدیشب هاآندر بین 

زیرا شاخه باالیی بر روی شاخه پایینی  ،نزدیک به هم جلوگیری شود یهاشاخه

 یهاشاخهنسبت به  ترییفضعثانویه باید رشد  یهاشاخه .خواهد داشت اندازییهسا

 .اصلی داشته باشند

  جانبی  یهاشاخهاصلی باید دارای  یهاشاخهقسمت باالیی درخت و متعاقب آن

اگر قسمت باالیی درخت خیلی  .نباید خیلی کم باشد هاشاخهتعداد این  .آویخته باشند

درست در  ییهابرشمجدداً بازسازی شود )ایجاد  ،ییهابرشباید با ایجاد  ،ضعیف باشد

نباید اجازه داد که در باالی تاج درخت  .(که باید مجدداً تشکیل شود ییهاشاخهباالی 

نرک تشکیل شوند زیرا قدرت رشد خیلی زیادی داشته و همچنین نباید  یهاشاخه

)فقط دارای جوانه گل( در باالی تاج درخت ایجاد شود  داریوهماجازه داد که یک شاخه 

 یهاشاخهالزم است که  ،دارد و در عوض هیدیوهمزیرا نیاز به بازسازی بالفاصله پس از 

 .گل و چوب دارند( و با قدرت رشد متوسط انتخاب شوند یهاجوانهمختلط )که 

  تیمار شوند هاکشآفتمطمئن شد و در صورت نیاز با  هابرگباید از سالمت. 

تا رشد متعادل و سریع  شوندیمتوصیه  رشددرحالنکات زیر برای انجام هرس درختان 

 ایجاد گردد:

  باید کمتر شود. هابرگتا حد امکان حذف 

  اصلی ایجاد گردد. یهاشاخهتعادل مناسب در بین 

 آویخته، باید  یهاشاخهدر فرم گلدانی در ارقام با  ییهاشاخهایجاد  منظوربه

عمودی، باید  یهاشاخهدر ارقام با  کهیدرحالرا حفظ کرد،  تریعمودنسبتاً  یهاشاخه

 که به سمت بیرون هستند را حفظ نمود. ییهاشاخه

 .دو شاخه اصلی و یا دو شاخه ثانویه نباید از یک نقطه مشترک خارج شوند 

 ی درخت باید به نور دسترسی داشته باشد.یباال هایقسمت 

 باشد. تاج درخت نیاز به اصالح داشته کهآننرک باید حذف شوند مگر  یهاشاخه 

  گردد. ینتأمسالمت گیاه حفظ و 
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                                                                                                                                                باالیی تاج درخت بسیار مهم است             کنترل بخش  -۲2شکل                   نرک یهاشاخهحذف  – ۲۸شکل 

 ود ولی نباید هرس خیلی شدید باشدباید یک تاج باز ایجاد شو 

 انتخاب شکل نهایی درخت -7-1-3

تربیت  ،سنتی زیتون هایباغآن در  ترینیجراموجود برای تربیت درخت  یهافرمدر بین 

 .تربیت به روش تک مخروطی است ،به روش گلدانی و تا حد کمتری
 تربیت به روش گلدانی -7-1-3-1

گلدانی مخروط  ،گلدانی چند مخروطی ،مختلفی دارد )گلدانی آزاد انواعتربیت گلدانی 

توزیع رشد رویشی در بین  ،اصلی یهاشاخهیه بین وارونه و غیره( که از نظر زاو

 منظوربهدر حال حاضر و  .اصلی و ارتفاع تنه اصلی درخت با هم تفاوت دارند یهاشاخه

فرم  ،از رشد طبیعی رویشی در هر واریته ازپیشیشبکاهش عملیات هرس و حمایت 

جهت وادار  یازموردنمیزان هرس  ،برای هرس مطلوب بوده و در نتیجه آزادگلدانی 

 .یابدمیکردن درخت به یک شکل هندسی خاص کاهش 

 دآزاساختار تربیت به روش گلدانی 

که بستگی به  باشدیم متریسانت ۸20تا  50تربیت گلدانی شامل یک تنه با ارتفاع 

ارتفاع تنه درخت در صورت  ،از نظر مدیریت خاک در زیر درختان .سیستم برداشت دارد

در برداشت مکانیزه با استفاده از  کهیدرحال ،باشدمتر سانتی 50-۱0برداشت دستی باید 

شاخه  ۹-4در قسمت باالی تنه  .باشد متریسانت ۸00-۸20ارتفاع تنه باید  ،لرزاننده تنه

ط عمود اصلی با خ یهاشاخهزاویه  ،اصلی باید انتخاب شوند و در حالت برداشت دستی
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اصلی با  یهاشاخهزاویه  ،درجه بوده و در حالت برداشت مکانیزه با لرزاننده تنه 45باید 

باید در نظر داشت که از نظر نفوذ کافی نور و استحکام  .درجه است ۹5-40خط عمود 

همچنین از نظر  .درجه باشد 45تا  ۹5زاویه شاخه با خط عمود باید بین  ،کافی شاخه

از یکدیگر فاصله  متریسانت ۸0اصلی باید حدود  یهاشاخه ،کافیمقاومت مکانیکی 

سه شاخه اصلی درخت نسبت به تنه باید با  ،برای ایجاد فضای مناسب .داشته باشد

زاویه  ،چهار شاخه اصلی بر روی درخت باشد کهیدرحالدرجه قرار بگیرند ) ۸20زاویه 

ثانویه  یهاشاخه ،اصلی یهاشاخهیر در کنار و ز (درجه باشد ۳0چهار شاخه با تنه باید 

بر روی  .یابدمیقاعده به سمت نوک شاخه کاهش  از هاآنکه طول  گیرندیمقرار 

به سمت داخل تاج و  .سال( قرار دارند 2-۹ده )با سن میوه یهاشاخه ،ثانویه یهاشاخه

 ییهاشاخهبلکه باید  ،ثانویه وجود داشته باشد یهاشاخهنباید  ،اصلی یهاشاخهبر روی 

در نتیجه هر  .وارد تاج درخت شود یراحتبهبا رشد ضعیف قرار گیرند که نور و هوا 

شکل( یاپنجرهو شاخ و برگ فضاهای خالی ) کندیمشاخه یک فرم نیمه مخروطی پیدا 

ناپیوسته در  طوربهاصلی ایجاد کرده )تمامی تاج در قسمت پایین و  یهاشاخهدر بین 

 .االی تاج( و بخش داخلی تاج تقریباً خالی استقسمت ب

 تنه جهت برداشت مکانیزه باید نکات زیر رعایت گردد: یهالرزانندهبرای افزایش کارایی 

  باشد متریسانت ۸00-۸20تنه درخت باید مستقیم و عمودی و به ارتفاع. 

 درجه( ۹5-40زاویه محدودی داشته باشند ) ،اصلی باید با خط عمود یهاشاخه 

 جانبی قرار گیرند و نباید  صورتبهاصلی  یهاشاخهثانویه متعدد باید با  یهاشاخه

شدید نباشد  هاآنکم باشد تا همپوشانی پیدا نکرده و تغییر جهت  هاآنفاصله بین 

 .گردن غاز نباشد( صورتبه)

 آویخته در قاعده تاج درخت باید حذف  صورتبهو  یرپذانعطافطویل و  یهاشاخه

 ییهاشاخهدر برخی ارقام به مقدار زیاد وجود دارند و چنین  هاشاخهشوند و این نوع 

 .گیرندینمنیروی لرزش دستگاه لرزاننده قرار  یرتأثتحت 

 چگونگی تربیت به روش گلدانی

 طوربهسال  2-۹و  درخت باید به یک قیّم متصل شده ،در طی مرحله رشد و نمو -۸

کامالً  یهاشاخهنباید از یک نقطه خارج شوند. اصلی  یهاشاخهآزادانه رشد و نمو کند و 

 .عمودی و با رشد خیلی زیاد حذف شوند
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مناسب موجود از جمله  یهاشاخهاصلی بهتر است که  یهاشاخهبرای تشکیل  -2

 هاشاخهسایر  یجتدربهقرار گیرند و  مورداستفادهموجود بر روی محور مرکزی  یهاشاخه

قوی جدید در زیر محل برش رشد  یهاسرشاخهتا  شودیمنوک نهال قطع  .حذف شوند

 ،اصلی وجود نداشته باشد یهاشاخهجانبی مناسب برای تشکیل  یهاشاخهکنند و اگر 

ت پس از کاش 2-۹ ،با اجرای این روش سنتی هرس .شودیماستفاده  هاسرشاخهاز این 

قطع  ،هستند رشددرحالاصلی  یهاشاخهساقه اصلی درست در باالی محلی که  ،نهال

اصلی انتخاب  یهاشاخهتعدادی سرشاخه مناسب را برای تشکیل  کهیهنگام .شودیم

 .شوندیمحذف  هاسرشاخهبقیه  ،هاآنبا شروع رشد بیشتر در  ،کنندیم

 یجتدربهطبیعی کامالً عمودی و یا بسیار قوی هستند را باید  صورتبهکه  ییهاشاخه -۹

و هدایت در مسیر صحیح است  هاآنهدایت نمود که این کار از طریق کوتاه کردن نوک 

 ازحدیشب یاشاخهدر نتیجه اگر  .درخت پیدا کنند شدهحذفتا زاویه مناسب با بخش 

تنها در  .ایگزین شده و بالعکسج رشددرحالبا شاخه  ،با انجام یک برش ،باز باشد

هرس شدید انجام داد  توانیم ،دنامناسب و با زاویه نامطلوب باش حالتی که شاخه بسیار

در حالتی که سه شاخه وجود  مثالعنوانبه .ایجاد گردد هاشاخهتا زاویه مناسب در 

و یا  بندندیمرا به میله  هاشاخهسه میله در زمین نصب شده و هر یک از  ،داشته باشد

اصلی قرار گرفته  یهاشاخهاز یک حلقه فلزی استفاده کرده که در قسمت پایه و در بین 

در بین دو شاخه اصلی  کهآنو یا  شوندیمقوی به قیّم متصل  هاییرهگو با استفاده از 

تا  دهندیمقرار  جداکننده عنوانبهکوچک  یاعهطق ،به هم نزدیک هستند ازحدیشبکه 

نیاز به کار داشته و  هاروشاستفاده از این  .در جهت مناسب رشد کنند هاشاخه

برای  ترساده یهاروشاست و فقط باید زمانی استفاده شوند که سایر  بریجه هزینهدرنت

 .کاربردی نباشند هاشاخهایجاد زاویه مناسب در بین 

رشد کنند )معموالً  ،برسند موردنظراصلی باید تا زمانی که به ارتفاع تاج  یهاشاخه -4

باید با  یادوره صورتبه ازآنپسمتر از سطح زمین رشد کنند( و  4-5نباید بیش از 

بدین ترتیب که بخش نوک  ،درخت را در این ارتفاع حفظ نمود ییهابرشانجام 

چوبی )فقط دارای  یهاشاخهگل و رویشی( یا  یهاجوانهمختلط )دارای  یهاشاخه

ی عمودی و قوی دارند( را قطع ی نرک که رشد خیلهاشاخهیشی و بدون رو یهاجوانه

بسیار  هاشاخهسی بخش رأ .کرده تا جهت درست و قدرت رشدی متوسط داشته باشند
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کاهش رشد قوی  ،مهم بوده زیرا وظیفه تعیین رشد و نمو متعادل کل شاخه

شیره غذایی را بر جانبی و تحریک جریان غذایی کافی و توزیع یکنواخت  یهاسرشاخه

اصلی جلوگیری کرد تا رشد و  یهاشاخهسی باید از ضخیم شدن بخش رأ .عهده دارند

 .صورت گیرداصلی  یهاشاخه جانبی در زیر یهاشاخهنمو متعادل 

ثانویه  یهاشاخهد با بای هاشاخههر یک از این  ،اصلی یهاشاخهدر طی تشکیل  -5

جانبی و بیرونی پوشانده شوند و فاصله کافی از یکدیگر داشته باشند و از همپوشانی 

کوتاه و با رشد ضعیف بر روی  یهاشاخهشود و تنها  یریجلوگبر روی یکدیگر  هاآن

 .اصلی ضروری است یهاشاخهاین کار برای رشد قطری یکنواخت در  .باقی بماند هاآن

متقابل  اندازییهساکاهش یابد تا  ،باید از سمت قاعده به نوکثانویه  یهاشاخهطول 

 .نوردهی در کل شاخه فراهم شود ،ایجاد نگردد و در نتیجه

 
 باغ زیتون با ترتیب گلدانی – ۲۹شکل 

 
 (2002 ،یتومبز) لدر مرحله رشد نها یگلدانایجاد تربیت  – ۲4شکل 
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ثانویه از قاعده به سمت  یهاشاخهثانویه پوشانده شده و طول این  یهاشاخهاصلی باید با  یهاشاخه -۲5شکل 

 کوتاه شوند ،نوک

 مزایای تربیت گلدانی

 تربیت گلدانی این امکان را  ،به دلیل توزیع رشد رویشی بر روی چندین محور رویشی

تربیت به وجود بیاید و  یهاروشکه فضای بیشتری در مقایسه با سایر  آوردیمبه وجود 

مطلوب  هاییطمحدر ارقام با رشد متوسط یا زیاد در  ترییقورشد و نمو  ،متعاقباً

کافی وارد تاج درخت شده و همچنین برای کاهش حساسیت  اندازهبهصورت گیرد و نور 

 .نیز مفید است آفاتحمله به 

  گرددیمتربیت گلدانی باعث حفظ تعادل بین فعالیت رویشی و زایشی. 

 در داخل تاج درخت  جابجاییبرداشت دستی تسهیل شده و امکان  ،در این روش

 .شودیمکارگر فراهم برای 

  سازگار است یخوببهتنه  لرزانندهاین روش با برداشت مکانیزه توسط. 

 یمعایب تربیت گلدان

  کندتر باشد  ،تربیت یهاروشرشد اولیه نهال ممکن است در مقایسه با سایر

اگر  کهیدرحالاصلی نیاز به هرس شدید باشد،  یهاشاخهاگر برای تشکیل  خصوصبه

بنابراین  و نیاز به هرس شدید ندارند ،رشد کرده باشند یخوببهدر نهالستان  هانهال

 .شوندیماصلی  یهاشاخهموجود در نهال تبدیل به  یهاسرشاخه

  مکانیزه مناسب نیست زیرا جهت انجام هرس تربیت گلدانی برای انجام هرس

 .مانند در امتداد ردیف کاشت درختان استیوارهنیاز به یک رشد رویشی د ،مکانیزه
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 راهنمای انجام هرس به روش گلدانی – ۲6شکل 

 تربیت به روش تک مخروطی -7-1-3-2

کاهش اندازه جانبی درختان و  منظوربهاست که  روشی ،تربیت به روش تک مخروطی

و همچنین موجب تسهیل در برداشت و هرس  شودیمافزایش تراکم درخت استفاده 

 .گرددیممکانیکی 

 ساختار تربیت به روش تک مخروطی

( توزیع شده است گیاه در یک محور عمودی منفرد )تنه یرشد رویش ،در این نوع تربیت

از قاعده به سمت نوک تاج  هاشاخهبوده و طول اصلی بسیار باز  یهاشاخهو زاویه بین 

 کهیطوربه رسدیمو بنابراین درخت شبیه به یک مخروط به نظر  یابدمیدرخت کاهش 

مارپیچی  صورتبهاصلی باید  یهاشاخه .اصلی دارد یهاشاخهعرض آن بستگی به طول 

 اندازییهساباید حداقل یک متر باشد تا از  هاشاخهبر روی تنه قرار گرفته و فاصله بین 

باید بر روی تنه و در ارتفاع حداقل یک  تریینپا یهاشاخه .متقابل جلوگیری گردد

 .متر باشد 4-5 ازمتری قرار گرفته و ارتفاع کلی درخت نباید بیش 
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 باغ زیتون با تربیت به روش تک مخروطی – ۲۲شکل 

 چگونگی تربیت به روش تک مخروطی

 ،سال اول پس از کاشت ۹-4درختان زیتون باید به یک قیّم محکم بسته شوند. در طی 

باید رشد ارتفاعی تنه درخت تحریک شود و رشد رویشی جانبی از طریق هرس تابستانه 

 ،بر روی تنه کنترل شود هاکرنخیلی قوی یا حذف  یهاسرشاخهو حذف یا سرزنی 

ک درخت رشد کرده و تمایل به رقابت با تنه که در نزدیکی نو ییهاسرشاخه یژهوبه

باقی بماند و از  چهشاخهالزم است که بر روی هر گره از ساقه فقط یک  .اصلی دارند

اصلی با  یهاشاخه .جلوگیری شود ،که رقابت شدید با تنه اصلی دارند ییهاشاخهرشد 

اصلی قرار  یهاشاخهجانبی بر روی  یهاشاخهزاویه باز تربیت شده و در نهایت 

نکته بسیار مهم این است که بخش باالیی تنه درخت با هرس مناسب همیشه  .گیرندیم

باید سریعاً  ،شده و یا ضعیف گردد آسیببخش باالیی دچار  کهیهنگامبسیار باز باشد و 

 .با یک شاخه قوی در زیر آن جایگزین گردد و این شاخه باید به قیّم محکم بسته شود

موجود بر روی بخش قاعده تنه و حداقل تا ارتفاع یک متری از  یهانشعاباباید  هرساله

 یهاشاخهثانویه و نیز  یهاشاخه ،بر روی هر شاخه اصلی .سطح زمین قطع شوند

ک که ممکن است بر روی هرگونه شاخه نر ،کوچک قرار گرفته و از طریق هرس تابستانه

 .شوندیماصلی رشد کنند، حذف  یهاشاخهباالیی  یهابخش
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 به روش تک مخروطی پس از هرس شدهیتتربدرخت  – ۲۱شکل 

 مزایای تربیت تک مخروطی

 انجام تربیت تک مخروطی در مقایسه با تربیت گلدانی به  ،در ارقام با رشد عمودی

هرس کمتری نیاز داشته و امکان انجام هرس مکانیکی و برداشت مکانیزه را فراهم 

 .کندیم

  هر درخت سطح کمتری در مقایسه با تربیت گلدانی  ،تربیت تک مخروطیبا اجرای

 .امکان افزایش تراکم در واحد سطح وجود داردو  کندیماشغال 

 فرم باریک و بدون فضای باز در تاج  دارایدرخت  ،با اجرای تربیت تک مخروطی

 .وجود داردو مدیریت خاک  یپاشسم ،برداشت مکانیزه ،امکان هرس مکانیزه و گرددیم

 معایب تربیت تک مخروطی

  یهاشاخهزیرا  ،آویخته مشکل بوده یهاشاخهتک مخروطی در ارقام با  فرمایجاد 

 ،لی قوییا بلند یا خباال رشد کنند و در ارقام خیلی پ پایینی تمایل دارند که به سمت

شده با سایر ی ضعیفهاشاخهمرتب بخش باالیی درخت یا  صورتبهنیاز است که 

 .های موجود جایگزین شوندی یا نرکی عمودهاشاخه

 داخلی  یهابخشنیز در  اندازییهسایک افزایش تدریجی  ،با افزایش اندازه تاج درخت

باعث ایجاد مشکل در درخت شده و  تواندیمکه  افتدیمو پایینی درخت اتفاق 

انجام دهد  ییهابخشرا در درخت تمایل دارد تا رشد رویشی جدید خود  ،حالیندرع
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 ازحدیشببرای جلوگیری از رشد ارتفاعی  ،در نتیجه .کندیمکه نور بیشتری دریافت 

شدت هرس را  یجتدربهالزم است  ،اصلی یهاشاخهبخش باالیی تنه و افزایش زیاد طول 

 .بیشتر کرد که در ادامه باعث تحریک رشد رویشی شده و به ضرر رشد زایشی است

  استفاده از نردبان برای  تربیت تک مخروطی مانع ،صورت هرس و برداشت دستیدر

 .کندیمبرداشت و هرس شده و کارگران را در معرض خطر قرار داده و کار را مشکل 

 )گلدانی چند تنه( یابوتهتربیت به روش گلدانی  -7-1-3-3

بود و در حال  مورداستفادهدر مرکز ایتالیا  یاگسترده طوربهاین روش تربیت در گذشته 

زیرا کنترل  ،نیست ایو روش قابل توصیه شودیمقدیمی دیده  هایباغحاضر فقط در 

 یراندازهایزمشکالتی در زمینه استفاده از  ،هرز در پای درختان مشکل بوده یهاعلف

نیز برای برداشت مکانیزه  ی تنههالرزانندهاز  توانینمبرداشت زیتون ایجاد کرده و 

از  متریسانت ۱0-۸00 درخت زیتون با فاصله ۹-4 ،در این روش تربیت .استفاده کرد

 یهاشاخهو هر درخت رشد رویشی نیمه مخروطی داشته ) اندشدهیکدیگر کاشته 

این روش تربیت عموماً برای  .دارند یاجداگانه( که هر یک تاج دارند یترکوتاهداخلی 

و  شدیماستفاده  ،دیده بودند آسیبرختانی که شدیداً در اثر سرمازدگی اصالح د

)عموماً  کردندیماز سطح زمین رشد  شدهیدهبربودند که در قاعده درختان  ییهاپاجوش

سوم به سمت بین ردیف  پاجوشدر روی ردیف و  هاآنهستند که دو تای  پاجوشسه 

 .(کردندیمرشد 

 
 یابوتهتربیت به روش گلدانی  – ۲۳شکل 
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 تولید میوهبرای هرس  -7-2

رویشی و  هاییتفعالبرای حفظ تعادل بین  هایتفعالهرس تولید میوه شامل یک سری 

تراکم و اندازه تاج درخت  سازیینهبهاست که موجب حفظ شکل و  زایشی درخت

 هرس تولید میوه صحیح باید شرایط زیر را داشته باشد: .شودیم

  باقیمانده بر روی  یهاشاخهبهبود کمیت و کیفیت محصول از طریق تناسب تعداد

درخت )و در نتیجه پتانسیل تولید میوه( با وضعیت تغذیه شاخه و نوردهی و هوادهی به 

 داخل تاج درخت

 حفظ تعادل رشد به تأخیر انداختن پیری درخت ،به حداکثر رساندن دوره بلوغ میوه ،

، اطمینان نسبت زیاد بین حجم شاخ و برگ و حجم چوب باشدفظ زایشی، ح -رویشی

 از سرما یا آفات دیدهیبآس یهابخش ، حذفگردش هوا در بین شاخ و برگاز 

 ایجاد سهولت در عملیات باغداری 

 دانش الزم برای انجام هرس صحیح -7-3

باید ارتباط بین هرس و فعالیت رویشی و زایشی در  ،برای دستیابی به اهداف فوق

 .درخت زیتون را شناخت

 تاج درخت ینورده -7-3-1

ضروری  هابرگنور رسانی کافی به  ،زایشی در درخت -برای تضمین فعالیت رویشی

موجب کاهش تولید  ،که در سایه قرار گرفته باشند ییهابرگدر واقع  .است

 یهابرگ .گردندیمکه برای فعالیت رویشی و زایشی استفاده  شوندیم هایییدراتکربوه

عمل کرده زیرا مقدار  کنندهمصرف عنوانبهدر سایه در اغلب روز  قرارگرفته

ر از مقداری است که از کمت ،کنندیماز طریق فتوسنتز تولید  هاآنکه  هایییدراتکربوه

 یهابخشو ریزش کرده  زودتر هابرگ ،در این حالت .کنندیممصرف  طریق تنفس

 )نوعی هرس طبیعی(. شوندیمبرگ شده و خشک  در سایه بدون قرارگرفته

گل و رشد و نمو  یهاجوانهدسترسی کافی به نور همچنین اثر مثبتی بر روی تشکیل 

از نور کامل خورشید را  درصد ۹0از تاج که کمتر از  ییهابخشدر واقع  .میوه دارد

 .بدون میوه هستند ،عموماً بدون گل و در نتیجه ،کنندیمدریافت 

داشته و مقدار  تربزرگاندازه  ،با نوردهی خوب قرار دارند یهابخشکه در  هایییوهم

گر قابلیت دسترسی کل حتی ا ،در سایه بیشتر است قرارگرفته هاییوهماز  هاآنروغن 
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در معرض نور مستقیم  هایوهمهمچنین قرارگیری  .ها در درخت زیاد باشدبه آسیمیالت

 .شودیمکیفی روغن  هاییژگیوموجب بهبود 

اصلی که در سایه قرار  یهاشاخه یاقاعده یهابخشجهت تحریک رشد رویشی در 

الزم است که ارتفاع درخت کاهش یافته و / یا بخش باالیی تنک شده تا نفوذ  ،اندگرفته

 .نور به حد کافی برسد

پس از چند  ،در معرض نور قرار گرفته باشند یخوببهکه  ییهاشاخهدر واقع بر روی 

 توانیم هاآننرک( تشکیل شده که از میان  یهاشاخهجدید ) یهاجوانههفته 

 یهاشاخهجدید بارده را انتخاب کرد )این  یهاسرشاخهمناسب برای تشکیل  یهاشاخه

هرس  ،نباید خیلی قوی بوده و نباید در کنار یا زیر شاخه باشند(. در نتیجه شدهانتخاب

درخت را فراهم کرده و از ایجاد سایه مداوم در بخشی از تاج  تاجباید نور کافی به داخل 

 .جلوگیری کند

 تعادل بین فعالیت رویشی و زایشی -7-3-2

 کهیهنگام .شوندیمکیل تش سالهیک یهاشاخهبر روی  هاینآذگل ،در درخت زیتون

( هاسرشاخهفعالیت رویشی )تشکیل و رشد و نمو  ،فعالیت زایشی شدید باشد )سال آور(

در زمان  ،از سوی دیگر .شودیممیزان تولید در سال بعد کمتر  ،کاهش یافته و در نتیجه

)تشکیل مقدار اندکی جوانه گل و  یابدمیفعالیت زایشی کاهش  ،فعالیت شدید رویشی

به حداکثر فعالیت تولیدی در طول  یابیدستدر نتیجه برای  .کاهش تشکیل میوه(

این تعادل  .رویشی و زایشی تعادل برقرار نماید هاییتفعالهرس باید بتواند بین  ،هاسال

 کهیطوربه ،گیردیمبرای یک تولید مناسب صورت  هاجوانهاز طریق تشکیل بیشترین 

خواهند  متریسانت 20-60 هاسرشاخهمتوسط بوده )طول  دارای قدرت رشد هاجوانهاین 

در  یخوببهافقی یا آویخته بر روی شاخه قرار داشته و  ،خمیدهنیمه صورتبهبود( و 

 هاییژگیوخیلی قوی یا خیلی ضعیف دارای  یهاسرشاخه .معرض نور قرار گرفته باشند

 کمی هستند(. یهاجوانهی دارند )زیرا دارای پتانسیل تولید پایینی شدیدی بوده و رویش

 با موارد فوق باید نکاتی را در نظر گرفت:در رابطه 

  هرگونه اقدامی که موجب کاهش سرعت رشد سرشاخه شود، فعالیت زایشی را

 .کندیمتحریک 
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 هرس شدید موجب تحریک رشد رویشی شده و ورود به دوره  ،در درختان جوان

 .اندازدیمزایشی را به تأخیر 

  تغییراتی در تعادل رویشی ،هاشاخهو  هاسرشاخهبا ایجاد تغییرات در خصوص رشد- 

شاخه از وضعیت عمودی خارج  ،در اثر هرس کهینابه وجود آمده و با توجه به زایشی 

قدرت رشدی شاخه کاهش یافته و فعالیت زایشی بیشتر  ،گرددیمشده و خمیده 

 .و بالعکس شودیم

  دهدیمواکنش مالیمی به هرس نشان  ،ضعیف اییهتغذیک درخت با وضعیت، 

ایجاد  یسختبهرشد رویشی جدید  ،که میزان هرس شدید باشد و در نتیجه هرچند

 .گرددیم

 هایشهرتعادل بین رشد تاج و  -7-3-3

 ،به دنبال حذف بخشی از تاج .درخت و اندازه سیستم ریشه ارتباطی وجود داردبین تاج 

درخت تمایل به ترمیم این ارتباط دارد که از طریق افزایش تشکیل و طویل شدن 

جدید و  هاییشهررشد تنه درخت و نیز تشکیل  کهیدرحال .گیردیمسرشاخه صورت 

ایجاد  ،واکنش در برابر هرس شدید ندر واقع بیشتری .یابدمیفعالیت زایشی کاهش 

بسیار قوی و عمودی است که تا چندین سال  یهاسرشاخهمتعدد نرک و یا  یهاشاخه

 .قادر به گلدهی نیستند

 ،یابدمیرشد و نمو ریشه کاهش  ،آن تبعبهمیزان هرس و  ،با کاهش حجم شاخ و برگ

رژی الزم برای فعالیتش را خود و ان یهابافتزیرا سیستم ریشه مواد الزم برای تشکیل 

در درخت  یژهوبهاین ارتباط  .آوردیمبه دست  هابرگدر اثر فتوسنتز  یدشدهتولاز مواد 

مربوط به تاج درخت  یهابخشسیستم ریشه با  یهابخشزیتون مهم بوده زیرا بین 

در  .هر شاخه اصلی مسئول بخشی از ریشه است کهیطوربه ،ارتباط متقابل وجود دارد

موجب تخریب بخشی از سیستم ریشه گردد و  تواندیمیک شاخه اصلی  حذف ،نتیجه

باید شاخه نرک مناسب را برای جایگزینی از  ،یک شاخه یبنابراین در هنگام جایگزین

 .قبل در نظر داشت

با افزایش سن و / یا انجام هرس نادرست، مقدار زیادی چوب در درخت ایجاد  کهیهنگام

افزایش یافته و در نتیجه منابع  شدتبهبرای حفظ درخت  موردنیاز، منابع گرددیم

. در وضعیت حاد یابدمیجدید کاهش  هاییشهرو  هاسرشاخهبرای تشکیل  دسترسقابل
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مقدار چوب در مقایسه با برگ بسیار زیاد باشد، فعالیت درخت کاهش  کهیهنگامو 

درخت(. در نتیجه، هرس باید بتواند )پیری  شودیمدرخت ضعیف  یجتدربهیافته و 

از همه  ترمهماز حجم شاخ و برگ در برابر چوب را به وجود آورده و  زیادینسبت 

نابودی رشد رویشی  مسن را بازسازی نموده و مانع از هرس بتواند ساختار چوب کهینا

 در درخت گردد.

 
اصلی وجود دارد که با تشکیل  هاییشهراصلی و  یهاشاخهیک ارتباط بخشی بین  ،در درخت زیتون – ۱0شکل 

 است مشاهدهقابلبر روی تنه  هایییبرجستگ

 یاقاعدهمیانی و  یهابخشدر  دهییوهمباید در نظر داشت که درخت زیتون تمایل به 

در نتیجه اگر  .قرار دارند هاشاخهدر بخش رأس  هاجوانه کهیدرحالرا داشته  هاشاخه

تاج درخت رشد و نمو  کهیناعالوه بر  ،از طریق هرس اصالح نگردد این نحوه رشد

و انجام عملیات  اندازییهساخواهد داشت )که در نتیجه مشکالتی در زمینه  ازحدیشب

جانبی تاج درخت افزایش یافته و  یهابخشرشد رویشی در  ،(آیدیمباغداری به وجود 

 .شودیمموجب تجمع تدریجی چوب 

و کوتاه( باید جایگزین  برگکمفاقد میوه ) یهاسرشاخهز این حالت، جهت جلوگیری ا

در قاعده سرشاخه  شدهیلتشک یهاچهشاخهها یا یکی از توان یکی از نرکیمشوند که 

 را انتخاب کرده تا رشد رویشی مجدداً در درخت ایجاد گردد.
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 است ازحدیشبمقدار چوب در این درخت  ،اصلی یهاشاخهبه دلیل تعداد زیاد  – ۱۸شکل 

 
 در بخشی رأسی وجود دارند هاجوانه کهیدرحال ،شوندیمدر بخش میانی سرشاخه تشکیل  هایوهم – ۱2شکل 

 شدت هرس -7-3-4

شدت مناسب هرس بسیار مهم  ،جهت ایجاد تعادل بین فعالیت رویشی و زایشی درخت

ضروری است که  ،است موردنظرکه  ایینهزمبرای تعیین بهترین شدت هرس در  .است

 عنوانبهقرار گیرد و  یموردبررسقدرت رشدی سرشاخه در شروع رشد رویشی جدید 

 نکات زیر باید در نظر گرفته شوند: ،راهنمایی

 با طول  شدهاندک و ضخیمی تشکیل  یهاسرشاخه ،اگر هرس خیلی سبک باشد(

)وزن هر میوه و مقدار  یابدمیکاهش  هایوهمو کیفیت ( متریسانت ۸0 -20کمتر از 

بارده ضعیف خواهند  یهاشاخهکمتر شده و  ی( و رشد رویشیابدمیروغن آن کاهش 



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  ۸۹۱

ناشی از آفات  آسیبمیزان  نیزو  شودیمکمتر  هاسالبا گذشت بود و میزان تولید 

 .یابدمیافزایش 

 با طول بیش از  ییهاسرشاخهرشد رویشی بسیار زیاد شده و  ،شدید باشد ساگر هر

و تعداد زیادی نرک تولید شده و واکنش رویشی شدید موجب کاهش  متریسانت 60

 .یابدمیفعالیت زایشی کاهش  ،و در نتیجه گرددیمذخایر درخت  توجهقابل

 60 تعداد زیادی سرشاخه با قدرت رشدی متوسط )با طول ،اگر هرس متعادل باشد-

افقی یا آویخته بوده و بهترین میزان تولید  ،خمیدهشده که نیمهمتر( تشکیل یسانت 20

 کهیطوربه گرددیمرا خواهد داشت و تعادل نسبی بین رشد رویشی و زایشی ایجاد 

 .متناسب با تغذیه درخت خواهد بود دهییوهمرشد و نمو رویشی کافی بوده و میزان 

این اشتباه اغلب به دلیل تمایل  انجام هرس خیلی شدید است و ،یکی از اشتباهات رایج

مقدار  ،یطورکلبه .گرددیمدر تاج ایجاد  شدهیفتعربه دستیابی به یک شکل هندسی 

کل حجم  درصد 20 -۹0ساالنه نباید بیش از در اثر هرس  شدهحذفحجم شاخ و برگ 

 نکات زیر باید در نظر گرفته شوند: ،برای تعیین شدت هرس مناسب .شاخ و برگ باشد

 سن درخت – ۸

 سرعتبهداشته و  یزیتون قدرت رشدی زیاد درخت ،اولیه پس از کاشت یهاسالدر 

نور  کهینابا توجه به  .یابدمیو ضخامت تنه افزایش  هاشاخهو طول  شدهزیاد  آنارتفاع 

هرس باید بسیار سبک باشد  ،نفوذ کند تواندیمبه داخل تاج کوچک درخت  یراحتبه

 .نیفتد یرتأخواکنش رویشی تحریک نگردد و ورود به دوره زایشی به  کهیطوربه

درختان تمایل به  اندشدهدر مرحله باردهی کامل درخت که شاخ و برگ گسترده 

کاهش فعالیت رویشی داشته و باردهی بیشتر است و در نتیجه شدت هرس باید افزایش 

 .یابد )هرس متوسط( تا واکنش رویشی به هرس تحریک گردد

 ،فعالیت زایشی بیشتر از فعالیت رویشی شده و در نتیجه ،در مرحله پیری درخت

هرس شدید ضروری است و باید حجم  ،درخت ضعیف شده و در این حالت یزنجوانه

بیشتری از شاخ و برگ حذف شده و مقدار کافی کودهای نیتروژنه مصرف شود و آبیاری 

شده  هاسرشاخهجود باعث رشد نمو بیشتر نیتروژن مو کهیطوربه ،صورت گیرد یخوببه

 .بازسازی رویشی درخت کافی باشد ،و در نتیجه
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 جدید تحریک گردد یهاسرشاخههرس باید مقداری شدیدتر باشد تا تشکیل  ،در درختان مسن – ۱۹شکل 

 قدرت رشدی درخت – 2

قدرت رشدی کل درخت مورد ارزیابی  ،هاشاخهبررسی جداگانه  یجابهضروری است که 

سبز تیره و  یهابرگ ،بلند یهاسرشاخهاگر درخت قدرت رشدی خوبی دارد ) .قرار گیرد

هرس سبک  ،مناسب یهابرشکه با انجام  شودیمتوصیه  ،نرک کافی( یهاشاخه ،براق

از حالت  هاشاخه کهیطوربه ،جانبی درخت( یهاشاخهانجام شود )یعنی انجام برش در 

و از تراکم رشد رویشی در یک نقطه  کنندیمجانبی رشد  صورتبهعمودی خارج شده و 

هرس شدید  ،حالینباا .گرددیمبرطرف  اندازییهساخاص جلوگیری شده و در نتیجه 

 .خیلی قوی انجام شود یهاشاخهباید بر روی 

 یهاشاخهک و نر یهاشاخهمحدود به حذف  تواندیمهرس  ،در درختان خیلی قوی

بیمار یا فرسوده حذف  ،نامناسب یهاشاخهشده و  اندازییهسانازک گردد تا مانع از 

 ،یطورکلبه .برای یک سال از انجام هرس خودداری کرد توانیمو یا حتی  شوندیم

زیرا هزینه کمتری داشته و از نظر عملیات باغداری )مانند  شودیمهرس نوردهی توصیه 

بازسازی درخت( به ایجاد درختان  ،یپاشسم ،فقدان کشت مخلوط ،آبیاری ،تغذیه

 .دهدیمرا افزایش  هاآنکمک کرده و پتانسیل تولیدی  تریقو

 یهاشاخه ،سبز روشن و مات یهابرگ ،کوتاه یهاسرشاخهاگر درخت ضعیف باشد )

م که یک هرس شدید انجام شود تا نور رسانی به تما شودیمتوصیه  ،کوچک و ضعیف(

جدید با قدرت رشدی متوسط  یهاسرشاخهصورت گرفته و تشکیل  یخوببهتاج 

اقدام  ،همزمان باید تغذیه کافی و آبیاری صورت گرفته و در صورت نیاز .تحریک گردد

 .آفات گردد یهعل یپاشسمبه 



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  ۸40

 مقدار محصول سال قبل – ۹

زایشی شده و  -رویشی هاییتفعالهرس موجب عدم تعادل  کهیناجهت جلوگیری از 

یک سال کم  ،شدید گردد )یک سال پر محصول و به دنبال آنت یآورسال ،در نتیجه

هرس باید پس از سال کم محصول با شدت بیشتری انجام شود تا مقدار  ،محصول(

در سالی که میزان  ،گل کاهش یافته و فعالیت رویشی شدید گردد و بالعکس یهاجوانه

در  یژهوبهو  حالینباا .بهتر است شدت هرس کمتر باشد ،شودیم بینییشپتولید پایین 

 کنندیمباغداران زیتون اغلب برعکس عمل  ،در مرکز و شمال ایتالیا خیزیتونزمناطق 

تولید باالیی  کهینابه امید  دهندیمانجام  ترسبکهرس  ،بارکمپس از سال  کهیطوربه

همچنین انجام هرس در  .را تشدید کند یآورسال تواندیماما این کار  ،داشته باشد

 .را تشدید کند یآورسال تواندیمو پس از سال آور  دوساله یهادوره

 شرایط محلی – 4

 ،دهندیممتفاوتی به هرس نشان  یهاواکنش ،هر محیط و هر رقم زیتون کهییازآنجا

در یک باغ برای  شدهانجاممثالً شدت هرس  .توجه به تجربیات محلی بسیار مهم است

در صورت وجود تردید  .تولید باالی محصول در یک منطقه با مناطق مشابه مقایسه شود

مثالً سه نوع  .محدودی را انجام داد یشآزما توانیم ،در خصوص شدت بهینه هرس

درختان  ییچهارتا یهادستهمتوسط و شدید( را به روی  ،شدت هرس متفاوت )سبک

و واکنش رویشی هر یک را در طی چند سال بررسی کرد  هاآند انجام داد و میزان تولی

 .بر روی تمام درختان اجرا نمود ،و سپس شدت هرسی که بهترین نتایج را داشته است

 زمان هرس -7-3-5

نرک  یهاشاخهو  شودیماصوالً هرس در طی دوره توقف رشد رویشی در زمستان انجام 

 .در تابستان حذف نمود توانیماحتمالی را 

 هرس زمستانه 

 ،حالینباا .در بهار انجام داد یزنجوانهاز زمان برداشت تا  توانیمهرس زمستانه را 

 یهازخم مناطق نسبتاً سرد موجب قرار گرفتناواخر بهمن( در )آبان تا  زودهنگامهرس 

 یزنجوانهبه تأخیر افتاده و  هازخمبهبودی  ،سرما شده آسیبحاصل از هرس در برابر 

 ترحساس)بنابراین درخت نسبت به سرمازدگی بهاره  کندیمرا تحریک  زودهنگام

تنها در مناطقی باید انجام شود که  زودهنگامهرس زمستانه  ،( و در نتیجهشودیم
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)اواخر  یرهنگامدهرس  ،از سوی دیگر .زمستان شدید یا سرمای بهاره نداشته باشند

موجب تغییر تعادل فیزیولوژیکی موجود در درخت از  تواندیماردیبهشت(  -فروردین

را کاهش  هاسرشاخهنظر گلدهی گردد و تأثیر منفی بر روی آن بگذارد و رشد و نمو 

 اییرهذخ یهامکانزیرا با انجام هرس بخش مهمی از مواد مغذی موجود در  ،بدهد

هرس  ،در نتیجه .رودیماز دست  ،شده منتقلو تنه( که به شاخ و برگ  هایشهر)

حاصلخیز )که باعث رشد  یهاخاکتنها برای درختان با رشد بسیار زیاد و  یرهنگامد

 .( مناسب استشوندیمزیاد درخت 

 اسفندماههرس باید از زمان برداشت تا  ترمعتدلدر مناطق  ،با در نظر گرفتن این نکات

هرس باید از اواخر بهمن تا اواسط  ،در مناطق نسبتاً سرد کهیدرحال ،انجام شود

 .( و پس از گذشت دوره سرما صورت گیرداسفندماه)بهترین دوره در  ماهینفرورد

 هرس تابستانه 

 یژهوبهدر قاعده تنه درخت  هاپاجوشنرک در تاج و نیز  یهاشاخههرس تابستانه 

هرس تابستانه در  .ضروری است ،زمستانه شدیدی انجام شده باشد سهر کهیهنگام

با  توانیمو  گیردیمانجام  ،ها متوقف شده باشدکه رشد نرکیهنگاممرداد و  -تیر

نرک را از درخت جدا کرد  یهاشاخه ،حرکت سریع دست و بدون استفاده از قیچی

 )بهتر است که از دستکش کار استفاده شود(.

 
 در تابستان حذف نمود یراحتبهرا  هاآن توانیم ،تعداد زیادی شاخه نرک وجود داشته باشد کهیهنگام – ۱4شکل 



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  ۸42

 هرس بهاره 

بزرگ اقدام کرد  یهاشاخهدر بهار نسبت به حذف  توانیم ،همراه با رشد درخت زیتون

بهبود  ،زیرا در زمستان و به دلیل دمای پایین ،تا بهبود زخم محل برش تسهیل گردد

انجام این کار در تابستان موجب خشکیدگی در محل  حالیندرعزخم به تأخیر افتاده و 

 .آوردیمبرش شده و سوختگی به وجود 

 دوره انجام هرس -7-3-6

( و یا هر سه دوساله)دوره  باریکهر دو سال  ،(سالهیک)دوره  هرساله تواندیمهرس 

 ( انجام شود:چندسالهسال یا بیشتر )دوره 

  و  هاشاخهکه حذف  آوردیماین امکان را به وجود  سالهیک یهادورههرس در

به  یهواده ،انجام شود موقعبهیافته در محل نامناسب ضعیف و یا رشد یهاسرشاخه

و طول عمر درخت  یابدمیکاهش  یآورسالانجام شده و  یخوببهداخل تاج درخت 

 .است( اما هزینه کارگری بیشتر است ترکوچکافزایش پیدا کند )زیرا مقطع برش 

  شده و انجام یک هرس نسبتاً  یآورسالکه باعث تعدیل  دوساله یهادورههرس در

 ،ثانویه را تنک کرده یهاشاخهباید  کهیطوربهبیشتر پس از سال آور ضروری است 

همچنین در سال  .ضعیف را حذف نموده و بخش داخلی تاج نیز تنک شود یهاسرشاخه

بیمار درخت انجام  یهاقسمتنرک و  یهاشاخهجهت حذف  ترسبکیک هرس  ،عدب

هزینه اجرای کمتری داشته اما میزان تولید ساالنه آن کمتر  دوسالههرس  .شودیم

حتی در  ،رشد کرده باشد یخوببهکه درخت زیتون  یمناطقدر  ،حالینباا .است

زیرا در حالت انجام  ،میزان تولید مناسب خواهد بود ،که هرس انجام نشود ییهاسال

پیدا نکرده و مانعی برای برداشت مکانیکی  توجهقابلمقدار تولید کاهش  ،دوسالههرس 

 دهدببهترین نتیجه را به دست  هاینههزاز نظر نتایج و  تواندیمنخواهد بود و در نتیجه 

متناوب بر روی نیمی از  طوربهرا  دوساالنههرس  توانیم ،یآورسالو جهت کاهش 

 درختان باغ انجام داد و نیم دیگر باغ را در سال بعد هرس نمود.

  شامل یک هرس بسیار شدید است که کاهش ارتفاع تاج  چندساله یهادورههرس در

مسن است اما موجب پیری زودرس درخت و  یهاشاخهدرخت و کوتاه کردن یا حذف 

که منطقه دچار کمبود  شودیمهرس در شرایطی توصیه  این نوع .شودیمکاهش تولید 
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حتی با انجام  موردنظرکارگر ماهر برای هرس وجود نداشته و متوسط تولید  ،آب بوده

 .نیز نسبتاً پایین است دوساالنههرس ساالنه یا 

 سانجام هر -7-3-7

الحاتی بر روی ساختار اصلی درخت و اص ،ییهابرشدر ابتدا باید با ایجاد  یطورکلبه

 یهاسرشاخهو در نهایت بر روی  هاشاخهبر روی  یترکوچک یهابرش یجتدربهسپس 

تراکم رشد  و یدآتا بر روی فرم نهایی هرس کنترل بهتری به وجود  شودمنفرد انجام 

 .جلوگیری گردد هابرشرویشی تنظیم شده و از تکرار 

دستی و یا مکانیزه )ادوات نیوماتیکی یا  صورتبهچه  ،جهت کاهش زمان اجرای هرس

کوچک منفرد خودداری  یهاشاخهکه از انجام هرس بر روی  شودیمتوصیه  ،(الکتریکی

 .با اره قطع نمود ،استفاده از قیچی یجابهرا  تربزرگ یهاشاخه ،شده و در عوض

 :باشدیماقدامات الزم به شرح زیر 

 درخت تاجکنترل اندازه و شکل  – ۸

 ییهابرششکل تاج درخت از نظر فاصله کاشت و ارتفاع درخت شامل انجام  اصالح -الف

تا بتواند شود جانبی  یهاشاخهو اصالح  هاشاخهشدن طول  ترکوتاهاست که موجب 

متقابل  اندازییهسااین کار جهت جلوگیری از  .گردد شدهحذفجایگزین عملکرد بخش 

زده از محدوده بیرون یهاشاخهکه شامل حذف  گیردیمصورت  جوارهمبین درختان 

چوب  ازحدیشبو از تجمع  گردندیمتاج درخت است که مانع عملیات کشاورزی 

که برای برداشت  گرددیمجلوگیری کرده و استحکام و دوام ساختار درخت تضمین 

انجام  باریکسال  2-۹کاهش اندازه درخت باید هر  ،طورمعمولبه .مکانیزه ضروری است

 .شود

 هاآناصلی از طریق کوتاه کردن طول  یهاشاخهاصالح هر گونه اختالف در بین  -ب

دوم و سوم که فاصله کافی از یکدیگر نداشته  درجه یهاشاخهحذف یا کوتاه کردن  -پ

مارپیچی بر روی درخت قرار  صورتبهباید  هاشاخهاین  .قرار گرفته باشند همیروو یا بر 

 .متقابل کاهش یابد اندازییهساگرفته باشند تا 
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 اصلی پس از هرس یهاشاخه – ۱5شکل 

را باید با استفاده از  اندکردهکه در پای درخت رشد  ییهاپاجوش: هاپاجوشحذف  -2

 .کامل حذف نمود طوربهقیچی 

 
 هاپاجوشحذف  – ۱6شکل 

 نرک یهاشاخهحذف  -۹

ساختار تاج  یهابخشنرک در داخل تاج درخت که برای بازسازی  یهاشاخه -الف

جدید  یهاشاخهنحیف یا بیمار( و یا ایجاد  ،یا ثانویه مرده یاصل یهاشاخهدرخت )

 .دنباید حذف شو ،مناسب نیستند

باید  ،اندشدهمناسب در نظر گرفته  یهاشاخهبرای جایگزین با  کی کهنر یهاشاخه -ب

نرک را کوتاه کرد و باید اجازه داد که رشد  شاخهدر ابتدا نباید  .انتخاب شوند دقتبه
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 توانیم ،رشد کرد یخوببه کهیهنگامجانبی به سمت داخل تاج نیز داشته باشد و فقط 

 موردنظرباید شاخه نرک را در جهت  ازآنپس .طول شاخه نرک را کاهش داد یجتدربه

 .گرددیمموجب خم شدن شاخه  هدایت کرد و سپس وزن آن

اجازه داد  توانیماصلی(  یهاشاخهمهم  یهاقسمتخالی تاج )یعنی  یهابخشدر  -پ

 یهاشاخهبه رشد خود ادامه دهند ) ،ی نرک با قدرت رشد پایینهاشاخهکه برخی از 

ضعیف قرار دارند( که باید خم شده یا کوتاه شوند و  یهاشاخهنرکی که در کنار یا زیر 

 هاآنپوششی و جایگزین از  یهاشاخه عنوانبهجفت جوانه باشند که بعداً  2 -۹دارای 

 .شودیماستفاده 

 یسازبازجوانتُنُک کردن و  -4

اصلی شروع  یهاشاخهتاج درخت باید تُنُک شود و این کار ابتدا از بخش رأسی  -الف

بار تا از ورود نور کافی و نیز از میزان  رسدیمپس به سمت قاعده شاخه شده و س

 .با پتانسیل درخت اطمینان حاصل گردد یدیتول

با قدرت رشدی متوسط  ییهاشاخهاصلی باید دارای  یهاشاخههر بخش رأسی از  -ب

تا  اگر خیلی متراکم باشند خصوصبهباشد  هاسرشاخهباشد و باید همیشه فضای باز بین 

بخش  کهیهنگام .پایینی شاخه جلوگیری گردد یهابخشو رقابت بین  اندازییهسااز 

ثانویه باشد و طول شاخه اصلی  یهاشاخهرأسی شاخه قوی بوده و شاخه اصلی نیز فاقد 

بهتر  ،بوده و یک دسته متراکم سرشاخه در نوک شاخه وجود داشته باشد ازحدیشب

 یهاشاخهالزم به ذکر است که بخش رأسی  .کامل حذف شود طوربهاست این بخش 

 مو تعادل کل شاخه شده و رشدنقش مهمی بر عهده دارند زیرا موجب رشد و ن ،اصلی

 .کندیمنرک را محدود  یهاشاخه

کوچک و  یهاسرشاخهکوچک و  یهاشاخه ،پس از هرس بخش رأسی شاخه -پ

درخت جلوگیری  شدن یرپو  ازحدیشبباردهی بارده باید تُنُک شوند تا از  یهاسرشاخه

 یدهتندرهمکه  ییهاآنو نیز  هستنددرون تاج  کوچک که متمایل به یهاشاخه .شود

 .باید حذف شوند ،اندشده

 جلوگیری از تشکیل دو شاخه شدن -5

جهت جلوگیری از تشکیل دوشاخه شدن )دو انشعاب شدن( یعنی تشکیل دو شاخه یا 

 یرپمتضاد با قدرت رشدی یکسان که موجب کاهش کارایی و تسریع در  یهاشاخه
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باقی  یاشاخهالزم است که سریعاً یکی از دو شاخه حذف شده و  ،گرددیمتاج  شدن

 .گرددیممتعادل  یبماند که موجب رشد رویش

 بارده ضعیف یهاشاخهحذف  -6

 بودهزیرا دچار ریزش برگ  ،هستند یصتشخقابل یراحتبهضعیف بارده  هایشاخه -الف

که  طورهمان ،(متریسانت ۸0-20کوتاه و کمی دارند )به طول کمتر از  یهاسرشاخهو 

ی هاشاخهمعموالً در بخش قاعده که  ی نرکهاشاخهباید با استفاده از  ،قبالً گفته شد

جایگزین  ،اندشده هاآنموجب خم شدن  هایوهمو وزن  شوندمی بارده مسن تشکیل

پس از حذف شاخه  .هستند( مستثناایستاده از این قاعده  یهاشاخهردند )ارقام با گ

بارده جدید و قوی  چهشاخهتعدادی  ،شدهانتخابدقیقاً در باالی سرشاخه  بارده ضعیف

و  هاآنموجب خم شدن و انحراف زاویه  هاچهشاخهو وزن این  کنندیمشروع به رشد 

باعث خم شدن بیشتر  هایوهموزن  ،سال آینده 2-۹ در .گرددیمتحریک به باردهی 

نیز  هاشاخهاین  ،و در نتیجه یابدمیمیزان تولید افزایش  ،شده و به همین دلیل هاشاخه

 .ضعیف شده و باید با سرشاخه جدید جایگزین شوند یجتدربه

ساختارهایی  ،کوچک یهاشاخهبر روی  یسازبازجوانبا گذشت زمان و با انجام  -ب

 .رساندیمکه باردهی را به حداکثر  گرددیمکوچک ایجاد  دارقوس شاخهشامل تعدادی 

باید این  ،رسندیمکوچک به حداکثر طول خود  دارقوس یهاشاخهاین  کهیهنگام

 توانیم ،مناسب وجود نداشته باشند یهاسرشاخهرا از قاعده قطع نمود و اگر  هاشاخه

این نوع  .را تحریک نمود هاسرشاخهتشکیل  ،دارقوساز طریق خم کردن یک شاخه 

بارده  یهاشاخه ازحدیشباز حذف  یادوره یسازبازجوانهمراه با  یاچرخههرس 

مانع از تولید چوب در درخت به  ،موجود بر روی شاخه اصلی جلوگیری کرده و در نتیجه

 .گرددیممقدار زیاد 

محور مرکزی  ،بارده رو به باال قرار دارند یهاشاخهادت رشدی ایستاده که در ارقام با ع

جانبی باید  یهاسرشاخهدرخت عریض شده و  یهاشاخهباید به نحوی تربیت گردد که 

 ،همچنین در این حالت .ضعیف باشد یهاشاخهدارای انشعابات کافی جهت جایگزینی با 

باید به خاطر داشت که  .بارده جلوگیری نمود یهاشاخه ازحدیشبباید از رشد طولی 

تعداد زیادی برش بر روی چوب  کهآن یجابه توانیمهرس  هایینههزجهت کاهش 

 ترمسنیا  دوساله یهاچوبتعداد کمتری برش بر روی  ،( انجام دادهاسرشاخه) ترجوان
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 ،ایشی داردز -در واقع اگر درخت تعادل رویشی .بارده( انجام داد یهاشاخه)یعنی 

 .ضعیف کامالً حذف شوند یهاشاخهرا قطع نمود و  هاشاخهتعداد اندکی از  توانیم

 
 شده بر روی یک میله بلندتفاده از قیچی نیوماتیکی نصبدر حال اسمجهز به تجهیزات ایمنی کارگر  – ۱۲شکل 

 
 قیچی الکتریکی همراه با باتری – ۱۱شکل 

 
 شده بر روی یک میله تلسکوپی همراه با باترینصباره الکتریکی  – ۱۳شکل 
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 بلنددستههرس درختان با استفاده از قیچی  – ۳0شکل 

 هرس و سالمت درخت -7-3-8

قارچ  یژهوبهانجام هرس موجب افزایش خطر آلودگی قارچی عامل پوسیدگی چوب )

( 2یساواستونس کتریایی عامل گره زیتون )پزودومونا( و آلودگی با۸فومیس فولووس

از  .ناشی از هرس به داخل درخت نفوذ کنند یهازخماز طریق  توانندیمکه  گرددیم

آلوده  یهابخش یراز ،گردد هاانگلمانع از رشد و نمو آفات و  تواندیمهرس  ،سوی دیگر

و همچنین چرخش هوا و نفوذ نور به داخل تاج  شودیمو در نتیجه منبع آلودگی حذف 

یک تاج باز و با  .گرددیمکه مانع از رشد و نمو تعداد زیادی از آفات  یابدمیافزایش 

 .گرددیمبه داخل تاج  هاکشآفتتراکم کم پس از هرس نیز موجب نفوذ مناسب 

باید  ،هابرشو آفات و افزایش ترمیم محل  زایماریبجهت کاهش خطر حمله عوامل 

 قواعدی را در هنگام انجام برش رعایت کرد:

 اگر از  .دناستفاده شود که دارای دو لبه با تیغه برنده باش هایییچیقاست که از  بهتر

لبه ثابت به دلیل  ،که یک لبه برنده و یک لبه ثابت دارد شودیماستفاده  هایییچیق

 .شودیمبه پوست  آسیبموجب  ،فشرده کردن

 استفاده کرد  (با دو ردیف دندانه )ارّه تَر بُر ییهاارّهباید از  ،در صورت استفاده از ارّه

کامالً تمیزی ایجاد کرد که عالوه بر التیام سریع  یهابرش ،معمولی یهاارّه برخالفکه 
                                                           
1. Fomes fulvus 

2. Pseudomonas Savastanoi 
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محل  ،صورت ینامحل برش، آب باران نیز در محل برش تجمع پیدا نکرده و در غیر 

 .گیردیمقرار  زایماریبعوامل  موردحملهبرش 

  باید از قیچی استفاده کرد ،استفاده از داس یجابه ،نرک شاخهو  پاجوشبرای حذف. 

  انجام شود که  یاجوانهانجام برش باید دقیقاً در باالی  ،هاشاخهدر هنگام کوتاه کردن

 .گردد شدهحذفقرار است جایگزین بخش 

  نباید ناخنک باقی بمانده زیرا ناخنک محل حمله عوامل  ،هاشاخهدر هنگام قطع

 .کندیمچوب سالم را نیز آلوده  ،بوده و در نتیجه زایماریب

 زیرا سیستم آوندی در  ،محل برش نباید خیلی نزدیک به محل اتصال شاخه باشد

شده و در نتیجه التیام یافتن محل برش به آهستگی صورت  آسیبقاعده شاخه دچار 

در نتیجه محل برش باید بدون ایجاد  .وجود دارد هایماریبو خطر حمله آفات و  گرفته

 .محل اتصال شاخه باید سالم باقی بماند حالیندرعناخنک بوده اما 

 داریبشسطح برش نباید افقی باشد بلکه باید تا حدی  ،جهت تسریع در التیام زخم 

 .باشد تا آب باران در آنجا تجمع پیدا نکند

  جلوگیری از پاره شدن پوست  منظوربهبزرگ و سنگین و  یهاشاخهبرای حذف

در زیر  عمقکمکه ابتدا یک برش  شودیمتوصیه  ،شاخه و افتادن آن قبل از قطع نهایی

دو برش  کهیطوربهشاخه ایجاد شده و سپس از باالی شاخه اقدام به ادامه برش کرده 

 .در یک سطح مقطع صورت گیرد

 ًاگر قطر حالینباا .دنناشی از هرس نیاز به اقدام درمانی خاصی ندار یهازخم معموال 

باشد و اگر شرایط محیطی برای حمله بیماری گره  متریسانت 5-۸0محل برش بیش از 

که سطح مقطع برش با چسب  شودیمتوصیه  ،مهیا باشد زایماریبزیتون یا سایر عوامل 

 .پاشی شودی سمسمپیوند پوشانده شده و یا با سموم 

  و قبل  هاآنپس از هرس  ،گره زیتون( یماریبدر صورت وجود درختان بیمار )مانند

قرار )الزم است که ابزار هرس ضدعفونی گردند  ،از انجام هرس بر روی درختان سالم

الکل و یا سموم مسی( تا از  ،دادن ابزار به مدت چند دقیقه در معرض شعله آتش

 .جلوگیری گردد زایماریبگسترش عوامل 
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 به درخت گردد هایماریبموجب نفوذ  تواندیممقطع برش  – ۳۸شکل 

 اثرات عدم اجرای هرس -7-3-9

به سمت قسمت باالی تاج و جایی که نور  هاپاجوش ،داگر درختان زیتون هرس نشون

دچار ریزش  یجتدربه هاشاخهبخش پایینی  کهیدرحال ،بیشتری وجود دارد رشد کرده

و تهویه ضعیف تاج  هایماریبو حمله آفات و  اندازییهساکه به دلیل  شودیمبرگ 

اما رقابت  ،نشده به تولید خود ادامه دادهدرختان هرس ،اولیه یهاسالدر  .درخت است

تشدید  یآورسال شده ورشد رویشی  موجب کاهشمیزان باردهی شدید بر سر 

پس از  .گرددی تشدید میهوایی و خاکوآبدشوار  وضعیتکه این شرایط در گردد یم

زایشی درختان قطعاً به خطر  -تعادل رویشی ،گذشت چند سال از عدم اجرای هرس

 .افتاده و تنها از طریق انجام هرس شدید قابل اصالح است
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 برداشت –فصل هشتم 

 یرچهانن م ،فرانسیسکا دینی ،نیرگ لوکا ،پریمو پرویتی

 یهاجنبهاین فعالیت یکی از  .آخرین بخش از چرخه تولید ساالنه زیتون است ،برداشت

 بوده زیرا اثراتی به شرح زیر را دارد: یتونزروغنمهم در تولید 

 کیفیت و کمیت محصول نهایی 

 تولید سال آتی محصول 

 اقتصادی بودن روش برداشت 

بر تولید کمی و کیفی  مؤثریندهای آفر یژهوبهو با توجه به فرآیندهای فیزیولوژیکی 

زمان برداشت  ،دهدیمرخ  هایوهمکه در درخت و نیز در طی رسیدگی  یتونزروغن

 .گرددیمتعیین 

 شامل: افتدیممشکالتی که در طی برداشت اتفاق  ترینیجرا

  مکانیکی موجب کاهش تولید  )برداشت زودهنگامناشی از برداشت اندک تولید

 برداشت دیرهنگام )ریزش شدید میوه بر روی زمین(( یا شودیم

  یا دیرهنگام زودهنگامبه دلیل برداشت  روغنارگانولپتیکی  یژگیوکاهش کیفیت یا 

 ونقلحملیندهای برداشت و در طی فرآ هایوهموارده به  آسیب 

  خطرات ایمنی برای کارگران در اثر استفاده از نردبان )برداشت دستی( یا در اثر

 یا شاخه و غیره( تنه یهالرزانندهبرداشت ) آالتینماشتجهیزات و  ازاستفاده 

 زیر تسهیل نمود: یهاروش به توانیمعملیات برداشت را 

 نمود تا دوره از طریق شاخص رسیدگی پایش  توانیمیند رسیدگی میوه را فرآ

 .رسیدگی بهینه تعیین گردد

 از میوه باید بالفاصله پس از برداشت انجام شود یکشروغن. 

  به میوه جلوگیری نمود زیرا باعث  آسیبدر طی عملیات برداشت باید از وارد آمدن

 .شودیمکاهش کیفیت روغن 

 باید  برداشتتمامی مراحل در دقیق ایمنی و بهداشت کارگران های دستورالعمل

 آموزش تخصصی و استفاده از تجهیزات ایمنی فردی( یهادورهرعایت گردد )

 شامل: دهدیمرخ  هایوهمو نگهداری  ونقلحملبیشترین مشکالتی که در طی 

  هایوهمبه  آسیبوارد آمدن 
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  و ترکیبات جزئی  هافنلکه موجب از بین رفتن  هایوهم مدتیطوالننگهداری

 تلخی و تندی روغن( ،اییوهم عطروطعم) یابدمیروغن کاهش  عطروطعمو  گرددیم

  میوه را در  تواندیمنگهداری نادرست در انبار مانند رطوبت زیاد و دمای باال که

قرار داده و کیفیت را کاهش بدهد )افزایش  زایماریبو عوامل  یزدگکپکمعرض خطر 

 و غیره( یاسرکه ،یزدگکپکاسیدیته و پراکسید و ایجاد نواقصی مانند طعم 

 هستند: یشگیریپقابلزیر  یهاروشبه  ،اشاره شد هاآننواقصی که در باال به 

  هکیطوربهبدون در و محکم(  یهاجعبهمناسب برای برداشت ) یهاجعبهاستفاده از 

 .دنباش متریسانت ۹0بیش از  جعبهارتفاع 

  که بر روی هم ریخته  هایییوهمارتفاع  ،شوندیمبر روی زمین نگهداری  هایوهماگر

 .باشد متریسانت ۸0-۸2نباید بیش از  اندشده

  احداث انبار مناسب )دربسته، دارای تهویه، تمیز، فاقد بوی نامناسب و دما تا حدود

 (گرادیسانتدرجه  ۸5

 ساعت بسته به  4۱باید به مدت کوتاهی نگهداری شوند )بین چند ساعت تا  هایوهم

 وارده به میوه( آسیبدما و 

 
 مناسب برای نگهداری زیتون یهاجعبهاستفاده از  -۳2شکل 

 رسیدگی میوه زیتون -8-1

فیزیکی و حسی آن در طی رسیدگی دچار تغییر  ،شیمیایی ترکیبات میوه شامل اجزای

 .پایش شوندباید  هایوهم ،شده و برای تعیین زمان بهینه برداشت

 تجمع روغن در میوه -الف

و  یابدمیبین اواخر شهریور تا اواخر مهر افزایش  ،شودیمآغاز  مردادماهتجمع روغن از 

 تواندیماین روند همچنین  .شودیمتجمع روغن کمتر  ،سپس در اواخر دوره رسیدگی
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وزن تر  ،در طی مرحله آخر رسیدگی میوه .شرایط آب و هوایی قرار گیرد یرتأثتحت 

در نتیجه درصد مقدار روغن در  .میوه کاهش یافته که به دلیل از دست دادن آب است

تولید روغن به ازاء  .دهدینمروغن رخ  در این حالت سنتز اگرچه ،یابدمیمیوه افزایش 

افزایش وزن میوه و تجمع  خصوصبهر درخت بستگی به مقدار تولید میوه هر درخت و ه

مقدار روغن در هر درخت به حداکثر  ،در طی دوره رسیدگی .روغن در گوشت میوه دارد

رسیدگی میوه  ،در واقع .یابدمیمیزان خود رسیده و سپس در اثر ریزش میوه کاهش 

حداکثر روغن  .درجات مختلفی از رسیدگی است رایبوده و دا مرحلهبهمرحلهزیتون 

تجمع روغن در  کهیهنگام .دارد هایوهمتولیدی هر درخت بستگی به ریزش اولیه 

مقدار کل روغن تولیدی  ،یابدمیروغن کاهش  ،هایوهممتعادل نبوده و با ریزش  هایوهم

کیفیت روغن همراه با تجمع آن در  ،از سوی دیگر .نمایدیمهر درخت شروع به کاهش 

در  .شودیمدچار کاهش  ،اما قبل از تجمع حداکثری روغن ،یابدمی افزایش هایوهم

 نتیجه، اولویت تولید بایستی بر اساس کیفیت یا کمیت روغن تعیین گردد.

 تغییر در وزن میوه در طی رسیدگی –ب 

 کندیمپیروی )دوگانه( رشد و نمو میوه زیتون از یک منحنی سیگموئید مضاعف 

ره رشد یند رشد و نمو داشته و یک دوک دوره رشد نهفته در ابتدای فرآی کهیطوربه

 ،در مرحله آخر رسیدگی میوه .شودیمیند رشد و نمو دیده آنهفته دیگر نیز در آخر فر

در صورت  اگرچه ،دچار کاهش شده که به دلیل از دست دادن آب است یوهموزن تر 

تا اوایل آبان  سرعتبهوزن خشک میوه  .شودیممجدداً دچار افزایش  ،ا بارندگیآبیاری ی

 .گرددیمافزایش یافته و سپس دچار کاهش 

 تغییر رنگ میوه در طی رسیدگی -پ

رنگ  .کندیم)پوست( میوه تغییر  بربرونرنگ  ،شودیمرسیدن میوه آغاز  کهیهنگام

بنفش ابتدا در نوک میوه ظاهر شده و  -قرمز یهارنگدانهسبز اولیه میوه کاهش یافته و 

در مرحله آخر  .آیندیدرمسپس در سطح کل میوه پخش شده و به رنگ شبیه به سیاه 

یر تأث( و از سمت خارج به داخل میوه بریانمتغییر رنگ بر روی گوشت ) ،رسیدگی

 یرتأثتحت  ،کشدیمروز طول  ۸۹0حدود  گلتمامتغییر رنگ میوه که از دوره  .گذاردیم

رقم  هاییوهم ،برای مثال .تولید میوه و رقم است میزان ،عوامل مختلفی مانند فصل

رقم  هاییوهم کهیدرحال ،مانندیمحتی تا زمان بلوغ نیز به رنگ سبز باقی  یوفرانتو
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و در رقم مورایولو فقط در مرحله آخر  دهندیمدر اوایل دوره بلوغ تغییر رنگ  ینولچ

در  یرتأخموجب  تواندیمتولید زیاد میوه  ،حالینباا .دهدیمر رنگ رخ تغیی ،رسیدگی

 .تغییر رنگ میوه شود

 میوه در طی رسیدگی تغییر در سفتی بافت -ت

 ترنرم)گوشت( میوه دچار تغییرات مختلفی شده و میوه  بریانم ،در طی رسیدگی میوه

 .گرددیم حساسوارده در طی برداشت و نگهداری  آسیبنسبت به شده و 

 تغییر در نیروی اتصال میوه در طی رسیدگی -ث

در آغاز مرحله  .میوه از درخت بستگی به میزان اتصال میوه به سرشاخه دارد جدا کردن

نیوتن  ۱۸/۳نیوتن بوده )هر یک کیلوگرم برابر با  6نیروی اتصال میوه حدود  ،رسیدگی

نیوتن و در مرحله رسیدگی  4-5/4است( و سپس در اواسط مرحله رسیدگی به حدود 

نیوتن نشاندهنده ریزش حتمی  ۹مقادیر حدود  .رسدیمنیوتن  ۹پیشرفته به کمتر از 

نیوتن  5/2نیروی اتصال میوه به کمتر از  کهیهنگام .میوه است )حدود ده روز بعد(

یکنواخت  صورتبهکاهش نیروی اتصال میوه  .شودیمریزش طبیعی میوه آغاز  ،برسد

برای مثال در  .رخ نداده و هر رقم زیتون دارای نیروی اتصال میوه مربوط به خود است

نیوتن در اواسط آبان است که  6نیروی اتصال میوه خیلی زیاد و حدود  ،رقم مورایولو

نیروی اتصال میوه به مدت  ،ینولچدر رقم  .یابدمیکاهش مرتباً سپس تا اواخر آذر 

نیروی اتصال میوه در آبان  ،در رقم فرانتویو .ماندیمنیوتن باقی  5طوالنی در حدود 

 ،ن فلیسادر رقم س .کندیمنیوتن بوده و در اوایل آذر شروع به کاهش  5/4حدود 

میزان  .دهدیمرخ  ریزش میوه ،نیوتن بوده و از اواخر آبان 4نیروی اتصال میوه حدود 

مهم در خصوص برداشت مکانیزه  یند برداشت یک نکتهآنیروی اتصال میوه در فر

 .باشدیم

 تغییرات کیفی روغن در طی رسیدگی میوه -ج

مرحله  .برداشت قرار دارد یندآیر فرتأثتحت شدتبه یتونزروغنحسی  هاییژگیو

 شامل:است و این ترکیبات  مؤثرحساس روغن  یرسیدگی بر روی کیفیت و ترکیب اجزا

 ای روغنمسئول طعم میوه ترکیبات 

 ها و کاروتنوئیدها که از اکسیدانی مانند توکوفرولیآنتو سایر ترکیبات  هافنل

یندهای اکسیداتیو )مانند ترشیدگی( محافظت کرده و آدر برابر فر یتونزروغن
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پیری و غیره را در بدن  ،مشکالت قلبی عروقی ،رشد و نمو تومور ،التهابی هاییماریب

 .هستند یتونزروغنترکیبات مسئول تلخی و تندی این  ،عالوه بر این .دهندیمکاهش 

  غذایی انسان ضروری هستند یمرژاسیدهای چرب که در. 

تغییر رنگ و استحکام بافت میوه جزو پارامترهای مرتبط با کیفیت  ،در اغلب موارد

شاخص مهم رسیدگی مورد ارزیابی  عنوانبه توانندیمبوده و این پارامترها  یتونزروغن

گذاشت و بافت میوه  یرتأثتغییر رنگ میوه بر روی گوشت میوه  کهیهنگام .قرار گیرند

 .یابدمیکاهش  یتونزروغنکیفیت  ،خیلی نرم شد

 یتونزروغنرسیدگی میوه و کیفیت  -8-2

 دهند:آیند رسیدگی میوه اتفاقات زیر رخ میفرطی در 

 دنیابمی( افزایش یراشباعغولئیک )اسیدهای چرب نلیدهای اولئیک و یاس. 

  دنیابمیاسیدهای پالمیتیک و استئاریک )اسیدهای چرب اشباع( کاهش. 

  در سایر ارقام  کهیدرحال ،یابدمیمقدار فنل افزایش یافته ولی در برخی ارقام کاهش

 .کندیمکاهش پیدا  یجتدربهفقط 

  کاهش یافته و اسید لینولئیک  هااکسیدانیآنت) کندیمپایداری روغن کاهش پیدا

 ،اگر مقدار فنل کم شود و برداشت دیرهنگام صورت گیرد مثالعنوانبه .(یابدمیافزایش 

 .یابدمیپایداری روغن کاهش 

  یابدمیکاهش  وجود کلروفیل است، یلبه دلروغن که رنگ سبز. 

 سبزرنگهای به دلیل میوه عطروطعمزیرا این  ،یابدمیای افزایش میوه عطروطعم 

زیاد  عطروطعماین  ،بوده که عطری شبیه به رایحه گیاهان دارد و تا زمان بلوغ میوه

مزه شدن روغن( که به یبکاهش یافته )حس  شدتبهای میوه عطروطعمسپس  .است

 .ئیدها و سایر ترکیبات معطر استدلیل کاهش آلد

( شیرین یهاروغنکیفیت خوب ) با یهاروغن تواندیمبرداشت دیرهنگام  ،حالینباا

 یهاروشبهداشتی از درختان کافی بوده و  یهامراقبتبه شرطی که  ،تولید کند

سبز پررنگ  ،های نارسیتونزاز  آمدهدستبه یهاروغن .نگهداری روغن صحیح باشد

تندی و  ،ایمیوه عطروطعمها بوده و موجب به دلیل کاروتنوئیدها و کلروفیل بوده که

که در مرحله مناسب  هایییتونزاز  آمدهدستبه یهاروغن .شودیمتلخی روغن 

 یهاروغن .یکنواخت و متعادلی دارند ،ایمیوه عطروطعم ،اندشدهرسیدگی برداشت 
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غن ای کمتری داشته و معروف به رومیوه عطروطعمبرداشت دیرهنگام  از آمدهدستبه

 .استکاج و غیره(  ،فندق ،)بادام خشکبار هاییوهمشیرین هستند که اغلب شبیه روغن 

اما برداشت دیرهنگام خطر  ،طعم اسیدی روغن مستقیماً مربوط به رسیدگی میوه نیست

موجب افزایش  تواندیمفساد مکانیکی یا پارازیتی گوشت میوه را به دنبال دارد که 

 .اسیدیته روغن گردد

 
 مشبک برای نگهداری میوه زیتون یهاجعبه -۳۹شکل 

 زمان بهینه برداشت -الف

 که: دهدیمزمان بهینه برداشت هنگامی رخ 

 ها وجود داشته باشدداکثر کمیت و کیفیت روغن در میوهح. 

 برداشت بهترین راندمان را داشته باشند هایینماش. 

هفته در نوسان  ۸-2متفاوت بوده و بین بهترین زمان برداشت از سالی به سال دیگر 

آبیاری و میزان تولید میوه هر درخت قرار  ،هواییویر تغییرات آبتأثزیرا تحت  ،است

و ارقام  باشدیماز اوایل آبان تا آذرماه  یکشروغنمعموالً زمان برداشت میوه جهت  .دارد

سایر ارقام با  .دارند( در این دوره بیشترین عملکرد را گرم 2-4درشت ) هاییوهمبا 

به  بوده وریز افزایش تدریجی در عملکرد داشته که همراه با گذشت زمان  هاییوهم

در ابتدا بیش  کهیدرحال ،نیوتن 4دلیل کاهش نیروی اتصال میوه است )یعنی کمتر از 

اتصال میوه به نیروی برداشت بایستی هنگامی انجام شود که نسبت  .نیوتن است( 6از 

 .باشد 2( در حدود ۸وتن / گرموزن )نی

 چگونگی تعیین زمان بهینه برداشت -ب

 از طریق پایش موارد زیر تعیین کرد: توانیمبهترین زمان برداشت را 

                                                           
1. N/g 
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 نیروی  ،تغییر رنگ ،تجمع روغن ،وزن تر و خشک میوه ،پایش روند ریزش میوه

 اتصال میوه و سفتی بافت میوه

 پایش مقدار عملکرد روغن 

  ای و میوه عطروطعممواد مسئول  ،هافنلمقدار  ،تغییر ترکیب اسیدهای چربپایش

 غیره

 رسیدگی میوه عبارتند از: یهاشاخص ینترمهم

 شاخص رنگ میوه 

 نیروی جداسازی میوه 

 ریزش میوه 

 سفتی گوشت میوه 

 مقدار روغن میوه 

 شاخص رنگ -8-3

و این روش بر  گرددیمشاخص رنگ از طریق ارزیابی بصری تغییر رنگ میوه تعیین 

رنگ هر میوه ابتدا با مشاهده رنگ پوست  .اساس رنگ پوست و گوشت میوه زیتون است

تمام میوه و سپس مشاهده تغییر رنگ به داخل گوشت با بریدن گوشت توسط یک 

بندی شده است در هشت دسته طبقهص بلوغ هر میوه شاخ .گیردیمچاقوی تیز صورت 

 .(6)جدول 
 یند رسیدگیت و گوشت میوه زیتون در طی فرآی پوسبندرنگهشت دسته  -6جدول 

 توصیف رنگ شاخص بلوغ

 است. بافت میوه سفت -رنگ پوست سبز تیره 0

 .کندیمبافت میوه شروع به نرم شدن  -رنگ پوست سبز مایل به زرد ۸

 .بنفش یا سیاه درآمده است ،قرمزنیمی از پوست به رنگ  2

 .بنفش یا سیاه درآمده است ،بیش از نیمی از پوست به رنگ قرمز ۹

 تمام پوست به رنگ بنفش یا سیاه درآمده ولی گوشت کامالً سفید یا سبز است. 4

 .تمام پوست به رنگ بنفش یا سیاه درآمده ولی کمتر از نیمی از گوشت به رنگ بنفش درآمده است 5

 .تمام پوست به رنگ بنفش یا سیاه درآمده ولی بیش از نیمی از گوشت به رنگ بنفش درآمده است 6

 .تمام پوست به رنگ بنفش یا سیاه درآمده و تمام گوشت تا هسته به رنگ بنفش درآمده است ۲
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 مراحل بررسی به شرح زیر است:

( و این کار یورماهشهرشروع بررسی شاخص بلوغ قبل از آغاز برداشت )مثالً از اواخر  -۸

 .شود گیرییمتصمانجام شود تا برای برداشت در هفته بار  دو

جدا کرده و  یبردارنمونهتصادفی تعداد صد عدد میوه را از ظرف  صورتبه -2

 .شوندیمبررسی  هایوهمرنگ  هاییژگیو

هر دسته  هاییوهمتعیین شده و  6شاخص بلوغ هر صد میوه بر طبق جدول  -۹

 .شوندیمشمارش 

تعداد میوه در هر دسته در عدد مرتبط با شاخص  ضربحاصل( از MIشاخص بلوغ ) -4

به دست  ۸00بلوغ و با جمع کردن تمامی این اعداد با یکدیگر و تقسیم آن به عدد 

 که به شرح زیر است: آیدیم

MI =
[(0 × n0) + (1 × n1) + (2 × n2) + (3 × n3) + (4 × n4) + (5 × n5) + (6 × n6) + (7 × n7)]

100
 

 

 یهادستهزیتون در هر یک از  هاییوهمتعداد  0n  ،1n  ،2n  ، ... ،7n که در این فرمول

شاخص بلوغ بر اساس بررسی رنگ میوه و با رسیدگی  .باشدیمشاخص بلوغ  گانههشت

 .یابدمیافزایش  ،میوه

 نیروی جداسازی میوه -8-4

 یازموردننیروی کششی  یریگاندازهاین شاخص از طریق استفاده از یک دینامومتر برای 

برای برداشت مکانیزه میوه  این شاخص .گرددیمجهت جداسازی میوه از شاخه تعیین 

که باید آن را در  دهدیممقادیر را به گرم نشان  ،دستگاه دینامومتر .است مفیدبسیار 

لرزاننده تنه  یهادستگاه .( تبدیل گرددNنیوتن )حد به واضرب کرد تا  ۱/۳عدد 

نیوتن  4-5هنگامی عملکرد بهینه خواهند داشت که نیروی جداسازی میوه کمتر از 

کمتر از دو گرم( و یا نسبت  هاییوهمعنی های ریز ییوهمنیوتن برای  4باشد )کمتر از 

 .باشد ۹( کمتر از N/gو وزن میوه ) یازموردنبین نیروی 

 ریزش میوه -8-5

تا  به پایان برسد ،شد درصد 5-۸0بیش از  هایوهمریزش  کهآنبرداشت میوه باید قبل از 

از تلفات محصول جلوگیری شود و روغن با کیفیت مناسب به دست آید. برای مثال، 

 درصد ۸5-20در مرکز ایتالیا هنگامی است که  شدهکشتزمان بهینه برای اغلب ارقام 
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رداشت باشند. معموالً زمان بهینه ب برداشتقابلنیوتن  ۹با نیرویی کمتر از  هایوهماز 

با استفاده از و  یراحتبه توانیمهاست. این پارامتر را همزمان با ریزش طبیعی میوه

و مورد پایش قرار داد ، اندشدهبسته  هاشاخهکه بر روی برخی از  یاپارچه هاییسهک

محاسبه موجود  هاییوهمکل را در مقایسه با  کردهی ریزشهایوهمدرصد هفتگی  طوربه

با قرار دادن زیرانداز در زیر تاج درخت و انجام بررسی  توانیم. از طرف دیگر، کنندمی

 کرده، زمان بهینه برداشت را تعیین کرد.شریز هاییوهم یادوره

 

 
 یابدمیبا پیشرفت بلوغ میوه کاهش  ،از شاخه جدا شدنمقاومت میوه در برابر  – ۳4شکل 

 
 شاخص بلوغ به کار برود عنوانبه تواندیممیوه زیتون  زودهنگامریزش  – ۳5شکل 
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 سختی گوشت میوه -8-6

)پوست(  بربرونداخل میوه در برابر نفوذ به  میزان مقاومت ،شاخص سختی گوشت میوه

میزان مقاومت پوست در طی رسیدگی تغییر  .دهدیم)گوشت( را نشان  بریانمو 

 نفوذسنجاین پارامتر با استفاده از  .یابدمیمقاومت گوشت کاهش  کهیدرحال ،کندینم

بوده و  متریلیم 5/۸که دارای یک میله باریک به قطر  شودیم یریگاندازهترومتر( نِ)پِ

 .گیرندیمد میوه مورد آزمایش قرار عد 50

 
 شودیماستحکام گوشت میوه با پیشرفت بلوغ میوه دچار کاهش  – ۳6شکل 

 مقدار روغن میوه -8-7

برای تعیین حداکثر عملکرد )کمیت محصول(  مورداستفادهمقدار روغن یک پارامتر 

 یرتأث)زیرا تحت  شودیممقدار روغن در ارتباط با وزن خشک میوه استفاده  .باشدیم

این شاخص از طریق تقسیم وزن تر میوه )معموالً بین  .(دگیرینمبارندگی یا آبیاری قرار 

میوه در یک  کردنخشکاز طریق  شدهمحاسبه( به وزن خشک میوه )درصد 22تا  ۸5

مقدار  .آیدیمبه مدت چند روز( به دست  گرادیسانتدرجه  ۳0در دمای  داریهتهوآون 

روش استخراج با  ،)روش رامبوتی( یسازفشردههمچنین از طریق  توانیمروغن میوه را 

حلّال خالص )روش  -نش ارزیابی چگالی مختلف مخلوط روغرو ،له(حلّال )روش سوکس

از طریق این  .تعیین نمود 2نزدیک فروسرخ( و یا روش اسپکتروسکوپی نور ۸لت -فاس

که بیشتر از مقدار روغنی  شودیم یریگاندازه یوهممقدار کل روغن موجود در  ،هاروش

و مقدار کمی روغن در تفاله و  آیدیمبه دست  یکشروغن یهاکارخانهاست که در 

 .ماندیمپساب باقی 

                                                           
1. Foss-let method 

2. Spectroscopy of near Infrared 
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زمان بهینه  .گرددیمرسیدگی تعیین  یهاشاخصزمان بهینه برداشت با توجه به این 

 یهاصشاخ ،برداشت برای تمامی ارقام زیتون تعیین نشده است و به همین دلیل

بدیهی است  .رسیدگی مربوط به هر رقم زیتون باید طی سالیان متمادی به دست آید

سال( به  ۹-4رسیدگی باید در طی چند سال )حداقل  یهاشاخصکه اعداد مرجع برای 

 .فصول مختلف سال و میزان باردهی درخت نیز در نظر گرفته شوند یرتأثدست آید و 

 تنه یهالرزانندهدیرهنگام با استفاده از زودهنگام و بررسی ویژه: برداشت  -

 ضروری است:زودهنگام در چه زمانی برداشت 

 در هنگام حمله مگس زیتون و جهت کاهش خسارت 

 بارش تگرگ رخ داده و موجب فساد در روغن گردد ،اگر در طی زمان برداشت. 

 باشد موردنظرتلخ یا تند  ،ایمیوه عطروطعمتولید روغن با  کهیهنگام. 

توفان و  ،بیفتد زیرا ممکن است به دلیل وقوع باد یرتأخبه  ازحدیشبزمان برداشت نباید 

موجب افزایش اسیدیته و  تواندیمسرمازدگی  یژهوبه .گردد آسیبمحصول دچار  ،برف

بنابراین بهتر است که ؛ گردد یتونزروغنناخوشایند خشکی یا چوبی در  یهاطعمبروز 

 .بهینه برداشت تعیین گرددزمان 

 ضروری است:دیرهنگام در چه زمانی برداشت 

 همگی رسیده باید  هایوهمتولید شود و  شیریندر نظر است تا روغن  کهیهنگام

 .باشند

  هاآندر ارقامی که برداشت  هتن یهالرزانندهجهت استفاده از برداشت مکانیزه با 

نیروی جداسازی میوه از  زیاد بوده و هایوهمکه وزن  یادورهبا تعیین  .مشکل است

حجم زیادی از  ،کیفیت روغن در سطح خوبی قرار دارددرخت پایین بوده و کمیت و 

موجود بر  هاییوهمدر مقایسه با کل  شدهبرداشت هاییوهم) شوندیمبرداشت  هایوهم

 .روی درخت(

 های برداشتیستمس -8-8

و  مانند مورفولوژی خاک، رشد و نمو عوامل مختلفروش برداشت باید با توجه به 

 هاییستمس اقتصادی باغ انتخاب شود. -ساختار درخت و شرایط تجاری و اجتماعی

 محصول عبارتند از: یآورجمع

 محصول از سطح زمین یآورجمع 
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 برداشت با چوب یا برداشت دستی 

 برداشت الکتریکی یهادستگاه 

 ی تنههالرزاننده 

 برداشت پیوسته هایینماش 

 بلندیشاسبرداشت  هایینماش 

 

 
 راهنمای برداشت زیتون – ۳۲شکل 
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 برداشت دستی زیتون -۳۱شکل 

 برداشت زیتون با استفاده از دستگاه برداشت الکتریکی -8-8-1

و  شودیماز طریق ابزار مکانیکی دستی که توسط کارگر حمل  تواندیمبرداشت زیتون 

به کمک موتورها یا  هاینماشاین  .انجام شود ،رودیمبه کار  هاشاخهمستقیماً بر روی 

جداسازی میوه از درخت هم در اثر ضربه  .کنندیمکوچک الکتریکی کار  هاییباتر

با دستگاه  انتعدادی از کارگر .افتدیماتفاق  هاشاخهمستقیم به میوه و هم در اثر لرزش 

عملیات جابجایی زیراندازهای زیر  ،و تعدادی دیگر از کارگران ندکنیمبرداشت کار 

کارگران جای خود را عوض کرده تا  باریکو هر دو ساعت  دهندیمدرخت را انجام 

شکل در زیر درختان باعث افزایش زیراندازهای بلند و مستطیل .راندمان کار بهبود یابد

 .گردندیمراندمان برداشت 

 نمود: بندییمتقسبر اساس طرز عملشان  توانیماین وسایل را 

 شاخه یهالرزاننده -الف

با یکدیگر  هادندانهاست که از نظر تعداد و طول  یداردندانه یهاشانهاین ماشین شامل 

موجب ریزش میوه شده  دستگاهاین  .متفاوت هستند که بستگی به مدل دستگاه دارد

ت میوه را انجام داده و همچنین لرزش مستقیم عمل برداش صورتبه هاشانهکه 
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دستگاه دارای  یهاشانه .شوندیم هایوهمنیز موجب ریزش  هاشاخهدر  یجادشدها

نوع مختلف دندانه( که مناسب درختان  ۹-5بلندی بوده )معموالً به تعداد  یهادندانه

 یهاشانه .نشده(ارقام پابلند و با تاج هرس مثالعنوانبهبلند و یا با تاج متراکم هستند )

و ضخیم مناسب برداشت زودهنگام )مقاومت باالی میوه در برابر  تربزرگ یهادندانهبا 

 .باشندیمریز  هاییوهمبرداشت( و برداشت 

 برداشت یهاشانه -ب

شامل میله آلومینیومی است که در نوک آن یک چنگک فلزی چرخان  هاینماشاین 

له با جدا کردن چنگک از می .شودیم هاشاخهنصب شده که موجب ریزش میوه از 

بسته به خصوصیات تاج  .را نیز برداشت نمود تریینپا یهاشاخه توانیم ،ینیومیآلوم

مختلف وجود  یهااندازهدر  هاچنگک .نحوه اتصال چنگک را تغییر دارد توانیم ،درخت

میوه و سیستم تربیت میزان رسیدگی  ،بستگی به نوع میوه زیتون هاآندارند و انتخاب 

 .درخت دارد

                       
 الکتریکی یهاشانه -۸00شکل                          ماتیکینیو یهاشانه -۳۳شکل         
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 دارقالب یهالرزاننده –پ 

 .شامل یک میله بلند است که در انتهای آن یک قالب نصب شده است هاینماشاین 

 .شودیم هایوهمآویخته شده و با ایجاد لرزش موجب ریزش  هاشاخهبه  هاقالباین 

تلسکوپی بوده و معموالً ارتفاع  صورتبهمیله دستگاه  .لرزش در دقیقه( ۸000 -۸500)

تا هشت متر ارتفاع داشته  توانندیم هامدلبرخی  حالینباا ،آن از سه متر بیشتر نیست

بر روی  هاقالبکه  هاشاخهمعموالً قطر  .شوندیمباشند و توسط یک نفر کارگر جابجا 

 .دستگاه افزایش یابد یاثربخشباشد تا  متریسانت 5-6نباید بیش از  گیرندیمقرار  هاآن

 .مجهز به سیستم ضد لرزش هستند تا حداقل لرزش به کارگر منتقل شود هاینماشاین 

بوده اما  وزنسبککه  اندشده)تلسکوپی( نصب  با طول متغیر هاییلهمبر روی  هاقالب

وزن  .اندشدهن ساخته کربنایلون یا فیبر ،فایبرگالس ،مانند آلومینیوم بادواماز مواد 

 .کیلوگرم است 2-۹برای ساخت آن  کاررفتهبهدستگاه بسته به طول میله و مواد 

لیتر هوا در هر دقیقه  200و حدود کرده بار کار  6-۱با فشار  هادستگاهاین  ،یطورکلبه

بلند موجب سهولت در جابجایی تراکتور یا  یهالولهاستفاده از  .کنندیممصرف 

 .نباید بیش از صد متر باشد هالولهحداکثر طول  حالینباا ،گرددیمکمپرسور هوا 

 ولت بوده که حدود 24یا  ۸2 هاییباترالکتریکی شاخه معموالً دارای  یهالرزاننده

صدای بسیار کمی داشته و معموالً مجهز به یک  هاینماشاین  .کنندیمهفت ساعت کار 

به موتور دستگاه در صورت توقف ناگهانی جلوگیری  آسیبوسیله الکتریکی هستند تا از 

کوچک که فاقد تراکتور یا کمپرسور هوا  هایباغبرای  یژهوبهبرقی  تتجهیزا .کنند

 .مناسب است ،هستند

 تربیت درخت و راندمان تجهیزات برداشت الکتریکیسیستم 

برای هر نوع سیستم تربیت درخت استفاده کرد اما ارتفاع  توانیمابزارهای برداشت را 

زمان برداشت و میزان تولید بر روی  ،رقم .متر باشد 4-5/4 درختان نباید بیشتر از

نسبت بین مقاومت به رسیدگی  کهیهنگام .گذارندیم یرتأثسرعت و راندمان برداشت 

راندمان برداشت  .آیدیمنتایج خوبی به دست  ،باشد ۹کمتر از عدد  یوهتر ممیوه با وزن 

 .در واحد زمان توسط یک کارگر است شدهبرداشتبه معنای مقدار میوه 
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 دارقالبلرزاننده  -۸0۸شکل 

 
 برداشت توسط شانه الکتریکی – ۸02شکل 

 برداشت الکتریکیهرس و تجهیزات 

با  ،در نتیجه .باشدیمبرای برداشت با ابزارهای الکتریکی نیاز به درختان با ارتفاع کم 

بهترین نتایج در ارقامی به دست  .عرضی باشد صورتبهانجام هرس باید رشد و نمو تاج 

 .متوسط تا زیاد بوده و با نیروی کمی به درخت متصل باشد ،که وزن میوه تر آیدیم

 ،تقریباً تمام محصول را برداشت کنند توانندیم یاشانهشاخه و ابزارهای  یهالرزاننده

در مراحل اولیه رسیدگی میوه )اوایل تا اواسط آبان(  دارقالبلرزاننده  کهیدرحال

را  هایوهم درصد ۳0-۳5و در مراحل آخر رسیدگی میوه تا  درصد 60-۲5تا  تواندیم

تعداد  صورتبهبه افزایش راندمان برداشت کمک کرده و این وسایل  .برداشت کند

کیلوگرم زیتون  صورتبهتوسط هر کارگر در هر ساعت و یا  شدهبرداشتدرختان 

 .شودیمتوسط هر کارگر در هر ساعت محاسبه  شدهبرداشت

 مزایای استفاده از تجهیزات برداشت الکتریکی

هزینه  .برابر بیشتر از برداشت دستی است 2-4راندمان برداشت با تجهیزات الکتریکی 

این وسایل هزینه  .کمی بر روی آن دارد یرتأثبرداشت نسبتاً پایین بوده و شرایط خاک 

کوچک و مناطق  هایباغسنتی زیتون را کاهش داده زیرا برای  هایباغنگهداری 
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انند توانند کار کنند )مینم آالتینماشمانند مناطق کوهستانی که  العبورصعب

 .بسیار مفید هستند درصد( 25های موجود در مناطق با شیب بیش از تراس

 معایب استفاده از تجهیزات برداشت الکتریکی

بیشتری به درخت وارد  آسیب ،تجهیزات الکتریکی در مقایسه با برداشت دستی

میوه با نیروی بیشتری به درخت  ،زودهنگامدر برداشت  کهیهنگام یژهوبه ،کنندیم

زیادی  آسیبابزارهای مکانیکی  ،معموالً در مقایسه با برداشت دستی .متصل شده است

زیرا به  اندداشتهکوچک  هایباغاین تجهیزات نتایج خوبی در  .کنندینموارد  هایوهمبه 

 یژهوبه ،وندشیمتجهیزات الکتریکی باعث خستگی کارگر  .نیروی انسانی کمی نیاز دارند

 .کندیمگازهای احتراقی تولید  و صدای زیادی داشته وکه وزن  دارقالبلرزاننده 

 بلندیشاسبرداشت  هایینماش -8-8-2 

شکل هستند که دارای یک قطعه مستطیل ییهادستگاه بلندیشاسبرداشت  هایینماش

متر است که بر روی یک بازو نصب شده و قابل اتصال به یک تراکتور  ۸-5/۸ به طول

این قطعه مستطیلی دارای حرکت نوسانی یا لرزشی بوده و با وارد آوردن ضرباتی  .است

 5/۲-5/۱ ارتفاع بازوی دستگاه به .شودیماز درخت  هایوهمموجب ریزش  هاشاخهبه 

 شودیمعمل برداشت در اطراف تاج درخت و با جابجایی دستگاه انجام  .رسدیممتر 

 .بنابراین تراکتور باید برای برداشت محصول چندین بار جابجا شود ،)روش ناپیوسته(

 
 بلندیشاسبرداشت  ماشین -۸0۹شکل 

برداشت با این نوع دستگاه بستگی به تاج درخت و مقدار میوه بر برای الزم  زمانمدت

درختانی که تنه اصلی ناصاف و غیر عمودی داشته و سایر انواع  .درخت داردروی 

 برداشتقابل بلندیشاسبا دستگاه  یراحتبه ،نیستند هاآنقادر به برداشت  هاینماش

 ،موده و حساسیت خاصی به نوع رقاین نوع دستگاه مناسب ب پذیرییقتطب .هستند

 استفادهقابلسیستم تربیت درخت و ساختار درخت ندارد و همچنین این نوع دستگاه 
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ارتفاع درخت زیاد و نیروی اتصال میوه به  کهیدرصورت .قدیمی زیتون است هایباغدر 

با توجه به ساختار و ابعاد این نوع  .باشدیمراندمان دستگاه زیاد  ،درخت کم باشد

 در حاالت زیر استفاده کرد:از این دستگاه باید  ،ماشین

  تاج درختان در تماس با  یطوربه ،کافی بزرگ باشد اندازهبه هایفردفاصله بین

 .یکدیگر نباشد

 شیب زمین کم باشد. 

 میزان تولید هر درخت زیاد باشد. 

 بلندیشاسهای ماشینراندمان کارکرد 

افزایش  .باشد درصد ۳0-۸00خیلی زیاد و حدود  تواندیمراندمان برداشت این دستگاه 

راندمان این  .است هاشاخهبر روی  دستگاهکار  زمانمدتعملکرد معموالً در ارتباط با 

کیلوگرم در  40-50برابر بیشتر است ) ۹-4دستگاه در مقایسه با برداشت دستی حدود 

 .دارد ترییینپاعملکرد  هساعت( اما در مقایسه با ماشین لرزاننده تن

 بلندیشاسهای ناشی از ماشین آسیب

 ،هاشاخهخسارت بیشتری به  بلندیشاسدستگاه  ،برداشت هایینماشدر مقایسه با سایر 

توصیه  ،مانند گره زیتون هایییماریبدر ارقام حساس به  .کندیموارد  هایوهمتاج و 

اقدام به مصرف سموم مسی مانند  دستگاهکه بالفاصله پس از برداشت با این  شودیم

برداشت  یهاشاخه وارده به آسیبمشابه  ،وارده به میوه آسیب .محلول بوردو نمود

 .شوند یکشروغنسریعاً  هایوهمکه  شودیمدر نتیجه توصیه  .باشدیم

 بلندیشاسهای اقتصادی ماشین هزینه

بستگی به مدل آن دارد یورو است که  ۸5000 -۹0000قیمت این نوع دستگاه زیاد و 

این دستگاه فقط برای درختانی مناسب است که  .ولی ظرفیت عملکردی آن باالست

کیلوگرم میوه داشته باشد( و  ۸5میزان تولید باالیی داشته باشند )هر درخت بیش از 

 .اصله درخت در هکتار( 250-۹00هکتار باشد ) 4-5مساحت باغ حداقل 

 زاننده تنهبرداشت مکانیزه با لر -8-8-3

لرزاننده متصل به تراکتور بوده و این گیره به تنه درخت وصل  مجهز به یک دستگاهاین 

و  گرددیماصلی متصل  یهاشاخهگیره به  ،و اگر تنه درخت خیلی بزرگ باشد شودیم

به  تواندیماین نوع دستگاه  .شودیم هایوهمباعث ریزش  ،هاشاخهبا لرزاندن تنه یا 
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یک دستگاهی باشد که صرفاً کار برداشت را انجام  صورتبهتراکتور متصل شده و یا 

هزینه دستگاه لرزاننده تنه که فقط کار برداشت را انجام  .)ماشین برداشت( دهدیم

 هایباغدر مقایسه با مدل قابل اتصال به تراکتور بیشتر بوده و در نتیجه برای  ،دهدیم

تنه از یک تراکتور پرقدرت استفاده  یهالرزانندهبرای  .ودشیمبزرگ زیتون استفاده 

گیره لرزاننده  .میوه دارد یآورجمعکه بستگی به اندازه گیره دستگاه و مخزن  شودیم

به  آسیبمحافظ است تا از ایجاد  هاییکالستدستگاه شامل یک فک )آرواره( مجهز به 

که با  شودیمتوسط دو قطعه ایجاد  هالرزش .جلوگیری کند هاشاخهپوست تنه یا 

نیروی گریز از مرکز تولید کرده و یا یک قطعه است  ،حرکت در جهت مخالف یکدیگر

 ،حالت تلسکوپی داشته باشد تواندیمبازوی متصل به گیره  .که حرکت دَوَرانی دارد

ره به نیاز باشد تا گی کهیهنگام یژهوبه ،شودیمبنابراین امکان تحرک دستگاه بیشتر 

ثانیه است که  ۸0-۸5ایجاد لرزش حدود  زمانمدت .اصلی متصل گردد یهاشاخه

مرحله رسیدگی میوه و فرم و شکل درخت دارد اما در چند  ،بستگی به نوع رقم زیتون

به  آسیببرای جلوگیری از  یطورکلبه .کنندیمریزش  هایوهماغلب  ،ثانیه اول لرزش

به  مدتکوتاهدو لرزش  ،وارد آوردن یک لرزش طوالنی یجابهبهتر است که  ،درخت

زیراندازهایی را در پای درخت  ،کردههای ریزشیتونز یآورجمعبرای  .درخت وارد شود

شونده )به قطر ده تنه دارای یک چتر وارونه جمعندستگاه لرزان کهآنو یا  کنندیمپهن 

 ،خت باز شده و با ایجاد لرزشو این چتر وارونه در زیر تاج در باشدیممتر(  ۸0-5

میوه  یلوگرمک 200-400راندمان کارکرد دستگاه به  .شودیمدر این چتر ریخته  هایوهم

هکتار باغ زیتون  20-25 ،متوسط در طول یک ماه طوربهو  رسدیمدر هر ساعت 

متصل شده و دستگاه نیز  هاشاخهبه  ،تنه یجابهلرزاننده  کهیهنگام .شودیمبرداشت 

 ،(شوندباشد )زیراندازها با دست در زیر درختان پهن و جمع  یآورجمعفاقد چتر 

 .یابدمیکاهش  شدتبهراندمان لرزاننده 
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 شوندهجمعوارونه برداشت با لرزاننده تنه به همراه چتر  -۸04شکل 

 مزایای لرزاننده تنه

عمل برداشت در هر درخت نیاز به چند  .استفاده از لرزاننده تنه دارای مزایایی است

و همراه با  گرددیمباالی برداشت  یوربهرهثانیه( لرزش دارد که موجب  5-20ثانیه )

کیلوگرم میوه را  200-400در هر ساعت مقدار  تواندیم ،محصول یآورجمعچتر 

درصد  .برابر راندمان برداشت دستی است 4-20راندمان برداشت از  .برداشت نماید

است که بستگی به  درصد ۳5تا  ۲0)عملکرد برداشت( متفاوت بوده و از  یوهم برداشت

تنه موجب  یهالرزاننده .است درصد ۱5عوامل کشاورزی مختلفی دارد و معموالً بیش از 

نگهداری میوه  زمانو  گرددیمدر واحد زمان  شدهبرداشتافزایش مقدار محصول 

 ،عالوه بر این .(رسدیمبه کارخانه  زودتر ،یکشروغنمیوه برای انجام ) یابدمیکاهش 

 گی کمتررسیدهای با یوهمکه رسیده بوده و  شودیمهایی لرزاننده تنه باعث ریزش میوه

 مانندیمبر روی درخت باقی  ،اندکردهدرخت رشد  داریهساکه در مناطق  ییهاآنو 

استفاده از لرزاننده تنه  .(کمتری هستند عطروطعمدارای فنل و  شدهبرداشت هاییوهم)

زیرا نیازی  یابدمیکاهش  هاآنبه  آسیبموجب خستگی کمتر کارگران شده و احتمال 

برداشت را کاهش  هایینههز هاینماشهمچنین این  .به استفاده از نردبان نیست

 .دهندیم

 
 هایوهم یآورجمعلرزاننده با و بدون چتر  -۸05شکل 
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 لرزاننده تنهمعایب 

وارده به پوست تنه  آسیب ،هاآندارای معایبی است و یکی از  استفاده از لرزاننده تنه

مربع متریسانتکیلوگرم بر  ۹۲نیروهای شعاعی را تا  تواندیمپوست درخت  .درخت است

مربع متریسانتکیلوگرم بر  ۸20اما نسبت به نیروهای مماسی به میزان  ،تحمل کند

همچنین پوست درخت در شرایط خاص آب و هوایی و یا انجام آبیاری  .حساس است

موجب  تواندیم ازحدیشبنیروی نوسانی  .شودیم آسیبطی برداشت دچار  ،زیاد

اگر شکستگی موجب مشکالت در سالمت درخت گردد  یژهوبه ،شود هاشاخهشکستگی 

محل پیوند  ،ذیرپیبآسبیشترین مناطق  .عامل پوسیدگی( یهاقارچ)مثالً حمله 

موجب ریزش  تواندیمو طوالنی  ازحدیشبلرزش  .پیوندی است یهانهال)پیوندگاه( در 

بر روی ریزش میوه داشته  یریتأث کهآنبدون  ،باالیی درخت گردد یهابخشدر  هابرگ

گرفتن اشتباه  ،نادرست یهالرزشدر اثر ایجاد  تواندیموارده به درخت  هاییبآس .باشد

زاویه نادرست بین تنه درخت و محل اتصال گیره و یا گرفتن تنه یا  ،درخت با گیره

برداشت همچنین  هایینماش .شاخه در نزدیکی قاعده شاخه یا قاعده تنه درخت

خاک مرطوب و یا  کهیهنگام خصوصبهموجب کوبیدگی و فشردن خاک شده  تواندیم

 .لخت باشد

 باغ زیتون جهت برداشت مکانیزه با لرزاننده تنه یک هاییژگیو

 یرتأثراندمان دستگاه  کشاورزی مختلفی بستگی داشته و بر به عواملها این ویژگی

 که این عوامل به شرح زیر هستند: گذاردیم

 میزان تولید باغ زیتون -

د باشد زیرا میزان تولید میوه در باغ باید زیا ،برای به دست آوردن عملکرد باالی برداشت

میزان میوه هر  هرچقدر .زمان برداشت هر درخت ارتباطی به میزان باردهی درخت ندارد

در واحد زمان باالتر بوده و بنابراین راندمان  شدهبرداشتمقدار میوه  ،درخت بیشتر باشد

میزان تولید در هر درخت مستقیماً بر روی کاهش  ،در نتیجه .شودیمبرداشت بیشتر 

 کندیمداشته و حداقل میزان تولید میوه در هر درخت را تعیین  یرتأثتولید  هایینههز

 کهیهنگام .باشد صرفهبهکیلوگرم( تا برداشت مکانیزه با لرزاننده تنه  ۸5)تقریباً معادل 

صرفه اقتصادی برداشت زیتون با  ،کیلوگرم برسد 20میزان تولید هر درخت به بیش از 

 .شودیمتر تنه نیز بیش یهالرزاننده
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 محل کاربرد لرزاننده تنه -

به تنه درخت متصل نمود و اگر تنه درخت خیلی بزرگ باشد  توانیمرا  هالرزاننده 

 یهاشاخهلرزاننده به  ،دیا رشد نامنظمی داشته باش( و متریسانت 50-60)قطر بیش از 

بوده  هاشاخهاز اتصال به  تریعسرو  ترراحتاتصال لرزاننده به تنه  .شودیمبزرگ متصل 

 .کندیم ترسختمیوه را  یآورجمعاستفاده از چتر  ،هاشاخهو عالوه بر این اتصال به 

 حجم تاج درخت -

 40-50حجم تاج  کهیهنگام .دشبرداشت مکانیزه بامتناسب با تاج درخت باید 

اگر حجم تاج  کهیدرحال ،شودیمانجام  یخوببهبرداشت با لرزاننده تنه  ،باشد مترمکعب

حجم تاج درخت  کهیهنگام .یابدمیعملکرد برداشت کاهش  ،بیشتر از این مقدار باشد

-60و یا حجم تاج بیش از  متریسانت 50-60خیلی زیاد بوده و قطر تنه درخت بیش از 

 ۱5به میزان برداشت مناسب )یعنی بیش از  توانیمهنگامی  ،باشد مترمکعب 50

موجب  هاشاخهاتصال لرزاننده به  .متصل شود هاشاخه( رسید که لرزاننده به درصد

 .منفی بر روی صرفه اقتصادی عملیات برداشت دارد یرتأثافزایش زمان برداشت شده و 

 
اصلی باید  یهاشاخهارتفاع تنه درخت باید حداقل یک متر بوده و  ،برای استفاده از لرزاننده تنه -۸06شکل 

 گلدانی تربیت شده باشند صورتبه

 درخت هاییژگیو -

درخت زیتون جهت برداشت مکانیزه باید دارای یک تنه منفرد و با رشد عمودی و با 

تاج  .تربیت شده باشد یمرکزارتفاع حداقل یک متر باشد که به روش گلدانی یا محور 

حجم تاج  .میوه و چتر دستگاه تماس پیدا کند یآورجمعدرخت نباید با مجموعه 

و  ثابت باقی بماند تا از کاهش عملکرد محصول جلوگیری شود ،درخت باید پس از هرس
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زاویه بین  .درخت باید افزایش پیدا کندتاج در این حالت حجم بخش میانی و باالیی 

ثانویه باید کوتاه و  یهاشاخه .درجه( باشد ۹5-40با تنه درخت باید نسبتاً باز ) هاشاخه

 .صورت گیرد یخوببهباشند تا انتقال نیروی لرزش  تقریباً افقی

 سیستم تربیت درخت -

سیستم تربیت گلدانی و سیستم تربیت تک تنه، موجب افزایش راندمان برداشت 

زمان  ،همچنین به دلیل مشکالتی در زمینه درگیر شدن لرزاننده با درختان .گرددیم

از سوی  .)افزایش ده درصدی زمان برداشت( یابدمیبرداشت در سیستم تنه افزایش 

و  کندیمسیستم تربیت گلدانی مشکالتی را از نظر اتصال لرزاننده به تنه ایجاد  ،دیگر

میزان عملکرد برداشت در هر  .زمان بیشتری برای اتصال گیره به تنه درخت نیاز است

 یتوجهقابل طوربهدو سیستم تربیتی یکسان است اما زمان برداشت در سیستم گلدانی 

 .بیشتر است

 فاصله کاشت درختان -

 درصد ۸5-25زیتون باید در شیب کمتر از  هایباغ ،استفاده از لرزاننده تنه منظوربه

باید از تراکتورهای زنجیری و  ،کاشته شوند و اگر شیب بیشتر از این مقدار باشد

متر  5همچنین فاصله بین خطوط کاشت باید منظم و حداقل  .استفاده کرد وزنسبک

مرتبط با  ،فاصله بین ردیف کاشت درختان .متر است 6×6فاصله بهینه کاشت  .باشد

میوه )چتر برداشت( بوده زیرا حرکت دستگاه برداشت به همراه  یآورجمعسیستم 

 .صورت گیرد یراحتبهمیوه باید  یآورجمعسیستم 

 یوه به درختنیروی اتصال م -

باید وزن متوسط به باال )بیش از دو گرم( داشته و  هایوهم ،برای افزایش عملکرد برداشت

نیوتن  6این نیرو بیش از  کهیهنگامنیوتن یا کمتر باشد و  4نیروی اتصال میوه حدود 

نسبت بین نیروی اتصال میوه و  کهیهنگام .مقاومت در برابر ریزش میوه زیاد است ،باشد

اگر این نسبت  کهیدرحال ،عملکرد برداشت مناسب بوده ،باشد 2وزن میوه برابر با عدد 

 .شودیمانجام  یسختبهبرداشت  ،باشد ۹برابر با عدد 

 نوع رقم زیتون -

گرم به  5/۸-2ارقام مناسب برای برداشت مکانیزه باید وزن متوسط تا زیاد داشته )میوه 

ال( و نیروی اتصال میوه به برداشت متوسط تا کم باشد تا راندمان برداشت به بیشترین با
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ال و مورایولو که میوه ریز داشته و نیروی کاربونس ،ارقامی مانند کانینو .میزان برسد

 .شوندیمبه روش مکانیزه برداشت  یسختبه ،اتصال میوه به درخت نیز زیاد است

 سن درخت -

از لرزاننده تنه استفاده  توانیم ،برسد متریسانت ۱-۸0قطر تنه درخت به  کهیهنگام

ضعیف بوده و در این حالت خطر  ترمسنانتقال لرزش دستگاه به درختان  .کرد

معموالً درختان مسن راندمان برداشت خوبی  .یابدمیافزایش  هاشاخهشکستگی تنه یا 

 .زیاد است هاآنندارند زیرا حجم تاج 

 

 

 زیراندازهای برداشت زیتون

از زیراندازها استفاده کرد که اطراف درخت پهن  توانیم هایوهم یآورجمعبرای 

و تعداد زیادی کارگر برای  شودیمعدد زیرانداز استفاده  ۲تا  4و معموالً از  شوندیم

-60 یطورکلبه .است یازموردنبرداشت  یهاجعبهدر  هایوهمو تخلیه  کردن جمعپهن و 

مربوط به پهن و جمع کردن زیراندازها بوده که موجب  ،از زمان برداشت درصد 20

درخت برداشت  ۸0-۸2در هر ساعت  کهیطوربه ،گرددیمکاهش راندمان برداشت 

 .شوندیم

 
 میوه یآورجمعلرزاننده تنه همراه با چتر  -۸0۲شکل 

 چتر برداشت در لرزاننده تنه

میوه یا چتر برداشت است که  یآورجمعلرزاننده تنه دارای سیستم  یهامدلبرخی از 

درخت را فراگرفته و شبیه به یک  دورتادورشامل یک مخروط یا چتر وارونه است که 
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موقت در خود  طوربهکیلوگرم میوه را  200متوسط تا  طوربه دتوانیمقیف است که 

در زیر چتر  .تر متغیر استم ۸0تا  5میوه بین  یآورجمعقطر چتر  .ذخیره کند

آن را در  توانیمکیلوگرم وجود دارد که  400یک مخزن به حجم تقریبی  ،یآورجمع

این وسیله در کنار لرزاننده جمع  ،در صورت عدم استفاده از چتر .یک تریلر تخلیه نمود

یک کارگر مسئول کنترل لرزاننده بوده و یک کارگر دیگر نیز جهت تخلیه  .شودیم

برداشت مکانیزه به همراه استفاده از چتر  .است یازموردنمخزن لرزاننده در تریلر 

برابر بیشتر از برداشت دستی و  20) شودیمموجب افزایش راندمان برداشت  یآورجمع

 .وماتیکی(نی یهاشانهبرابر بیشتر از برداشت با  ۲

 
 با لرزاننده شدهبرداشت هاییتونزتخلیه  -۸0۱شکل 

 صورتبهمیوه هستند که  یآورجمعسیستم  یتنه مجهز به نوع یهالرزانندهبرخی از 

 .شوندیممکانیکی زیراندازهایی از دو طرف دستگاه کشیده شده و در پای درخت پهن 

 ،شوندیمزیراندازها جمع  کهیهنگام .داردنفر کارگر  6-۲این نوع سیستم نیاز به 

 تواندیمبه یک مخزن وارد شده و این سیستم  هاآنشده بر روی های ریختهیتونز

سیستم  .شودیمکرده ی ریزشهابرگمجهز به یک بادبزن باشد که باعث حذف 

که به یک  باشدیمچرخ  2-4میوه شامل یک قطعه مستطیل شکل با  یآورجمع

شکل به بیرون زیراندازها از کنار قطعه مستطیل تراکتور با قدرت متوسط متصل و

برای استفاده از  .این سیستم قابلیت کار همزمان برای دو درخت را دارد .شودیمکشیده 

درختان کوچک و  ،باغ زیتون باید فاصله کاشت منظم داشته ،یآورجمعاین نوع سیستم 

 .دزمین باغ مسطح باش
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 مستطیلی یآورجمعلرزاننده تنه همراه با سیستم  -۸0۳شکل 

 برداشت پیوسته -8-8-4

ظرف  توانندیمبه کار رفته و  متراکمفوقزیتون  هایباغدر برداشت پیوسته  هایینماش

 2/0-۸)سرعت حرکت دستگاه برداشت  .یک هکتار را برداشت نمایند ،ساعت 4-۹

دستگاه برداشت  ،بوده و در واقع بلندیشاساین دستگاه از نوع  .کیلومتر در ساعت است(

تغییراتی در آن داده شده است و در بین ردیف  ،انگور است که برای برداشت زیتون

بسیار کارآمد است و  متراکمفوق هایباغاین دستگاه برای  .کندیمدرختان حرکت 

ه نیروی اتصال میوه کمتر از )به شرطی ک باشدیم درصد ۳0-۳5راندمان برداشت حدود 

 .نیوتن باشد( 6

 
 ماشین برداشت پیوسته -۸۸0شکل 

 4لرزاننده از  هاییلهمبرای برداشت انگور بودند که با افزایش تعداد ابتدا  هاینماشاین 

 هاییلهمو با افزودن  شوندیمبرای برداشت زیتون استفاده  ،عدد یا بیشتر ۸0-۸5به 

دارای  زنندهضربه هاییلهم .راندمان برداشت افزایش یافته است ،بیشتر زنندهضربه

 هاییستمسمجهز به  هاینماشاین  .چرخش در دقیقه هستند 400-500فرکانس 

 یرپذامکان داریبش هایینزمتسطیح و ضد لغزش هستند تا پایداری دستگاه حتی در 

 .گردد
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همراه با  بلندیشاسیک نوع ماشین برداشت  .دو نوع ماشین برداشت پیوسته وجود دارد

نوع اول  .همراه با نوار نقاله است بلندیشاسو نوع دیگر ماشین برداشت  زنندهضربهمیله 

شکل بوده که به یک قطعه هاللی یرپذانعطافاز جنس بسیار  زنندهضربه هاییلهمدارای 

و با یک فاصله ثابت از مرکز  ثابت بوده زنندهضربه هاییلهم یانتهادو  .اندشدهمتصل 

خاصی بوده که شامل دو  یآورجمعاین ماشین دارای یک مخزن  .اندشدهدستگاه نصب 

 .نوار نقاله است

ماشین دارای  .کندیمبا سرعت متناسب با حرکت ماشین کار  هایوهم یآورجمعسیستم 

و  کندیمای است که همزمان از دو طرف به درخت ضربه وارد زنندهضربه هاییلهم

را به مخازن نگهداری منتقل کرده و این  هاآنبر روی نوار نقاله ریخته که  هایوهم

سپس  .شوندیمبه داخل یک تریلر تخلیه  یادوره صورتبه ،شدن مخازن در هنگام پر

 .شوندیمجدا  هاسرشاخهو  هابرگ ،توسط یک بادبزن که در باالی مخازن قرار گرفته

در یک تریلر تخلیه  ،دارندلیتر  ۸660خزن که هر یک ظرفیت این دو م ،یتدرنها

 .شوندیم
 با لرزاننده تنه بلندیشاسبرداشت مقایسه کارکرد ماشین  – ۲جدول 

 ساعت در هکتار هکارکرد ب هزینه هر ساعت )یورو( نوع دستگاه

 ۸۸ ۲0 لرزاننده تنه

 ۲/۹ ۸5۲ بلندیشاسماشین 

 

راندمان برداشت  .است یتونزروغنیورو به ازاء هر کیلوگرم  5/۸-2حدود  هاینههزکل  

مرفولوژی منطقه و طول زمان حرکت ماشین در بین  ،نیز بستگی به طول ردیف درختان

 .دارد هایفرد

 متراکمباغ زیتون فوق

از  هاآناصله درخت در هکتار بوده که سیستم کاشت  ۸600دارای  متراکمفوق هایباغ

 .متر است 5/۸متر و فاصله بین درختان  4 هایفردنوع پرچینی است و فاصله بین 

 .شودیممکانیزه انجام  صورتبهدستی و هم  صورتبههم  متراکمفوق هایباغهرس 

هرس مکانیزه  .شوندیمپر رشد توسط اره موتوری حذف  یهاشاخه ،در هرس دستی

بسیار نزدیک به سطح زمین  یهاشاخهدوّار جهت کنترل ارتفاع و حذف  هاییغهتتوسط 

حجم معموالً انجام آبیاری ضروری است و  ،برای تولید کافی محصول .شودیماستفاده 
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 هایباغتغذیه  .در هکتار است مترمکعب 2000-2500ساالنه  هاباغنوع آبیاری در این 

 .شودیمبار کودآبیاری در طول سال( انجام  5-6) یاریکودآباز طریق  متراکمفوق

 هایباغشخم در  .گیردیمبار در سال صورت  5-۲نیز  یپاشسمغذایی و  یپاشمحلول

با پوشش گیاهی حفاظت شده و در  هایفردو فاصله بین  شودینمانجام  متراکمفوق

 .شودیموزیت استفاده گالیف کشعلفاز  هافاصله روی ردیف

سال برآورد  ۸5حدود  متراکمفوقطول عمر اقتصادی یک باغ زیتون  ،ینظراز لحاظ 

تا به امروز تعداد  .تن در هکتار است 6-۸0و میزان تولید محصول ساالنه حدود  گرددیم

باغ  احداثآربوسانا و تا حدودی کرونائیکی مناسب برای  ،ینآربککمی از ارقام شامل 

 ،FS-17 ،دون کارلو ،بخش مانند اولیاناو سایر ارقام امید اندشدهمعرفی  متراکمفوق

 .آسکال و سیکیتیتا در دست بررسی هستند ،توسکا ،اورانوس

 
 متراکمفوقکاشت زیتون به روش  -۸۸۸شکل 

مشکالتی در  تواندیم ،باشد درصد 5-۸0بیش از  متراکمفوق هایباغاگر شیب در 

باید یک فضای  هایفرددر دو سر ابتدا و انتهای  .برداشت ایجاد کند آالتینماشحرکت 

متر وجود داشته باشد تا ضمن تسهیل دور زدن ماشین برداشت در  6-۲خالی حدود 

عبور ماشین  .به ماشین و درخت جلوگیری به عمل آید آسیباز  ،انتهای ردیف درختان

به  آسیبموجب تراکم خاک و  ن کهعالوه بر آ ،خوردهشخمبرداشت بر روی خاک 

منفی دارد زیرا ماشین برداشت  یرتأثبر روی عملکرد دستگاه نیز  ،گرددیم هایشهر

میزان رشد رویشی درخت باید متناسب با  .باشدیممجهز به سنسورهای تراز خودکار 

ر مت 5/۸متر و عرض آن از  ۹ارتفاع درخت از  کهیطوربه ،ساختار ماشین برداشت باشد

 .نباشد بیشتر
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 زیتون متراکمفوقهای باغماشین برداشت پیوسته در  -۸۸2شکل 
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 یکشروغن –فصل نهم 

 ادویج پوچی ،فابیوال فیلیپا ،کاستالنی فرانچسکو ،نیکال اوانجلیستی

 محیطی زیرزیست یراتتأثمعموالً شامل مراحل و  یتونزروغنیند تبدیل زیتون به آفر

 (:۸۸۲است )شکل 

: پس از یک مرحله نگهداری اولیه که یکشروغن کارخانهتحویل میوه زیتون به  – ۸

جدا  هایوهم موجود از یهابرگ ،یابدباشد تا تلفات آب کاهش  مدتکوتاهباید بسیار 

 ،کیلوگرم میوه زیتون ۸00ازاء هر  به ،طورمعمولبه .شوندیم شسته هایوهمشده و 

به دلیل برخی تلفات آبی که در حین  .شودیمآب مصرف  مترمکعب 0۱/0مقدار 

از مقدار کل  درصد ۸0)حدود  گرددیمبخشی از آب بازیافت  ،دهدیمفرآوری رخ 

 .(شدهیکشروغن هاییوهم

 
 هایوهمو شستشوی  هابرگجداسازی  -۸۸۹شکل 

پیوسته بوده که با استفاده از ماشین  صورتبه یکشروغنیند فرآ ،در اغلب موارد -2

در  .گردندیم وارد مرحله ورز دادن یا ماالکسیون خرد شده و سپس هایوهم ،خردکن

اگرچه میزان دما باید پایین  ،داشته دهیخمیر زیتون نیاز به حرارت ،یونماالکسمرحله 

یند نیاز به تجهیزات تولید انرژی این فرآ ،در نتیجه .شودیمبوده و از آب گرم استفاده 

متفاوت است )بویلرهای  ،مورداستفادهدارد )برقی یا حرارتی( که بر اساس تکنولوژی 

 .منابع برقی و غیره( ،بویلرهای بیوماسی ،رایج
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 یونماالکسماشین خردکن و  – ۸۸4شکل 

 دکانتربوده که از یک  یکشروغنبخش  ینترمهم ،مرحله استخراج روغن: این مرحله -۹

 .شودیمو یک نیم فاز( استفاده  دو فازافقی یا سانتریفیوژ )سه فاز یا دو فاز و یا 

 ،یتونزروغنیند عالوه بر آدر انتهای فر ،مورداستفاده یکشروغناز نوع ماشین  نظرصرف

مقداری ضایعات و یا محصول جانبی مانند تفاله زیتون )خشک یا مرطوب( و مقداری 

 .وزن میوه خام است درصد 40-50مقدار تفاله زیتون معموالً  .گرددیمپساب تولید 

ب موجود در میوه زیتون و نیز آب آغنی از مواد آلی بوده که شامل  یکشروغنپساب 

)حدود  شودیماز روغن جدا  یراحتبهو بنابراین  در مرحله ماالکسیون است شدهاضافه

 .وزن میوه خام( درصد ۹0-20

 
 سانتریفیوژی جداکننده -۸۸5شکل 



 ۸۱۹/  های زیتونمدیریت پایدار در باغ

 
 

یک مرحله سانتریفیوژ دیگر وجود دارد که تمامی آب  ،پس از مرحله جداسازی -4

در طی  یدشدهتولاین آب به آب گیاهی و آب شستشوی  .کندیمباقیمانده را جداسازی 

 .شودیممراحل قبلی اضافه 

 
 ی به همراه فیلتر ستونیسپراتور عمود -۸۸6شکل 

 محیطییستزاثرات  ،همراه با تفاله زیتون و پساب شستشوی میوه / پساب گیاهی

ناشی از مصرف  هاییآلودگوجود دارند که شامل  یتونزروغندیگری در ارتباط با تولید 

 ۱جدول  .است یتونزروغنموجود در خط تولید  آالتینماشمنابع حرارتی برای فعالیت 

 .دهدیمرا نشان  یکشروغنمتوسط مصرف انرژی در کارخانه 
 یکشروغن هایینماشالکتریکی و دمایی  هایینههز -۱جدول 

 انرژی الکتریکی
 یلووات ساعت به ازاء هر صد کیلوگرم میوه زیتونک ۹ یرگهستهبدون ماشین 

 یلووات ساعت به ازاء هر صد کیلوگرم میوه زیتونک ۲5/۹ یرگهستها ماشین ب

 یلووات ساعت به ازاء هر صد کیلوگرم میوه زیتونک 5 انرژی دمایی



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  ۸۱4

 
 محیطییستز یراتتأثو  یکشروغنیند آمراحل مختلف فر -۸۸۲شکل 

 زیتون یرگهستهماشین  -9-1

اخیر  یهاسالدر  حالینباا .شودیمپسماند در نظر گرفته  عنوانبههسته زیتون معموالً 

یند هسته زیتون تبدیل به یک محصول فرآ ،یرگهسته هایینماشو با استفاده از 

محصولی در  عنوانبههسته زیتون را  توانیم یژهوبه .میوه زیتون شده است یکشروغن

 .دارد محیطییستزنظر گرفت که منافع 

 
 زیتون یرگهستهماشین  -۸۸۱شکل 

 ،یک هزینه در نظر گرفته شود عنوانبه یرگهستهاگرچه ممکن است استفاده از ماشین 

یند آسوخت جهت گرم کردن آب مصرفی در فر عنوانبهزیتون  یهاهستهاما استفاده از 

 .گردد یکشروغنبرق کارخانه  هایینههزباعث کاهش  تواندیم یکشروغن



 ۸۱5/  های زیتونمدیریت پایدار در باغ

 
 

 
 زیتون یهاهسته -۸۸۳شکل 

از یک پژوهش  آمدهدستبهنتایج  توانیم ،یرگهستهماشین  یرتأثبرای درک بهتر 

این  .قرار داد یموردبررسشهر اُمبر در ایتالیا را  یهاکارخانهدر برخی از  شدهانجام

مقدار  ،به ازاء هر کیلوگرم هسته تولیدی یرگهستهکه ماشین  دهدیمپژوهش نشان 

ست که برای تولید یک و یا گزارش شده ا کندیمکیلووات ساعت برق مصرف  ۸2/0

در نتیجه در اثر  .شودیمکیلووات ساعت برق مصرف  05/0حدود  ابکرلیتر روغن فر

به انرژی مصرفی اضافه  درصد 25متوسط  طوربهتقریباً  ،یرگهستهاستفاده از ماشین 

 .شودیم

که  باشدیمژول  مگا ۸/۸انرژی مصرفی جهت تولید یک کیلوگرم هسته حدود 

 ،۸(VLCبا توجه به انرژی حرارتی پایین ) .کردن زیتون است هستهیبنشاندهنده مزایای 

هسته زیتون  ،یعنی مقدار گرمای تولیدی در اثر سوختن کامل یک واحد وزنی سوخت

به ازاء هر کیلوگرم هسته  مگا ژول 5/۸6دارای ارزش حرارتی پایین به میزان حدود 

 .باشدیم

یند سوختن از طریق فرآ آزادشدهکه انرژی  شودیممشخص  ،این مقادیر با توجه به

با استفاده از  .زیتون است ییرگهستهبرای  یازموردنبسیار بیشتر از انرژی  ،هسته

بخار و تولید  هاییگد( جهت خوراک یوماسب) تودهیستز عنوانبهزیتون  یهاهسته

رایج  یهاسوختاین امکان وجود دارد که مصرف گاز طبیعی یا سایر  ،انرژی گرمایی

 .منتفی شده و مصرف گازهای مضر کاهش یابد
                                                           
1. Lower Calorific Value (LCV) 



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  ۸۱6

به معنای  ،زیتون یرگهستهحاصل از استفاده از یک ماشین  محیطییستزمزایای بالقوه 

 SimaPro افزارنرماست که با  زیستیطمحکربن در  اکسیدیدکاهش انتشار گاز 

 ،گرمایی)مصرف انرژی  توانیم افزارنرمبا استفاده از این  .باشدیم اسبهمحقابل

مواد خام و غیره را با مقدار معادل با مقدار کل  ،بنزینی و غیره( ،گازوئیلی ،الکتریکی

در پیمان کیوتو سپس از  شدهیبررستمامی گازهای  .تبدیل نمود ایگازهای گلخانه

 .گردندیم ۸(2eCOکربن ) اکسیدیدتبدیل به معادل  ،ویژه سازییعادطریق فاکتورهای 

 
 زیتون یرگهستهکربن با و بدون استفاده از ماشین  اکسیدیدمقایسه انتشار گاز  -۸20شکل 

برآورد را ( e2CO)کربن  اکسیدیدتوان مقدار معادل می ،با استفاده از دو مدل مختلف

با  یازموردنانرژی حرارتی  ،است یرگهستهدر مدل اول که بدون استفاده از ماشین  .نمود

در مدل  .گردید ینتأمسوخت  عنوانبهاستفاده از دیگ بخار رایج و مصرف گاز طبیعی 

زیتون در یک دیگ بخار  یهاهستهاز طریق سوزاندن  یازموردنانرژی حرارتی  ،دوم

با مقایسه  .تفاوتی نداشتند گونهیچه یکشروغنسایر مراحل و شده  ینتأم تودهیستز

کربن در طی  اکسیدیدمشخص شد که درصد کاهش انتشار گاز  آمدهدستبهنتایج 

 .بود درصد 45حدود  یکشروغنسال در مرحله 

 تصحیح ضریب توان -9-2

آمپر( است که  تیلوولک( و توان کل )یلوواتکنسبت بین توان فعال ) ،ضریب توان

ضریب توان مقدار راندمان توان الکتریکی  .شودیمتوسط یک دستگاه الکتریکی مصرف 

آل برابر با ایدهضریب توان  .کندیم یریگاندازهرا به میزان کار مفید خروجی تبدیل و 

ضریب توان کمتر از یک باشد به این معناست که برای دستیابی  هرگاه .عدد یک است

 .نیاز به توان بیشتری است ،به کار واقعی
                                                           
1. carbon dioxide equivalent (CO2e or CO2 eq) 
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 ویژه: طوربه

  کیلوواتتوان فعال یا (kW) عبارت از  ،شودیمتوان مفید نیز شناخته  عنوانبه: که

 .توسط سیستم و تبدیل آن به کار مفید است شدهجذبانرژی 

  آمپر یلوولتکتوان کل یا (kVA) از  تواندیمکه  باشدیم: حداکثر مقدار توان فعال

 .ضریب توان معادل با عدد یک به دست آید

  :در طی  تمقداری تلفا ،توان فعال کمتر از توان کل باشد کهیهنگامتوان غیرفعال

یعنی شکل موج  ،و ضریب توان کمتر از یک خواهد بود آیدیممدار الکتریکی به وجود 

دارای توان الکتریکی دار م ،حالت ینادر  .تاژ مطابقت نداردجریان با شکل موج ول

 .گرددینمتم شده ولی تبدیل به کار مفید یعنی توان جذب سیس؛ غیرفعال است

توان بیشتری  ،تلفات انرژی بیشتر شده و در نتیجه ،هر چه توان غیرفعال بیشتر باشد

 گرددیماین شرایط موجب  .باید در مدار جریان یابد تا بتواند تلفات توان را پوشش دهد

 تا:

 جریمه در قبض برق  صورتبهعملیاتی سیستم الکتریکی بیشتر شده که  هایینههز

 .شودیمدرج  یمصرف

  مقدار بیشتری جریان در مدار وارد  کهیهنگامبرق:  یهاکابلاز موعد  تریعسرخرابی

 .شودیمبرق  یهاکابل ازحدیشبشدن  ترگرمدر واقع موجب  ،شودیم

ضریب توان را افزایش داد که  توانیمدر سیستم الکتریکی  هاخازناز طریق نصب انواع 

 به دو روش مختلف است:

 نصب یک )یا بیشتر( خازن برای هر ماشین 

 نصب یک )یا بیشتر( خازن مشترک برای تمامی مدارهای الکتریکی 

، نوع هاینههزبستگی به عوامل مختلفی دارد. برای مثال میزان  هاحلراهانتخاب نوع 

 توانیمموجود در مدار الکتریکی و غیره. تنها پس از یک بررسی دقیق  هایینماش

 را انتخاب کرد. با تصحیح ضریب توان این امکان وجود دارد که: حلراهبهترین 

  اکسیدیدتلفات شبکه کاهش یافته و در نتیجه همراه با افزایش تولید انرژی، گاز 

 .شودینمکربن بیشتری تولید 

 افزایش  یدپذیرتجد هاییانرژبه ظرفیت انتقال بیشتر مانند انتقال  قابلیت دسترسی

 .یابدمی



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  ۸۱۱

 
 شده در تابلوی برقی نصبهاخازن -۸2۸شکل 

 

 
 یک مثال از بررسی جزئیات یک قبض برق مصرفی -۸22شکل 

 تعیین نمود: توانیمضریب توان را به طریق زیر  ،از نظر عملی

 تواندیمیعنی توسط یک تحلیلگر شبکه که  ،با ابزارها و وسایل دقیق یریگاندازه 

فعال را پایش غیرتوان فعال و توان  ،یانجرشدت ،فرکانس ،منظم مقدار ولتاژ طوربه

 .کندیم
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 ( که باشدیمیک مثال از اداره برق ایتالیا  ۸22دقیق قبض برق )شکل  وتحلیلیهتجز

 .مقدار انرژی را مشخص نمود وانتیممقدار توان  یجابه ،در آن

کربن از طریق تصحیح ضریب  اکسیدیدمزایای بالقوه این کار شامل کاهش انتشار گاز 

 :گرددیمتوان است که با توجه به معیارهای زیر ارزیابی 

  ولت ۹۱0کیلووات و ولتاژ کمتر از  ۲0با قدرت  یتونزروغنخط تولید 

  نوسان استدر  ۳5/0تا  ۲/0ضریب توان بین. 

به شرح زیر  ۸2۹زیتون با توجه به شکل  یکشروغندر یک کارخانه  شدهیفتعرتوان 

 است:

 ،ماالکسور ،)آسیاب( خردکن ،هابرگماشین شستشو و حذف  ،سیستم باالبر زیتون

 ،آمدهدستبهبا مقایسه نتایج  .هستند یکشروغناز اجرای یک کارخانه  ،دکانتر و فیلتر

 ،کندیم)ستون آبی کمرنگ( تغییر  ۳5/0)ستون سبز( به  ۲/0هنگامی ضریب توان از 

متغیر  درصد 25تا  درصد 5( از e2COکربن ) اکسیدید درصد کاهش انتشار معادل

 .واحد افزایش یافته است 5/0ضریب توان  ،در هر مرحله .است

 
 )به درصد( 2COکاهش انتشار  -۸2۹شکل 

 

 

 

 



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  ۸۳0

 فتوولتائیکسیستم  -9-3

است که انرژی خورشیدی را به انرژی  یسیستم عبارت از ۸(PVسیستم فتوولتائیک )

د بخش تشکیل شده است که شامل این سیستم از چن .کندیمتبدیل  استفادهقابل

 .های خورشیدی جهت جذب و تبدیل نور خورشید به الکتریسیته استپنل

موجود در کارخانه اغلب دارای سطوح مناسب جهت نصب تجهیزات  یهاساختمان

 .سیستم انرژی خورشیدی هستند

 
 سیستم فتوولتائیک -۸24شکل 

انرژی تجدیدپذیر  تواندیم ،این سیستم در معرض نور خورشید قرار گیرد کهیهنگام

از شبکه سراسری برق نیز استفاده نمود )تعادل بین  توانیمگاهی اوقات  .تولید کند

ادامه فعالیت کارخانه با میزان برق تولیدی از سیستم خورشیدی( مزایای استفاده از این 

 تکنولوژی عبارتند از:

  به ازاء  کربن اکسیدیدکیلوگرم گاز  5/0-۲/0در طی فعالیت ) هایندهآالفقدان انتشار

 ولیدی(ساعت برق ت یلوواتکهر یک 

 فسیلی یهاسوختدر هزینه  ییجوصرفه 

  متحرکاطمینان از سیستم تولید برق خورشیدی به دلیل فقدان قطعات 

 تعمیر و نگهداری اندک هایینههز 

 معایب اصلی سیستم انرژی خورشیدی به شرح زیر است:

  مستمر در دسترس نیست صورتبهانرژی خورشیدی دارای مشکل تناوب است و. 

                                                           
1. photovoltaic system (PV) 
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 اینوِپنل( رترها( تا برق مستقیم )های خورشیدی نیاز به تجهیزات اضافی دارندDC را )

 .در شبکه برق باشند استفادهقابل( تبدیل کنند تا ACبه برق متناوب )

 (درصد ۸4-25) .های خورشیدی نسبتاً پایین استمیزان راندمان پنل 

 فتوولتائیک یهاسلولتکنولوژی و نوع  -9-3-1

قرار  مورداستفادهخورشیدی زیر  یهاسلولفتوولتائیک یا  یهاسلولدر حال حاضر 

 :گیرندیم

  ر لیکون بوده و هر سلول شامل یک ویف: از جنس سییستالمونو کرسلول خورشیدی

 .کریستالی همگن )هوموژن( دارد ساختاریا زیرالیه است که 

 کریستال: از جنس سیلیکون بوده و هر سلول شامل یک ویفر یا سلول خورشیدی پلی

 موضعی مرتب شده صورتبهساختار کریستالی ناهمگون داشته اما زیرالیه است که 

 است.

  فیلم نازک: با کنار هم گذاشتن یک یا چند الیه نازک از جنس مواد فتوولتائیک بر

 .روی یک بستر ساخته شده است

 
 فتوولتائیک یهاسلولانواع مختلف  -۸25شکل 

 هایهادییمهنخورشیدی عمدتاً از جنس  یهاسلول که قبالً اشاره شد، طورهمان

 زیر است: یلدالاین شرایط به  .باشندیمسیلیکونی 

  منابع سیلیکون در کره زمینقابلیت دسترسی تقریباً نامحدود به 

  الکترونیکاستفاده گسترده در صنعت 



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  ۸۳2

  امکان بازیافت ضایعات در صنعت الکترونیک و استفاده از آن در صنعت فتوولتائیک

)در مقایسه با صنعت  کندیمرا تحمل  ۸0-6تا  ۸0-5که معموالً ناخالصی به میزان 

 (کندیمتحمل  را ۸0-۳تا  ۸0-۱الکترونیک که معموالً ناخالصی به میزان 

 توولتائیکاجزای اصلی یک سیستم ف -9-3-2

انرژی نورانی سیلیکونی است که قادرند  یهاسلول ،جزء اصلی در تکنولوژی فتوولتائیک

ولتاژ برق مستقیم تولیدی  DC-CD۸یهامبدلسپس  .یکی تبدیل کنندرا به انرژی الکتر

 .دهندیمبرای کارخانه را تغییر 

رترها جریان مستقیم برق تولیدی را به جریان متناوب تبدیل کرده که اینوِ ،در آخر

متصل به سیستم انرژی خورشیدی از  هایینماشممکن است ولتاژ آن متفاوت باشد تا 

 .آن استفاده کنند

 
 اجزای اصلی یک سیستم فتوولتائیک -۸26شکل 

 احتمالی محدودکنندهسیستم فتوولتائیک و عوامل  نصبحداقل شرایط  -9-3-3

در  .کالیبره و تنظیم گردد ،سیستم فتوولتائیک باید بر اساس مصرف واقعی کارخانه

تعیین مصرف واقعی کارخانه است تا بتوان سیستم  ،نتیجه اولین مرحله در بررسی

یک سال را حداقل در برق مصرف قبوض  باید ،برای این کار .فتوولتائیک را نصب نمود

این اطالعات برای بررسی اقتصادی سیستم فتوولتائیک و مقایسه آن  .نموداخیر بررسی 

 .با مقدار کیلووات ساعت برق مصرفی کارخانه است

                                                           
 )مؤلفین( کنندمیولتاژ دیگر تبدیل  هایی که جریان برق مستقیم را از یک ولتاژ بهمبدل -۸



 ۸۳۹/  های زیتونمدیریت پایدار در باغ

 
 

عوامل  ،حالینباا .نسبت به بررسی کارخانه اقدام کرد توانیم ،پس از انجام مرحله اول

عوامل  .گرددزیاد دیگری را نیز باید در نظر گرفت تا راندمان سیستم فتوولتائیک بررسی 

-https://www.rethink.srl/caso-studioباشند )یمبه شرح زیر  موردنظراصلی 

fotovoltaico-2017-conviene-ancora-alle-aziende-ecco-il-business-plan/): 
  در معرض نور خورشید قرار  یخوببهیعنی سطوحی که  ،یازموردنمساحت مفید

 .گیرند

  میزان اشعه  ،به مکان نصب سیستم شامل عرض جغرافیایی مربوطاطالعات

 هاماژولانعکاس سطوح اطراف  ،دما ،دسترسقابلخورشیدی 

  یریگجهت: زاویه شیب و زاویه هاماژولطراحی 

  خورشیدی یهاسلولاحتمالی در اطراف مکان نصب  اندازییهسا هرگونهفقدان 

 تلفات ناشی از عدم انطباق ،ضریب دما ،: توان نامیهاماژولفنی  هاییژگیو 

 ۸های فنی مربوط به تعادل سیستمیژگیو (3BOS) 

 موجود نوع اتصال 

مرتب تمیز شده و مورد پایش قرار  طوربهباید همچنین  یک سیستم فتوولتائیک کارآمد

 .گیرد

 مشکالت عبارتند از: ترینیجرا

 تغییر باشد تا راندمان بهتری  مندنیاز هاماژول: ممکن است نحوه آرایش اندازییهسا

 .یدآ دست به

  هاماژولعدم نظافت کامل 

  نامناسب کشییمسولتاژ به دلیل  ازحدیشبتلفات 

 ِو در نتیجه  کندیممشکل را مشخص  یراحتبهیک کد خطا  رتر: معموالًمشکالت اینو

 .شودیممشکل برطرف 

و  هاماژولهمچنین گاهی اوقات الزم است که اجزاء اصلی سیستم فتوولتائیک یعنی 

باید به یاد داشت که از  ،هاماژولبرای جایگزینی و تعویض  .شوند تعویضرترها اینوِ

بهترین کار این است که از یک  ،نباشد یرپذامکانهمان نوع ماژول استفاده نمود و اگر 

از  دتوانیماین شرایط  .از نظر ولتاژ و جریان استفاده گردد هایژگیوماژول با همان 

جایگزینی و تعویض اینورترها  .ایجاد عدم تعادل شدید در تولید برق جلوگیری کند
                                                           
1. Balance Of System (BOS) 
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و یا نیاز به  اندشدهکه از دوره ضمانت خارج  دهدیمرخ  هایییستمسمعموالً در 

 .بازسازی دارند

د و نالزم جهت استفاده در شبکه برق را داشته باش ایهییدیهتأاینورترها باید الزامات و 

همچنین الزم است که راندمان باالیی داشته و باید از نظر تکنولوژی این امکان فراهم 

باشد تا بتوان تغییرات الزم در نقطه حداکثری را ایجاد نمود و در نتیجه میزان تولید 

 .روزانه به روش فعال و دینامیک را افزایش داد

 سیستم فتوولتائیک هایینههز -9-3-4

 یهاسالکه هزینه یک سیستم فتوولتائیک در  دهدیمنمودار زیر نشان  وتحلیلیهتجز

 :باشدیمکاهش یافته است که به دالیل زیر  شدتبهاخیر 

 تدریجی تکنولوژی گسترش 

  برای تولید اجزاء اصلی سیستم تریینپا شدهتمامقیمت 

 
 شدهها مرتبط با ظرفیت نصبنلقیمت پ -۸2۲شکل 

 .سهم اجزاء مختلف را در هزینه کل سیستم مشاهده نمود توانیم ۸2۱در شکل 

در نتیجه یک  .یورو به ازاء هر وات است 6/0-۸قیمت فعلی ماژول فتوولتائیک حدود 

 .یورو قیمت دارد ۸۱00–۹000کیلووات حدود  ۹سیستم با قدرت 
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 سهم اجزاء مختلف در هزینه کل یک سیستم فتوولتائیک – ۸2۱شکل 

 فتوولتائیک هاییستمسانواع  -9-3-5

 سیستم مستقل یا بدون اتصال به شبکه سراسری برق -الف

 و اجزای اصلی این سیستم عبارتند از: هایژگیو

  کندیماین سیستم مستقل از شبکه سراسری برق کار. 

 ینتأمرا  یازموردنبرق  هایباتر ،قادر به تولید برق نباشند هاماژول کهیهنگام 

 .کنندیم

 را تنظیم  هایباترشارژ یک وسیله الکترونیکی است که شارژ و تخلیه  کنندهکنترل

 .و باتری را کنترل کند هاماژولجریان برق بین  تواندیماین وسیله  ،و در نتیجه کندیم

  برق مستقیم را به برق متناوب تبدیل کند تواندیماینورتر. 

 کنندیمبا برق فتوولتائیک کار  هاینماش. 

 
 سیستم مستقل فتوولتائیک -۸2۳شکل 

 سیستم متصل به شبکه سراسری برق -ب

 و اجزای اصلی این سیستم عبارتند از: هایژگیو

 این سیستم به شبکه توزیع سراسری برق متصل است. 
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  که مصرف انرژی الکتریکی مشخص  کندیماین امکان را فراهم  دوطرفهیک کنتور

یعنی مقدار انرژی الکتریکی که از شبکه سراسری برق و نیز انرژی الکتریکی ؛ شود

 .گرددیمتولیدی توسط سیستم فتوولتائیک مشخص 

  برق مستقیم را به برق متناوب تبدیل کند تواندیماینورتر. 

سیستم متصل به شبکه سراسری برق  ،فتوولتائیک یستمسه از روش استفاد ترینیجرا

وارد  توانیمبرق تولیدی در سیستم فتوولتائیک را  ،است که با توجه به نوع طراحی

توسط سیستم فتوولتائیک بیشتر از میزان  یدیتولشبکه سراسری برق نمود )اگر برق 

اگر  ،برعکس .شودیم یدکنندهتولتبدیل به  کنندهمصرفنباشد( و  در کارخانه مصرف

را از شبکه سراسری برق  یازموردنبرق  تواندیم کنندهمصرف ،مصرف بیش از تولید باشد

 .دریافت نماید

 
 سیستم متصل به شبکه سراسری برق -۸۹0شکل 

 انتشار خورشیدی به معنای کاهش یهاسلولناشی از نصب  محیطییستزمزایای بالقوه 

 ۸۹۸( در محیط با استفاده از دو مدل مختلف در شکل e2COکربن ) اکسیدید معادل

از طریق سیستم فتوولتائیک نصب  یازموردنبرق  ،در مدل اول .نشان داده شده است

در مدل دوم  ،در مقابل .شده است ینتأم یکشروغنکارخانه  بامپشتشده بر روی 

 یکشروغنتمامی مراحل دیگر  .گردید ینتأماز شبکه سراسری برق  یازموردنانرژی 

رصد کاهش انتشار که د شودیممشخص  آمدهدستبهبا مقایسه نتایج  .بدون تغییر بود

 .بوده است درصد 60حدود  یکشروغنکربن در طی یک سال  اکسیدیدمعادل 
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 با و بدون سیستم فتوولتائیک 2OCمقایسه بین انتشار  -۸۹۸شکل 

  



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  ۸۳۱
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 زیتون یکشروغنجانبی زنجیره  یهافرآورده –فصل دهم 

 یپریمو پرویتهانن میرچ،  ،نیرگ لوکا

 یتوجهقابلمقدار به  یکشروغنمهم است زیرا  یتونزروغنتولید  محیطییستز یرتأث

جانبی  یهافرآوردهو  گرددیمآب نیاز داشته و حجم عظیمی از تفاله زیتون تولید 

 .آیندیمماهه به وجود  ۹-4محدود  ردر یک دو یکشروغن

 ،)روش سنتی( و یا روش سانتریفیوژ سه فاز فشارتحتپس از استخراج روغن به روش 

به  یکشروغن ،از سوی دیگر .شوندیمتولید  2(MWWOو پساب ) ۸(OMW)تفاله 

در بسیاری از کشورهای  .گرددیمروش سانتریفیوژ دو فاز موجب تولید تفاله مرطوب 

مستقیماً در  ،طبق قواعد خاصی توانیمزیتون مانند ایتالیا تفاله زیتون را  یدکنندهتول

بلکه به علت  ،به دلیل هزینه پایین آن تنهانهکاربرد تفاله در باغ  .باغ مصرف نمود

و این موضوع بسیار مهم  خاک و افزایش مقدار ماده آلی بوده هاییژگیوپتانسیل بهبود 

 هاییژگیوخاک از ماده آلی تخلیه شده و  یجتدربه ،متراکم هایباغزیرا در  است

منجر به ایجاد  ،و در نهایت شودیمفیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی خاک دچار تغییر 

 .گرددیممانند فرسایش و از بین رفتن حاصلخیزی خاک  هایییدهپد

؛ ت انجام شودپخش مستقیم پساب و تفاله زیتون در سطح باغ بایستی با دق حالینباا

رشد و نمو محصول را کاهش داده و  تواندیم شدهیتتثباز مواد آلی  اندکیزیرا مقادیر 

رقابت بین  ،هافنلاسیدهای چرب و  ،هابه دلیل وجود تاننکه  یا متوقف کند

نسبت باالی کربن به  به علت بر سر نیتروژن درختانخاک و  هاییکروارگانیسمم

غیره است. از سوی دیگر، مقادیر  ها، واکنش اسیدی ونمکمقدار زیاد  ،(C/Nنیتروژن )

 .مهمی در حاصلخیزی خاک داشته باشد یرتأث تواندیمفسفر و پتاسیم و ماده آلی باالی 

 ترسیب کربن

عالوه بر اصالح خاک و  ،در اثر استفاده از موادی مانند تفاله و پساب زیتون در خاک

و  شودیم( در خاک تثبیت Cکربن ) یتوجهقابلمقدار  ،اثرات حاصلخیزی در آن

که یک مزیت  دهدیم( را در اتمسفر کاهش 2COکربن ) اکسیدیدبنابراین مقدار 

 .است توجهقابل محیطییستز

                                                           
1. olive mill waste (OMW) 

2. olive mill waste water (OMWW) 
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آینده  یهاسالکه کاهش کربن از طریق خاک در  دهندیمنشان  بینییشپ یهامدل

 ،در نتیجه .کربن باشد اکسیدیدیک اقدام اساسی برای جلوگیری از انتشار  تواندیم

به حداکثر کربن در خاک را مدیریت کشاورزی که تجمع  یهاروشاهمیت و توجه به 

که  اندشدهتو متعهد ویکدر حال افزایش است و همچنین کشورهای عضو پیمان  ،برساند

 .کربن را کاهش دهند اکسیدیدانتشار 

تولید محصوالت به  هاییستمسدانش کافی درباره پتانسیل تجمع کربن در  کهیمهنگا

این امکان وجود خواهد داشت که مقدار کربن در هر هکتار تعیین شده که  ،دست بیاید

کشور  هر 2سرزمینیبودجه معروف است که  ۸به مقدار پاداش جذب کربن )اعتبار کربن(

با هدف  تواندیمدر حقیقت اعتبار کربن که  .باید توسط آن کشور رعایت گردد بوده و

 هاییتفعالناشی از  تواندیم ،جبران خسارت و توسط افراد و کشورها خریداری گردد

کربن را  اکسیدید سازییرهذخجدید کشاورزی باشد که جذب /  یهاروشمنطبق با 

 (.دهدیمآلی خاک را افزایش  که مقدار کربن طورهمان) دهدیمافزایش 

 اییهتغذ یرتأث -11-1

 خصوصبهو وجود ماده آلی و مواد مغذی ) اییهتغذ هاییژگیوتفاله زیتون به دلیل 

آن بر روی تخلخل خاک و بهبود قابلیت نگهداری آب  یرتأثنیتروژن و فسفر و پتاسیم( و 

ضعیف از نظر مواد آلی  یهاخاکاین موضوع برای  .اهمیت بسیار زیادی دارد ،در خاک

 ،حالینباا .دارد اییژهوو مواد مغذی )مانند اغلب مناطق کشاورزی مدیترانه( اهمیت 

موجب تثبیت موقتی نیتروژن معدنی در خاک  تواندیممدیریت نادرست تفاله زیتون 

عملکرد محصول کاهش یابد که به دلیل کمبود جذب نیتروژن  ،شده و متعاقب آن

اصالحی مناسب و  یهاروشهمه  ،برای جلوگیری از چنین اثراتی .یاهان استتوسط گ

 .گرددیممصرف منطقی تفاله زیتون پیشنهاد 

 یکشروغنپساب  -11-2

 یکشروغنکشاورزی پساب  هاییژگیو -11-2-1

 :باشدیمپساب به شرح زیر  هاییژگیو ینترمهم ،کشاورزی نظرازنقطه

  میزانpH پایین 

                                                           
1. Carbon credits 

2. territorial budget 
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  ًکامل به شکل آلی وجود دارد( طوربهوجود نیتروژن )تقریبا 

  همراه  توجهقابلبا نوسانات  هاآنبا غلظت باال )اگرچه غلظت  هافنلوجود پتاسیم و

 است(

 هاییباکتر کهیدرحالسلولزی ) هاییباکتر یژهوبهو  هاقارچ ،وجود مخمرها 

 نیتروژن ندارد( کنندهیتتثب

  که  باشدیم هایباکترو نیز مهار کردن  اکسیدانییآنت یرتأثشامل  هانلفاثرات مفید

بر روی چرخه اکسیداتیو خاک و چرخه اکسیداتیو مواد مغذی معدنی و آلی  تواندیم

به  هاآنمانند اکسیداسیون ترکیبات آمونیومی و تبدیل  بگذارد یرتأثموجود در خاک 

 .نیتریت و نیترات

ناشی از پخش پساب خیلی کم بوده و از بوی کود دامی کمتر  منتشرشدهبوی 

پخش  صورتبهبر روی استفاده از پساب  شدهانجام هاییشآزمااغلب  .است آزاردهنده

در خاک یا  یرناپذبرگشتکه خطر مهمی در اثر تخریب  انددادهدر سطح خاک نشان 

واردی که مقدار مصرف در م جزبه ،اثرات مسمومیت بر روی گیاهان دیده نشده است

یک  عنوانبهنشان داده که پساب زیتون  آمدهدستبهنتایج  کهیدرحال ،بوده ازحدیشب

پساب در خاک  شدهکنترلمصرف  ،در نتیجه .کندیمکود با اثربخشی آهسته عمل 

زیرا برخی مواد مغذی را در اختیار خاک قرار داده و  ،باشد توجهقابلیک روش  تواندیم

 .دهدیممصرف کودهای شیمیایی را کاهش 

 پخش پساب در سطح خاک -11-2-2

از  یکشروغن یهاکارخانهبخش عمده مشکل پساب تولیدی  ،در بسیاری از کشورها

)همراه با آبیاری( که با توجه به  شودیمطریق پخش آن بر روی خاک برطرف 

معیارها و قواعد فنی برای استفاده کشاورزی پساب و تفاله  ،پساب اییهتغذ هایگییژو

مصرف پساب و تفاله زیتون بر طبق قانون  ،برای مثال در ایتالیا .باید رعایت شود

 .طبیعی خاک عمل کنند یهاکنندهاصالح عنوانبه توانندیمبوده که  2006/۸52

( CECرس لومی که درصد رس و ظرفیت تبادل کاتیونی ) یهاخاککه  رسدیمبه نظر 

مقدار کربنات  ،عالوه بر این .بهترین نوع خاک برای پخش پساب باشند ،باالیی دارند

 pHموجود در خاک نیز مهم است زیرا توان بافری کافی داشته و از تغییرات شدید در 
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ثبیت عناصر مغذی موجب ت تواندیمخاک  pHتغییرات شدید  .کندیمخاک جلوگیری 

 .در خاک شده و تغییرات فعالیت میکروبیولوژیکی خاک را تسریع کند یکروو م ماکرو

 مقدار پساب قابل پخش -11-2-3

صحیح  یهاروشالزم است که  ،جلوگیری از عوارض ناخواسته پخش پساب منظوربه

برای پخش  ان ایتالیاییباغدار ،برای مثال .پخش پساب بر طبق قوانین مربوطه باشد

 ،پساب )یا اصالح خاک با استفاده از تفاله( باید یک ماه قبل از شروع به پخش پساب

شامل این گزارش فنی باید  .دنیک گزارش فنی ساالنه به شهرداری منطقه ارائه نمای

زمان پخش  ،فولوژیکی و هیدرولوژیکی باغ مربوطهموراطالعات درباره مشخصات ژئو

در  .جهت اطمینان از پخش مناسب پساب باشد ورداستفادهم هاییستمسپساب و نیز 

قوانین ملی یا محلی برای حداکثر میزان مصرف پساب تدوین شده  ،برخی از کشورها

 .است

)روش سنتی( به میزان  فشارتحتمصرف پساب )و تفاله( حاصل از سیستم  ،در ایتالیا

مقدار مصرف پساب و تفاله حاصل از  کهیدرحال ،در هکتار است مترمکعب 50ساالنه 

 باشد.مترمکعب در هکتار می ۱0روش مدرن ساالنه تا 

اگر  .الزم است که نفوذپذیری خاک در نظر گرفته شود ،برای تعیین مقدار پخش پساب

مقدار پخش پساب باید کم باشد تا  ،در ساعت( متریلیم 5نفوذپذیری کم باشد )کمتر از 

نفوذپذیری زیاد  با یهاخاکدر  .قابی شدن خاک جلوگیری گردداز ایجاد رواناب یا غر

گی صورت گیرد زیرا تدر ساعت( نیز باید پخش پساب به آهس متریلیم ۸50)بیش از 

زیرزمینی  یهاآبموجب آلودگی  تواندیممواد آلی موجود در پساب  ازحدیشبنفوذ 

 .گردد

 ،شیمیایی بر روی پساب انجام شود -فیزیکی یا فیزیکی تیماریشپیک  کهیهنگام

شیمیایی  -فیزیکی تیماریشپ .افزایش داد یتوجهقابل طوربهمیزان پخش را  توانیم

شده را حذف یونامولسموجود و روغن  یهامولکولماکرو  ،مواد جامد معلق تواندیم

 .نماید

 زمان پخش پساب -11-2-4

 یژهوبهبرای محصوالت درختی ) .باشدزمان پخش پساب باید منطبق با قوانین موجود 

 تواندیمبارندگی  یهادورهتون( محدودیت عمده مربوط به شیب زمین است که در یز
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پساب  ،برای جلوگیری از آبشویی .گردد آالتینماشموجب رواناب یا مشکالت تردد 

مصرف  ،نباید در روزهایی که بارندگی وجود دارد و یا خاک یخزده است یکشروغن

 .دگرد

 پخش پساب یهاروش -11-2-5

پخش پساب باید به نحوی باشد که از توزیع یکنواخت آن بر روی تمام سطح خاک 

 شدهکشتبر روی سطح زمین  هایییجویا  هاآبپاشاطمینان حاصل گردد که توسط 

 ،در درختان زیتون .صورت گرفته و یا توسط بیل با الیه سطحی خاک مخلوط گردد

متری از تنه درخت استفاده  5/0-۸پساب را بین ردیف درختان و با فاصله  توانیم

 .نمود

و سهولت  هافنلاکسیداتیو  پساب با خاک موجب تسریع در تجزیه مخلوط کردن

واکنش بین ماده آلی و خاک شده و بنابراین مانع از ایجاد رواناب یا نفوذ عمقی 

توصیه  ،وشش سبز در سطح باغ وجود ندارد(در هنگام استفاده )اگر پ در نتیجه .گرددیم

 (پساب با الیه سطحی خاک مخلوط شود )مثالً با کولتیواتور ،که پس از پخش شودیم

 .کندیمبصری و بویایی جلوگیری  هاییآلودگاز ایجاد  ،که عالوه بر نفوذ مناسب پساب

 مترمکعب ۱0جهت پخش  ،باشد مترمکعب 5-6تخلیه پساب دارای دبی  پمپاگر 

البته انجام این کار هزینه  .باشدیمنیاز به یک روز کاری  ،پساب در سطح یک هکتار

 .شودیماین هزینه از طریق مواد مغذی موجود در پساب جبران  اگرچه ،داشته

برای سهولت مصرف پساب در باغ مجهز به سیستم آبیاری خودکار و اگر کارخانه 

پساب تولیدی را مستقیماً مصرف نمود و  توانیم ،در محوطه باغ وجود دارد یکشروغن

و برای این کار نیاز به یک مخزن ذخیره پساب بوده که به یک پمپ برقی متصل است 

خودکار فعال شده و آب را به  طوربهاین پمپ  ،نبسته به سطح پساب موجود در مخز

 .کندیمداخل سیستم آبیاری وارد 

غیرکشاورزی ممنوع بوده،  هایینزمبر طبق قوانین کشور ایتالیا، پخش پساب در 

مصرف شده،  یاماسهحداقل ده متر از مسیر رودخانه باید فاصله داشته، در سواحل 

آب شرب  ینتأمبرای  شدهحفاظتمتر از مناطق  ۹00متر از شهرها یا  200حداقل 

کمتر از ده متر است استفاده نشود، در  نییرزمیزفاصله داشته، در مناطقی که سطح آب 

 درصد ۸5برف یا غرقابی یا سیالبی یا با شیب بیش از  ی یخزده یا پوشیده ازهاخاک
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است به شرطی که  استفادهقابل درصد 25در برخی کشورها تا شیب نگردد )استفاده 

 هایییستمسو یا  هی بوده یا سیستم زهکشی وجود داشتهخاک دارای پوشش گیا

همزمان با پخش پساب، آن را با خاک مخلوط کند(.  طوربهکه  شودیماستفاده 

و معادن ممنوع است. پخش پساب نباید در  هاپارک، هاجنگلهمچنین پخش پساب در 

موجب  تواندیمشور انجام شود زیرا مقدار باالی نمک موجود در پساب  یهاخاک

ی هاخاکگردد. در  هاخاکدانهافزایش شوری خاک و متعاقباً، کاهش در پایداری 

افزایش خطر شوری  پخش پساب موجب با رعایت قوانین و مقررات، و شورمعمولی و غیر

 .گرددینمخاک 

 
 پخش پساب بر روی سطح زمین -۸۹2شکل 

به  ،بر روی کیفیت شیمیایی و بیولوژیکی خاک ندارد یریتأثاز نظر عملی مصرف پساب 

اسیدی و شنی و  یهاخاکمصرف پساب در )شرطی که خاک رسی و آهکی باشد 

با بافت ریز و  یهاخاکدر  توانیمهمچنین پساب را  .(شودینمسنگالخی توصیه 

 ،مناسب است هاآن( که ظرفیت نگهداری آب و کود در متریسانتی 20-۹0) عمقکم

قبل از پخش پساب حتماً نسبت به تجزیه شیمیایی خاک و بررسی دو  .استفاده نمود

 .و هدایت الکتریکی )شوری( باید اقدام نمود pHپارامتر 

 تهیه کمپوست پساب همراه با مواد جامد -11-2-6

یند طبیعی تبدیل آاستفاده از فر ،افزایش مزایای تهیه کمپوست یهاراهیکی از 

و  شدهیضدعفون ،غنی از مواد معدنی ،آلی از طریق تولید یک ماده پایداربیولوژیکی مواد 

 نظرنقطه از کهیدرحالترکیب آلی پساب هیومیکی نیست  ،در واقع .غیرسمی است
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برای تهیه کمپوست  .کارآمدترین فرم ماده آلی آن است که هیومیکی باشد ،کشاورزی

تبدیل  C/N (۹0/25)و با نسبت کافی  باید آن را به یک ماده آلی غنی از سلولز ،پساب

نشان داده که استفاده از یک ماده جامد با قدرت جذب زیاد و تخلخل  هایشآزما .نمود

 C/Nو افزودن پساب و کود اوره که نسبت  (ذرات چوب ،کاه ،مناسب )مانند تفاله زیتون

 ر بهباعث معدنی شدن و هیومیکی شدن کمپوست شده و منج ،کافی داشته باشد

 .گرددیمسمی تشکیل یک ماده پایدار و غیر

 پساب ونقلحملنگهداری و  -11-2-7

تقیماً در سطح خاک پخش کرد و یا سدر تانکرهای متحرک ریخته و م توانیمپساب را 

 یهاگودال ،منبع ذخیره پساب ترینیاقتصادو  ینترساده .ذخیره نمود ییهاحوضچهدر 

به همین  .وجود دارد یآلودگی خاک و آب زیرزمیناما خطر ؛ باشدیمدر خاک  حفرشده

پساب نیاز به تجهیزات مناسب داشته و باید در مخازن یا  سازییرهذخ ،دلیل

 ،بتونی یا پالستیکی و با توجه به قوانین خاص ذخیره شود )از نظر اندازه یهاحوضچه

تا در زمان  دنکنیممخازن نگهداری این امکان را فراهم  .پوشش و غیره( ،مواد ،شکل

باید  هاحوضچهمخازن یا  .پخش پساب انجام نشود ،بارندگی و اشباع بودن خاک از آب

که به دالیل کشاورزی یا آب و هوایی  ییهادورهکافی بزرگ باشند تا در طی  اندازهبه

 .بتوان پساب را ذخیره نمود ،وجود نداردامکان پخش 

کاهش یافته که  درصد ۸5در پساب حدود  هایندهآالغلظت  ،سازییرهذخدر طی دوره 

 ،در واقع .هاستیکروارگانیسممبه دلیل تخمیر ترکیبات آلی )قندها( توسط 

 هافنلمتعلق به جنس پزودوموناس قادر به رشد در حضور  هاییکروارگانیسمم

مقدار مواد جامد معلق و  ،(5BODتقاضای بیولوژیکی اکسیژن ) ،در نتیجه .باشندیم

سرانجام و از همه  .یابدمیافزایش  pHمیزان  کهیدرحالغلظت نیتروژن کاهش یافته 

 ونقلحملپساب )و نیز تفاله مرطوب( باید با استفاده از وسایل  ونقلحمل ،ترمهم

 .بهداشتی جلوگیری شودسب انجام شود تا از مشکالت منا
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 حوضچه برای نگهداری پساب – ۸۹۹شکل 

 تفاله زیتون -11-3

 تفاله زیتون از نظر کشاورزی هاییژگیو -11-3-1

برای اهداف  تواندیمخاک بوده و بنابراین  یهاکنندهاصالحه با مشابزیتون ترکیب تفاله 

مستقیماً با  تواندیمتفاله زیتون  ،خاک کنندهاصالحیک  عنوانبه .کشاورزی مفید باشد

در زمان  ،به دلیل استحکام و پایداری آن در مقایسه با پساب زیتون .شود مخلوطخاک 

فاله زیتون و جهت توزیع یکنواخت آن نیاز به دقت بیشتری است و تفاله حاصل پخش ت

خشک نشده  یخوببهاز سانتریفیوژ دو فاز مشکالت بیشتری دارد زیرا این نوع تفاله اگر 

 .دارد یاکلوخهحالت  ،باشد

همراه با برخی مشکالت  تواندیمآلی خاک  کنندهاصالح عنوانبهتفاده از تفاله زیتون اس

پایین و وجود ترکیبات  pHمیزان  ،مقدار نمک معدنی باال ،مانند میزان مواد آلی ؛باشد

جانبی مانند ساقه  یهاوردهآفرزیتون را با له تفا توانیمهمچنین  .سمی برای گیاه

و کمپوست  بل از استفاده در باغ مخلوط نمودهرس یا کاه و قاز بقایای حاصل  ،گیاهان

این مواد موجب افزایش تخلخل مخلوط شده و آن را برای تولید کمپوست  .تولید کرد

هبود بیشتر باعث ب ،زیتون الهدر مقایسه با تف شدهیهتهپوست کم .سازدیممناسب 

به  یترباثباتشیمیایی خاک شده و همچنین مواد مغذی و آلی  -فیزیکی هاییژگیو
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مصرف تفاله  ،عالوه بر این .نیتروژن و فسفر( ،از نظر پتاسیم یژهوبه) کندیمخاک اضافه 

یب سزیتون در کشاورزی موجب افزایش مقدار کربن آلی شده و در نتیجه موجب تر

 توانیمتفاله زیتون را  ،هایشآزمابا توجه به نتایج  یطورکلبه .گرددیمکربن در خاک 

مزایای بیشتری  ،کمپوست مصرف شود صورتبه کهیدرصورتدر خاک استفاده نمود و 

 .خواهد داشت

 
 تفاله زیتون -۸۹4شکل 

 تهیه کمپوست از تفاله زیتون -11-3-2

استفاده از  ،در واقع .گرددیمتهیه کمپوست از تفاله زیتون موجب افزایش مزایای آن 

کمپوست موجب کاهش مصرف کودهای شیمیایی شده و اثرات مثبتی بر روی سازگاری 

عالوه بر این کمپوست در  .گیاهان از طریق بهبود حاصلخیزی خاک دارد محیطییستز

 .گرددیمبیشتر کربن در خاک  مقایسه با تفاله زیتون موجب ذخیره

جهت بهبود کیفیت مواد آلی موجود در کودها  کنندهیتتثبیندهای فرآ ،در واقع

که مخلوط تفاله  دهدیمنشان  هایشآزمانتایج برخی از  .موضوعی شناخته شده است

کاه موجب  های انگور و، ساقههابرگ ،زیتون همراه با ضایعات حاصل از هرس زیتون

دار حاوی مق هایشآزماو کمپوست حاصل از این  گرددیمتولید کمپوست مناسبی 

متعادلی داشته و غلظت  C/Nهیومیکی بوده که نسبت مواد شبه یژهوبهزیادی ماده آلی 

نکته حائز اهمیت از نظر کشاورزی و  ،از نظر مواد مغذی .باالیی از مواد مغذی را دارد

تمام نیتروژن موجود در کمپوست از نوع آلی بوده و  یباًتقراین است که  محیطییستز

 .تروژن به آهستگی در خاک آزاد شده و دچار آبشویی نگرددتا نی شودیمموجب 



 های زیتونمدیریت پایدار در باغ/  20۱

 
 یکشروغنزیتون در کارخانه  هاییوهمحاصل از پاک کردن  یهابرگ -۸۹5شکل 

تفاله زیتون مقدار آب کمتری داشته و اثر مفیدی در کاهش  کمپوست ،عالوه بر این

 تواندیمکمپوست حاصل از تفاله زیتون همچنین  .پتانسیل مسمومیت تفاله زیتون دارد

بستر مورد مصرف در  عنوانبه )تورب( جایگزین جزئی یا کلی برای پیت عنوانبه

مقاوم به شوری مانند زیتون به  یتا حد یهاگونهجهت تولید  هاگلخانهو  هانهالستان

دارای مزایای  حالیندرعاثرات منفی بر روی تولید داشته باشد و  کهآنبدون  ،کار برود

اثر منفی بر روی  تواندیمهمچنین کمپوست  .باشدیمنیز  محیطییستزاقتصادی و 

 .ها( داشته باشدزا )پاتوژنیماریببرخی از عوامل 

 
 از کمپوست تفاله زیتون یاتودهتهیه  -۸۹6شکل 
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 خاک کنندهاصالح عنوانبهتفاله زیتون  -11-3-3

ی که دارای پوشش سبز بوده( و یا هایباغاستفاده از تفاله زیتون در سطح خاک )در 

یک روش رایج بوده  مترییسانت ۸0-25مخلوط با خاک و انجام شخم تا عمق  صورتبه

صرفه اقتصادی داشته و  کهیناو عالوه بر  رودیمزیتون به کار  هایباغکه عمدتاً در 

خاک و گیاهان داشته و موجب  هاییژگیواثرات مثبتی بر روی  ،شودیمانجام  یراحتبه

 یهاخاکپخش تفاله زیتون در  ،ادر ایتالی .گرددیمافزایش ترسیب کربن در خاک 

مختلف نشان  هاییشآزما .شودمیانجام  ۸۳۳6/5۲4مطابق با قانون  تواندیمکشاورزی 

 در توجهقابلک باعث بهبود داده که پخش تفاله زیتون یا کمپوست حاوی تفاله در خا

 .گرددیمایی خاک یشیم -فیزیکی هاییژگیو

 مقدار تفاله قابل پخش -11-3-4

 50مقدار  توانیم)روش سنتی( باشد  فشارتحت صورتبه یکشروغندر ایتالیا اگر 

سانتریفیوژ )روش  صورتبه یکشروغناگر روش  .تفاله در هکتار مصرف نمود مترمکعب

 .در هکتار خواهد بود مترمکعب ۱0مقدار مصرف تفاله  ،مدرن( باشد

 زمان پخش تفاله -11-3-5

زمستان بوده و  -پاییز ،بهترین زمان برای پخش تفاله و با توجه به بارندگی در منطقه

در روزهای بارانی باید از  .باید قبل از آغاز رشد رویشی درخت زیتون باشد هرحالبه

همچنین از پخش تفاله زیتون در خاک غرقابی یا  .پخش تفاله زیتون خودداری کرد

 .یخزده اجتناب شود

 پخش تفاله زیتون یهاروش -11-3-6

برای پخش کود دامی  مورداستفاده آالتینماش تواندیمبرای پخش تفاله زیتون 

پوشش سبز در سطح باغ وجود  کهیهنگامدر صورت امکان و  .( را به کار بردکودپاش)

یک شخم سطحی انجام داد تا به  ،ست پس از پخش تفاله زیتونبهتر ا ،نداشته باشد

 .بهبود ساختمان خاک کمک کند

 تفاله ونقلحملو  ینگهدار -11-3-7

با قوانین موجود و  مطابقتفاله زیتون باید  ونقلحملنگهداری و  ،همانند پساب زیتون

ظروف نگهداری برای  ،برای مثال .ایمنی و بهداشت باشد یهادستورالعملنیز مطابق با 

 .تفاله مرطوب باید به نحوی باشد که رطوبت آن خارج نشده و ضد نفوذ آب باشد
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اعتبار  جهت اخذ گواهینامه هاداده یآورجمعراهنمای  –فصل یازدهم 

 زیتونهای باغکربن در 

 رویتیپ پریمو ،رگنی لوکا ،دینی اسکفرانسی ،آنتونیو بورونوری

در یک باغ زیتون با مدیریت پایدار  یدشدهتولبرای اعتبار کربن  تواندیمکه  ییهایتفعال

 به شرح زیر است: ،مطلوب باشد

 کاهش مصرف کودها 

 مدیریت بقایای هرس 

 ایجاد پوشش سبز 

 حفاظتی یورزخاک 

 کاهش مصرف کودها -11-1

شدیدی بر  یرتأثزیتون بوده و  هایباغکودهای مصرفی در  ترینیجراکودهای نیتروژنه 

الزم است که  ،جهت برآورد اعتبار کربن ناشی از مصرف کودها .دارند زیستیطمحروی 

از  نظرصرف( حاصل از مصرف کودها محاسبه شود )O2Nکاهش انتشار گاز نیتروژن )

 اکسیدیدمعادل انتشار گاز نیتروژن سپس تبدیل به  .انتشارهای مستقیم و غیرمستقیم(

 .گرددیم( e2CO)کربن 

برآورد شده و  مورداستفادهانتشار مستقیم گاز نیتروژن بر اساس مقادیر کودهای نیتراته 

 :شودیمیند زیر محاسبه آانتشار غیرمستقیم از طریق دو فر

 xNOکه مجموع این دو را ) 2NOو  NOو نیز گازهای  (3NH)تصعید گاز آمونیاک  -۸

+به گازهایی مانند آمونیوم ) هاآنتبدیل  ( ونامندیم
4HN( و نیترات )-

3NO در آب و )

 خاک

 لغزشینزمگوگرد پس از آبشویی و  اکسیدیدنیترات و گازهای انتشار  -2

مقدار کودهایی است که توسط کشاورزان مصرف  ،اطالعاتی که باید محاسبه شوداولین 

دومین اطالعات شامل  .شودیمنامیده  ۸(BAUکه اصطالحاً روش معمول ) شودیم

این کاهش در مقایسه با مقادیری که در  .کاهش در استفاده از کودهای نیتروژنه است

این کاهش در مقایسه  .و با توجه به کودهای نیتروژنه است شودیمحال حاضر مصرف 

                                                           
1. Business as Usual (BAU) 
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 ،(BAUو با توجه به روش معمول ) شودیممقادیری که در حال حاضر مصرف 

اعتبار کربن که در  باشدیمبه تُن  (e2CO) کربن اکسیدیدمعادل نشاندهنده مقدار 

 .محاسبه خواهد شد

 مدیریت بقایای هرس -11-2

شامل عملیات  شودیمزیتون انجام  هایباغباغداری که معموالً در  هاییتفعالیکی از 

 .شودیمبقایای چوب حاصل از هرس سوزانده  ،یطورکلبه .هرس ساالنه یا دوساالنه است

را در سطح زمین پخش کرده و یا  هاآنبرخی از باغداران این بقایا را خرد کرده و سپس 

الزم است که سود  ،برای محاسبه اعتبار کربن ناشی از بقایای هرس .کنندیمدفن 

منبع  عنوانبه هاآنحاصل از خودداری سوزاندن بقایای هرس و یا سود ناشی از مصرف 

محاسبه  هاآندر خاک به دلیل پخش در سطح خاک یا دفن یا افزایش کربن انرژی و/ 

 .گردد

 
 در سطح زمین هاآنبقایای هرس و پخش  یهاخرده -۸۹۲شکل 

 عنوانبهشده توسط باغداران است که مقدار بقایای هرس سوزاندهاولین اطالعات شامل 

دومین اطالعات شامل محاسبه مقدار ضایعات  .شودیم( شناخته BAUروش معمول )

در  شدهمحاسبهمقدار کربن  .رد و در سطح زمین پخش شده استخهرسی است که 

 دهندهنشان ،در اثر سوزاندن با توجه به روش معمول آزادشدهمقایسه با مقادیر کربن 

 .د شدکه در اعتبار کربن محاسبه خواه باشدیم (e2CO)کربن  اکسیدیدمعادل مقدار 

 پوشش سبزایجاد  -11-3

مدیریتی است که توسط بسیاری از باغداران انجام  هاییتفعالیکی از  یورزخاک

پوشش سبز موجب حفظ و  .شودیم( شناخته BAUروش معمول ) عنوانبهکه  شودیم
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 یجتدربه( را SOC) ۸و میزان کربن آلی خاک گرددیمافزایش میزان مواد آلی در خاک 

( BAUو اثر مثبتی بر روی تعادل کربن در مقایسه با روش معمول ) دهدیمافزایش 

یک فعالیت عملی برای مدیریت خاک است تا باغ  چندسالهپوشش سبز موقتی یا  .دارد

پوشش سبز خودرو بهتر است زیرا موجب  .کمبود آب قرار نگیرد یرتأثزیتون تحت 

اشت بذر جهت پوشش سبز و ک یورزخاکناشی از اکسید کربن دیکاهش انتشار 

زیتون موجب افزایش میزان کربن آلی  باغاحداث پوشش سبز در  .شده استهکاشت

 .گرددیم( SOCخاک )

الزم است که افزایش کربن در خاک  ،جهت برآورد اعتبار کربن ناشی از پوشش سبز

اولین اطالعات برای محاسبه کربن شامل  .ناشی از احداث پوشش سبز محاسبه شود

روش  عنوانبه( است که هامدلدر  ذکرشده) آالتینماشبا  شدهانجامادیر ساعات کار مق

کربن به دلیل وجود  اکسیدیدافزایش در جذب  .شودیم( شناخته BAUمعمول )

که در  شودیم( محاسبه SOCپوشش سبز خودرو بر اساس اطالعات کربن آلی خاک )

 .مقاالت مختلف وجود دارد

 
 سبزپوشش  -۸۹۱شکل 

 حفاظتی یورزخاک -11-4

که  هاستیتفعالحفاظتی( شامل برخی  یورزخاکحداقلی و سطحی ) یورزخاک

به دلیل کمبود  توانینمکه  رودیمموجب مدیریت بهینه خاک شده و در جایی به کار 

پایدار مدیریت خاک و با  یهاروشدر بین  .بارندگی اقدام به ایجاد پوشش سبز نمود

                                                           
1. Soil Organic Carbon (SOC( 
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 یشخم حداقل عنوانبهزیر  هاییتفعال ،آالتینماشتوجه ویژه به کاهش استفاده از 

 .شوندیمشناخته 

الزم است که افزایش کربن در خاک به دلیل انجام  ،برای محاسبه اعتبار کربن

اولین اطالعات شامل تعیین روش معمول مدیریت  .حفاظتی محاسبه شود یورزخاک

دومین  .شودیم( شناخته BAUروش معمول ) عنوانبهخاک توسط باغداران است که 

 مرحله شامل انتخاب فعالیت حفاظتی مربوطه است:

 متریسانت ۱-20یا انجام شخم به عمق  ی مانند دیسکاساده آالتینماش 

 20-۹0یا  5-۸0)ایجاد نوارهایی به طول  طرفهیک دیسکمانند  یآالتینماش 

 (متریسانت 5-۹0در بین ردیف درختان و با عمق  متریسانت

کربن از طریق افزایش ذخایر  اکسیدیدحفاظتی موجب کاهش انتشار  هاییتفعالانجام 

 یورزخاککربن از طریق انجام  اکسیدیدافزایش جذب  .شودیمماده آلی در خاک 

 .شودیم یریگاندازه( SOCاساس اطالعات مربوط به کربن آلی خاک ) حفاظتی بر

 
 راهنمای مدیریت اعتبار کربن -۸۹۳شکل 
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