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چکیده
هاي کل تولید ایـن محصـول را تشـکیل    هبرداشت، مهمترین مرحله تولید محصول زیتون است. هزینه برداشت دستی زیتون حدوداً دو سوم از هزین

بـر  مـؤثر  دهد، بنابراین تحقیق در مورد کلیه ابعاد مکانیزاسیون برداشت زیتون از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، به منظور شناسایی عوامـل می
نفـر از  22شـامل گـروه تخصصـی ایـن تحقیـق،    برداشت مکانیکی زیتون در استان گیالن، تحقیقی به روش دلفی در سه مرحله انجـام گرفـت. افـراد   

استان، شناسایی و انتخاب شدند. نتایج نشـان داد  این در هیبودند که با مشورت اساتید دانشگادر استان گیالن زیتون مرتبط با مکانیزاسیون کارشناسان 
سـاخت و  تحقیقـات  حمایـت ویـژه از  "افـق نهـایی و   درصـد از تو 15/98با کسب "زیتون و رعایت اصول فنی درختکاريهاياصالح باغ"که عوامل 

برنده توسـعه مکانیزاسـیون   مهمترین عوامل پیشعنوانبهترتیب درصد از توافق کارشناسان، به23/96با کسب "هاي برداشت زیتونسازي ماشینبهینه
62/95بـا کسـب   "کارياغلب قطعات زیتوندار بودن شیب"که ها بیانگر آن بوددر استان گیالن بودند. همچنین نتایج بررسی بازدارندهبرداشت زیتون

درصد از توافق کارشناسـان  87/92با کسب "ریزي جهت توسعه مکانیزاسیون برداشت زیتونفقدان یا نقص برنامه"درصد از توافق نهایی کارشناسان و 
قـدیمی و الـزام در رعایـت اصـول     هـاي ین، توجه به نوسازي و اصـالح بـاغ  دادند. بنابرامکانیزاسیون زیتون نیز مهمترین عوامل بازدارنده را تشکیل می

هاي خارجی و ساخت يسازي فناوردر زمینه بهینهکاربردي درختکاري سازگار با برداشت مکانیکی زیتون و همچنین حمایت ویژه و هدفمند از تحقیقات 
امري ضروري است.  ،نزیتون استان گیالهايتجهیزات برداشت متناسب با شرایط بومی باغ

برنده، مکانیزاسیون کشاورزيدلفی، عوامل بازدارنده، عوامل پیشهاي کلیدي: واژه

1مقدمه

است مدیترانهحاشیهوخاورمیانهمنطقهسودمنداز درختانزیتون
که میوه و روغن خوراکی آن، از ارزش غذایی باالیی برخوردار اسـت. 

هـواي وآبدلیـل بـه  هایی از ایـران، در بخشو تولید زیتونکشت
برداشـت  . )Tabatabaei, 1995(رایـج اسـت   وسـیع  طـور مطلوب، به

زیتون از مهمتـرین مراحـل تولیـد آن اسـت. انتخـاب زمـان و روش       
توجهی بـر کمیـت و کیفیـت روغـن زیتـون      قابلتأثیر برداشت زیتون 

ن دارد استحصالی، میزان بارآوري سال بعد و منفعت اقتصادي تولیـد آ 
)Ferguson et al., 2010; Famiani et al., اکنـون،  هـم . )2004

گیرد برداشت زیتون در ایران تقریباً به شکل سنتی یا دستی انجام می
مستلزم دسترسی به نیروي کارگر فصـلی اسـت. برداشـت    این امر که 

دستی زیتون به دلیل دستمزد باالي نیروي کار و مشکل دسترسی بـه  
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ر فصلی، مسائل جدي را براي تولیدکنندگان زیتون ایجاد موقع به کارگ
تـرین  ). پرهزینـه Kermani and Pileforoush, 2011(اسـت کـرده 

. بخش تولید محصول زیتون در باغ، هزینه برداشـت دسـتی آن اسـت   
درصد از درآمد ناخالص تولیـد زیتـون   65هزینه برداشت دستی حدوداً 

ــیاري از   ــا و بس ــاي آمریک ــده در کالیفرنی ــزارش ش ــورها گ ــت کش اس
)Hester, 2006; Ferguson, 2006(.    بنـابراین، برداشـت مکـانیزه

زیتون، در بسیاري از کشورهاي تولیدکننده این محصول مـورد توجـه   
هـاي برداشـت   . در این راستا، انواع مختلفی از ماشیناستقرار گرفته

Ferguson(انـد  کار گرفته شدهدستی و تراکتوري یا خودگردان به et

al., 2010.(
کـالن مکانیزاسـیون کشـاورزي در هـر     وهـاي جـز  تدوین برنامه

مکانیزاسیون بر توسعه مؤثر منطقه، مستلزم شناسایی و تحلیل عوامل 
منطقه است. در این راستا، محققان در نقاط مختلـف  آندر کشاورزي 

جهان با توجه به شرایط خاص هـر منطقـه، بـه مطالعـه و شناسـایی      
توسعه مکانیزاسـیون کشـت محصـوالت    برنده و بازدارنده پیشعوامل

هـاي  ند. بـدیهی اسـت کـه بـه دلیـل وجـود تفـاوت       اهپرداختمختلف 
تـوان مـدل واحـدي را    فرهنگی، جغرافیایی، اقتصادي و اجتماعی نمی

,Shahbaziد (نمـو براي توسعه مکانیزاسیون کشاورزي تدوین و ارائه 
کـه  کشـت محصـول و مراحلـی از   نـوع و شـرایط  ،عالوهبه). 1989
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در مکانیزاسیون آن مدنظر است، از عوامل اثرگذار در نتایج تحقیقـات  
مؤثر در این راستا، برخی محققین به مطالعه عوامل . این زمینه هستند

بر توسعه مکانیزاسیون کشاورزي و گـرایش کشـاورزان بـه خریـد یـا      
انـد و  رداختـه هـاي کشـاورزي در ایـران و جهـان پ    کارگیري ماشینهب

راهکارهایی جهت بهبود وضع موجود در هر منطقه ارائه کردند. نتـایج  
بانکی مطلوب اعتباراتبهدسترسیارتقاء میزانکهی نشان داد تحقیق

طریـق ازویژه مکانیزاسیون کشاورزي، بزرگترکـردن قطعـات زراعـی   
ازکشاورزاندرمالکیتانگیزهایجادکشاورزي،اراضیسازيیکپارچه

قدس هاي زراعی آستانزمینواگذاريمدتطولدرطریق بازنگري
در زمینـه  کشـاورزان گـذاري سرمایهبر افزایشمؤثر از عوامل رضوي

شـهرکی و  .)Ghorbani, 2008(بودنـد کشـاورزي هايخرید ماشین
هـاي مکانیزاسـیون   ضمن نامطلوب توصیف کردن شـاخص همکاران 

سازي اراضـی  یکپارچهچستان ایران، کشاورزي در استان سیستان و بلو
هـاي مناسـب بـا شـرایط منطقـه، تـدراك       يکشاورزي، تدارك فنـاور 

هــاي خــدمات هــاي آموزشــی ترویجــی و حمایــت از شــرکتبرنامــه
مکانیزاسیون کشاورزي را از راهکاري مفیـد در جهـت ارتقـاء کمـی و     

هاي مکانیزه کشـاورزي در ایـن اسـتان معرفـی کردنـد     کیفی فعالیت
)Shahraki et al., 2012(  .

یک عنوانبهکه مکانیزاسیون کشاورزي ندبیان کرداو و همکاران 
هـاي کشـاورزي بلکـه بـه     مهندسی سیستم، نه تنها به توسعه ماشین

Ou(همکاري و هماهنگی بسیاري از عوامل دیگـر وابسـته اسـت    et

al., تخصیص "در تحقیق خود، سه عامل زهتاب و همکاران . )2002
هـاي آموزشـی   تشکیل کـالس "، "تبارات ویژه توسعه مکانیزاسیوناع

سـازماندهی  "و "کـار زمینـی جهت ارتقاء دانش فنی کشـاورزان بـادام  
عنوان مهمترین را به"هاي مکانیزاسیون نمونه پایلوتها و پروژهطرح

برنده توسعه مکانیزاسیون کشـت بـادام زمینـی در اسـتان     عوامل پیش
Zehtab Naebi(گیالن معرفـی کردنـد   et al.,  2015(  در بررسـی .

وري کشاورزي در جنوب شرقی نیجریـه،  وضعیت مکانیزاسیون و بهره
فقدان شرایط مطلوب بـه منظـور تجمیـع اراضـی کشـاورزي، فقـدان       

گـذاري در بخـش   هاي مناسب مکانیزاسیون و عدم سـرمایه زیرساخت
Olaoye(شـناخته شـدند   مکانیزاسیون کشاورزي از مهمترین موانـع  

and Rotimi, 2010( . در تحقیق خود با استفاده از رسولی و همکاران
عنوانبهرا "بودن و پراکندگی مزارع آفتابگردانکوچک"، 1روش دلفی
انع بر سر راه توسعه مکانیزاسـیون کشـت آفتـابگردان در    ومهمترین م

Rasouli(ایران شناسایی کردند et al., 2010( .اي که بـه  در مطالعه
هـاي کشـاورزي جدیـد در    منظور شناسایی دالیل عدم پذیرش ماشین

منطقه اندیکاي خوزسـتان انجـام شـد، اهتمـام در واگـذاري مالکیـت       
هاي آموزشی و سازي مزارع، تدارك کالساراضی کشاورزي، یکپارچه

پیشنهاداتی در جهت عنوانبهافزایش سطح زیر کشت محصوالت آبی 

1- Delphi technique

هاي کشاورزي ویژه کشت گنـدم  ماشینهاي نوین در پذیرش فنآوري
. در )Baldaji and Aghapour Sabbaghi, 2015(ندشـد معرفـی  

مطالعه مسائل مکانیزاسـیون کشـاورزي در نیجریـه، کـاربرد فنـاوري      
از راهکارهاي دستیابی به کشـاورزي  ،اطالعات در مدیریت کشاورزي

.)Asoegwu and Asoegwu, 2007(شدپایدار در نیجریه معرفی 
که تحقیقاتی در زمینـه شناسـایی   دادمرور منابع نشان ،همچنین
هاي برداشـت  یا راندمان ماشینکارگیري هببر امکان مؤثر عوامل فنی 

درخـت زیتـون، طـول و عـرض     2است. شکل تـاج زیتون انجام گرفته
بـر کیفیـت   مـؤثر  هاي درختان زیتون از عوامـل  درخت و تراکم شاخه

ــون ه  ــانیکی زیت ــت مک ــتند برداش Tombesi)س et al., 2002) .
بر کیفیت برداشـت مکـانیکی   مؤثر رقم زیتون نیز از عوامل ،همچنین

.باشـد ) می4آوري میوهو راندمان جمع3میوه زیتون (راندمان برداشت
را 8و دریتـا 7، پنـدلینو 6، فرانتویو5ارقام زیتون لسینوویسکو و همکاران 

ون براي برداشت زیتون با لرزاننده بهترین تا بدترین ارقام زیتعنوانبه
Visco(درخت مرتب کردنـد 9تنه et al., . تـراکم درختـان در   )2004

زیتـون نیـز از عوامـل فنـی     10کننده میوهماده سستنوع باغ زیتون و 
Fergosunبر کیفیت برداشت مکانیکی زیتون شناخته شدند (مؤثر  et

al., 2010 .(
در اسـتان گـیالن نشـان    بررسی وضعیت کنونی برداشت زیتـون 

هـاي  رغـم ورود بسـیار محـدود برخـی انـواع ماشـین      دهد که علیمی
برداشت زیتون به این منطقه و نیاز مبرم باغداران به برداشت مکانیزه 

. گیردانجام میبه شکل دستی ، هنوزبرزیتون، انجام این فرآیند هزینه
و بازدارنده توسـعه  برنده لذا این تحقیق با هدف شناسایی عوامل پیش
قطـب تولیـد   عنـوان بـه مکانیزاسیون برداشت زیتون در استان گیالن 

زیتون و روغن زیتون در کشور انجام گرفت. بدیهی اسـت نتـایج ایـن    
اي و ملی همراستــا  هاي کالن منطقهریزيتواند در برنامهتحقیق می

هاي گسـترش اراضــی زیرکشـت زیتــون در کشــور، مـورد       با طرح
ترتیب به پایداري تولیـد این محصـول  برداري قرار گیـرد تا بدینبهره

کمک گردد. در استان گیالن استراتژیک 

هامواد و روش
گیـري از تکنیـک دلفـی    این پژوهش در استان گیالن و بـا بهـره  

هـاي نوآورانـه و   با هدف کشـف ایـده  عموماًروش دلفیانجام گرفت. 

2- Canopy
3- Efficiency of harvesting
4- Efficiency of collection
5- Leccino
6- Frantoio
7- Pendolino
8- Dritta
9- Trunk shaker
10- Fruit loosening agent
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ات تصـمیم اتخـاذ  به منظور مطلوبی و یا تهیه اطالعاتطمیناناقابل
ـ  ینـدي  آفرشـود. ایـن تکنیـک،   کار گرفته میهمهم، ب ه سـاختاریافته ب
دانش گروهی از کارشناسان و خبرگـان  بنديطبقهآوري و جمعمنظور

هایی در بین ایـن افـراد و بـازخورد    است که از طریق توزیع پرسشنامه
نظـرات  تحلیـل کلیـه   و ي مراحل مختلف هاشده پاسخکنترلمکرر و 
,Ziglio)د گیرمیشکلدریافتی  دلفی ابـزار ارتبـاطی   تکنیک .(1996

اعضـاء  ءکـردن آرا دمندي بین گروهی از خبرگان است که فرمولـه سو
با این هـدف  . این تکنیک (Helmer, 1997)کندمیتسهیلگروه را 

یـک موضـوع   کـه بتوانـد مباحثـات میـان خبرگـان      استطراحی شده
کـه از تـأثیر رفتارهـاي متقابـل     طـوري هپذیر کند، برا امکانتخصصی 

مـانعی در  و افتـد  ت گروهی اتفـاق مـی  اجتماعی که معموالً در مباحثا
,Wissema)، جلوگیري نمایـد استیافتن عقاید و نظرات برابر شکل

ها، اعتبار نتایج تحقیقـات دلفـی، نـه بـه     . برخالف سایر روش(1982
کننـده در  بلکه به اعتبار و خبرگـی افـراد شـرکت   ،تعداد افراد پاسخگو

,Ludwig(تحقیـق وابسـته اسـت     1997; Hsu and Sandford,
اسـت  نفـر  50. اندازه جامعـه آمـاري در مطالعـات دلفـی زیـر      )2007

)Witkin and Altschuld, شـرکت  اغلب تحقیقات دلفی بـا  . 1995)
). Ludwig, 1997اسـت ( نفر کارشناس خبره انجام گرفتـه  20تا 15

با توجه به محدودیت تعداد کارشناسان مرتبط با مکانیزاسیون ،بنابراین
22هاي اسـتان، تعـداد   با نظر اساتید دانشگاهاستان گیالن، زیتون در

نفر کارشناس خبـره و متخصـص از ادارات جهـاد کشـاورزي منطقـه      
کننده در تحقیق دلفی انتخـاب شـدند و   شرکتعنوانبهرودبار گیالن 

پس از اعالم جزئیـات و اهـداف پـژوهش، نظـر موافـق کارشناسـان       
نـه تحقیـق جلـب گردیـد. در     گامنتخب جهت همکاري در مراحل سه

گانه این پژوهش، دو سوال باز به شکل زیر اولین مرحله از مراحل سه
شد که به شکل موردي، به هکنندگان خواستمطرح گردید و از شرکت
این سواالت پاسخ دهند:

برنده برداشت مکانیکی میـوه زیتـون   مهمترین عوامل پیش-الف
در استان گیالن کدامند؟

عوامل بازدارنده برداشت مکانیکی میوه زیتـون در  مهمترین-ب
استان گیالن کدامند؟

کننده تحویل داده ها به صورت حضوري به افراد شرکتپرسشنامه
بندي و جمع،آوري گردیدند. سپس نتایجشد و پس از زمان مقرر، جمع

هاي ارائه شده در نویسی شدند. بر اساس تحلیل محتواي پاسخخالصه
عنـوان بهعامل 17برنده و عوامل پیشعنوانبهعامل 19، مرحله اول

در ایـن مرحلـه بـا اسـتفاده از     عوامل بازدارنده شناسایی و ثبت شدند. 
در مرحلـه  ها انجام شد. تجزیه و تحلیل داده،روش تحلیل چندپاسخی

هـاي اسـتخراج شـده در مرحلـه اول بـه      دوم تحقیق دلفی، کلیه گویه
، 3، تاحـدودي= 2، کـم=  1کم=(خیلی1حیسطشکل طیف لیکرت پنج

1- Five-level likert scale

)، در قالـب پرسشـنامه مرحلـه دوم طراحـی و     5زیـاد= و خیلـی 4زیاد=
ترتیب، کلیه نظرات به مجدداً در اختیار پاسخگویان قرار داده شد. بدین

رویت تمامی افراد منتخب رسید و میزان موافقت افـراد در مـورد هـر    
هاي مرحلـه دوم، نتـایج   مهآوري پرسشناگویه پرسیده شد. پس از گرد

بر اساس میزان اهمیت و امتیاز SPSS21افزار این مرحله به کمک نرم
میـزان اهمیـت هـر گویـه از     بنـدي شـدند.   شده، اولویتوزن نرمال

-تقسیم جمع نظرات کارشناسان (با لحاظ ضرایب معادل پاسـخ 
شده برايها محاسبه گردید. امتیاز وزن نرمالها) بر تعداد گویه

هر گویه نیز از تقسیم میـزان اهمیـت آن گویـه بـر جمـع کـل       
با توجه به آنکـه پـس از   ها تعیین شد. میزان اهمیت تمامی گویه

در 2کنـدال دبلیـو  اجراي مرحله دوم تحقیق دلفی، ضریب همـاهنگی  
)، در نتیجه اجمـاع و  =32/0Wkدار نبود (درصد معنی5سطح احتمال 

نداشت و به منظور دستیابی به اجماع اتفاق نظر بین پاسخگویان وجود 
بــین پاســخگویان، مرحلــه ســوم تحقیــق دلفــی اجــرا گردیــد       

)(Heiko, 2012. کندال مقیاسـی بـراي   دبلیو ضریب هماهنگی
تعیین درجه همـاهنگی و موافقـت میـان چنـدین دسـته رتبـه       

است. در حقیقت با کاربرد این مقیاس به شماري از افرادمربوط 
مجموعـه رتبـه را یافـت.    چند اي میان رتبهتوان همبستگیمی

روایـی میـان   «مربوط بـه  هايبررسیویژه در هچنین مقیاسی ب
اگـر  .متغیر است1و 0است. این مقیاس بین سودمند»داوران

توافق کامل و اگر یک باشـد  نبودضریب کندال صفر باشد یعنی 
اولویت بنابراین، ده .)Rezadoust, 2011(توافق کاملوجود یعنی 

برنده که داراي برتر از عوامل بازدارنده و ده اولویت برتر از عوامل پیش
باالترین میانگین بودند در قالب پرسشنامه مرحله سوم تحقیق دلفـی،  

هـا،  مجدداً مورد پرسش قرار گرفتند. با توجه بـه کـاهش تعـداد گویـه    
قـت بـا   ها و اعالم نظر نسبی در موافامکان مقایسه همزمان کلیه آیتم

هر گویه با دقت باالتر فراهم گردید. براساس یک توافق نهایی، کلیـه  
عنـوان مهمتـرین عوامـل    درصـد بـه  90عوامل با درصد توافق باالي 

Zehtabانتخاب و معرفی شدند ( Naebi et al., 2015 .(

نتایج و بحث
برندهعوامل پیش

اول تحقیق ها به اولین سوال باز در مرحله بر اساس فراوانی پاسخ
برنـده مکانیزاسـیون   عنوان عوامـل پـیش  نظر کارشناسی به19دلفی، 

توسعه برداشت مکـانیکی زیتـون در اسـتان گـیالن شناسـایی شـدند       
کاهش هزینه کارگري و افـزایش  "). نتایج بیانگر آن بود که 1(جدول 

تسهیالت و اعتبـارات مـالی مناسـب جهـت     ارائه"و "درآمد باغداران
46/38و 85/53ترتیـب بـا   به"رداشت مکانیکی زیتونبفراگیر شدن 

2- Kendall’s W coefficient
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هاياصالح باغ"هاي اول و دوم قرار گرفتند. همچنین، درصد در رتبه
استفاده بهینـه از نیـروي   "و "کاريزیتون و رعایت اصول فنی درخت

مشترك در ردیف سوم عوامـل  طور به، 62/34درصد مورد نیز با "کار

شت زیتون در اسـتان گـیالن، در مرحلـه    برنده مکانیزاسیون برداپیش
اول تحقیق دلفی قرار گرفتند.  

برنده برداشت مکانیکی زیتون در استان گیالن نتایج مرحله اول مطالعه دلفی: عوامل پیش-1جدول 
Table 1- Results of Delphi study round one: Driving factors of mechanical harvesting of olives in Guilan province

درصد موردها
% of Cases

فراوانی
Freq.

هاگویه
Items

کاهش هزینه کارگري و افزایش درآمد باغداران53.8514
Reducing the labor cost and increasing the income of farmers

تسهیالت و اعتبارات مالی مناسب جهت فراگیر شدن توسعه مکانیزهارائه38.4610
Providing financial credits for the development of mechanical harvesting

زیتون و رعایت اصول فنی درختکاريهاياصالح باغ34.629
Modification of olive groves and applying the technical fundamentals to the orchards

استفاده بهینه از نیروي کار34.629
Efficient use of labor force

یسنتروشبهنسبتزهیمکاندیتولدرمحصولیفیکویکمبهبود26.927
Improvement of the quality and quantity of product in mechanized harvesting

برداشت بهداشتی محصول با آسیب کمتر نسبت به روش سنتی26.927
Healthy harvesting the product with less damage compared to the manual method

آموزش علمی و باالبردن دانش فنی باغداران19.235
Scientific and technical training to enhance the knowledge of farmers

15.384
کوچکهايتجمیع باغ

Aggregation of small gardens

هاآنخدمات مکانیزه در منطقه و حمایت از يهاشرکتعه توس15.384
Development of the mechanization service companies in the region and supporting them

فعالیت مستمر متولیان دولتی حامی تولید زیتون در بازارهاي داخلی و خارجی15.384
Continuous activities of pro-government authorities in domestic and foreign olive markets

درآمد باغداران زیتوندر نتیجه ارتقاءوي تولیدورهبهرافزایش 11.543
Increasing the productivity and then increasing the income of olive growers

اهيماریبمبارزه اصولی و پیشرفته با آفات و 11.543
Basic and advanced combating pests and diseases

11.543
هاي برداشت زیتونسازي ماشینساخت و بهینهتحقیقات حمایت ویژه از

Special support for researches to construct and optimize the olive harvesting machinery

مکانیزهيهاروشآنهابه استفاده از ترغیب شناسایی باغداران برتر و11.543
Identifying the top olive growers and promoting them to use the mechanized methods

زیتونمکانیزهبرداشتتشویقی و حمایتی به منظور حرکت باغداران به سمت يهااستیسارائه 7.692
Providing supportive and incentive policies to move towards olive mechanized harvesting

هاآنبه فارغ التحصیالن بخش کشاورزي و حمایت مالی از ویژهخدماتارائه7.692
Providing special services to agricultural graduates and financial support of them

لی و خارجیمکانیزه داخهايبازدیدهاي علمی از باغ3.851
Visiting the internal and external mechanized olive groves

زیتون هايآبیاري مدرن در باغيهاستمیستوسعه 3.851
The development of modern irrigation systems in the olive groves

کشی روغنيهاکارخانهتوسعه 3.851
Development of oil extraction plants

جمع35492
Summation
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رنده برداشت مکانیکی زیتون در استان گیالن بپیشمطالعه دلفی: عوامل دومنتایج مرحله -2جدول 
Table 2- Results of Delphi study round two: Driving factors of mechanical harvesting of olives in Guilan province

اولویت
Priority

وزن نرمال شده
Normal
weight

هاگویه
Items

زیتون و رعایت اصول فنی درختکاريهاياصالح باغ15.92
Modification of olive groves and applying the technical fundamentals to the orchards

آموزش علمی و باالبردن دانش فنی باغداران25.72
Scientific and technical training to enhance the knowledge of farmers

درآمد باغداران زیتوندر نتیجه ارتقاءوي تولیدورهبهرافزایش 35.67
Increasing the productivity and then increasing the income of olive growers

45.52
هاي برداشت زیتوناشینسازي مساخت و بهینهتحقیقات حمایت ویژه از

Special support for researches to construct and optimize the olive harvesting machinery

تسهیالت و اعتبارات مالی مناسب جهت فراگیر شدن توسعه مکانیزهارائه45.52
Providing financial credits for the development of mechanical harvesting

هاآنخدمات مکانیزه در منطقه و حمایت از يهاشرکتتوسعه 55.47
Development the mechanization service companies in the region and supporting them

مکانیزه داخلی و خارجیهايبازدیدهاي علمی از باغ55.47
Visiting the internal and external mechanized olive groves

یسنتروشبهنسبتزهیمکاندیتولدرمحصولیفیکویکمبهبود65.37
Improvement of the quality and quantity of product in mechanized harvesting

زیتونمکانیزهبرداشتتشویقی و حمایتی به منظور حرکت باغداران به سمت يهااستیسارائه 65.37
Providing supportive and incentive policies to move towards olive mechanized harvesting

مکانیزهيهاروشترغیب آنهابه استفاده از شناسایی باغداران برتر و75.32
Identifying the top olive growers and promoting them to use the mechanized methods

زیتونهايآبیاري مدرن در باغيهاستمیسسعه تو85.27
The development of modern irrigation systems in the olive groves

کوچکهايتجمیع باغ85.27
Aggregation of small gardens

هاآنبه فارغ التحصیالن بخش کشاورزي و حمایت مالی از ویژهخدماتارائه95.22
Providing special services to agricultural graduates and financial support of them

کاهش هزینه کارگري و افزایش درآمد باغداران105.16
Reducing the labor cost and increasing the income of farmers

استفاده بهینه از نیروي کار115.11
Efficient use of labor force

124.96
فعالیت مستمر متولیان دولتی حامی تولید زیتون در بازارهاي داخلی و خارجی

Continuous activities of pro-government authorities in domestic and foreign olive markets

هايماریبمبارزه اصولی و پیشرفته با آفات و 134.76
Basic and advanced combating pests and diseases

برداشت بهداشتی محصول با آسیب کمتر نسبت به روش سنتی144.66
Healthy harvesting the product with less damage compared to the manual method

کشی روغنيهاکارخانهتوسعه 154.25
Development of oil extraction plants

زان موافقـت کارشناسـان مکانیزاسـیون کشـاورزي     میـ ،2جدول 
هـا  جایی اولویتهدهد. جاباستان گیالن با نظرات مختلف را نشان می

هاي این تکنیک مطالعـه اسـت   مرحله دوم تحقیق دلفی، از ویژگیدر 
که مرحله به مرحله، همفکري ناخواسـته، موجـب همگرایـی نظـرات     

نشان داده شده در جدول گردد. براساس نتایج کارشناسان مخاطب می
، "زیتــون و رعایـت اصـــول فنــی درختکــاري هــاياصـالح بــاغ "، 2
افـزایش  "و "داران زیتـون ـباغآموزش علمی و باالبردن دانش فنی"

ترتیب بـا  به"درآمد باغدارانارتقاءد زیتون و در نتیجه ـتولیيبهروره
اول تـا  هايدر جایگاه67/5و 72/5، 92/5شده هاي نرمالکسب وزن

برنده برداشت مکانیکی زیتون در اسـتان گـیالن در   پیشعواملسوم 
مرحله دوم تحقیق دلفی قرار گرفتند.
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برداشت مکانیکی زیتون در استان گیالنبرندهپیشمطالعه دلفی: عوامل سومنتایج مرحله -3جدول 
Table 3- Results of Delphi study round three: Driving factors of mechanical harvesting of olives in Guilan province

اولویت
Priority

سطح توافق (%)
Assent (%)

هاگویه
Items

زیتون و رعایت اصول فنی درختکاريهاياصالح باغ198.15
Modification of olive groves and applying the technical fundamentals to the orchards

هاي برداشت زیتونسازي ماشینساخت و بهینهتحقیقات حمایت ویژه از296.23
Special support for researches to construct and optimize the olive harvesting machinery

393.62
آموزش علمی و باالبردن دانش فنی باغداران

Scientific and technical training to enhance the knowledge of farmers

تسهیالت و اعتبارات مالی مناسب جهت فراگیر شدن توسعه مکانیزهارائه490.84
Providing financial credits for the development of mechanical harvesting

هاآنخدمات مکانیزه در منطقه و حمایت از يهاشرکتتوسعه 586.69
Development the mechanization service companies in the region and supporting them

درآمد باغداران زیتوندر نتیجه ارتقاءوي تولیدورهبهرافزایش 684.81
Increasing the productivity and then increasing the income of olive growers

زیتونمکانیزهبرداشتی به منظور حرکت باغداران به سمت تشویقی و حمایتيهااستیسارائه 781.08
Providing supportive and incentive policies to move towards olive mechanized harvesting

مکانیزه داخلی و خارجیهاياز باغکشاورزانبازدیدهاي علمی877.12
Visiting the internal and external mechanized olive groves for olive growers

مکانیزهيهاروشترغیب آنهابه استفاده از شناسایی باغداران برتر و976.23
Identifying the top olive growers and promoting them to use the mechanized methods

ینتسروشبهنسبتزهیمکاندیتولدرمحصولیفیکویکمبهبود1073.27
Improvement of the quality and quantity of product in mechanized harvesting

الح ـاصـ ")، 3براساس نتـایج مرحله سـوم تحقیـق دلفی (جدول 
15/98بـا کسـب   "زیتون و رعایت اصـول فنـی درختکـاري   هايباغ

کننده در تحقیق، در اولویـت  درصد از توافق نهایی کارشناسان شرکت
برنده برداشت مکانیکی زیتون در استان گـیالن قـرار   اول عوامل پیش

در ایتالیا نیز قرارگیري نامنظم و ابعاد بزرگ درختان زیتـون در  گرفت. 
این کشور، از مهمترین موانع برداشت مکـانیکی زیتـون   هاياغلب باغ

Antognozziمعرفی شدند ( et al., 1990Paschino and Mura,
بـا  m7×m6فاصله کاشـت مـنظم   نیزیا و همکاران). کاتان;1997

سـاختاري پارامترهـاي  عنـوان بـه را m10محیط تاج درخت حـدود  
عالوه، قابلیـت  بهشناسایی کردند.برداشت مکانیکی زیتون در مناسب 

قدیمی، بسیار محـدود  هايهاي تنه درخت در باغمانورپذیري لرزاننده
Cataniaو در برخی مناطق غیرممکن است ( et al., 2008  هـرس .(

ترین عملیات اصـالحی در جهـت اجـراي    اصولی درختان زیتون، ساده
امکـان  ،رود کـه حـداقل  مکانیزاسیون برداشت زیتـون بـه شـمار مـی    

کنـد. اغلـب باغــداران    هاي دستی را فراهــم مـی  بکارگیري لرزاننده
آوري سطح سبز درختان در بـار منطقه رودبار به تصـور نادرست تأثیـر 

زیتون و به دلیل هزینه باالي اجراي هرس درختان زیتـون، از انجـام   
کنند. همچنین، رقم زیتون از پارامترهاي مهـم  خودداري میعملاین 

Visco(شـود هاي برداشت زیتون محسوب مـی در عملکرد ماشین et

al., 2004 .(هـاي جدید یـا نوسـازي بـاغ   هايبنابراین، در احداث باغ
پارامتر نیز باید مدنظر قرار گیرد. این ،قدیمی

حمایت ویژه ")، 3براساس نتایج مرحله سوم تحقیق دلفی (جدول 
با کسب "هاي برداشت زیتونماشینسازيساخت و بهینهتحقیقاتاز 
کننده در تحقیـق، در  درصد از توافق نهایی کارشناسان شرکت23/96

زیتـون در اسـتان   برنده مکانیزاسیون برداشتجایگاه دوم عوامل پیش
راندمان در اغلب موارد، دهد که ها نشان میگیالن قرار گرفت. بررسی

، زرد و روغنـی  2خصوص در مـورد ارقـام مـانزانیال   زیتون به1برداشت
Yousefi, 2013; Yousefi(است درصد نبوده80محلی بیش از  et

al., 2014; Kermani and Pileh foroush, 2011(    بـا توجـه بـه .
میت آفت مگس زیتون، ضروري است که کل محصول از درختـان  اه

برداشت شود. در غیر این صورت، آفت مگس زیتون تا سال بعد بـاقی  
هـاي باقیمانـده،   خواهد ماند. از سوي دیگر، به دلیل پراکنـدگی میـوه  

هزینــــه برداشــــت دســــتی مانــــده محصــــول افــــزایش      
هـاي اصـالح بـاغ  رو، ضروري است در کنـار توجـه بـه    یابد. از اینمی

ماشـین آالت  آالت خارجی و حتـی سـاخت   سازي ماشینزیتون، بهینه
مورد توجه ویژه محققان و صـنعتگران  ،داخلی منطبق با شرایط بومی

از جایگاه ،قرار گیرد. در این میان، حمایت مالی دولت از این تحقیقات
اي برخوردار خواهد بود.ویژه

در زمینـه  ی باغداران زیتـون آموزش علمی و باالبردن دانش فن"
درصد از توافـق  62/93نیز با کسب "هاي ویژه برداشت زیتونماشین

1- Harvest efficiency
2- Manzanilla
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هـاي مکانیزاسـیون   برنـده در اولویـت سـوم پـیش   ،کارشناسان زیتون
برداشت زیتون در استان گیالن قرار گرفت. ماهیـت اجرایـی اولویـت    

استان ر هاي مکانیزاسیون برداشت زیتون دبرندهاول مرحله سوم پیش
زیتـون و رعایـت اصـول فنـی     هـاي اصالح بـاغ "گیالن یعنی عامل 

داران زیتون از اصول اصـالح درختـان   ، مستلزم اطالع باغ"درختکاري
مـوارد  زیتون و مزایاي آن و همچنین اطالعات فنـی از کلیـه ابعـاد و    

برداشت مکانیزه این محصول است. از این رو، ضروري است ضروري

اي مدون ارتقاء یابد. داران زیتون در قالب برنامهکه دانش فنی باغ
تسـهیالت و اعتبـارات مـالی مناسـب جهـت فراگیـر شـدن        ارائه

ــا کســب   ــون ب ــق 84/90مکانیزاســیون برداشــت زیت درصــد از تواف
برنـده برداشـت   هـاي پـیش  کنندگان در جایگاه چهارم اولویـت شرکت

نیز حمایـت  کارانکالرك و هممکانیکی زیتون در گیالن قرار گرفت.
را از عوامـل مهـم در توسـعه مکانیزاسـیون در جمهـوري      دولت مالی 

Clarkeد (ـنی دانستـواکـاسل et al., 1993(ص ـتخصی،نـچنیـ. هم

رنده برداشت مکانیکی زیتون در استان گیالن بازدامطالعه دلفی: عوامل اولنتایج مرحله -4جدول 
Table 4- Results of Delphi study round one: Barriers of mechanical harvesting of olives in Guilan province

درصد موردها
% of Cases

فراوانی
Freq.

هاگویه
Items

10022
کارياغلب قطعات زیتوندار بودن شیب

The slope of most olive growing plots

زیتونهاياغلب باغبودن کوچکوجود نظام خرده مالکی و 86.3619
Yeoman system existence and the small size of most olive groves

زیتون هايباغبرخیاي بودن اجاره77.2717
Rental status of some olive orchards

هااي و سطح پایین دانش فنی آنتعداد کم صنعتگران منطقه63.6414
Limited number of regional craftsmen and low level of their technical knowledge

هاي جدید برداشت از جانب باغداران زیتونعدم پذیرش فناوري54.5512
Non-acceptance of new technologies by olive growers

ریزي جهت توسعه مکانیزاسیون برداشت زیتونفقدان یا نقص برنامه45.4510
Lack or shortcoming of planning for the development of the olive harvest mechanization

کنندهحمایتيهایتعاونو هاتشکلعدم وجود 40.919
Lack of supporting organizations and cooperatives

هاآني در نتیجه قیمت باالویژه زیتون وآالتنیماشوارداتی بودن 18.184
Imported olive harvesting machinery and then their high price

ویژه زیتون در منطقهآالتنیماشکمبود 13.643
Shortage of special equipments for olive harvesting in the region

ویژه زیتونآالتنیماشباالبودن هزینه نگهداري و تعمیرات 9.092
High cost of the maintenance of olive special machinery

زیتونآالتنیماشمناسب و تخصصی ویژه يهارگاهیتعمعدم وجود 9.092
Lack of appropriate and specialized repair shop for olive machinery

عدم توجه به نظرات کارشناسان و محققان4.551
Lack of attention to the comments of experts and researchers

4.551
دود بودن کارشناسان خبره و متخصص مکانیزاسیون زیتون در منطقهعم

The limited number of experts specializing in olive mechanization

ترویجی مناسب براي باغداران- آموزشیيهابرنامهکمبود4.551
Shortage of educational and promotional programs for olive growers

اهمیت استراتژیک کمترکشت زیتون نسبت به برنج در استان گیالن4.551
Less strategic importance of olive production compared to rice in Guilan province

ظور افزایش ارزش افزوده محصول براي باغدارانفرآوري مناسب زیتون به منيهاکیتکننبود 4.551
Lack of proper processing techniques to enhance value-added product for growers of olives

زیتونبرداشت آالت ویژه عدم اطمینان از عملکرد صحیح ماشین4.551
Uncertainty in proper functioning of special equipment for harvesting olives

جمع545.48120
Summation
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در جهـت ارتقـاء سـطح    سـودمند ابـزاري  عنـوان بهاعتبارات سازمانی 
مکانیزاسیون کشاورزي در منطقه بوردوان هندوسـتان معرفـی گردیـد    

)Ghosh, 2010(عنـوان بـه . این عامل در مطالعه زهتاب و همکاران
ي مکانیزاسیون کشت بادام زمینی در اسـتان  هابرندهاولویت اول پیش

Zehtabگیالن شناخته شد ( et al., 2015 .(

عوامل بازدارنده
ها به اولین سوال باز در مرحله اول تحقیـق  براساس فراوانی پاسخ

17هاي برداشت مکانیزه زیتون در اسـتان گـیالن نیـز    دلفی بازدارنده
). 4شناسایی شـدند (جـدول   عوامل بازدارندهعنوانبهنظر کارشناسی، 

کاري در اغلب قطعات زیتوندار بودن شیب"نتایج بیانگر آن بودند که 
قطعات بودن کوچکمالکی و وجود نظام خرده"، "منطقه رودبار گیالن

بـه ترتیـب بـا    "زیتونهايبودن برخی باغاياجـاره"و "کاريزیتون
ــی درصــد، بیشــترین27/77و 36/86، 100درصــد موردهــاي  فراوان

هاي افراد منتخب داشتند. ها را در بین جوابپاسخ

رنده برداشت مکانیکی زیتون در استان گیالن بازدامطالعه دلفی: عوامل دومنتایج مرحله - 5جدول
Table 5- Results of Delphi study round two: Barriers of mechanical harvesting of olives in Guilan province

اولویت
Priority

وزن نرمال شده
Normal
weight

هاگویه
Items

کارياغلب قطعات زیتوندار بودن شیب17.33
The slope of most olive growing plots

زیتونهاياغلب باغبودن کوچکوجود نظام خرده مالکی و 26.98
Yeoman system existence and the small size of most olive groves

اهمیت استراتژیک کمترکشت زیتون نسبت به برنج در استان گیالن26.98
Less strategic importance of olive production compared to rice in Guilan province

ریزي جهت توسعه مکانیزاسیون برداشت زیتونفقدان یا نقص برنامه36.77
Lack or shortcoming of planning for the development of the olive harvest mechanization

هااي و سطح پایین دانش فنی آنتعداد کم صنعتگران منطقه46.63
Limited number of regional craftsmen and low level of their technical knowledge

زیتونهايباغبرخیاي بودن اجاره56.35
Rental status of some olive orchards

حمایت کنندهيهایتعاونو هاتشکلعدم وجود 65.92
Lack of supporting organizations and cooperatives

هاآندر نتیجه قیمت باالي ویژه زیتون وآالتنیماشوارداتی بودن 75.85
Imported olive harvesting machinery and then their high price

ویژه زیتون در منطقهآالتنیماشکمبود 85.78
Shortage of special equipments for olive harvesting in the region

زیتونبرداشت آالت ویژه عدم اطمینان از عملکرد صحیح ماشین85.78
Uncertainty in proper functioning of special equipment for harvesting olives

85.78
ویژه زیتونآالتنیماشباالبودن هزینه نگهداري و تعمیرات 

High cost of the maintenance of olive special machinery

عدم توجه به نظرات کارشناسان و محققان95.43
Lack of attention to the comments of experts and researchers

دود بودن کارشناسان خبره و متخصص مکانیزاسیون زیتون در منطقهعم105.22
The limited number of experts specializing in olive mechanization

ترویجی مناسب براي باغداران- آموزشیيهابرنامهکمبود115.11
Shortage of educational and promotional programs for olive growers

هاي جدید برداشت از جانب باغداران زیتونعدم پذیرش فناوري125.01
Non-acceptance of new technologies by olive growers

فرآوري مناسب زیتون به منظور افزایش ارزش افزوده محصول براي باغدارانيهاکیتکننبود 134.87
Lack of proper processing techniques to enhance value-added product for growers of olives

زیتونآالتنیماشمناسب و تخصصی ویژه يهارگاهیتعمعدم وجود 144.16
Lack of appropriate and specialized repair shop for olive machinery
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فاده دلفی مورد استبراي اجراي مرحله دوم تحقیق 4نتایج جدول 
، ســطح موافقــت کارشناســان مکانیزاســیون 5جــدول قــرار گرفتنــد.

کشاورزي استـان گیالن با نظرات مختلف کلیه کارشناسان در مرحلـه  
ایـن  هـاي  اسـاس یافتــه  دهد. برها را نشـان میازدارندهدوم تحقیق ب

، با امتیـاز  "کارياغلب قطعات زیتونبودن دارشیب"، بخش از تحقیق
در جایگاه اول عوامل بازدارنده قرار گرفت.  این 33/7شدهوزن نرمال

در رتبـه اول  22عامـل در مرحله اول تحقیق دلفـی نیـز بـا فراوانـی     
کوچـک مـالکی و  ود نظام خردهـوج"عوامل بازدارنده قرار گرفته بود. 

کشـت  اهمیت استراتژیک کمتـر "و "کارياغلب قطعات زیتونبودن 
کـه در مرحلـه اول تحقیـق    "ن گـیالن زیتون نسبت به برنج در استا

هاي درصـد در رتبه55/4و 100دلفی به ترتیب با درصـد موردهـاي 
بـا امتیـاز وزن   ،دوم و پانزدهـم قرار داشـتند، در مرحلـه دوم تحقیـق   

بازدارنـده  طور مشترك در جایگـاه دوم عوامــل  به، 98/6شده نرمـال
گرفتند.قراردر استان گیالنبرداشت مکانیکی زیتون

)، 6هـا (جـدول   اساس نتایج مرحله سوم تحقیق دلفی بازدارنـده بر
درصـد از  62/95با کسب "کارياغلب قطعات زیتوندار بودن شیب"

کننده، در اولویت اول عوامل بازدارنده توافق نهایی کارشناسان شرکت
یکـی از  عنـوان بـه زیتون ایتالیا نیز هايقرار گرفت. این عامل در باغ

هـاي برداشـت زیتـون    ترین عوامل محدودکننـده کـاربرد ماشـین   مهم
Paschino and Mura, 1997; Antognozziمعرفی شـد (  et al.,

کـاري در منطقـه گـیالن،    قطعات زیتـون اغلب دار بودن شیب). 1990

هـاي تراکتـوري و خـودگردان زیتـون را در ایـن      کارگیري لرزاننـده هب
تحقیـق در خصـوص   بایـد  ابراین، سازد. بنمیبا مشکل مواجه ،منطقه

هاي دسـتی  جمله لرزانندهازهاي برداشت دستی کلیه ابعاد فنی ماشین
هاي برداشـت،  در اولویت قرار گیرد. یکی از مشکالت این نوع ماشین

بودن برداشت محصول بـا  کنندهو در نتیجه خستهها آنتوجه وزن قابل
گــروهن ایــن . از ایــن رو، تحقیــق در جهــت کــاهش وزهــا اســتآن

نیز باید مورد توجه محققین قرار گیرد. هاماشین
ریزي جهت توسعه مکانیزاسـیون برداشـت   فقدان یا نقص برنامه"
کننـده در  درصد از توافق کارشناسان شـرکت 87/92با کسب "زیتون

هاي برداشت مکانیکی زیتون در استان گیالن قـرار  رتبه دوم بازدارنده
اي به نیز نبود نگاه ملی و منطقهو همکاران زهتاب گرفت. در تحقیق 

توسعه مکانیزاسیون کشت بادام زمینی در استان گیالن نیز بـا کسـب   
کننــده، از مسائــل مهــم    درصد از توافق کارشناسان شرکت38/90

توسعـه مکانیزاسیـون تولیــد بـادام زمینـی در منطقــه گـیالن بـود      
)Zehtab et al., 2015(  شـت کـه اغلـب اقـدامات     . بایــد توجــه دا

ویژه و اتبرنده برداشت مکانیکی زیتون، مستلزم تخصیص اعتبارپیش
هاي هاي کالن است، بنابراین حمـایت عملیاتی سازمانتدوین برنامـه

پشتوانه توسعه مکانیزاسیون برداشت زیتون از عنوانبهمتولـی دولتـی 
اي برخوردار است.  اهمیت ویژه

برداشت مکانیکی زیتون در استان گیالن بازدارندهمطالعه دلفی: عوامل سومرحله نتایج م-6جدول 
Table 6- Results of Delphi study round three: Barriers of mechanical harvesting of olives in Guilan province

اولویت
Priority

سطح توافق (%)
Assent (%)

هاگویه
Items

195.62
کارياغلب قطعات زیتونبودن دار شیب

The slope of most olive growing plots

ریزي جهت توسعه مکانیزاسیون برداشت زیتونفقدان یا نقص برنامه292.87
Lack or shortcoming of planning for the development of the olive harvest mechanization

کشت زیتون نسبت به برنج در استان گیالناهمیت استراتژیک کمتر390.38
Less strategic importance of olive production compared to rice in Guilan province

حمایت کنندهيهایتعاونو هاتشکلعدم وجود 487.35
Lack of supporting organizations and cooperatives

زیتونهاياغلب باغبودن کوچکی و وجود نظام خرده مالک585.77
Yeoman system existence and the small size of most olive groves

682.41
ویژه زیتون در منطقهآالتنیماشکمبود 

Shortage of special equipments for olive harvesting in the region

زیتونبرداشت ویژه هاي ینعدم اطمینان از عملکرد صحیح ماش779.59
Uncertainty in proper functioning of olive harvest machinery

هااي و سطح پایین دانش فنی آنتعداد کم صنعتگران منطقه876.22
Limited number of regional craftsmen and low level of their technical knowledge

زیتونهايباغبرخیدن اي بواجاره974.33
Rental status of some olive orchards

هاآندر نتیجه قیمت باالي ویژه زیتون وآالتنیماشوارداتی بودن 1071.19
Imported olive harvesting machinery and then their high price
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تان زیتون نسبت بـه بـرنج در اسـ   تولید اهمیت استراتژیک کمتر"
درصد از توافق کارشناسـان مخاطـب در   38/90نیز با کسب "گیالن

هاي برداشت مکانیکی زیتون در استان گیالن قرار رتبه سوم بازدارنده
وخاك مستعدآب،فراوانیعاملسهبهتوجهباگیالنگرفت. استان

کـه  داردکشـاورزي زمـین هکتار400000هوایی، حدوداًوآبتنوع
کشـت بهازکل اراضی زراعی آندرصد60ر آن یعنیهکتا230000

Mohammadi Torkashvand(دارداختصاصبرنج et al., 2014 .(
ــرنج در  ایــن اســتان، ناخواســته عمــده توجــه  اهمیــت اســتراتژیک ب

متولی کشاورزي را به سمت ایـن محصـول اسـتراتژیک    هاي سازمان
هاي توسعه نامهضروري است در کنار بر،معطوف کرده است. از این رو

عنـوان بـه مکانیزاسیون برنج در استان گیالن، با توجه به نقش زیتون 
دار زیتون کوچک و بزرگ در این استان، باغ6000منبع درآمد بیش از 

مبذول گردد. این محصول مرتبط با تولید به مسائل اي توجه ویژه

گیرينتیجه
اشت مکـانیکی  برددرمطالعه حاضر نشان داد که عوامل متعددي 

زیتـون و  هـاي اصـالح بـاغ  "رند که گذاتأثیر زیتون در استان گیالن 

سـاخت و  تحقیقات حمایت ویژه از"و "رعایت اصول فنی درختکاري
ــه ــین بهین ــازي ماش ــون س ــت زیت ــاي برداش ــل  "ه ــرین عوام مهمت

منظـور توسـعه   . بنـابراین، بـه  دهندبرنده یا محرك را تشکیل میپیش
اشـت زیتـون و در نتیجـه توسـعه پایـدار تولیـد ایـن        مکانیزاسیون برد

محصــول ارزشــمند در اســتان گــیالن، ضــروري اســت وزارت جهــاد 
کشاورزي ضـمن تـدوین راهبردهـاي عملیـاتی در جهـت حمایـت از       

سـازي  خـود، از تحقیقـات بهینـه   هـاي باغداران زیتون در اصالح بـاغ 
رداشـت  آالت بهاي برداشت خارجی و طراحی و ساخت ماشـین ماشین
حمایت کند. متناسب با شرایط بومیزیتون 

سپاسگزاري
ـ از اتیحمايبرادانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت از  ،قیـ تحقنی

همچنین نویسـندگان مقالـه بـر خـود الزم     .گرددیمیتشکر و قدردان
نظر کارشناسـان مکانیزاسـیون اسـتان    دانند، از حسن توجه و دقتمی

گیالن تشکر نمایند.

References
1. Antognozzi, E., A. Cartechini, A. Tombesi, and A. Paliotti. 1990. La trasmissione della vibrazione e

l’efficienza di raccolta in olivi della cv. Moraiolo. Genio Rurale, 5.
2. Asoegwu, S. N., and A. O. Asoegwu. 2007. An Overview of Agricultural Mechanization and Its

Environmental Management in Nigeria. Agricultural Engineering International: the CIGR E-Journal.
Invited Overview 6 (9), pp, 22. Retrieved September 18, 2014.

3. Baladji, U., and M. Aghapour Sabbaghi. 2015. Investigating the reasons for non-acceptance of new
machines by wheat growers in Andica County. Journal of Scientific Research and Development 2 (1):
62-66.

4. Catania, P., S. Piraino, M. Salvia, and M. Vallone. 2008. Influence of tree’s structure on the efficiency of
the mechanical harvest of olives. International Conference of Innovation Technology to Empower
Safety, Health and Welfare in Agriculture and Agro-food Systems, September 15-17, 2008 Ragusa –
Italy.

5. Clarke, L. J., T. A. Morrison, J. Juricek, and B. Studenik. 1993. The Slovak Republic: Agricultural
mechanization strategy, a review. Retrieved January 21, 2007.

6. Ghosh, B. K.  2010. Determinants of farm mechanization in modern agriculture: A case study of
Burdwan districts of west Bengal. International Journal of Agricultural Research 5 (12): 1107-1115.

7. Famiani, F., D. Farinelli, and P. Proietti. 2004. Raccolta delle olive. Atti Aggiornamenti sulle Tecniche
Colturali in Olivicoltura, Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio, Spoleto (PG), Italy: 123-162.

8. Ferguson, L. 2006. Trends in olive fruit handling previous to its industrial transformation. Grasas Y
Aceites 57 (1): 9-15.

9. Ferguson, L., U. A. Rosa, S. Castro-Garcia, S. M. Lee, J. X. Guinard, J. Burns, W.H. Krueger, N.V.
O’Connell, and K. Glozer. 2010. Mechanical harvesting of California table and oil olives. Advances in
Horticultural Science 24 (1): 53-63.

10. Ghorbani, M. 2008. Factors affecting investment in agricultural machinery to farmers in Khorasan
Razavi, application of the Heckman two-stage method. 5th National Conference on Agricultural
Machinery Engineering and Mechanization. Mashhad, Iran, September 2008, pp, 9. (In Farsi).



1396، نیمسال اول 1، شماره 7، جلد هاي کشاورزينشریه ماشین58

11. Heiko, A. 2012. Consensus measurement in Delphi studies: review and implications for future quality
assurance. Technological Forecasting and Social Change 79 (8): 1525-1536.

12. Helmer, O. 1977. Problems in futures research: Delphi and causal cross-impact analysis, Futures,
February 1977, pp, 17-31.

13. Hester, A. 2006. Olive growers “wrap up” and begin plans for 2006. Olive Growers Council Newsletter
February 2006:1.

14. Hsu, C., and B. A. Sandford. 2007. The Delphi Technique: Making Sense of Consensus Practical
assessment. Research & Evaluation 12 (10): 1-8.

15. Kermani, A. M., and M. Pilehforoush. 2011. Evaluating the performance of olive harvesting machinery
for oil cultivars. First Conference on Mechanization and Modern Technologies in Agriculture, February
2011, Khouzestan, Ahvaz, pp, 17. (In Farsi).

16. Ludwig, B. 1997. Predicting the future: Have you considered using the Delphi methodology? Journal of
Extension 35 (5): 1-4. Retrieved November 6, 2005 from http://www.joe.org/joe/1997october/tt2.html

17. Mohammadi Torkashvand, A., M. S. Allahyari, and Z. Daghighi Masuleh. 2014. Identifying indicators
of environmentally sustainable agriculture in paddy fields of Guilan province. International Journal of
Agricultural Management and Development (IJAMAD) 4 (1): 73-79.

18. Olaoye, J. O., and A.O. Rotimi. 2010. Measurement of Agricultural Mechanization Index and Analysis
of Agricultural Productivity of some Farm Settlements in South West, Nigeria. Agricultural Engineering
International: the CIGR E-journal 12 (1): 125-134.  Retrieved from http://www.cigrjournal.org.

19. Ou, Y., D. Yang, P. Yu, Y. Wang, B. Li, and Y. Zhang. 2002. Experience and Analysis on Sugarcane
Mechanization at a state farm in China. 2002 ASAE Annual International Meeting/ CIGR 15 th World
Congress Sponsored by ASAE CIGR, Hyatt Regency Chicago, Illinois, USA July 28-31.

20. Paschino, F., and R. Mura. 1997. Razionalizzazione della struttura della pianta di olivo per il
miglioramento della resa di raccolta con scuotitrici da tronco. Atti del Convegno AIIA, Ancona.

21. Rezadoust, H. 2011. Factors affecting the failure of the tea industry in Guilan province. MSc thesis,
Islamic Azad University, Abhar Branch, College of Agriculture, Department of Agricultural
management, Abhar, Iran, p, 88. (In Farsi).

22. Shahbazi, I. 1989. Agriculture Advancement: The Requirements of Change and Renewal of Agriculture.
[Translation.] Publication of Agriculture Dissemination Organization, Tehran, Iran. pp: 22-35. (In Farsi).

23. Shahraki, J., A. Shahrakizad, M. Yaghoubi, and M. Esfandiari. 2012. A Survey on the Level of
Mechanization Development in Sistan and Baluchestan, Iran. Journal of Applied Sciences Research 8
(4): 2267-2271.

24. Tabatabaei, M. 1995. Olives and its oil. 4th Edition, published by the Fund of Development Studies of
olive cultivation, pp, 286. (In Farsi).

25. Tombesi, A., M. Boco, M. Pili, and D. Farinelli. 2002. Influence of canopy density on efficiency of trunk
shaker olive mechanical harvesting. Acta Horticulturae 586: 291-294.

26. Visco, T., M. Molfese, M. Cipolletti, R. Corradetti, and A. Tombesi. 2004 - Influence of training system,
variety, and fruit ripening on efficiency of mechanical harvesting of young olive trees in Abruzzo, Italy.
- Fifth International Symposium on Olive Growing, Izmir, Turkey, September 27-October 2 Abstract,
CM 28.

27. Wissema, J. 1982. Trends in technology forecasting. R&D Management 12 (1): 27-36.
28. Witkin, B. R., and J. W. Altschuld. 1995. Planning and conducting needs assessment: A practical guide.

Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
29. Yousefi, Z. 2013. Assessment of different table olive harvesting methods.  Technical Journal of

Engineering and Applied Sciences 3 (12): 1016-1020.
30. Yousefi, Z., F. Nayyeri, and M. Mohammad-Salehi. 2014. Harvesting two canned olive cultivars with

tractor branch shaker. 8th National Conference on Agricultural Machinery Engineering and
Mechanization. Mashhad, Iran, January 2014, pp: 3542-3550. (In Farsi).

31. Zehtab Naebi, R., S. Firouzi, and M. R. Ebrahimzadeh. 2015. Promoters and deterrents of developing
mechanization of peanut cultivation in north of Iran. International Journal of Agricultural Management
and Development (IJAMAD) 5 (1): 1-8.

32. Ziglio, E. 1996. The Delphi method and its contribution to decision-making. In M. Adler & E. Ziglio
(Eds.), Gazing into the oracle: The Delphi and its application to social policy and public health. London,
England: Jessica Kingsley.



59زیتون در استان گیالنمکانیکیتحلیل عوامل مؤثر بر برداشت  هاي کشاورزيماشیننشریه
48-60ص ،1396ال اول نیمس، 1شماره ، 7جلد 

Journal of Agricultural Machinery
Vol. 7, No. 1, Spring - Summer 2017, p. 48-60

Analysis of factors affecting the mechanical olive harvesting in Guilan province

H. Abedi1- S. Firouzi2*- M. S. Allahyari3

Received: 04-07-2015
Accepted: 04-10-2015

Introduction
Olive is one of the most valuable worldwide trees that produces useful products having high nutritional

values. It is widely grown in many parts of world. The cost of olives hand picking is estimated to be about two-
thirds of the total gross return of olive production. Therefore, various types of olive harvesting machineries were
developed in the world.

Guilan Province of Iran is one of the leading regions for olives production in Iran. At the present time, almost
all olives produced in Guilan province of Iran are manually harvested. Review of the reports showed that no
research was performed to study the factors affecting the development of mechanized olive picking in Guilan
Province, Iran. Due to the complexity of using the olive harvest machineries, identifying the factors affecting of
their application is essential. Therefore, a Delphi study were conducted to identify and analysis the drivers and
barriers for mechanized olive harvest in Guilan province, Iran.

Materials and Methods
This research was conducted using the Delphi technique in Guilan Province, Northern Iran. Delphi technique

is a structured process to gather and classify the knowledge of a group of experts. Through consultation with
professors and researchers in related institutions, 22 experts from the subsidiary offices of agricultural
organization of Guilan Province were selected for the study. In the first round of the study, the participants were
asked to answer to two open questions about the driving factors and barriers of mechanical olive harvest in
Guilan Province. Nineteen items were found as driving factors and seventeen as barriers for developing the
mechanical olive harvesting in Guilan Province. In the second phase of the study, the respondents were asked to
answer to the all items written in the form of a five-level Likert scale, and finally, experts of panel were asked to
answer to the top 10 items of driving factors and barriers in percent form. The results were analyzed using SPSS
computer software and arranged in various tables.

Results and Discussion
Based on the findings of last phase of the Delphi study, ‘modification of olive groves and applying the

technical fundamentals to the orchards’, agreed upon by 98.15% of the participants, was identified as the first
driving priority to mechanize the olive harvest in Guilan Province. In this regard, pruning olive trees is the first
modification practice which should be applied to the old olive groves of the region. Olive cultivar is the other
parameter affecting on the performance of olive harvest machinery. Therefore, this parameter also must be
considered in construction of new groves or renovate the old olive gardens.

‘Special support for related researches to construct and optimize the olive harvesting machinery’ was also as
the second driving factor to develop mechanized olive harvesting in Guilan Province. In this regard, design and
fabricate the new machinery based on the local conditions is a matter of great importance.

The findings of last phase of the Delphi study also indicated that ‘the slope of most olive growing plots’,
agreed upon by 95.62% of the respondents was identified as the first barrier for mechanical olive harvesting in
Guilan Province. Thus, research on all the technical aspects of hand-held harvesting machines, including hand-
held shakers should take priority.

Lack or shortcoming of planning for the development of the olive harvest mechanization was also as the
second barrier to develop mechanized olive harvesting in Guilan Province. Therefore, codifying a regional
macro-plan to develop mechanized olive harvesting in Guilan Province must be considered among the important
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programs of Guilan’s Agricultural Organization, Iran.

Conclusions
The results of this study showed that many factors affect the mechanical harvesting of olives in Guilan

province which modification of olive groves, special support for related researches to construct and optimize the
olive harvesting machinery are among the most important driving factors. Therefore, to develop the mechanical
olive harvester, developing the applied strategies to support the olive growers, modification of foreign
machinery, and design and fabricate of new olives harvest machinery are essential in Guilan province, Iran.

Keywords: Agricultural mechanization, Barriers, Delphi, Drivers, Olives


