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ئة توط    

    

یعتبــر قطـــاع إنتــاج الزیتـــون مــن أهـــم القطاعــات الفالحیـــة ببالدنــا لمـــا لــه مـــن دور فعــال فـــي تنشــبط الـــدورة 

ة تتعاطى كلیـا أو جزئیـا هـذا النشـاط  309یمثل النشاط الرئیسي لحوالي  اإلقتصادیة حیث وهـو مـا  ألف مستغّل

ـة %60یعـادل    %10 لــكمـا یمثـل مـورد رزق مباشـر أو غیـر مباشـر ، مـن العـدد الجملـي للمسـتغّالت الفالحیّ

  . من الید العاملة الفالحیة %20من السكان ویستقطب 

 وتعدّ تار ملیون هك 1,88حوالي مساحة غابات الزیاتین بحتل تونس المكانة الثانیة عالمیا من حیث وت

بالدنا المرتبة الثانیة عالمیا في إنتاج زیت الزیتون بعد مجموعة  كما تتبوء. شجرة زیتونملیون  88أكثر من 

ألف طن أي ما یزید  175 حوالي) 2016-2006( نتاج بلغ خالل العشریةإمعدل باالتحاد األوروبي 

  .اإلنتاج العالمي على معّدل  %6 عن

في جملة الصادرات  %44من خالل مساهمته بنسبة  لقطاع زیت الزیتون  األهمیة االقتصادیة  كما تتجلى

) 2016-2006( الفالحیة، حیث بلغ معدل الصادرات السنویة من الزیت خالل العشر سنوات األخیرة

  .من اإلنتاج الوطني  %70حوالي  مثل ألف طن وهو ما ی 150 حوالي

:  وعلى الرغم من التطور الذي شهده قطاع زیت الزیتون بتونس فإنه یبقى عرضة للعوامل الطبیعیة

م الغراسات وتقلص منسوب األمطار مما یؤثر  تؤثر على إنتظام إنتاجه ومردودیته فالتغیرات المناخیة وتهرّ

وهو  في األسواق الخارجیة زیت الزیتون التونسيالتصدیر وتواجد  وبالتالي عائداتسلبا على حجم الصادرات 

  .ما یفرض مراجعة تقنیات إنتاج الزیتون وتثمین منتجاته 
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وفي هذا اإلطار تمت دعوة كفاءات تونسیة مختصة في مجال البحوث المتعلقة بإنتاج الزیتون إلعداد 

دنا في معاضدة التنمیة والمهنة للتغلب على مقاالت فنیة متكاملة تعكس دور منظومة البحث الفالحي ببال

  .التحدیات التي یواجهها هذا القطاع

معهد الزیتونة في تنفیذ برنامج وزارة الفالحة والموارد المائیة والصید وتتنزل هذا الكتاب في إطار مساهمة 

تحسین قدرته التنافسیة وذلك من خالل اإلستغالل األمثل البحري الهادف للمحافظة على دیمومة القطاع و 

   .للطاقات اإلنتاجیة المتوفرة ومزید العمل من أجل تحسین الجودة وتثمین المنتوج

وفـــي الختـــام تتوجـــه مؤسســـة البحـــث والتعلـــیم العـــالي الفالحـــي بالشـــكر إلـــى كـــل المســـاهمین فـــي إعـــداد هـــذا 

لقبـولهم  )(KAFACIالزراعـة و  الكتاب كما تشكر مسؤولي مبـادرة التعـاون الكـوري االفریقـي فـي مجـال األغذیـة

  .تمویل طباعة هذا المرجع الفني

   

  رئیس مؤسسة البحث والتعلیم العالي الفالحي
  محمود إلیاس حمزة.أ

  

  

  

  

  

    

  

  

  



      لتحسین انتاج وجودة الزیتون وزیت الزیتونالممارسات السلیمة 
 

4 
 

  التنوع والخاصیات الزراعیةالتنوع والخاصیات الزراعیة: : الموروث الصنفي للزیتون بتونسالموروث الصنفي للزیتون بتونس

  ، ، ، أنیسة الشعري الرخیص، أنیسة الشعري الرخیصييالطریقالطریقأحمد أحمد فتحي بن عمر، وحید الخبو، منجي مسلم، فتحي بن عمر، وحید الخبو، منجي مسلم، 
  وعبد الرزاق أوالد عمروعبد الرزاق أوالد عمر  بلغیثبلغیث  حسنحسنالیانقي، الیانقي، عبد المجید عبد المجید 

  
  

  مقدمة

. الموقع اإلستراتیجي تونس لتكون نقطة عبور للتنوع النباتي بین جنوب أوروبا وشرق وغرب المتوسطأّهل 
هذا  خالل مراحل التطور المختلفة، مرّ  .هذا الموقع ساهم في إثراء المخزون الصنفي للزیتون ببالدنا

التحوالت الجینیة و الطبیعي  قاءاإلنتو المخزون بتغیرات جینیة متأتیة من تأثیرات العوامل البیئیة والغیر بیئیة 
-Semis) التطعیم/والبذر Souchet)(ة والطرق التقلیدیة لإلكثار المعتمدة على القرم الطبیعیة

Greffage . والحفظ من جهة والتثمین من جهة هذا المخزون الثري یتطلب الجرد والتحدید والتوصیف
  .أخرى

  

   توصیف المظهريال .1

 مت. وما تزال متواصلة في معهد الزیتونة منذ انبعاثه في الثمانینات من القرن الماضي عملیات الجرد بدأت
التي تم جردها وتحدیدها وذلك باإلعتماد  تلمدخاللفي البیئة األصلیة  التوصیف المظهري في مرحلة أولى

  :خاصیة موزعة على الشجرة ومختلف مكوناتها 32على 

  .كثافة األوراق وطول ما بین العقدو  الهیكلو  القوة : الشجرة -

  العرض واإلنحناء الطوليو الطول و الشكل : الورقة  -

  الطول وعدد الزهرات: العنقود -

  .تغیر اللون واللون و القمة والقاعدةو التماثل وضعیة القطر األكبر و الشكل و الوزن : الثمرة -

  .عدد وتوزیع الخطوطو حالة السطح و القمة والقاعدة و الوزن، الشكل، التماثل، وضعیة القطر األكبر : النواة -

  :بعنوان 2002سنة صناف الزیتون أل أول إصدار مجلدتم على هذا األساس 
Trigui, A. et Msallem, M. 2002. Catalogue des variétés Autochtones 
et types locaux    (Volume 1), 159 p. 
اشتمل هذا اإلصدار على توصیف لست وخمسین صنفا ونوعا محلیا من أغلب الجهات المعروفة بإنتاج 

  .)1جدول ( الزیتون
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  جهات في تونستوزیع األصناف واألنواع المحلیة حسب ال. 1جدول 

  األصناف  الجهة

  ي الدویرات وتفاحيصشماللي تطاوین، شماللي انثى، فخاري الدویرات، زرازي انجا  تطاوین

ذكار بن قردان، جامري بن قردان، جامري ذكار بن قردان، شماللي جرجیس، زلماتي   مدنین
جربة، جرجیس، زرازي جرجیس، شماللي ملیان، شماللي بلحي، ذكار نفطي، اندوري 

  شماللي شوامخ و جامري بوشوكة

ي حشیشینة، شماللي غریبة، كبیرة لوزیر، شماللي بنت ص، انجاشماللي صفاقس  صفاقس
لوزیر، زربوط لوزیر، شماللي اوالد مسلم، الشهلة، شماللي سیق، سمني جبنیانة، 

  بلحي سیق و ملوكي بلتشخشینة سیق، 

ساحلي قفصة، تونسي قفصة وانجاصي شمشالي قفصة، فوجي عسلي، بلدي قطار،   ةصقف
  قفصة

  الوسالتي  القیروان

  منقار الرخمة، بیض حمام وصوابع علجیة  القصرین

شتوي، مسكي، بسباسي، شماللي الشمال، رخامي، باروني الشمال، ناب جمل،   أریانة
  مرسلین وشماللي الشمال

  بلدي زغوان وتونسي الشمال  زغوان

  جربوعي الشمال  باجة

  سیالي الشمال، شعیبي انثى، زلماتي الشمال وزرازي الشمال  نابل
     

  حفظ األصول .2

یعتبران من أكبر المجمعات في  لزیتونا ألصناف ینعتحدیده في مجمّ جرده و  وضع الموروث الذي وقعتم 
  . المنطقة المتوسطیة

االشجار المثمرة بالمناطق  يف تكوین المهني الفالحيلل القطاعي  مركزالب 1992المجمع سنة تمّ بعث 
یشتمل . ووقع إثراءه منذ ذلك التاریخ بمدخالت جدیدة كلما دعت الحاجة لذلك )صفاقس( القاحلة ببوغرارة

  .)1 رسم( أجنبیا )صنفا( مدخال 48و )أصناف وأنواع( محلیا مدخال 137المجمع اآلن على 
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 اأصناف الشمال التونسي وعددهعلى ویشتمل أساسا  2000سنة  والیة نابل المجمع الثاني فيوقع تركیز 
  .)2 رسم( 24 اوأصناف أجنبیة وعدده صنفا 21

ومراكش  )إسبانیا(عین الدولیین بقرطبة فة مع المجمّ لجانب من األصناف المحددة والموّص  المشاتلوقع تبادل 
  .ل من طرف المجلس الدولي لزیت الزیتونمموّ وذلك في إطار مشروع  )المغرب(

  

  
  توزیع المدخالت بمجمع ببوغرارة حسب البلدان. 1رسم 

    

  
    توزیع المدخالت بمجمع نابل حسب البلدان. 2رسم   

 

  مشهد الصنفيالخاصیات  .3

المشهد الصنفي في غابة الزیتون التونسیة عموما تسیطر على رغم ثراء بالدنا باألصناف واألنواع المحلیة، 
   .مسكي لزیتون الطاولةو  وشتوي لزیتون الزیتاللي صفاقس ثالثة أصناف وهي شم

الدخول في اإلنتاج یعتبر . لمناطق القاحلةفي اذاتیة التلقیح والتأقلم و  نضارةالتمتاز شجرة شماللي صفاقس ب
نتاجها وفیر ولكن بنسبة معاومة مرتفعة اإلنتاج الوطني  في عالیةهذا الصنف یساهم بنسبة . متوسطا وإ
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عدم التوازن  یشكو منف نصال الكن هذ .في أوج النضج %29للوزن الطري یصل إلى للزیت ونسبة الزیت 
نسبة عالیة من الحامض سبة متدنیة من الحامض األولیكي و في التركیبة الحمضیة للزیت حیث أن له ن

  .البلمیتیكي

مناطق هو ثاني أكثر األصناف تداوال في تونس ویسمى أیضا شعیبي وبلدي ویتواجد في أغلب شتوي 
. ل البرد ولكنه یتطلب امدادات مائیة معتبرةبتحمّ  قلتعرّ یمتاز هذا الصنف بقابلیة كبیرة ل. الشمال التونسي

بحجم متوسط ثمرة شتوي تمتاز . مناطقه األصلیةیتمیز هذا الصنف بإنتاجیة متوسطة وبمعاومة واضحة في 
  .نتاجیة وبالمعاومة الواضحةاإل في المقابل، یشكو هذا الصنف من ضعف. وبنوعیة زیت ممتازة

المكثفة بالوسط  وبالغارساتمناطق اإلنتاج بالشمال التونسي أما الصنف مسكي، فهو متواجد في أغلب 
بلب أبیض اللون وال یلتصق بالنواة و نواة عالي ثمرة ثمرة مسكي تتمیز بحجم كبیر نسبیا، بقاسم . والجنوب

ا أّهل. وبمذاق قلیل المرارة    .لتصبیر وفي كل أشكال التحویللهذا الصنف  ممّ

انتاجیة ضعیفة ونمو خضري متدني ، اللّب  :على المستوى الزراعي، یشكو صنف مسكي من عدید النقائص
من ناحیة بیولوجیا اإلزهار، مسكي یتمیز بنسبة ضعیفة للتلقیح الذاتي . وحساسیة كبیرة لمرض عین الطاووس

  . هاض المبیضوبنسبة عالیة إلج %1ال تتعدى 

  

  الخاتمة .4

ةجرد وتوصیف وحفظ الموارد الجینیة التونسیة متواصل و ن عملیات إ  .لخدمة قطاع الزیتون اتثمینه ذلك بغیّ
ات الفالحین والمستهلكین یالتثمین بانتخاب أصناف متمیزة تساهم في تنویع المشهد الصنفي لتلبیة حاجیكون 

من هذا المنطلق، تم الشروع في . ثات مطلوبة تدخل في برامج التهجین الموجهو أو بانتخاب أنواع لها مور 
برامج للتحسین الساللي وعن طریق التهجین للثالث األصناف األكثر غراسة في تنفیذ معهد الزیتونة في 

  .تونس والتقییم األولي یبشر بانتخاب أنواع جدیدة
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  نحو إنتاجیة أفضلنحو إنتاجیة أفضل  ::التصرف في زراعة الزیتونالتصرف في زراعة الزیتون
  

  البشیر بن روینة وسعید الجیالني وعبد الرحمان العمريالبشیر بن روینة وسعید الجیالني وعبد الرحمان العمري
  

  

  مقدمة  .1
   

 ىغابة الزیتون من الشمال إلى الجنوب تحت خصائص مناخیة مختلفة فنجدها مع غراسات أخر  تمتد
كالزراعات الكبرى واألشجار المثمرة في مناطق الشمال والوطن القبلي ثم كغراسات رئیسیة في مناطق 

تتراوح الكثافات  .وأخیرا كجدار نباتي في مناطق الجنوب الصحراویة والجنوب الشرقي الساحل وصفاقس
الهكتار بشجرة  60 -50 الىشجرة في الهكتار في مناطق الشمال  100ن بی في النمط المطري المعتمدة

  .شجرة في الهكتار في مناطق الجنوب 20في مناطق الوسط لتبلغ اقل من 
    

% 16  ::)2015، االدارة العامة لإلنتاج النباتي(لألشجار  حسب الهرم العمرين تو الزی اتتتوزع مساح
أن الكثیر من أال انه تجدر اإلشارة  .زیاتین مسنة% 9و زیاتین في طور اإلنتاج% 75 ،فتیة أشجار زیتون

أصبحت هرمة وذات جدوى ) والیات الساحل، صفاقس ومدنین(غابات الزیتون في المناطق التقلیدیة لإلنتاج 
 داقتصادیة ضعیفة مما قلص من إنتاجیتها وجعل بالدنا في مرتبة متدنیة من حیث إنتاجیة الهكتار الواح

  ::تركیا (وراء كل الدول المنافسة  بعیدا) 2005هك، المجلس الدولي لزیت الزیتون، /كغ 700- 600(
  ). هك/كغ 2300 ::هك وایطالیا/كغ 2400 ::هك، اسبانیا/كغ 1750

  

ز أغلب مناطق البالد، حیث معدل كمیات األمطار ال یتجاوز  في المناخ شبه الجاف والجاف الذي یمیّ
طي إنتاجا ذي جدوى مم، تعتبر الزیتونة الشجرة الوحیدة التي تنمو وتثمر في الزراعة المطریة وتع 350

ه خالل العقدین األخیرین ومع ارتفاع كلفة اإلنتاج وتزاید وتیرة وحدة السنوات . اقتصادیة مرتفعة غیر أنّ
في بعض المناطق مما اضطرّ الفالح  ةالجافة، تدنّت المردودیة بالهكتار وأصبحت زراعة الزیتون هامشی

االستعاضة عنها بمغروسات مثمرة جدیدة لم یراعي فیها متطلبات الزراعة العصریة ومحدودیة األمطار 
                            األحیان  خصوصا في المناطق الجافة وشبه الجافة فكان مآلها الفشل في أكثر

) (Projets PAF et PRAP  زراعة الزیتون المرویة ولو باستعمال نوعیات ردیئة من الماءاللجوء إلى و.  
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 ااختالفإن المتأمل في وضعیة القطاع الزیتي في بالدنا یالحظ 
فالشمال التونسي الذي تتوفر . لمعدالت اإلنتاج باختالف المناطق

من اإلنتاج الوطني  % 22 فیه األمطار ال یساهم إال في حدود 
من  %30للزیت على الرغم من أن غابة الشمال تمثل أكثر من 

حیث عدد األصول فیكون بذلك إنتاج الهكتار الواحد في حدود 
دني اإلنتاج في هذه المنطقة خصوصا وتعود أسباب ت. كغ 1100

أما الوسط، فعلى الرغم من تواجد أكثر . إلى ضعف أشغال الصیانة
ملیون شجرة في ربوعه، فان مساهمته في اإلنتاج الوطني  30من 

وهي نسبة متدنیة إذ ال تتعدى إنتاجیة الهكتار  %35ال تتجاوز 

هام من سنة ویرجع ذلك باألساس إلى تهرم جزء /كغ 650 الواحد
ونقص الصیانة ومحاولة ) الساحل(الغابة في بعض الوالیات 

استغالل (استغالل األرض في زراعة الحبوب أو الرعي في أخرى 
وكذلك حساسیة األشجار المسنة للتیبس ) ضیعات الزیتون للمرعى

أثناء فترات الجفاف التي ازدادت حدتها منذ بدایة الثمانینات مع 
  الجنوب الذي یعاني  أما في. ارتفاع الحرارة

/ مم  100و 250بین (من نقص حاد في األمطار ومناخ جاف 
من مجموع أشجار زیتون  %30والذي تمثل الغابة فیه ) سنة

من مجموع اإلنتاج الوطني  %50البالد، فان مساهمته تتجاوز 

  .للزیت

  
  

  )التربة والمناخ(المتطلبات الطبیعیة لشجرة الزیتون . 2

. المزروعات تتواجد في حوض البحر األبیض المتوسط من 98%شجرة الزیتون متوسطیة بامتیاز بما أّن 
ففي البالد التونسیة مثال، تنمو أشجار . مم في السنة 450تنمو األشجار تلقائیا تحت هطول مطري یتجاوز 

حتى جبال وسالت والسرجة ) رجبال إشكل وخمی(تلقائیا في غابات الشمال التونسي ) الزبوز(الزیتون البري 
  .مم 350وال یمكن تواجدها بالوسط والجنوب أین تتدنى األمطار تحت سقف ) شمال والیة القیروان(جنوبا 

تعتمد الزراعة المطریة على كمیات األمطار التي تختلف باختالف جهات البالد من الشمال إلى الجنوب 
المساقي في جهة الساحل، (حراثة وتجمیع میاه السیالن وتحظى في غالب المناطق بعنایة فائقة من حیث ال

توزیع ضیعات الزیتون بمختلف معتمدیات البالد  :1بیان 
) الیمین(وتوزیع الضیعات الحساسة للتیبس سنوات الجفاف 

 )الیسار(
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وغالبا ما ). الطوابي بجهة صفاقس وفرش میاه السیالن بالقیروان وسیدي بوزید والجسور بأقصى الجنوب
یكون اإلنتاج متذبذبا وخاضعا على حّد سواء لكمیات األمطار للسنة الماضیة من حیث مفعولها على أهمیة 

  ).2بیان (والسنة الحالیة من حیث نمو الثمار وامتالءها زیتا  اإلزهار وعقد الثمار

  
  

  
  

  
  

  

نتاج الزیت خالل نفس الفترة : 2بیان   ).2016 –1974(كمیات األمطار المسجلة بجهة صفاقس وإ

  

ذ األراضي الرصیصة والسطحیة  أما فیما یخص التربة فتجدر اإلشارة إلى أّن شجرة الزیتون ال تحبّ
با اختناق الجذور فینجر عنه موت األشجاروخصوصا تلك التي  في مناطق  .ال ینفذ فیها الماء بسهولة مسبّ

من  40%سنة، یمكن لألراضي التي تحوي إلى حّد /مم 450الشمال التونسي أین تتجاوز كمیات األمطار 
ا في مناطق الوسط والجنوب فإّن النمو واإلثمار األ مثل یكونان في الطین والغرین أن تالءم زراعة الزیتون أمّ

  ).3بیان (األراضي الرملیة العمیقة 

  

  

  

  

  

  
    

فطعتان ). الجبسیة أو الرملیة-الطینیة(على نوعیتین من التربة  نالزیتو اإلنتاج العشري ألشجار: 3یان ب
  .شجرة للهكتار بجهة صفاقس 17بكثافة  1917و  1914من الزیتون زرعتا بین سنتي 
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أمتار واألخرى  3على نوعیتین من التربة أحداهما رملیة یتجاوز عمقها  نالزیتو اإلنتاج العشري ألشجار 
. سنتمترا وتتواجد تحت مناخ جاف 75ال یتعدى عمقها ) %18(جبسیة ) %20(غرینیة ) %30(طینیة 

  .هكتارا 50تمسح كل قطعة مساحة تتعدى . 1917و 1914زرعت األشجار بین 

ن لنا االرتباط الوثیق بین نوعیة التربة وأهمیة اإلثمار لدى شجرة الزیتون والذي  من خالل هذا البیان، یتبیّ
بین رطوبة التربة ونمو األغصان الزهریة من ناحیة ومن نمو هذه  یستمد نشأته من العالقة الوطیدة

  . األغصان وكمیة األزهار التي تحملها من ناحیة أخرى

إلى أّن نمو األشجار ودخولها طور اإلنتاج خصوصا في المناطق الجافة وشبه الجافة  كما تجدر اإلشارة
، إذ أّن اإلنتاج العشري لألشجار في الهكتار الذي تم )3البیان (على عالقة وطیدة بنوعیة التربة وعمقها 

قة والذي فوق التربة الرملیة العمی) 2016/17 - 1939/40(تسجیله خالل فترة تزید عن الستین عاما 
مرات إنتاج األشجار المزروعة فوق التربة  5كیلوغراما للشجرة الواحدة یبلغ  61.6یساوي معدله السنوي 

/ شجرة / كغ  13.9(متر  1الطینیة وخصوصا تلك التي تحتوي على الجبس والتي ال یصل عمقها إلى 
  ). سنة

  

  عالقة اإلنتاج بسّن األشجار. 3

كهولة فشیخوخة وتمرّ الزیتونة بمختلف هذه المراحل -شباب- خلوقات هي طفولةإّن القاعدة األزلیة لكل الم
سنة أین تدرك  65- 50العمریة فیكون بذلك حجمها وكمیة الثمار التي تحملها في نسق تصاعدي حتى سن 

نتاجها من الثمار  ص بعد ذلك نموها وإ حتى تدرك مرحلة الهرم في ) 4بیان (الشجرة مرحلة الشیخوخة فیتقّل
ز شجرة  .سنة حسب نوعیة التربة و أشغال الصیانة التي یوفرها الفالح في مرحلة الهرم 90و 80ن س تتمیّ

الزیتون بنمو ضعیف خالل هذه المرحلة العمریة فینخفض اإلنتاج ویتدنى إلى مستویات ال تتجاوز ربع أو 
ضة للتیبس وأقل مقاومة ثلث ما كان علیه خالل مرحلة الكهولة، إضافة إلى ذلك تصبح الشجرة أكثر عر 

  .للجفاف
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تخص هذه المعطیات ضیعة . تطور اإلنتاج الخماسي لشجرة الزیتون حسب تقدمها في السن :4بیان 
هكتار من األراضي الرملیة  600شجرة للهكتار على مساحة تفوق  17زیتون تحت المناخ الجاف بكثافة 

  العمیقة

  

   اإلنتاج وتقنیات الصیانة .4

ة إنتاجها من الثمار مرتبطان بنوعیة  إّن البحوث المنجزة في كّل مناطق البالد تثبت أن نمو األشجار وأهمیّ
ففي مناطق الشمال التونسي أین تتجاوز كمیات األمطار الحد . الصیانة التي تحصل علیها غابات الزیتون

ین اإلنتاج بمزید العنایة بعملیات ، أمكن لنا تحس)مم 450أكثر من (األدنى الذي تتطلبه هذه الزراعة 
 4400كغ إلى  3000، إذ ارتفع اإلنتاج في الهكتار من % 30الحرث والتقلیم والتسمید بنسب جاوزت 

بالمقارنة مع ) روث األبقار(هك من السماد العضوي /طن 10وذلك من خالل تغییر معدات الحرث ونثر 
، في حین ال یتجاوز )Cover-crop(حاریث األقراص حراثات سنویة بم 4القطعة الشاهد التي تنجز بها 
 .طن من الثمار 1المعدل السنوي للمنطقة بأكملھا 

    

إلى  هك/كغ 612وذلك من  %42أما في مناطق الوسط والجنوب، فقد ارتفع اإلنتاج بنسب جاوزت 
هك من خالل تغییر معدات الحرث فقط بإعادة تأهیل المحراث المجهز بمقلب أو النبوت وكذلك /كغ 1014

 petite charrue à versoir, cultivateur canadien équipé de)المحشة التقلیدیة 
pointes et de lames m’hacha)   

  

الزهریة وذلك جراء تواجد مخزون مائي أكبر  وفي كلتا الدراستین تحسن اإلنتاج نتیجة لنمو أفضل لألغصان
في طبقات التربة بما أن الحزمة التقنیة المتبعة قلصت من سیالن میاه األمطار وسهلت عملیة نفاذ الماء 

ثمار أفضل   .داخل المقطع الزراعي فمّكنت بذلك األشجار من نموّ وإ
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عادة الزراعة. 5   إعادة هیكلة غابات الزیتون بواسطة القلع وإ

الساحل، صفاقس، الجنوب (نظرا لتقدم السن بالعدید من المزروعات خصوصا في المناطق التقلیدیة لإلنتاج 
عادة زراعة ما صلح منها على ) الشرقي توّجب التفكیر جّدیا في تعویض الغابات الهرمة وذلك بقلعها وإ

  : أسس علمیة وعملیة حدیثة ویكون ذلك كاآلتي
  

  

    ئمةاختیار التربة المال . 1.5

ة اختیار التربة المالئمة لزراعة الزیتون المطریة 2من خالل ما تم عرضه في الفقرة  ن لنا أهمیّ ، تبیّ
وخصوصا في المناطق الجافّة وشبه الجافّة التي تنزل فیها معدالت األمطار إلى دون ما تتطلبه زراعة 

ال تتالءم مع زراعة الزیتون المطریة في هذه المناطق یكون لزوما تجنب األراضي الهامشیة التي . الزیتون
التي ال تسمح ) أو كالهما(وتتمیز هذه األراضي دائما بقلة عمقها مع تركیبتها الطینیة أو الغرینیة الرصیصة 

ة التي تنتشر بكثرة في مناطق الوسط والجنوب د للجذور وكذلك یتوجب استثناء األراضي الجبسیّ لذا . بنمو جیّ
مثل لألراضي المزمع زراعتها زیتونا، یستحسن اعتماد ما جاءت به الخارطة حرصا على االختیار األ

ة من جهة، وكذلك القیام بالتحالیل الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة حتى یتم تجنب األراضي غیر المالئمة  فالحیّ ال
الطویلة لیكتشف لزراعة الزیتون إذ ال یعقل أن یصرف الفالح أمواال طائلة إلنجاز الغراسة ویترقب السنین 

  .   بعد ذلك مرارة اإلخفاق ال لشيء إال الن التربة غیر مالئمة لزراعة الزیتون

      

  اختیار األصناف حسب الجهات. 2.5

ة المحیطة بها تتمیز شجرة الزیتون في المناخین الجاف . وشبه الجاف بتأقلمها الملحوظ مع الظروف الطبیعیّ
على مرّ العصور تمّ االنتقاء الطبیعي والتلقائي للعدید من األصناف الممیّزة، سواء لمقاومتها الظروف 

ة الّصعبة أو لنموها و إنتاجها المرتفع أو لنوعیة زیتها و كذلك لتحملها الحرارة المرتفعة والر  ي بالمیاه المناخیّ
غیر أن غالبیة هذه األصناف ال تحظى باإلكثار ویمكن مالحظة ذلك في المنابت المختصة التي . المالحة

ال توفر إال عددا محدودا من األصناف یقتصر غالبا على صنفي الّشتوي والّشماللي لإلنتاج الزیتي، في 
العمل على إكثارها باألعداد المطلوبة یتم إلى حد اآلن  محین أنه تتواجد ببالدنا أصناف جیدة كثیرة ل

  ...).شمشالي قفصة، وسالتي، شماللي جربة، زرازي جامري، جربوعي، سیالي،(

أثبتت البحوث والتجارب المنجزة أن الشتالت المتأتیة من العقل الخضریة یمكن استعمالها بنجاح تحت 
ها ) souchetالكوب ( ةممختلف الظروف المناخیة وهي تتمیز على الشتالت المتأتیة من القر  بسرعة نموّ

إضافة إلى ذلك . ودخولها المبكر طور اإلنتاج وكذلك سهولة تكوین الشجرة خالل المراحل األولى من عمرها
ة) الصنف(أن هذه المشاتل تخضع  للمراقبة خصوصا التطابق الجیني    .والحالة الصحیّ
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  اختیار الكثافة. 3.5

ها التربة والمناخ والحزمة الفنیة المتبعة الستغالل الضیعةترتبط الكثافة بالعدید من المعطیا . ت ومن أهمّ
فع من عدد  ة وذلك بالرّ ة العنصر االقتصادي لزراعة الزیتون یتوجب مراجعة الكثافات التقلیدیّ نظرا ألهمیّ

ا أفضل بالهكتار ومجابهة مصاریف اإلنتاج التي أصبحت تمثل عبئ ةاألشجار بالهكتار حتى نضمن مردودی
  .كبیرا یثقل كاهل الفالح خصوصا خالل سنوات الجفاف التي ینعدم فیها اإلنتاج

ة التي ركزها معهد الزیتونة بجهات الوسط  جمال، (بالرجوع إلى النتائج المسجلة بمختلف القطع التجریبیّ
ین لنا العدید من المالحظات التي) ، منـزل شاكر والطاوس2و 1الشعال (والجنوب ) السواسي نوردها في  یتبّ
  :ما یلي

  سرعة دخول األشجار طور اإلنتاج، إذ غالبا ما یبدأ اإلثمار منذ السنة الثانیة للغراسة لیصبح هاما نسبیا
  خالل السنة الخامسة، 

  سنة بضیعة الناعورة،  25(سنة  20ارتفاع اإلنتاجیة بالهكتار حسب ارتفاع الكثافة حتى سن یتجاوز
  ،1981نة التي تمّ إحداثها س) 1الشعال

  ر اإلنتاج على مستوى الشجرة بالكثافة حتى سن یناهز ن انعدام المنافسة الشدیدة  20عدم تأّث سنة، مما یبیّ
  بین األشجار حتّى هذه السّن،   

 ر ذلك على حجم الشجرة أو ثمارها  إمكانیة مضاعفة الكثافة بمختلف الجهات دون أن یؤّث ها وإ ة نموّ أهمیّ
ةفي األراضي المالئمة لز    .راعة الزیتون، أین تحظى بالعنایة الضروریّ

  

ه تجدر اإلشارة إلى ضرورة مراجعة بعض المفاهیم القدیمة إلنجاح هذا النّمط من الزراعة وذلك عبر  غیر أنّ
تطبیق الحزم الفنیة المالئمة للجهة من حرث وتقلیم وتسمید وكذلك مراجعة العمر االفتراضي للضیعة 

    ...).  لوز، مشمش، خوخ، قوارص(بالتقلیص على غرار بقیة بساتین الفاكهة 
  

ة الالزمة. 4.5   الحزمة الفنیّ

ة  حتى تتوفر للمغروسات الجدیدة مستلزمات النجاح وتحقیق األهداف المنشودة، یجب اعتماد الخرائط الفالحیّ
الجهویة الختیار األراضي المؤهلة لزراعة الزیتون ثم دراسة خصوبة التربة ومؤهالتها الفیزیائیة والكیمیائیة 

ر . لفالحة مستدیمة) عضوي وكیمیائي(حتى تنجز األشغال الضروریة من حرث وتسمید  ل في تطوّ إن المتأمّ
را  خصوبة التربة على مرّ السنین یالحظ تراجعها الكبیر مما انعكس سلبا على حالة التربة فأصبحت أكثر تأّث

إضافة إلى ذلك فان تدهور المادة . باالنجراف وال یمكنها تلبیة الحاجیات الضروریة للنبتة من الغذاء
نتج عنه انخفاض أو حتى تالشي األحیاء  texture du sol)(كیة للتربة العضویة والتركیبة المیكانی

صابتها بالعقم    .   المجهریة للتربة مما یهدد بانعدام الحیاة فیها وإ
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یتم اختیار الكثافات في مختلف المناطق حسب كمیات األمطار السنویة، ومن خالل النتائج المتحصل   
شجرة                     34هك في مناطق الوسط والساحل ومن /شجرة 70و  51 علیها یمكن اعتماد كثافات تتراوح بین

أما في مناطق الشمال فتكون الكثافة األمثل بین . هك في مناطق صفاقس والجنوب الشرقي/شجرة 51إلى 
  .هك/شجرة 120و 100

  
  .مختلف القطع التجریبیة لمراجعة كثافة الغراسات، مساحتها وسنة تركیزها :1جدول 

  1عالالشّ 
 )سنة 25(

  2عال الشّ 
 )سنة 20(

ال   جمّ
 )سنة 18(

  المةالّس 
 )سنة 16(

  واسيالّس 
 )سنة 13(

 الكثافة

 سنة الزراعة 1993 1990 1988 1986 1981
هك 3.3 هك 16.4  هك 3.5  هك 15.8  هك 21   المساحة 
هك/شجرة 156 = 8*8   *****    

هك/شجرة 100 = 10*10 ***** ***** ***** *****    

هك/شجرة 70 = 12*12 ***** ***** ***** ***** *****  

هك/شجرة 51 = 14*14 ***** ***** ***** ***** *****  

هك/شجرة 39 = 16*16 *****    *****  

هك/شجرة 34 = 17*17  *****  *****   

هك/شجرة 31 = 18*18 *****    *****  

هك/شجرة 17 = 24*24 ***** *****  *****   
    

ة ) 2006موسم (أظهرت النتائج المتحصل علیها حتى عمر یناهز العشرین سنة  في مختلف القطع التجریبیّ
أن نمو األشجار ) 1جدول(التي تم تركیزها خالل فترة الثمانینات و بدایة التسعینات من القرن الماضي 

إلنتاج بعد سنتین أو ثالثة من طبیعي طیلة هذه الفترة وأن األشجار المتأتیة من العقل الخضریة تدخل طور ا
 3.3مثال تراوح إنتاج الشجرة الواحدة خالل عامها الثالث بین ) والیة المنستیر(ففي ضیعة جمال . زراعتها

  . هك حسب الكثافة/كغ 1255و 170كغ مما جعل اإلنتاج الجملي للهكتار یتراوح بین  8كغ و

امنة عشر، بلغ هذا المعدل السنوي  أي ) هك/شجرة 156(هك للكثافة المرتفعة /كغ 1314خالل السنة الّث
شجرة أي ما  51هك للكثافة التقلیدیة المتبعة في المنطقة وهي/كغ 490للشجرة، في حین أنه كان  8.4

إلّن كان التحلیل اإلحصائي لهذه النتائج ال یظهر فوارق في مستوى الشجرة . كغ للشجرة الواحدة 9.6یعادل 
  . مقارنة مع الشاهد %190ي مستوى الهكتار الواحد اذ جاوزت نسبة الزیادة فإنه یظهر فوارق هامة ف
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 230و) 2الشعال(سنة في ضیعة الجدید /مم  187أما تحت مناخ جاف أین تتراوح كمیات األمطار یبن 
كغ للكثافة  487و كغ 456فإن اإلنتاج السنوي للهكتار بلغ تباعا ) منـزل شاكر(سنة بضیعة السالمة /مم

سنة  20هك في سن /شجرة 100كغ لكثافة  1676كغ و 1165ویرتفع لیصبح ) هك/شجرة 17(األدنى 
عند  %244و %155سنة بالسالمة ویبلغ ازدیاد حجم اإلنتاج في الضیعتین تباعا  16بضیعة الجدید و

  .هك/ جرة ش 17مقارنة الكثافة األعلى بتلك التقلیدیة المتبعة في الجهة والتي تبلغ 

مم،  187مطري یقدر ب  لتحت هط) 2016الى غایة موسم ( 2عند بلوغ األشجار سن الثالثین بالشعال 
في القطعة ذات كثافة ) 2016 – 1989الفترة (سنة / كغ  40أدرك معدل االنتاج السنوي للشجرة الواحدة 

و هو أعلى بقلیل من المعدل  )5البیان(سنة / كغ للهكتار الواحد  670هك، أي بإنتاج یصل / شجرة  17
 100(في حین استقر انتاج الشجرة في الكثافة المرتفعة ) سنة/ هك / كغ  575(السنوي للجهة بأكملها 

منذ الغراسة أمكن للفالح . سنة/ هك/كغ  1130شجرة أي ما یعادل / كغ  11.3في مستوى ) هك/ شجرة 
هك في / كغ  22590لكثافة التقلیدیة و هك عند ا/ كغ  12960الحصول على انتاج جمعي یقدر ب 

  ).هك/ شجرة  100(القطعة ذات الكثافة األعلى 

فان االنتاج السنوي للهكتار ) سنة/ مم  230(أما في ضیعة السالمة التي تحصل على معدل أمطار أعلى 
    ).5البیان (شجرة  100سنة عند كثافة / كغ  2000شجرة و  17سنة بكثافة / كغ  780الواحد بلغ 

  

  
  

للقطعتین  2017-2016معدل النتاج السنوي منذ بدایة االثمار حتى موفى الموسم الفالحي :  5البیان 
على مساحة  1990سنة (و السالمة ) هكتار 16.4على  1986زرعت سنة ( 2التجریبیتین الشعال

  ).هكتار 15.8
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لمختلف مناطق البالد خالل الفترة الممتدة إن تفحص هذه النتائج ومقارنتها باإلنتاج السنوي بالهكتار الواحد 
كغ بجهة صفاقس، یتبین لنا  575كغ بالوسط و الساحل و 537سنة األخیرة والتي تقدر بـ 15طوال ال

  .التحسن االیجابي لإلنتاج عند مراجعة كثافة الغراسات التقلیدیة

على ارشاد الفالحین الستعمال بالنظر لهذه النتائج الباهرة حرص معهد الزیتونة منذ أواخر التسعینات  
شجرة في الهكتار  51و  34ما بین  : الكثافات التالیة في الزراعة المطریة حسب المناطق و نوعیة التربة 

  . شجرة في الهكتار بالوسط و الساحل 70و  51بالجنوب و ما بین 
  

سنة ثم یصبح أفضل  15 هذا و تجدر االشارة الى أّن حجم األشجار على المستوى الفردي متقارب حتى سن
 30.4مثال، أصبح حجم الشجرة الواحدة  2سنة بضیعة الشعال  20في سن . في القطع ذات الكثافة األقل

هك أي بنسبة تقل عن الثلث /شجرة 17في كثافة  3م 110.3هك في حین كان /شجرة 100عند كثافة   3م
 17(هكتار بالنسبة للكثافة الضعیفة في ال 3م 1700بازدیاد الكثافة مما یجعل مجموع حجم األشجار 

  . لذلك كان االنتاج أعلى) هك/شجرة 100(للكثافة األعلى  3م 3040و) هك/شجرة
  

   ترشید عملیة صیانة غابة الزیتون. 6

دین، ینصح القیام باألشغال الضروریة لصیانة مستغالت الزیتون للحصول ثمار جیّ ل هذه . على نمو وإ تتمّث
  .األشغال في الحراثة والتسمید والجني والتقلیم

  

  الحراثة. 1.6
نتاج وفیر من الثمار في الزراعة المطریة  تعّد الحراثة الدعامة الرئیسیة للحصول على نموّ متناسق وإ

ناخین الجاف وشبه الجاف أین تنحسر كمیات األمطار وتنـزل تحت المعّدالت التي تسمح وخصوصا تحت الم
  .سنة/ملیمتر 450بالنمو التلقائي لشجرة الزیتون والتي تقّدر بـ 

  
تمّكن الحراثة التربة من التهوئة الجیدة فتتحّسن بذلك 
ظروف حیاة الكائنات الحیة من بكتیریا وفطر ودیدان 
وهي التي تساهم في تفكیك المواد العضویة الخام إلى 
دبال وأحماض عضویة ومواد معدنیة سهلة االمتصاص 

كما تمّكن الحراثة میاه . واالستعمال من قبل الجذور
. نفاذ إلى باطن التربة والحّد من السیالناألمطار من ال

إضافة إلى ذلك، تتحّكم الحراثة في نموّ األعشاب 
الطفیلیة خالل مختلف المواسم فتحّد من منافستها 
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ة ، كما تمّكن من طمر هذه األعشاب لتصبح سمادا أخضرا یساهم في  لألشجار على الماء واألمالح المعدنیّ
ثمارهاثراء التربة من المعادن الضرور    .یة لنمو األشجار وإ

  
تتمّ الحراثة حسب الفصول باستعمال المعّدات اآلتیة، 

حراثات  6و 4على أن یكون عددها متراوحا بین 
ة التربة  سنویة وذلك حسب كمیة الهطل المطري ونوعیّ

  .وكثافة األشجار
  

ز *  ّ حراثة في الخریف باستعمال الشیزل الخفیف المجه
 cultivateur(ف بسكك على شكل ذیل الخطا

canadien équipé des socs en 
queue d’hirondelle.(  

مباشرة بعد أولى أمطار ) Ratissage( تسبق هذه الحراثة عملیة بسط األرض تحت أشجار الزیتون
ل عملیة التقاط الثمار المتساقطة طبیعیا قبل الجني والتي اصطلح على تسمیتها زیتون  الخریف، ّ لكي تسه

  .النشیرة
  
سنتمترا ویستحسن أن یكون اتجاهها متعامدا مع  12و 8صح أن یكون عمق هذه الحراثة متراوحا بین ین

  .المنحدر إن وجد حتى تحّد من سیالن المیاه
  

حراثة في الشتاء باستعمال المحراث الخفیف * 
ز بسكك ومقالب ّ  Petite charrue àالمجه

socs et versoires) ( على عمق یتراوح بین
یوصى بإنجاز هذه العملیة في : نتمتراس 25و 15

الشتاء عند السبات الشتوي لألشجار خالل السنوات 
الممطرة سواء كان ذلك في وسط البالد أو شمالها أو 
جنوبها، لما لهذه العملیة من تأثیر على الجذور 

نوات الجافة الشعریة الماصة للماء المتواجدة قریبا من سطح األرض، حیث أّن قطع هذه الجذور خالل الس
  .یرهق الشجرة إذ ال یتمّ تعویضها بسرعة
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یمكن االستعاضة على هذه األداة باستعمال الشیزل 
ى عند الفالح وحسب  ز بأسنان تسمّ ّ الخفیف المجه

 Cultivateur "نبابت أو ذكایر"الجهات 
canadien équipé de socs en 

pointes "والذي یشّق التربة دون أن یقّلبها على نفس 
 .العمق وخصوصا في األراضي الحجریة أو الكلسیة

حراثة في الربیع لطمر األعشاب الطفیلیة قبل أن تبلغ * 
ز بسكك  ّ مرحلة نضج الحبوب حتى تساهم في تخصیب التربة كسماد أخضر، بواسطة الشیزل الخفیف المجه

  .على شكل ذیل الخطاف

ز *  ّ  Cultivateur" بسكك على شكل شفراتحراثة أو اثنتان في الصیف بالشیزل الخفیف المجه
canadien équipé de socs en lames"  في األراضي الرملیة الخفیفة أو ذیل الخطاف في

  .األراضي األخرى

ه تمكن االستعاضة عن الشیزل الخفیف بأداة الكوفر كروب في الشمال ) Cover –crop( على أنّ
 .ال یمكن قلبهاخصوصا في الحقول التي تتكاثر فیها األعشاب التي 

  

  التسمید. 2.6
تتمّ هذه العملیة سنویا خالل فترتي الخریف قبل نضج الثمار وفي الربیع قبل اإلزهار وذلك بتقدیم األسمدة 

ة تحّدد الكمیات المقدمة حسب التحلیل المخبري للتربة واألوراق وكذلك حسب . المعدنیة وخصوصا اآلزوتیّ
  .درجة النمو ووفرة األثمار

  

سواء كان ذلك على شكل مستسمد أو طبیعیا لما ) مخلفات الحیوان والضیعة(تقدیم السماد العضوي ینصح ب
  ).نفاذیة وخزن المیاه(له من أثر ایجابي على خصوبة التربة وخصائصها الفیزیائیة 

 
  التقلیم. 3.6

تعتبر عملیة تقلیم أشجار الزیتون من الركائز األساسیة 
جرة، إذ تتحّكم في النموّ واإلزهار لتنظیم الدورة الحیاتیة للش

ر ایجابیا على تواتر اإلنتاج ووفرته من  ا یؤّث واإلثمار ممّ
  .سنة إلى أخرى
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ات التقلیم حسب سّن الشجرة من ناحیة وحسب كمیة اإلنتاج السابق من ناحیة أخرى، كما یراعي  تندرج عملیّ
ة الصنف وكثافة الغراسة   .في هذه العملیّ

  :المراحل العمریة للضیعة یمكن تحدید التدّخالت كاآلتيحسب مختلف 
  

تكون األشجار في هذه المرحلة : سنة 25-20أشجار فتیة بلغت مرحلة ما بعد التكوین ویصل عمرها إلى * 
ز بكثرة األغصان اللینة القادرة على حمل الثمار، لذا توّجب التدّخل بعد الجني . العمریة قلیلة المعاومة وتتمیّ

بتشذیب ) تتساقط الثمار تلقائیا منذ بدایة الموسم فوق هذه الفئة العمریة من األشجار(ر للثمار المبك
ة مع ترك المجال للشجرة بأن تنمو تلقائیا لتأخذ شكلها النهائي الذي غالبا ما یكون في شكل  األغصان المسنّ

  ).gobelet(دائري 

  

  

  

  

  
ة . سنة 65سنة و 25یتراوح غالبا عمر هذه األشجار بین : أشجار كهلة في أوج اإلنتاج*  إلنجاز عملیّ

تثمر شجرة الزیتون على نموات الربیع والخریف "التقلیم على الوجه المطلوب، یتوّجب معرفة القواعد التالیة 
  . شهرا 12أشهر و 8الفائتین أي تلك التي تبلغ من العمر بین 

دا فوق األغصان " تثمر على األغصان التي جاوزت هذا السّن وهي ال  إضافة إلى ذلك یكون اإلثمار جیّ
وقلیال فوق األغصان الداخلیة التي ال تصلها ) الجذع واألغصان الرئیسیة(القریبة من مصدر الماء والغذاء 

دة وتلك البعیدة عن الجذع   .أشّعة الشمس بصفة جیّ
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قلیم جیدة، یجب تجدید النموات الثمریة وتشذیب األغصان البعیدة عن الجذع واألغصان حتى تكون عملیة الت
ة، كما یجب خلق توازن بین الحطب الحامل للنموات وهذه األخیرة من جهة وبین الجهاز الورقي  الرئیسیّ

ه یوصى بإزالة الكثیر من األغصان بعد كّل إنتاج وافر والتد ّخل بلطف والجذور من ناحیة أخرى على أنّ
لتهوئة الشجرة وتسهیل اختراق الهواء وأشّعة الشمس للجهاز الورقي في صورة غیاب ) إزالة النموات الداخلیة(

  .اإلنتاج
  

ة أدركت مرحلة الشیخوخة*  تمتاز هذه األشجار عادة بتوازن ضعیف بین الجهاز الخشبي : أشجار مسنّ
ا یجعلها قلیلة النموات الخضریة فیتدنّى بذلك إنتاجها وتكثر وتیرة " المیت" وكثیرة الحطب والجهاز الورقي ممّ

  .معاومتها
ة التقلیم فوق هذا النوع من األشجار حاّدة نسبیا بإزالة أكثر عدد من المكونات الخشبیة   .ینصح أن تكون عملیّ

  
  
  
  
  
  
  

أخیرا، ینصح أن تراعى خصوصیات الصنف عند التقلیم فال یمكن أن نتعامل مع صنفي الشتوي والشماللي 
ة  ل بأغصان ثمریة متجهة إلى أعلى في حین تكون هذه األغصان ذكریّ مثال بنفس الطریقة إذ یمتاز األوّ

ها تعّدل التوازن الخضري كما وجب التذكیر أّن عملیة التقلیم زیادة . قلیلة اإلثمار عند صنف الشماللي على أنّ
  . والثمري لشجرة الزیتون فهي تطیل فترة استغالل الضیعة

   
   قطاع الزیتون المروي في تونس. 7

تبلغ المساحات المخصصة للزیتون ) 2015اإلدارة العامة لإلنتاج النباتي، (المتوفرة  تحسب اإلحصائیا
شجرة أي بمتوسط  ملیون أصل 8هكتار نصفها زیتون مائدة والباقي زیتون زیت تعد حوالي  ألف 85المروي 

هك وهو ما یثیر العدید من التساؤالت حول جدوى استغالل المیاه المتوفرة على /شجرة 105كثافة یساوي 
ن بكثافة تقلیدیة زیتو (یفسر هذا الرقم الضعیف نسبیا باالستغالل المزدوج لألرض . مستوى المستغلة الفالحیة

في حین أنه یفترض أن تكون . ووالیات سیدي بوزید والقیروان وزغوان خیر مثال على ذلك) خضروات+ 
شجرة في الهكتار حتى یتم استغالل الماء المتوفر االستغالل  300و 200الكثافة حسب المناطق بین 

سلبا على إنتاجیة الهكتار التي ال  ینعكس هذا الضعف في مستوى الكثافة. األجدى وتكون المردودیة أفضل
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                     سنة وهي متدنیة مقارنة ببقیة الدول المنتجة التي تحصل على إنتاج یتراوح بین/كغ 2500تتعدى 
  . سنة/هك/طن 7و 5

  

هكتار من مزروعات الزیتون  3500والسنوات الموالیة، أضیف إلى هذه المساحة ما یناهز  1999منذ سنة 
تعتمد أساسا على أصناف دخیلة ال یعرف إلى حد اآلن مدى ) هك فما فوق/شجرة 1250(ة الكثافة عالی

 .تأقلمها مع المحیط الطبیعي خصوصا تحت المناخین الشبه الجاف و الجاف 

هكتار زیتون مروي أي  110.000نأمل أن تبلغ المساحات المرویة حتى نهایة المخطط التنموي الحالي 
وهو ما یجعلنا أمام تحدي كبیر نظرا لشح ) هكتار سنویا 5000(هكتار زیتون زیت  25.000بزیادة تناهز 

كما یؤمل أن . الموارد المائیة المتاحة وهو ما جعل العدید من الفالحین اللجوء إلى استعمال المیاه المالحة
  . سنة/ هك / طن  5تزداد إنتاجیة الهكتار الواحد بنسبة الضعف لتصل 

 

  الخاتمة. 8

تعتبر شجرة الزیتون من األصناف المثمرة األكثر تالءما مع المناخین الجاف وشبه الجاف بما أنها تنمو 
حتى . مم في السنة 100وتنتج في أقصى مناطق الجنوب التونسي حیث تنزل معدالت األمطار تحت سقف 
ومن أهم هذه . الحیویة ااتهتلبي حاجیاتها من الماء، طورت هذه الشجرة طرقا عدیدة تمكنها من توفیر مستلزم

ق  الطرق التمتع بجذور قویة وعمیقة تمكنها من البحث بعیدا عن الرطوبة في التربة وكذلك الحد من التعرّ
ضاعة الماء بغلق المسام  اشتداد الحرارة  دفي الصباح الباكر عن) الموجودة فقط في الوجه السفلي للورقة(وإ

جزت سواء في تونس أو خارجها أن شجرة الزیتون، ككل الكائنات أثبت الدراسات التي أن. في فصل الصیف
عند سن الهرم تتراكم . الهرم - الشیخوخة  -الكهولة  - الحیة، تمر بأربعة مراحل عمریة ممیزة وهي الصبا 

فیتناقص نموها الخضري ویتدنى بذلك ) یسمى عادة بالحطب المیت(على الشجرة كمیات كبیرة من الحطب 
 . عالوة على ذلك تصبح أكثر تعرضا للتیبس في سنوات الجفاف. حدة معاومتها إنتاجها وتزید
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  حمایة غراسات الزیتون من اآلفات وتأثیرها على جودة الزیتحمایة غراسات الزیتون من اآلفات وتأثیرها على جودة الزیت
  محي الدین القسنطینيمحي الدین القسنطیني

  

ة متكاملة تتعایش فیها مخلوقات تجد فیها المأوى والغذاء ومن ضمن هذه  تمثل غراسات الزیتون منظومة بیئیّ
ة أو متطفلة أو مفترسة ا ضارّ   .الكائنات تمثل الحشرات القسط األوفر تواجدا على هذه الغراسة فهي إمّ

ة فإّن البحوث  ة األضرار التي تخلفها الحشرات على الشجرة واإلنتاج من انعكاسات اقتصادیّ ونظرا ألهمیّ
ة سهلة تمكن من التكهن تركزت أساسا على دراسة الحشرات في وسطها البیئي مع ایجاد وسائل مراقب

ة الزیت وأخیرا إیجاد سبل مكافحة  باألضرار إضافة إلى تحدید اإلصابات وأنواعها خاصة على اإلنتاج ونوعیّ
ة  .تتالئم مع البیئة والمحیط لضمان سالمة المستهلك واحترام الفالحة البیولوجیّ

 

األعضاء واألجزاء ومن أهم اآلفات تتعرض غراسات الزیتون لإلصابة بعدید اآلفات التي تصیب مختلف 
  :التي تؤثر في اإلنتاج وجودة الزیت نذكر منها

  

  عثة الزیتون   .1

لعثة الزیتون ثالث أجیال متعاقبة في السنة كل جیل ینمو على  
  .عضو مختلف

الجیل األول زهري یبدأ بوضع البیض على كأس البرعم  .أ
إلى بلوغ طور الشرنقة بعد فقسها تمر الیرقة بخمس مراحل . الزهریة

ة التي تأخذ لونا یمیل  وتتمثل األضرار في اتالف البراعم الزهریّ
للحمرة ینتج عن ذبول البتالت التي تلتصق ببعضها البعض من 

  . جراء التفاف نسیج الیرقات علیها
  

األنثى عند خروج الكهول مع بدایة شهر ماي ینطلق الجیل الثمري الذي یتزامن مع عقد الثمار تضع . ب
  .عند اإلصابات البلیغة اكون متجمعیض عادة منفرد وقد یكون البیبیضها على كؤوس الثمار و 

بعد فقصها تقضم الیرقة الكأس لتمرّ إلى داخل الثمرة لتستقر داخل النواة حیث تأكل اللب وتبقى هناك  مباشرة
  ).مع موفى شهر سبتمبر(طیلة فصل الصیف إلى حین بلوغ الطور الخامس عندها تغادر الثمرة 
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قوط الثمار سقوط صیفي یتزامن مع س(تتمثل أهمّ األضرار في سقوط الثمار عند دخول وخروج الیرقات 
وقد تبلغ األضرار عشرات الكلغرامات في صورة عدم التدخل عالوة على ارتفاع ). الفیزیولوجي وسقوط خریفي

ر مخلفات الیرقات داخل الثمار عند خزنها في المعاصر   .حموضة الزیت من جراء تخمّ
  

یرقات داخل األوراق كل تنمو ال. أخیرا یبدأ الجیل الورقي في فصل الخریف لیتواصل كامل فصل الشتاء .ج
ة ة اقتصادیّ   .طور في ورقة مختلفة األضرار الحاصلة خالل هذا الجیل ال تمثل أهمیّ

  

  : طرق الوقایة

القیام بتقلیم جید في الشتاء للقضاء على الجیل الورقي ثم التدخل الوقائي بأحد المبیدات البیولوجیة أو 
ة ضد الجیل الزهري عند بلوغ نسبة اإل ة %5إلى  4صابة حدود الكیمیائیّ   .من العناقید الزهریّ

  

  ذبابة الثمار .2

تضع األنثى بیضها في لب الثمرة وبعد الفقص تعیش 
الیرقة كامل مراحل نموها هناك فتخلف وراءها نفقا 

  .یساعد على تكاثر البكتیریا والفطریات

  :تتمثل األضرار في

سقوط مبكر للثمار المصابة في فصلي الصیف * 
  والخریف

مغ من وزن  200إلى  50معدل (نقص وزن الثمار * 
  )الثمرة

  %20نقص في إنتاج الزیت یبلغ حدود * 

  ارتفاع حموضة الزیت مع طول مدة خزن الزیتون* 
 

  :وللحد من تكاثر هذه اآلفة ینصح بـ

  برش جزء من الشجرة باستعمال مبید مع مادة جاذبة المقاومة الوقائیة ضد الحشرات الكاملة* 

ة في األشجار*    الصید المكثف بتعلیق مصائد غذائیّ

  استعمال مبید جهازي للقضاء على الیرقات داخل الثمار* 
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  حراثة األرض تحت األشجار لدفن یرقات الحشرة داخل التربة* 

  .تبكیر الجني واإلسراع بالعصر* 
 

  بسیال الزیتون .3

لهذه الحشرة أن تتكاثر على أشجار الزیتون الحاملة  یمكن
لإلنتاج في أواخر الربیع أو في فصل الخریف وذلك عند 

 )نموات فتیة -رطوبة  –حرارة (توفر الظروف المالئمة 
وتتسبب اإلفرازات القطنیة والعسلیة التي تخلفها الیرقات في 

   .انتشار فطر الفوماجین

  

    : تتمثل األضرار خاصة في

  تعطیل التركیب الضوئي وسقوط األوراق -

  سقوط مبكر للثمار -

  تعفن الثمار عند الخزن -

 ارتفاع حموضة الزیت -
 

طرق المقاومة ترتكز أساسا على إزالة الرضاع في فصل الصیف وتهوئة األشجار بما یسمح من تخفیض 
ة  یتم ) یرقات بالعنقود 2ثافة في حدود من العناقد مع ك %50ارتفاع نسبة اإلصابة فوق (الرطوبة الداخلیّ

 .اللجوء إلى المداوات ضد الیرقات باستعمال بعض المبیدات الحشریة
 

ة  .4   الحشرات القشریّ

ة التي تصیب  6توجد               أنواع من الحشرات القشریّ

  ).أوراق وأغصان وثمار(كافة أعضاء أشجار الزیتون 

                   في كل أطوارها وتتواجد خاصة هذه الحشرات ماصة

ة والمعرضة لكثرة استعمال  بالمناطق الرطبة الساحلیّ
  .المبیدات
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إلى  03تستطیع أشجار الزیتون تحمل هذه اآلفات إلى مستوى معیّن من اإلصابات ولكن في صورة تجاوز 
  :سلبا على اإلنتاج ومن ذلك  حشرات على الورقة أو الثمرة فإن األضرار تكون مباشرة وتؤثر 05

 انتشار مرض الفوماجین والذي یعطل التركیب الضوئي* 

  .ویتسبب في سقوط األوراق

  سقوط مبكر للثمار* 

  % 7نقص في وزن الثمار یبلغ حوالي * 

بالنسبة % 20نقص في معدل استخراج الزیت یفوق * 
  .لإلصابات الحادة

  .على جودة الزیت بارتفاع مؤشر األكسدة تأثیر* 
  

  : طرق الوقایة 

  قص األغصان المصابة *

  تقلیم جید وتهوئة األشجار *

  .دعم مفعول الحشرات النافعة *

  أكروسات الزیتون  .5

تتعایش هذه الكائنات المجهریة على أوراق الزیتون والبراعم 
  .الزهریة وكذلك الثمار

  

رطوبة مرتفعة وحرارة (وعند توفر الظروف المناخیة المالئمة 
ها تتمكن من تطویر أكثر من ) 35و 25تتراوح بین   10فإنّ

 :أجیال في السنة وتكون إصابتها مباشرة متمثلة في 

  سقوط األوراق* 

  تیبس األغصان* 

  سقوط مبكر للثمار* 

  تأخیر نضج الثمار* 

    نقص في وزن الثمار* 



      لتحسین انتاج وجودة الزیتون وزیت الزیتونالممارسات السلیمة 
 

27 
 

  )% 15(معدل استخراج الزیت نقص في * 

  ارتفاع حموضة الزیت مع طول مّدة الخزن* 

  .تخفیض كمیات المواد الفینولیة* 
  

وللحد من تكاثر هذه األكروسات ومن تأثیرها على غراسات الزیتون واإلنتاج ینصح بالتدخل بمداواتها وقائیا 
  .ت المسموح بهال أو بأحد المبیدا 100غ في   500باستعمال مادة البخارة بمعدل 
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  العوامل المؤثرة على إنتاج وجودة زیت الزیتونالعوامل المؤثرة على إنتاج وجودة زیت الزیتون
    مریم غرسالويمریم غرسالوي

  

            إنتاج وجودة المنتج من زیت الزیتون یبدأ تحدیده من اختیار موقع المستغلةأن  أظهرت نتائج البحوث
 عواملالكثیر من الحیث أن الكم والكیف من المنتج یقع تحت تأثیر . ویستمر لحین استهالكه) المزرعة أو(
 : تتداخل، نورد فیما یلي أهمهالتي ا

  والتربة المناخ -  

  نفالّص  -

  ...العنایة باألشجار من حیث حراثة األرض والتقلیم ومقاومة اآلفات - 

  )فترة الجني(درجة نضج الثمار  - 

  القطاف طرق ووسائل الجني أو - 

  )استخراج الزیت(التحویل  - 

   الخزن -

التي  البحوث نتائجإنتاج وجودة المنتج من زیت الزیتون، حسب ن فیما یلي تأثیر هذه العوامل على ونبیّ 
  .أجراها خبراء معهد الزیتونة

  

  :تأثیر المناخ والتربة. 1

  كمیة األمطار. 1.1

  )غرام(نقص كمیات األمطار على معدل وزن الثمار  تأثیر : 1جدول       

 سنة قلیلة األمطار سنة ممطرة الفترة

 0.70 0.93 العشرة أیام األولى من أكتوبر

 0.77 1.25 العشرة أیام الثانیة من نوفمبر

 0.84 1.28 العشرة أیام الثالثة من نوفمبر

  



      لتحسین انتاج وجودة الزیتون وزیت الزیتونالممارسات السلیمة 
 

29 
 

 )غرام(الثمار تأثیر نقص كمیات األمطار على تكوین الزیت في:  2جدول 

 سنة قلیلة األمطار سنة ممطرة الفترة

 0.134 0.160 العشرة أیام األولى من أكتوبر

 0.174 0.220 العشرة أیام الثانیة من نوفمبر

 0.210 0.250 العشرة أیام الثالثة من نوفمبر
  

معدل وزن  على أن نقص كمیات األمطار یؤثر سلبا على حد السواء 2و 1یبدو جلیا من نتائج الجدولین 
  .الزیت في الثمار نسبة الثمار وعلى

 

  التربة . 2.1

فاألراضي الطینیة أو التي تحتوي على . الزراعة دورا كبیرا في تحدید اإلنتاج بها التي تمت تربةال نوعیةتلعب 
نسبة مرتفعة من الطین تتأثر كثیرا بنقص كمیات األمطار، كما أنها تكون طبقات كتیمة ال تسمح بمرور 

ذا كان هذا األخیر غزیرا فكثیرا ما تذهب المیاه في األودیة من  جراء الماء بسهولة عند نزول المطر، وإ
أما في السنوات الممطرة وخاصة عندما تكون التساقطات متزنة فإن هذه األراضي یكون إنتاجها . السیالن

  . أوفر
  

  )غرام(وزن حبوب الزیتون حسب نوعیة األرض وكمیات األمطار  تطور: 3جدول 

 الفترة
 سنة قلیلة األمطار سنة ممطرة

 طینتربة بها  تربة رملیة تربة بها طین تربة رملیة

 0.51 0.57 0.71 0.64 العشرة أیام األولى من أكتوبر

 0.59 0.68 0.99 0.78 العشرة أیام الثانیة من نوفمبر

 0.72 0.79 1.19 0.97 العشرة أیام الثالثة من نوفمبر
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 العنایة باألشجار. 2

  مقاومة اآلفات   -

  ذبابة الزیتون* 

من   % 25إلى  5دل اأي ما یع ثمرة الزیتونمن ملیغرام  270و  50تستهلك یرقة ذبابة الزیتون ما بین 
باإلضافة إلى الخسائر التي تتسبب فیها هذه الحشرة على مستوى اإلنتاج فإنها أیضا تؤثر  .وزن حبة الزیتون

 .سلبا على جودة المنتج من الزیت حیث ارتفعت درجة الحموضة ومعدل امتصاص األشعة الفوق بنفسجیة

 

  یرقة ذبابة الزیتون على نوعیة الزیتتأثیر : 4جدول 

  ننم 270معدل درجة امتصاص األشعة  %معدل درجة الحموضة  مكان أخذ العینة

 زیتون مصاب زیتون سلیم زیتون مصاب زیتون سلیم  

 0.198 0.139 0.78 0.37 الشعال

 0.128 0.113 1.38 0.44 بوغرارة

  0.117 0.68 0.37 بودربالة
  

  الحشرات القشریة* 

الحشرات القشریة تماما كیرقة ذبابة الزیتون تؤثر سلبا على معدل مردود الزیت وعلى درجة أكسدة الزیت في 
  .حین أن درجة الحموضة ال تتأثر بمعدل عدد الحشرات بالثمرة الواحدة

  

  تأثیر اإلصابة بالنمشة البیضاء على اإلنتاج كما وكیفا: 5جدول 

 331 70 33 15 6 0 معدل عدد الحشرات بالثمرة الواحدة

 0.69 0.92 1.02 1.11 1.22 1.32 معدل وزن الثمرة الواحدة

 12.85 19.24 21.30 21.70 23.09 23.66 %معدل مردود الزیت 

  0.82 0.79 0.82 0.74 0.74 %معدل درجة الحموضة 

 Indice دلیل البركسدة
péroxyde)( 

4.014     6.81 
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 )فترة الجني(درجة نضج الثمار  .3

على الزیت المنتج كما وكیفا هي درجة نضج الثمار،  ثرؤ تلتي ا عواملال أهم أن من أظهرت نتائج البحوث
  .بالفترة التي یتم فیها الجنيالكیمیائیة للزیت تتأثر كثیرا فالخصائص الفیزیائیة و 

  
  )%(الزیت حسب درجة نضج الثمار  تطور مردود حبوب الزیتون من: 1رسم بیاني 

  

حتى تصل أعلى مستویاتها في أوائل شهر   عند تقدم درجة نضج حبوب الزیتون في الثمار ترتفع نسبة الزیت
  .جانفي ثم تستقر

  
  )%(تطور درجة حموضة الزیت حسب درجة نضج الثمار : 2 رسم بیاني
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یتأخر موعد ثم تأخذ بعد ذلك في االرتفاع حین  شهر جانفي مستقرة حتى درجة حموضة الزیت تبقى 
  .قطافال

  
  )غرام(تطور وزن الثمار حسب درجة النضج   :3رسم بیاني 

  

ثم تستقر من أواخر شهر نوفمبر إلى أواخر جانفي   عند تقدم درجة نضج حبوب الزیتون وزن الثمرةرتفع ی
  .بعد ذلك تأخذ في االنخفاض

  

  
  )كغ/مع( حسب درجة النضج كمیة الیخضور تطور : 4رسم بیاني 
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عة في الرسم البیاني  - تبین أن كمیة الیخضور في الزیت تنخفض مع تأخر فترة الجني ) 4(النتائج المجمّ
 . في الظلمة ألكسدةل الزیت طعم ولون ومقاومةعلى  اثر سلبیؤ  حتى تضمحل مما

  

  

  

  

 

 

 
 

  )كغ/مع(تطور محتوى الزیت من المواد الفینولیة حسب درجة النضج   :5رسم بیاني 

 

ذ تنخفض كمیة المواد الفینولیة إتقدم درجة  نضج الثمار والتأخیر بالجني له تأثیر سلبي على نوعیة الزیت 
  .)الرائحة والطعم ومقاومة األكسدة(

    

تطور نسبة حمض اللینولییك   :6رسم بیاني 
)C18:2 ( في الزیت حسب درجة نضج الثمار

)%(  

تطور نسبة حمض البالمیتیك   :7رسم بیاني 
)C16:0 ( في الزیت حسب درجة نضج الثمار

)%(  
 

مما  لحمض البالمیتیك خالفا كلما تأخر موعد الجني الشماللي صنفترتفع نسبة حمض اللینولییك في زیت 
  . الزیت للمواصفات العالمیة على مطابقة یؤثر
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 وسائل الجني أو القطاف طرق و. 4

قطاف الزیتون عملیة تحضى بعنایة كبیرة، فقبل الشروع في جني ثمار أي زیتونة تقوم النساء  بتنظیف 
ثم یأتي الرجال ). النشیرة(األرض وجمع الثمار التي كانت قد سقطت تحت األشجار طیلة فترة النضج 

ات بدأت في االندثار إال أن هذه العاد. بالمفارش فیضعونها تحت الشجرة حتى تسقط حبوب الزیتون علیها
وأصبح بعض الفالحین ال یعتنون بذلك فیقع جنیها على األرض وبذلك تختلط حبوب الزیتون التي یتم قطافها 

= الجودة (          ، دون االهتمام بما قد ینجر عن ذلك من نقص في قیمة المنتج من الزیت )النشیرة(مع 
  ).الحموضة والطعم

  

  ق الجني على المردود والجودةمقارنة أثر بعض طر : 6جدول

  طریقة الجني                  
 األثر على الجودة

على األرض  على المفارش
 بدون تنظیف بعد تنظیفھا

 3.18 1.40 0.50 )%(معدل درجة الحموضة 

 طعم النشیرة طعم التربة د مع رائحة وطعم الثمارجیّ   طعم الزیت

 26 26 27 )%(مردود الثمار من الزیت 

  

تبین جلیا مدى تأثر جودة الزیت والمردود بالطریقة المتبعة للجني حیث أن  6النتائج المجمعة في الجدول 
الجني بدون استعمال المفارش یؤدي إلى ارتفاع معدل درجة الحموضة باإلضافة إلى التأثیر السیئ على 

  .طعم الزیت ومردود الثمار من الزیت
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  األشجار والثمارتأثیر وسائل الجني على  : 7جدول 

 العصي أمشاط البالستیك القرون معدات الجني         األثر

 20 7.5 4.5 )كغ(كمیة البراعم المهشمة 

 40 33 36 )%(نسبة الثمار المهشمة 

  

كمیة البراعم المهشمة هذا  عمعدات الجني یمكن أن تؤثر سلبا على صابة السنة المقبلة وذلك بارتفا
باإلضافة إلى تأثیرها على جودة الزیت بارتفاع نسبة الثمار المهشمة التي تصبح بؤرة لألجسام المجهریة ذات 

  .اإلفرازات األنزیمیة التي تساهم بفعالیة في تحدید جودة الزیت
 

  أثر بقاء الشوائب -

عملیة القطاف یقوم العمال بتنظیف حبوب الزیتون  بعد
جني من الشوائب التي تختلط بها أثناء وتخلیصها 

أو   تجرى هذه العملیة یدویا بواسطة الغرابیل . المحصول
  .آلیا

 

  تأثیر وجود الشوائب على مردود الثمار من الزیت والجودة  :8 جدول

 معدل درجة الحموضة % المردود نسبة الشوائب
معدل درجة امتصاص األشعة 

  نانومتر 270في 

0.00 21.21 0.70 0.165 

6.50 20.86 1.20 0.190 

10.00 19.21 1.65 0.220 

 

معدل درجة الحموضة (عملیة إزالة الشوائب أهمیة بالغة لما لها من بالغ األثر على المردود والجودة  تكتسي
حیث یرتفع معدل درجة الحموضة ودرجة األكسدة مع ارتفاع نسبة الشوائب في الزیتون ). ودرجة األكسدة

  .الذي سیقع عصره
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  أثر خلط أنواع الزیتون -

وبین الثمار ) زیتون نشیرة(ون التي وقعت على األرض أثناء فترة النضج عادة یقع الفصل بین ثمار الزیت
إال أننا أصبحنا نالحظ أن بعض المزارعین ال یهتمون ). زیتون حي(التي یتم قطافها من الشجرة مباشرة 

استخراج الزیت، أو القائمین بأعمالهم إلى الخلط بین هذین النوعین  معاصر كما یعمد بعض أرباب. بذلك
الزیتون عند قبولها متناسین بذلك القواعد المتوارثة وغیر عابئین بما قد ینجر عنه من ترد في جودة  من

  . الزیت الذي سیقع استخالصه من ذلك الخلیط

  

  تأثیر الخلط بین أنواع الزیتون على جودة الزیت  : 9جدول

 معدل درجة الحموضة نسبة زیتون النشیرة في الزیتون الحي

0 0.68 
10 1.12 
15 1.53 
25 2.85 
100 6.45 

  

بینت التجارب والدراسات التي قام بها باحثو معهد الزیتونة أن هذه الممارسة تتسبب في تردي جودة الزیت 
ثم ترتفع حتى  % 100إذا تمّ عصر الزیتون حي  %0.68حیث نالحظ أن حموضة الزیت ارتفعت من 

وبذلك یصبح الزیت المتحصل  من الزیتون النشیرة إلى الزیتون الحي % 10 اذا أضفنا فقط % 1.12تصل 
  .علیه مصنفا كبكر عوضا عن بكر رفیع

  

  نقل الزیتون .5
           حبوب الزیتون من الحقل عادة في أكیاس من الخیش، فتتعرض خالل مختلف مراحل النقل  یقع نقل

بعضها البعض، فتتحطم أغشیة الثمار ویسیل  إلى الرفس تحت تأثیر الضغط، إذ أن األكیاس توضع فوق
جزء من مائها وزیتها، فتمتصها األلیاف ویلتصق التراب باألكیاس، فتصبح بؤرا لنشاط الجراثیم والخمائر 

والكارثة حین یتم النقل في األكیاس البالستكیة التي باإلضافة  .فتتلوث الثمار وتتردى بالتالي جودة الزیت
في الزیت  بب فیها مثیالتها من الخیش یمكن أن تؤدي إلى تواجد بعض المواد السامةإلى األضرار التي تتس

)les phtalates(. 
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یجنب حبوب الزیتون التعرض لمختلف هذه الظروف  فهو  (caisses perforées)أما النقل في الصنادیق
  .كأقرب ما تكون من حالتها األصلیة) المعاصر(ویسمح بإیصالها إلى وحدات التحویل 
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    تحـویل الزیتـونتحـویل الزیتـون
  محمد العیاديمحمد العیادي

    
 

  طرق التصنیع المتبعة. 1
 
 لمحة تاریخیة* 

أنه استعمل   لمرجحالتاریخ، یستعمل وسائل بدائیة الستخراج الزیت، ومن ا، في عصور ما قبل اإلنسانكان 
 اإلنسانیةالحجارة لطحن حبوب الزیتون و جذوع النخل المقعرة للعصر ومسایرة للتقدم الحضاري الذي شهدته 

في ) كیةالهیدرولی(تم تطویر هذه الوسائل، إال أن التغییر الجذري لم یتم إال بعد اكتشاف المضخة المائیة 
وكانت . بعث معامل تحویل الزیتون إلى زیت على المستوى الصناعي إمكانیةالقرن الثامن عشر مما وفر 

حتى ظهرت في  عصر الزیتونطرق  لتحسینثم تتالت المحاوالت ) بواسطة المكابس(الضغط  تعتمد
وقد . یت من الزیتونالطرد المركزي الستخالص الز  أمبد رتكزت علىمعدات ا من القرن الماضي الستینات

مما مهد . الكلي على المیكنة الذاتیة للصدأ واعتمادهاساعد على انتشارها ظهور معدن الصلب غیر القابل 
 .والتي كان لها األثر الكبیر في الحد من االعتماد على الید العاملة. ةعالیإلیجاد وحدات ذات طاقة عمل 

عدات، بقیت عملیة استخراج زیت الزیتون بمختلف المعدات رغم التطور التكنولوجي الكبیر والسریع في الم
  :ترتكز على نفس المراحل المتبعة منذ القدم ومن أهمها

  

  )نیطحن حبوب الزیتون وخلط العج(إعداد العجین  .

  )مرجینالالزیت و (عن السوائل ) فیتورة( فصل المواد الصلبة .

 ).مرجینوالالزیت (فصل السوائل  .
  

                الضغط وهي منظومات  على الضغط الزیتون ستخراج زیتالات المستعملة حالیا منظومال تعتمد جمیع
  .ومنظومات العمل المتواصل الطرد المركزي أو
 
  الضغطمنظومات * 
  :تنقسم هذه المنظومات إلى قسمین بحسب المعدات المستعملة وهي 
  "برایس عربي"بـ عنهامنظومة ثنائیة العصر مجهزة بمعاصر عتیقة یعبر  .

برایس "بـ محلیا أقوى وأعلى ضغطا من األولى وتعرف منظومة أحادیة العصر وهي مجهزة بمعاصر. 
  ".طلیان
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  العمل المتواصلات منظوم* 
  .وتوجد منها حالیا عدة أنواع ،الطرد المركزي تعتمد

   .مراحل 3منظومة العمل المتواصل ذات . 
  .مرحلتین منظومة العمل المتواصل ذات. 
  

  مخطط مراحل استخالص زیت الزیتون . 2

  تنظیف حبوب الزیتون من األتربة والشوائب .1.2
في المعاصر الحدیثة التي تعتمد الطرد  ضروریةوهي مرحلة 
في معظم المعاصر المجهزة  إال أنها تفتقدالمركزي، 

  .التي تكتفي بالتنظیف الذي یجري في الحقل بالمكابس
  :المرحلة على عملیتینتشتمل هذه 

  الهوائي وتتم بواسطة الشفطإزالة األوراق   -
  غسل الزیتون -

زالة األتربة والحصى   .تقوم األجهزة المعدة لهذه العملیة بغسل حبوب الزیتون وإ
  

  إعداد العجین. 2.2
  :ه المرحلة على عملیتینذتشتمل ه

  الزیتونحبوب طحن  -
ة لذلك كانت العملیّ . وسط للخالیامجهریة داخل التجویف األ یوجد الزیت في الثمرة على شكل قطیرات

  .األساسیة األولى الستخالصه هي طحن حبوب الزیتون
النتائج  بالتاليو  ،المراحل الموالیة ترتكز علیهاأن ة حیث بالغأهمیة  الزیتونحبوب طحن  عملیةتكتسي 

  .النهائیة من حیث المردود وجودة الزیت
  

، وكل نوع یتطلب معاملة مختلفة، )سائلمنها الصلب وال(لتباین خصائص مختلف أجزاء حبة الزیتون  نظرا
واحدة تفي بكل ذلك وتمكننا من الحصول على عجین زیتون تتوفر فیها جمیع  رحىفإنه یصعب إیجاد 

      .خاصة منها األجزاء الصلبة. أجزائها المواصفات من حیث التجانس وتناسق حجم

ذلك یدل على أن انفصال حواجز الخالیا لم یكن فإن  كبیرة) العجین(كانت أجزاء ثمار الزیتون المطحونة إذا 
مثل العجین مادة راشحة غیر مطابقة وینتج عنه توزیع غیر متناسق للضغط المسلط علیها أثناء یو  ،كافیا

  . العصر
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  :العجین) خلط(جبل  -
وهي عملیة ضروریة الستخالص أكبر قدر ممكن من . ن هي الجبلالعملیة الثانیة من مرحلة إعداد العجی

  .الزیت الذي یحویه العجین
الدوران البطيء للمضارب والمكاشط داخل الخالط تساعد على جبل العجین وفك المستحلبات فتنفصل 

في  قطیرات الزیت عن المواد الصلبة والماء  فتتحد وتلتحم وتكون قطرات كبیرة تتجمع باستمرار لتصبح
  .األخر سائال متواصال یسهل فصله عن باقي مكونات الزیتونة

  

الحجریة تعطي عجین زیتون جاهزا لالستعمال حیث أن عملیة الطحن تدوم حوالي ثالثین  ىرحالإذا كانت 
دقیقة، یتعرض أثناءها العجین إلى الجبل والخلط بواسطة المضارب والمكاشط التي تقلب حبوب الزیتون في 

عادتها إلى ممر الطواحین الدوارةالبدایة ث فإن . م العجین بعد ذلك لجلبها من أطراف حوض الرحى وإ
اللب تكون  أن أجزاءحیث . الهراسات المعدنیة على عكس ذلك تعطي عجینا غیر معد لالستعمال الفوري

شكل  علىغیر متجانسة التقطیع وبالتالي یكون الزیت غیر متجمع على شكل سائل بل یوجد في معظمه 
عملیة الجبل ضروریة إلتمام إعداد العجین حتى یكون جاهزا الستخالص فأن في هذه الحالة . مستحلبات
  .الزیت منه

    

  فصل السوائل عن المواد الصلبة .3.2
وهما  بطریقتینتتمثل المرحلة الموالیة في استخراج السوائل من عجین الزیتون بوسائل میكانیكیة بحتة وتتم 

  .المركزيالطرد أو  الضغـط
 
  الضغـط .أ

لیتمكن الزیت من الخروج والتحرر من العجین الذي یحویه یجب أن تكون القوة الناتجة عن احتكاك السائل 
لذلك نستعمل آالت أو معدات . باألجزاء الصلبة التي یمر عبرها أقل من القوة التي تدفعها للتنقل والخروج

تتطلب اللجوء إلى أطباق ات وهذه المنظوم. السوائل خاصة تقوم بالضغط على العجین حتى یتم استخالص
  : عصره وهي على نوعین أثناءلیفیة الحتواء العجین 

  منظومة ثنائیة العصر -
  منظومة أحادیة العصر -

  

 classique) (العصرمنظومة ثنائیة * 

 من القرن یناتثالثتجهیزات هذه المنظومة عتیقة جدا، حیث أن العدید منها یعمل منذ العشرینات وال
الرغم من التطور التكنولوجي الكبیر الذي تشهده منذ سنوات معدات استخراج زیت على ، ومع ذلك و الماضي

ویرجع عدم استغناء أصحاب المهنة عنها لعدة . ما زالت تحافظ على مكانة قویة ذه المنظومةالزیتون، فه
  :هاأسباب أهمّ 
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  تجهیزاتها قویة وصلبة -
  .یانة واإلصالحسهلة االستعمال والص -

    

  :تستعمل هذه المنظومة صنفین من المعاصر
 معاصر أولیة تقوم بعصر جزئي للعجین وهي على نوعین:  

  .ملیمتر 120طبقا لیفیا راشحا قطر مكبسه  25یتسع لحوالي  فردممعصر أولي  -
شحا، طبقا لیفیا را 50و 40ملیمتر ویستطیع احتواء ما بین  160قطر مكبسه  أولي مضاعف معصر -

  .حسب عبوتها من العجین
ویتم في هذه الفترة الحصول على أكبر نسبة . دقیقة 25و  15تتراوح مدة العصر في هذه المرحلة ما بین 

من   % 20من الزیت و  % 80ویحتوي على . من الكمیة الجملیة % 90 و 80 ما بینمن العصیر 
  .المرجین

 
 معاصر نهائیة  

العجین تدریجیا في المعصر األولي تقصر القنوات التي تتكون بمرور عندما یرتفع ضغط المكبس على 
متناسبا عكسیا مع انخفاض حجم طبقة العجین حیث  لسوائلا یكون مستوى خروج. السوائل داخل العجین

  .تخرج بسرعة وبكمیات كبیرة في بدایة العصر وتصبح قلیلة وبطیئة في اآلخر هانالحظ أن
العجین الذي تم عصره جزئیا فیفتت، ثم تعاد تعبئته  هافرغ منیالمعاصر  األولیة و تؤخذ األطباق الراشحة من 

توضع األطباق بعد ذلك فوق . قنوات صرف جدیدة داخل العجین دُ وجِ في أطباق ثانیة، وهذه الطریقة تُ 
تلف تخ .حسب توفر المعاصر النهائیة ساعات 7أو  4المعاصر النهائیة التي تقوم بإتمام العملیة خالل 

  :وتتكون التركیبة األكثر استعماال من. تركیبة التجهیزات من معصرة إلى أخرى

 1 رحى(1 BROYEUR )  140و   110مكونة من طاحونتین حجریتین، یتراوح قطر كل منها بین 
  .كغ 800كغ و  400سنتمتر، یمكنها أن تسع حمولة من حبوب الزیتون تتراوح ما بین

 2  معصر أولي مضاعف 1أو  ینفردی ینأولی ینمعصر 

 6  معاصر نهائیة.  
  )1-2-6(وهي ما نعبر عنها بالتركیبة 

 
  )super-press( منظومة أحادیة العصر* 

تم البدء في إدخال هذه (بالرغم من أن معظم هذه التجهیزات تعتبر حدیثة نسبیا مقارنة بنظیرتها سالفة الذكر 
هذه  .وهي سهلة االستعمال والصیانة واإلصالح، )من القرن العشرین المنظومة في أواسط الخمسینات

قطر ل تبعا). 2صم\كغ 400و 350بین (المنظومة مجهزة بصنف واحد من المعاصر وهو مرتفع الضغط 
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 تمی. ملیمتر  400ذوو  وهو قدیم نسبیا ملیمتر 350 ما هو ذوها من كبس المستعمل حیث یوجد صنفانالم
  .اعةعصر العجین في مرحلة واحدة تدوم حوالي س

  

طبقا لیفیا راشحا، حسب كمیة العجین وحسب طریقة  90و 60یستطیع المعصر الواحد احتواء ما بین 
طبقا معدنیا كذلك حسب كمیة العجین وحسب طریقة  20إلى  3توضع بین األطباق الراشحة من . العمل
  .المتبعة العمل

  :معدات المعامل التي تستعمل هذه المنظومة  تتكون عادة من
 1  رحى(1 broyeur)  وهي  سنتمتر 40وسمكها  سنتمتر 140ذات طاحونتین دوارتین قطر كل منها

  .مصنعة من القرانیت
 3 صرامع   
 5 نقاالت أو حامالت األطباق.  

  ).1-3-5(وهي ما نعبر عنها بالتركیبة 
  

  الطرد المركزي .ب
بما أن  .التجهیزات التي تستعمل الطرد المركزي في استخراج زیت الزیتون تمثل منظومة العمل المتواصل

الهراس ینتج عجین زیتون غیر جاهز الستخالص الزیت منه، یتحتم إتمام إعداد العجین بواسطة الخالط، 
تتم عملیة الفصل بین . تجري هذه العملیة تحت ظروف حراریة معینة حتى ینفصل الزیت عن بقیة المكونات

وهو یدور بسرعة كبیرة تتجاوز ). decanteur(نات عجین الزیتون داخل جهاز یسمى الِمصفَق مكو 
حتى تسهل عملیة فصل  عجینالمن الماء لتسییل یة إلى إضافة كمیحتاج  وهو. دورة في الدقیقة 3000
  .مكوناته

  

تحتاج إلى  )التقلیدیة أطوار 3التي یمكن تسمیتها حالیا منظومة العمل المتواصل ذات (الوحدات األولى * 
نوعیة الزیوت المنتجة وزیادة كبیرة  مما كان له األثر السلبي على في الِمصفَق،من الماء یات كبیرة إضافة كم

إلى البحث عن إمكانیة  أدىمما  لتر لكل طن من الزیتون 500لتر و  1000ما بین في كمیات المرجین
إدخال بعض التحویرات علیها للحد من هذه النقائص فنتج عن ذلك ظهور أجیال جدیدة متطورة من هذه 

  :المنظومة مكنت من الحصول على نتائج مرضیة، نخص بالذكر منها
    

  أطوار التي تقوم برسكلة المرجین 3منظومة العمل المتواصل ذات  .

، هما الزیت والثفل، أما المرجین فیختلط بالثفل، أصبحت هذه المادة ذات طورینمنظومة العمل المتواصل  .
قابلة  ، تجعلها غیر)3 %أكثر من(تكون عبأ على منتجي زیت الزیتون، إذ أن رطوبة الثفل المرتفعة 

   .لالستعمال
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كمیة الماء التي  تضاف . أطوار المقتصدة في كمیات الماء المضاف 3منظومة العمل المتواصل ذات  .
لتر لطن من الزیتون، في حین أن المعدات األخرى  300لعجین الزیتون في المصفق قلیلة، وهي في حدود 

ویعود ذلك بالفوائد  .لتر من الماء لنفس كمیة الزیتون 700تحتاج في الحاالت المثلى إلى ما یربو عن 
، وكلفة نقل المرجین إلى المصبات ، والحصول على الجمة على المنتجین منها خفض كلفة استهالك الماء

زیوت أعلى جودة حیث أن استعمال الماء بكمیات كبیرة یؤدي في أغلب الحاالت إلى ضیاع نسبة عالیة من 
  .المركبات الفینولیة الموجودة في الزیت

 
  )استخراج الزیت( التحویل. 3

  خزن حبوب الزیتون. 1.3
  مدة خزن حبوب الزیتون* 
ضرورة تملیها ظروف العمل، غیر أن اإلفراط في التمدید في فترة الخزن ) المعاصر(حبوب الزیتون في  خزن

  .فینعكس ذلك سلبا على جودة الزیت.  ویحدث ذلك كثیرا، خاصة في السنوات وفیرة اإلنتاج
  

 تأثیر مدة خزن حبوب الزیتون على جودة الزیت: : 1جدول 

 15 12 8 4 0 مدة الخزن باألیام

 9.55 8.55 6.15 2.55 0.45 %معدل درجة الحموضة 

 0.440 0.385 0.323 0.230 0.199  ننم 270معدل درجة امتصاص األشعة 

 

  وسائل الخزن* 
في أحواض مبنیة، تنعدم فیها التهوئة، وهي غالبا ) معاصر(تخزن ثمار الزیتون تقلیدیا في معامل التحویل 

  .نهارا والرطوبة لیالغیر مسقوفة فتعرض إلى حرارة الشمس 
 

  :بینما صنادیق البالستك فهي

  .مثقوبة وتسمح بمرور الهواء عبرها -

عند وضعها فوق بعضها ال تصل إلى الثمار وتضغط علیها  -
  .فتعصرها

  .كمیة الزیتون بها محدودة ال تتعرض بسرعة للتعفن -
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 تأثیر وسائل خزن حبوب الزیتون على درجة حموضة الزیت : 2جدول 

  

 طرق استعمال معدات استخراج الزیت 2.3
  

  منظومة ثنائیة العصر -
  األطباق اللیفیة الراشحةتأثیر:  

لسنوات خلت كانت تستعمل في المنظومات ثنائیة العصر، أطباق راشحة مصنوعة من ألیاف نبات 
وحرصا ) مدة بقائها في العمل ال تتجاوز أسبوعین(ونظرا إلى أنها سریعة التلف تحت الضغط ". الحلفاء"

  أن ذلكإّال ...). نایلون وبولیان(اصطناعیة على تخفیض الكلفة، تم اللجوء إلى أطباق مصنعة من ألیاف 
 3كان له أثره على جودة الزیت المستخرج حیث أن األطباق الجدیدة مدیدة العمر حیث تبقى في االستعمال 

ونظرا إلى طول االستعمال دون أن یقع التفكیر في غسلها من حین آلخر، فإنه تصبح متعفنة . مواسم وأكثر
أضف إلى ذلك أنه في غالب . ات التي تتكاثر هناك فتوثر على جودة الزیتمن جراء الخمائر واإلنزیم

  .األحیان تستعمل نفس األطباق لجمیع أنواع الزیتون الجید منه والرديء
  

  منظومة أحادیة العصر -
 المعدنیة تأثیر األطباق:  

ت بعجین الزیتون حتى یقع اللجوء في هذه المنظومة إلى أطباق معدنیة توضع بعد كل ثالثة أطباق لیفیة ملئ
ا نتج عنه مرور طعم . یصل عددها إلى العشرین طبقا في النقالة الواحدة. یكون العصر أكثر فاعلیة ممّ

الحدید إلى الزیت باإلضافة إلى سرعة أكسدته حیث أن معدن الحدید من العوامل المساعدة في عملیة 
  .األكسدة

أنه لیس ضروریا استعمال األطباق ) خلیف.م(الزیتونة أثبتت التجارب التي أجریت من طرف خبراء معهد 
المعدنیة الستخالص الزیت وبذلك تم تقلیص عددها إلى ثالثة فقط في كل نقالة وبالتالي أمكن المحافظة 

  .على جودة الزیت
  

مدة الخزن 
 باألیام

0 4 8 10 12 15 

وسیلة 
 الخزن

 صنادیق أحواض صنادیق أحواض صنادیق أحواض صنادیق أحواض صنادیق أحواض  

معدل درجة 
الحموضة 

% 
0.4  1.90 0.86 2.85 1.60 3.50 2.25 3.75 2.85 4.80 3.20 
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   "التفل"مقارنة تأثیر استعمال األطباق المعدنیة من عدمه على نسبة بقاء الزیت في : 1بیان   
     

  مقارنة جودة الزیت المستخرج باستعمال األطباق المعدنیة وبدونها:  3جدول 

امتصاص األشعة  دلیل البركسدة  %درجة الحموضة 
K270 

 طعم الحدید

 بدون أطباق باألطباق بدون أطباق باألطباق بدون أطباق باألطباق بدون أطباق باألطباق

یالحظ  1.26 0.140 6.40 6.81 0.90 0.98
 بكثرة

 منعدم

0.55 0.50 5.91 5.68 0.145 1.38 "        " " 

1.40 1.40 7.77 7.34 0.136 1.40 "        " " 
      

  صلامنظومة العمل المتو -
 
 

  
  
  
  
  
  

  
  

    منظومة العمل المتواصل: 2بیان   

4

6

8

10

12

4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5

اق دون أطب ب اق باألطب
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  عجین الزیتون) جبل(مدة خلط  -
  

  لألكسدة حسب درجةتطور كمیة الزیت من المواد الفینولیة ومقاومته : 4جدول 
  حرارة تسخین العجین ومدة الجبل

    

 80 60 40 بالدقیقة مدة جبل العجین  )مائویة درجة(ماء التسخین   حرارة

  
30 

 56 48 43  )كغ\مغ(  فینولیة وادم

 38 30 22 )ساعة( مقاومة األكسدة

  
35  

 61 68 66  )كغ\مغ(  فینولیة وادم

 43 > 48 > 48 )ساعة( مقاومة األكسدة

  
40 

 45 48 59  )كغ\مغ(  فینولیة وادم

 25 28 41 )ساعة( مقاومة األكسدة

    
  درجة حرارة  خلط العجین -

 
  المستعملالماء حرارة  تطور كمیة الزیت الضائع والمردود حسب درجة  :5  جدول

 عجین الزیتون في تسخین 
 

  40  35  30  )بالدرجة المائویة( حرارة الماء

  36  33  40  )طن/كغ(الثفل  كمیة الزیت الضائع في

  88  88  87  )(%المردود 

  
نتاج وجودة المنتج من زیت الزیتونالعالقة بین كمیة الماء المضاف إلى العجین وطاقة التحویل و .    إ
المعلوم أن منظومات العمل المتواصل تتطلب إضافة كمیات من الماء للمساعدة على الفصل بین  من

  .مكونات عجین الزیتون بواسطة الطرد المركزي
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أثبتت دراسة تمت بمعهد الزیتونة لترشید استعمال هذه المعدات أن الحصول على نتائج جیدة كما وكیفا عند 
من الطاقة النظریة للمعدات المستعملة مهما كان  % 90اقة العمل عصر الزیتون، یقتضي بأال تتجاوز ط

لتر من الماء في الساعة إذا كان  500نوعها، أما فیما یخص إضافة الماء فیمكن االكتفاء باستعمال  
  .% 43محتوى الزیتون من الماء  ال یقل عن 

  
  المضافة حسب كمیات الماء" الفینولیة"تطور محتوى الزیت من المواد  : 6 جدول

  وطاقة التحویل المستعملة 

%110 % 100 % 90 % 80 
 نسبة طاقة التحویل

 )ساعة\لتر( كمیة الماء المضافة
33 32 55 61 400 
40 46 46 58 450 
45 42 58 55 500 
46 54 42 51 550 
43 42 38 47 600 
 43 31  650 
 40 20  700 

  
  

  حسب كمیات الماء المضافة" الثفل"تطور كمیات الزیت الضائع في  : 7جدول 
  وطاقة التحویل المستعملة 

 
%110 

% 100 % 90  
% 85 

 نسبة طاقة التحویل
  )ساعة\/ل( كمیة الماء المضافة

34 34 30 23 400 
34 31 26 24 450 
32 31 23 24 500 
32 25 30 25 550 
31 26 34 26 600 
 35 30  650 
 39 44  700 
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  طورینو  أطوار 3منظومة العمل المتواصل ذات مقارنة بین  : 8جدول 
   ثالثة اطوار  طورین

  الثفل
  )كغ زیتون 100/كغ(كمیة  50.7 75.5
  )(% الرطوبة 54.9 60.14
  )(% كمیة الزیت المتبقیة   3.48 3.0
 )المادة الجافة/()(% كمیة الزیت المتبقیة  7.71 7.53

 المرجین
)كغ زیتون 100/لتر(كمیة  80.2 0  

 )(% الرطوبة 85.5 ال شيء
 )(% كمیة الزیت المتبقیة 0.92 ال شيء
 )المادة الجافة/( )(% كمیة الزیت المتبقیة  6.47 ال شيء

 الزیت
  )(%الحموضة  0.35 0.33
  K270امتصاص األشعة  0.10 0.09
  K232امتصاص األشعة  1.56 1.47
  )كغ/مغ(كلوروفیل  1.86 2.19
  )كغ/مغ(كروتان 4.15 4.70

  )كغ\مغ(  فینولیة وادم 272.58 450.25
)ساعة( مقاومة األكسدة 4.47 48 .6  
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ة لزیت الزیتون   التركیبة والقیمة البیولوجیّ
 نزیهة القراطي كمون

  

 المقدمة
  

الزیتون في عدید الدول والنمو المتزاید لإلنتاج یشهد القطاع تحّدیات كبیرة نظرا لالهتمام المتزاید بشجرة 
ة، باإلضافة إلى  العالمي وبروز دول منتجة جدیدة مما یؤدي حتما إلى مزاحمة كبیرة في األسواق العالمیّ

 .مزاحمة الزیوت النباتیة األخرى

ة لزیت الزیتون التونسي ال بد من العمل على مضاعفة الجهود إلن تاج زیوت ذات ولتحسین القدرة التنافسیّ
جودة عالیة والسعي للتعریف وتثمین الزیوت التونسیة بإنتاج زیوت حاملة  لتسمیات الجودة مثل التسمیة 

كما یجب التوجه نحو مضاعفة الزراعة البیولوجیة نظرا للمؤهالت الكبیرة  مثبتة األصل وبیان المصدر
  . المتوفرة لمثل هذه الزراعات

 

  زیت الزیتون 

هو تقریبا الزیت الوحید الذي و جزء من عصیر حبة الزیتون،  فهوالزیت المنتج الرئیسي لثمرة الزیتون یعتبر 
، أي بدون اللجوء إلى عملیة التكریر التي تعتبر ضروریة )بالشكل المستخلص به( أنتجیمكن تناوله كما 

 .ستهالكللزیوت النباتیة األخرى كي تصبح صالحة لاللألصناف الردیئة منه و بالنسبة 
  

حیث تساعد عملیة  -ثمار الزیتون  Mésocarpe  یتواجد زیت الزیتون على هیئة نقط صغیرة فى خالیا
على خروج الزیت نتیجة تمزق وتهتك للخالیا وفى نفس الوقت تعمل خطوة الخلط   broyageطحنال

 تفصل الزینقط كبیرة مما یسهل  فيعلى تجمیع الزیت  طحنعملیة ال تلي التي Malaxageوالتقلیب 
 .المائي  عن السائل

  

هو مادة غذائیة ذات قیمة كبیرة، و یتمیز عن باقي الزیوت النباتیة بخصائصه الكیمائیة زیت الزیتون 
من اإلنتاج العالمي للزیوت النباتیة  %3.3 سوى مثلی ال هإنتاجغیر أن  والبیولوجیة والدفاعیة والعالجیة 

 .  واالصطناعیة ویتركز إنتاجه في منطقة البحر األبیض المتوسط
  

 منه غرام1 الالزمة حیث أن احتراق  بالطاقة الجسم دمت التي النباتیة الزیوت أهم من  الزیتون زیت یعتبر
 األحماض على یحتوى أنه إذا كبیرة غذائیة أهمیة ولزیت الزیتون حراریة سعرات 9 یعطى الجسم داخل
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الغذائیة والصحیة  األهمیة االولییك ذو حامض األساسي الدهني الحامض وأهمها التشبع أحادیة الدهنیة
 . الدهون فضال عن مذاقه ورائحته الطیبة في الذائبة الفیتامینات على احتواء الزیت على إضافة

 من الوقایة على یعمل حیث الصحیة بأهمیته الزیوت زیت على أجریت التي الدراسات من العدیدوتشیر 
 خصائصه الزیتون ولزیت  .الدم ضغط معدل على والمحافظة )والثدي القولون سرطان(السرطان  أمراض

   الخ ...واللون والقوام والرائحة الطعم مثل األخرى النباتیة الزیوت من غیره عن تمیزه التي
  

  الزیتون حبوبل الكیمیائيالتركیب 
مراحل التخمر لتصبح جاهزة ب ولكن بعد أن تمرتخص األكل  الستخراج الزیت وأخرى الزیتون تستعمل حبوب

 .المر ال یتحمله اإلنسان لألكل، ولو أمكن تناولها مباشرة لكان خیرا لكن المذاق
  

                94.5ب والنواة ویمثل القسم األول من اللّ  :من جزئین عبارة عن حبوب تتكونهي  الزیتون راثم
بالنسبة للمواد الجافة وتحتوي النواة على قسمین  %  5.5إلى  2والقسم الثاني أو النواة من  % 98 إلى

هو  أما فیما یخص المركبات الكیماویة فالزیتون ال یحتوي على سكریات كثیرة كما. واللوزة القشرة الداخلیة
بینما یصل معدل السكر في الثمار  %  5و 2بین  الشأن للثمار األخرى ویصل مستوى السكریات إلى ما

تنعدم فیها    الدهنیات بالمقارنة مع الثمار األخرى التي بنسبة عالیة من الزیتون كما یتمیز% 12األخرى إلى 
مثل  الزیتون تعطي المذاق المر والتي ال توجد إال في هو وجود كلیزیدات الزیتون وما یمیز ثمار. الدهنیات
 أو وتوجد الدهنیات في اللب الداخلي على القشرة كما توجد األلیاف الخشبیة في النواة  األلوربیین،مكون 

الثانیة التي تلعب  ولو أن المركبات الزیتون وال شك أن العناصر الغذائیة متوفرة في. الغالف الخشبي للوزة
في القشرة الخارجیة   %10.5و    9.6ویصل مستوى البروتینات إلى ما بین . الدور الطبي في المهمة

المكونات هي ذات أهمیة قصوى خصوصا إذا  في اللب وهذه %  2.3المعدنیة إلى  تصل األمالح. واللب
  .هنیة األساسیة خصوصا الغیر المشبعةدوالمركبات والحمضیات ال غني بالفیتامینات الزیتون زیت نعلمنا أ

  

 لزیت الزیتون الكیمیائيالتركیب 
مكونات غیر  عبارة عن والباقي %99إلى   98 مننسبتها  تتراوحیتكون زیت الزیتون من جلسریدات ثالثیة 

ستیروالت و مركبات نكهة و  جلیسرولو صبغات كربوهیدرات و  حرة أحماض دهنیةو فوسفولیبیدات ( جلسریدیة 
  .وجلیسرول والمكونات الجلیسریدیة عبارة عن أحماض دهنیة. . .) إلخ

    

  : Fraction saponifiableتركیبة األحماض الدھنیة لزیت الزیتون

 :زیت الزیتون إلى قسمین ةتركیب فيتنقسم األحماض الدهنیة الداخلة 
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وتمتاز بكونها سائلة  إجمالى األحماض الدهنیة من% 85- 65أحماض دهنیة غیر مشبعة وتمثل : األول
الدهنیة التي تدخل في تركیبها هذه األحماض تجعلها سائلة بدرجة بدرجة الحرارة العادیة وعلیه فإن المواد 

  :الحرارة العادیة ومن هذه األحماض

  تتراوح نسبة هذا الحمض في زیت الزیتون عادة بین  C17H33CooH) حمض الزیت(حمض األولیبیك  -
  .وسمي حمض الزیت ألنه یشكل الغالبیة العظمى في تركیب زیت الزیتون %83و 56

               تتراوح نسبة هذا الحمض في زیت الزیتون: C17H31CooH) حمض الكتان(حمض اللینولییك  -
  .%20إلى  13.5من 

الزیتون  من مجموع األحماض الدهنیة في زیت% 10إلى 8األحماض الدهنیة المشبعة تشكل من : الثانى
ك فإن المواد الدهنیة التي تدخل في تركیبها وتمتاز هذه األحماض بكونها صلبة بدرجة الحرارة العادیة لذل

  :األحماض هذه األحماض تكون صلبة بدرجة الحرارة العادیة ومن هذه

تتراوح نسبة هذا الحمض في زیت الزیتون بین : C17H31CooH) حمض النخیل(حمض البالمتیك  -
  %.20و 7.5

الحمض في زیت الزیتون بین تتراوح نسبة هذا : C17H35CooH) حمض الشحم(حمض األستیاریك  -
  %.3.5و 0.5

                  الغازیة وثبت أن األحماض األساسیة  الكرومتوغرافیاولقد تم تحدید األحماض الدهنیة بواسطة 
 اللینولنیكو  البالمولییك: البالمتیك ویوجد كذلك ولكن بنسب أقل أحماضو  اللینولییكو  هي األولییك

  .واالستیاریك

المجلس (اللیغنوسریك والبهنیك و  الغادلییكو  األراشیدونیك: وجد بمقادیر أقل من ذلك أحماضكما یمكن أن ی
  ).الدولي لزیت الزیتون

 ومن الجدیر بالذكر أن نسب األحماض الدهنیة التي تشكل زیت الزیتون تختلف باختالف المنطقة والصنف
  .العملیات الزراعیة ونوع التربة ودرجة نضج الثمارو 

من طعم  ابسهولة ویكون طعم الزیت قریب الزیت دتجمّ إلى تؤدي زیادة نسبة األحماض الدهنیة المشبعة 
  .الدهون الحیوانیة

لكل من زیت لب ثمرة الزیتون وزیت البذور إلى أن زیت البذرة أكثر غنى بحمض  ئیةوتشیر التحالیل الكیما
  .یكاللینولییك في حین أن زیت اللب أكثر غنى بحمض االولی

الذي یبین نسبة األحماض المشبعة وغیر المشبعة في عدد من الدهون النباتیة ) 1(فیما یلي الجدول رقم 
  .والحیوانیة
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  تركیب نسبة األحماض المشبعة وغیر المشبعة الداخلة في: 1جدول 
  والنباتیة عدد من الدهون الحیوانیة

   

 المادة الغذائیة
نسبة األحماض 

 %المشبعة 

األحماض األحادیة نسبة 
 %غیر المشبعة 

نسبة األحماض 
العدیدة غیر المشبعة 

% 

  الزیوت النباتیة
 2 6 92 زیت جوز الهند

 8 80 12 زیت الزیتون

 26 56 18 زیت الفستق السوداني

 42 45 13 زیت السمسم

 56 30 14 زیت الصویا

 57 27 16 زیت الذرة

 72 18 10 زیت عباد الشمس

  الجامدة الدهون
 3 39 58 الزبدة

 6 30 64 المارغرین

 14 54 32 دهن شحم الخنزیر

   دهون اللحم

 3 57 40 لحم العجل

 5 55 40 لحم الحمل

 5 45 50 لحم الخروف

 16 44 40 لحم األرنب

 24 50 26 لحم الفروج

 75 - 25 لحم السمك

  مواد أخرى
 16 53 31 بیض الدجاج

 2 38 60 الكاكاو

النسبة الوسطى للدهن 
 البشري

41 46 13 



      لتحسین انتاج وجودة الزیتون وزیت الزیتونالممارسات السلیمة 
 

53 
 

  

  Fraction insaponifiable  المكونات غیر الجلیسریدیة لزیت الزیتون 

...) إلخ مع كحوالت ألیفاتیة وتربینیة ستیروالتو  توكوفیروالتو  هیدروكربون(تمثل المواد غیر القابلة للتصبن 
/  ملغ 700حیث تصل نسبته إلى   Squaleneالسكوالینمن  ویتمیز زیت الزیتون باحتوائه على أعلى نسبة

  .زیت غ 100
  

  : Les Tocophérols    الطوكوفیروالت .1

 الطوكوفیروالت وأشهرها نجد في الصف األول الزیتون زیت التي یحتوي علیها من المركبات الهامة
αTocopherol  األبحاث جد متأخرة حول وال تزال . الزیت غ من100/مغ 43الذي یوجد بنسبة تصل إلى

إال على شكل أثر   γو β  وال توجد الطوكوفیروالت األخرى ومنها الدور أو المنافع التي تعزى لهذه المادة،
   .الزیت في

 

  : Les polyphénolsالبولیفونوالت. 2

بتركیز ضعیف أو اللب وأثناء العصر تنتقل هذه المركبات إلى الزیت،  الزیتون المركبات في حبوب توجد هذه
 یة متعددة،ئایمركبات كیم  حسب الطریقة وحسب األسلوب المستعمل الستخراج الزیت، وتشمل البولیفونوالت

وحمض الكافیك  البولیفونوالت البسیطة وتشمل حمض الفانیلیك وحمض الغالیك وحمض الكوماریك  ومنها
غرام من الزیت  100مغ في  4.2 زیت إلىوالتیروزول والهایدروكسیتروزول ویصل تركیز هذه المركبات في ال

   .غرام من الزیت المصفى 100مغ في  0.47الخامة و

مغ  0.93      غرام واللیكسروزید 100/ مغ  2.8كاألولوروبیین  على مركبات أخرى الزیتون زیت حتويی
 0.73في الزیت الخامة و غرام 100/  4.15أخرى كبیرة مثل اللیكنان    مركبات حتوي علىیغرام كما  100/

لى جانب هذه المركبات نجد الفالفونویدات ومنها األبیجیتین ىفي الزیت المصف 100/ مغ    .واللیتیولین وإ
  

  Les arômes : المركبات المعطیة للنكهة. 3

غالبا على شكل أثر في  مركبا، وهي مركبات عدیدة تكون 70أكثر من یحتوى زیت الزیتون البكر على 
ةللزیت، وتشمل عدة مجموعات من المواد الكیما ولها قوة كبیرة في إعطاء المذاق والرائحة والنكهةالزیت،   ئیّ

الكحوالت العالیة والسیطونات واإلسترات والفیوران والمشتقات التیربینیة ( المعروفة بخاصیتها النكهویة
   )المنحدرة من حل بعض الحمضیات الغیر المشبعة والمركبات
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والخلط  بینما عملیات الطحن. التخزین من نكهة الزیت نتیجة لقلة المركبات الفینولیة واأللدهیدیةیقلل 
(broyage et malaxage) ولة عن النكهة بالزیتؤ للثمار تزید من المركبات المس.  

نضج  ومراحل نوع التربةو الظروف المناخیة من أهمها الصنف و وتتأثر رائحة زیت الزیتون بعدة عوامل  
     الجید من الناحیة الحسیة  طریقة االستخالص مع العلم بأن زیت الزیتونو ظروف تخزین الزیت و الثمار 

   .رائحة تشبه رائحة الفاكهة وذ
  

  :بعض الصفات الكیمیائیة الخاصة بزیت الزیتون

لتصبن غرام واحد وهو عبارة عن كمیة البوتاس مقدرة بالملیغرام الالزمة : معادل التصبن أو رقم التصبن .1
 184 من من المادة الزیتیة وهذه القیمة تختلف حسب أنواع الزیوت وتتراوح نسبة التصبن في زیت الزیتون

  .196إلى 

غرام من الزیت والتفاعل  100وهو عبارة عن كمیة الیود الالزمة للتفاعل مع : الدلیل أو الرقم الیودي  .2
یثبت ذرات الیود في الروابط الزوجیة الموجودة في األحماض الدهنیة غیر المشبعة ویعطي فكرة واضحة عن 
درجة تشبع الزیت ومدى قابلیته للجفاف والمعروف أنه هناك عالقة بین قابلیة الجفاف والروابط الزوجیة غیر 

في حین أن هذا الرقم  94-57في زیت الزیتون بین عادة الیودي یتراوح الرقم  .المشبعة في الحمض الدهني
  .في جمیع الزیوت النباتیة أعلى مما هو علیه في زیت الزیتون

باعتباره (لألحماض الدهنیة الحرة مقدرة بحامض األولییك  ةالمئویعبارة عن النسبة : درجة الحموضة  .3
ولتقدیر درجة الحموضة تعادل ). یت الزیتونالحمض الدهني الذي یمثل النسبة العظمى في تركیب ز 

األحماض الدهنیة بمحلول نظامي من مادة قلویة ویستعمل البوتاس الكاوي أو الصودا الكاوي واألخیر أكثر 
   .استعماال

  

   بعض الصفات الفیزیائیة لزیت الزیتون

یعتبر زیت الزیتون أقل كثافة نوعیة من الماء ویتراوح الوزن النوعي لزیت الزیتون  :الوزن النوعي .1
  .لتر/كلغ 0.916- 0.910بین ) الكثافة(

هي و  وهي درجة الحرارة التي یتحول عندها الزیت من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة  :درجة التجمد .2
  .درجة مئویة 2معدلتقدر بـتختلف مع الصنف و 
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                الدرجة التي یتحول فیها الزیت من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة  وهي :نقطة الذوبان .3
  .)حسب الصنف أیضا( درجة مئویة 7و 5وتقدر بـ

عندها الزیت بالتفكك ویتشكل عندها مركبات سامة  اوهي الدرجة التي یبد :درجة حرارة تفكك الزیت  .4
في حین أن أغلب المواد الدهنیة تتفكك ° م 220- 210وعادة تتراوح هذه الدرجة بین ) األكرولین ومشتقاته(

  .°م 180عند الدرجة 

من المعروف أن األشعة الضوئیة عندما تخترق جسما شفافا فإنها تنحرف عن  :رمعامل االنكسا  .5
ویقاس انحراف األشعة الضوئیة بجهاز . مسارها األصلي وزاویة االنحراف تختلف باختالف المواد

 – 1.4680بین ° م20وعادة تتراوح نسبة االنكسار في زیت الزیتون بدرجة حرارة . الرفراكتومیتر
1.4707. 

  

  ة الغذائیة والصحیة لزیت الزیتون األهمی

تلعب المواد الدهنیة دورا أساسیا في بناء الجسم وتأمین حرارته ونقل الفیتامینات والمواد الهرمونیة والمعادن 
سواء  ئیةای، وتتوقف القیمة الغذائیة ألیة مادة دهنیة على تركیبها الكیمةباهها إضافة لدورها كفاتح للشهیّ وأش

یعیة أو بعد تطویرها صناعیا أو بعد طبخها وعلى درجتها الهضمیة واالمتصاصیة ومدى على حالتها الطب
كل هذا بجانب معرفتنا لمحتواها من  .استفادة الجسم منها وغناها بالفیتامینات وطاقتها المضادة لألكسدة

ركیبه وغیابه یستطیع ت حمض اللینولییك الحمضي الدهني األساسي الذي الغنى للجسم البشري عنه والذي ال
یة لعوامل مختلفة حدوث العدید من األضرار وبشكل عام یخضع هضم وامتصاص المواد الدهنّ إلى  یؤدي

   .أهمها األمالح الصفراویة في الهضم

قد أكد ي وللصفات الفیزیائیة أهمیة كبیرة في هضم وامتصاص المواد الدهنیة و ئوكذلك فإن للتركیب الكیما
ة تهضم بسهولة كلما تقاربت درجة ذوبانها من حرارة الجسم البشري أو كلما كانت ینالباحثون أن المواد الده

 5( لییك وأن درجة ذوبانه تتراوح بینبحمض األو  اغنیة بحمض األولییك ومعروف أن زیت الزیتون غني جد
  .في الجسم البشري ایجعل زیت الزیتون یستغل كله تقریب درجة مئویة وهذا ما) 7و

أهمیة زیت الزیتون الذي احتفظ بمكانته الرفیعة وقیمته العالیة حتى عصرنا هذا ألنه المادة ومن هنا تبرز 
المتوازن  ئيایالدهنیة الجذابة اللون والعطریة الرائحة والسائلة بدرجة الحرارة العادیة وذات التركیب الكیم

الثمار بالطرق المیكانیكیة وأن زیت الزیتون الذي یستخلص من عصر  هنا القریب من تركیب الدهن البشري
دون إلحاق أي ضرر بقیمته الغذائیة أو إضافة أي مواد كیمیائیة یعتبر سید الزیوت وفي مقدمة المواد الدهنیة 

 ءافي التغذیة المعاصرة وفیما یلي نبین أهمیة زیت الزیتون الغذائیة والصحیة على مختلف مراحل العمر بد
  .یخوخةمرحلة الشإلى  وانتهاءمن الطفولة 
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  :زیت الزیتون وتغذیة الطفل .1

لكثرة الوحدات الحراریة المفقودة نتیجة حیویة  اتزداد أهمیة المواد الدهنیة بشكل عام في مرحلة الطفولة نظر 
الطفل المختلفة ودورها الهام كفاتح للشهیة إضافة إلى أن نقصها في الوجبة یؤدي لعدم االستفادة من المواد 

من الحمض الدهني لینولینك الحمض األساسي والذي تم  %8.3البروتینیة وأن حلیب المرأة یحوي على 
في حلیب األبقار وهنا یؤكد  % 1.6تنخفض هذه النسبة من الحمض المذكور حتى  التحدث عن أهمیته بینما

أطباء األطفال أن األطفال الذین یحرمون من حلیب أمهاتهم معرضون لإلصابة بالعدید من األمراض 
وهذا األمر دفع األخصائیین في طب األطفال في . إذا تمت تغذیتهم على حلیب خالي من الدسم اخصوص

حلیب البقرة ممزوجا بالزیوت النباتیة وینصح هؤالء للحصول على القدر األمثل من حمض استعمال 
من اإلفراط به عن طریق استخدام زیوت البذور التي یجب االحتیاط منها أكثر من الدهون  االلینولییك وخوف

بشري ل الحلیب الیعادالحیوانیة، ویؤكدون أنه یمكن استعمال زیت الزیتون لتحویل حلیب البقرة إلى حلیب 
الحتوائه على  امن حمض اللینولییك وهو سهل الهضم واالمتصاص نظر  األنه یحوي نفس النسبة تقریب

لذلك یعتبر زیت الزیتون . حمض األولییك كما ذكر سابقا وأكثر قابلیة لذوبان وامتصاص الفیتامینات المختلفة
من المواد الدهنیة الالزمة للنمو الجید للعظام  الزیت المغذي للطفل والذي یستطیع أن یؤمن حاجات الرضیع

  .والدماغ

والواقع أن زیت الزیتون المشتمل على التركیب المتوازن والسهل الهضم واالمتصاص والغني بالفیتامینات 
تقتصر فائدته على األطفال الرضع بل یعتبر من أفضل المواد الدهنیة لتغذیة  والعوامل المضادة لألكسدة ال

بالنسبة لألطفال الكبار الذین یفیدهم زیت الزیتون فائدة غذائیة  االمرضع على حد سواء وكذلك أیضالحامل و 
  .كبیرة

  

   زیت الزیتون وتغذیة الكبار .2

لقد كانت الطرق التي یستعملها اإلنسان في الماضي لتهیئة المواد الدهنیة بسیطة غایتها فصل المواد الدهنیة 
لالستهالك دون اإلخالل في مواصفاتها أما الیوم وبفضل إدخال الطرق الحدیثة لجعلها أكثر قابلیة 

 اوالتكنولوجیا المتطورة أمكن الحصول على مواد دهنیة والتزال قیمتها الحیویة موضع مناقشة وقد بلغت أحیان
  . درجة الشك أو منع استهالك بعض المواد

  

ثمار والمستخلص بطرق میكانیكیة بسیطة التؤثر على  ومن هنا تبرز أهمیة زیت الزیتون الذي یعتبر عصیر
محتواه والذي یتمتع بأفضل الخواص الهضمیة واالمتصاصیة وقلة تأثره بالحرارة المرتفعة أثناء الطبخ إذ أن 

تأكسده خالل عملیة الطهي أقل كما أّن  خاصیاتهعلى  ال تؤثردرجة مئویة  220- 210ارتفاع الحرارة حتى 
تؤكده  وهذا ما للكبد ااألخرى والتي تؤدي لتكون مادة األكرولین ومشتقاتها السامة جد من تأكسد الزیوت
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 حالیا ینصح العلماء اضرورة استعمال زیت الزیتون في الطبخ واالبتعاد عن استعمال زیوت البذور وعموم
   .لقلي األطعمة زیت الزیتونباستعمال 

  

دهنیة غذائیة لمعالجة أمراض تصلب الشرایین والتي تعتبر وقد أثبتت الدراسات أن زیت الزیتون أفضل مادة 
   .أمراض عصرنا ألنه ذو أثر إیجابي في تقلیل الترسبات التي تحصل على جدران األوعیة الدمویة

في  هم من أقل الناس إصابة بمرض شرایین القلب ) الیونان(أن سكان جزیرة كریت وورد في هذه الدراسة  
لدهون التي یتناولونها في طعامهم مصدرها زیت الزیتون الذي ثبت أنه یقلل من معدل ن معظم األ نظراالعالم 

ومن المعروف . وبالتالي یقي من تصلب الشرایین ومرض شرایین القلب LDLالكولیسترول الضار في الدم 
میة وقد أكدت الدراسات العل. أن أكسدة الكولسترول الضار أمر مهم في إحداث تصلب الشرایین وتضیقها

إضافة إلى أن زیت الزیتون یلعب دورا مضادا .. الحدیثة أن زیت الزیتون یلعب دورا هاما في منع تلك العملیة
كما یحتوي  المعروف بدوره المضاد لألكسدة، Eلألكسدة أیضا حیث أن زیت الزیتون یحتوي على فیتامین 

على أهمیة  الدراسة أكدتكما . ایینعلى مركبات البولیفینول، ومن ثم یمكن أن یقي من حدوث تصلب الشر 
على كمیة جیدة من مركبات  الحتوائه Huile d’olive vierge extraتناول زیت الزیتون البكر الممتاز 

تمنع أكسدة الكولسترول و  التي تمنع التأكسد الذاتي للزیت، وتحافظ على ثباته  Polyphenolsالبولیفینول
من حدوث تصلب الشرایین، وتلعب دورا هاما في وقایة الجسم من  ، وبالتالي یمكن لها أن تقيLDLالضار 

   .وغیرها من المواد الضارة Hydroperoxides "البیروكسایدز"خطر المركبات السامة للخالیا مثل 
  

المعروف أن زیت الزیتون ذو فاعلیة كبیرة في وقایة فرط الحموضة والقرحة المعدیة ومعالجتها حیث  ومن
ومع استعمال زیت الزیتون تقل أخطار اإلصابة بالحصاة المراریة  .یعتبر ذا خاصیة عالجیة لقرحة المعدة

التي أجریت على مرضى  وتشیر الدراسات. بینما تزداد هذه األخطار عند استعمال زیوت البذور األخرى
السكري الذي تمت تغذیتهم بزیت الزیتون بنسب مختلفة إلى تناقص كمیة السكر في دم المرضى الذین كانت 
حصتهم أكبر من هذا الزیت وثبت أن استعمال زیت الزیتون على الریق یعد وسیلة عالجیة لكثیر من 

وزیت الزیتون یساهم في تخفیض  .طال استعمالهحتى ولو  ااألمراض االلتهابیة والكبدیة دون أن یشكل ضرر 
  .في الوقت نفسه الحریرات الالزمة للجسم االوزن للذین یعانون من السمنة المفرطة مؤمن

  

للعدید من األمراض الجلدیة والهضمیة  انؤكد أن زیت الزیتون الذي كان أجدادنا یستعملونه دواء اوأخیر 
ب صحة هذا االستخدام والزال هذا الزیت بحاجة للمزید من الدراسات وااللتهابیة قد أثبتت الدراسات والتجار 

  .واألبحاث
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  زیت الزیتون وتغذیة الشیوخ. 3

للتغذیة المناسبة في سن الشیخوخة أهمیة كبرى بغیة المحافظة على الحالة الجسمیة والعقلیة الجیدة لسن  إن 
ن الخلل الذي یكاد یشمل جمیع وظائف الجسم المختلفة یرغم على تناول مواد غذائیة سهلة  متأخرة وإ

بتحلیل المواد الدهنیة المحتویة  حینما نقوم .االمتصاص والهضم وتكون مثیرة للشهیة وذات قیمة غذائیة كبیرة
ثارة الشهیة نجد وبدون شك أن زیت الزیتون هو أفضل هذه  على أفضل ممیزات الهضم واالمتصاص وإ

في البالد التي یغلب  اأن نسب الوفیات بأمراض األوعیة القلبیة منخفض جد اومن المعروف حالی .المواد
ویزید من  ابب زیادة الكولیسترول في الدم كما ذكر سابقعلى استهالكها زیت الزیتون ألن هذا الزیت الیس

إمكانیة استفادة الجسم من البروتینات وعالوة على ذلك یحول زیت الزیتون دون تجمع الكریات الدمویة 
  . وبالتالي یحد من أخطار التخثر الشریاني ویحافظ على العظام من االنكسار
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  أصناف الزیتون والزیتأصناف الزیتون والزیت

  الخصائص الزراعیة والبیوكیمیائیة للتعرف على األصنافالخصائص الزراعیة والبیوكیمیائیة للتعرف على األصناف
 نزیهة القراطي كمون

  

 المقدمة

 :حسب الغرض من االستخدام إلى ىعل تنقسم أشجار الزیتون

 أصناف زیتیة  

 وذات حجم متوسط ومن األمثلة أصناف الشماللى %15وهى أصناف تحتوى على كمیة زیت أعلى من 
   .نااألربكویو الكروناكى والشتوي و 

  

 أصناف غیر زیتیة  

وذات حجم كبیر ولب سمیك  % 15على نسبة زیت أقل من  في أغلب األحیان وهى أصناف تحتوى
  .ومانزنیالكالماتا المسكي والبسباسي والتونسي و  وتستخدم فى التخلیل ومن األمثلة أصناف

                                                                                 

  أصناف ثنائیة الغرض  

                                                                                                                             تستعمل الستخراج الزیت والتخلیل  وهى أصناف تجمع بین صفات األصناف الزیتیة وغیر الزیتیة و
   .وبیشولینبیكوال زرازي وشمشالي و  أصناف من األمثلةو 
                                                                                                                              

     هویة أصناف الزیتون تحدیددراسة و 

  :داخلها وفیما بینها باالعتماد على عدة عناصر ةقع تحدید هویة أصناف الزیتون وتبیان االختالفات الوراثیی

  خصائص األشجار والثمار : الخصائص المرفولوجیة* 

  الخصائص الفیزیوكیمیائیة والحسیة التذوقیة للزیت *

  الخصائص البیوكیمیائیة والجزیئیة* 

ة منذ بدایة القرن العشرین  تم الشروع في األعمال التي اهتمت بدراسة أصناف الزیتون في البالد التونسیّ
)Tourniéroux, 1925 ; Minangouin, 1901( ها كانت محتشمة واقتصرت على وصف ، غیر أنّ

ال ونتائج جدیدة في أواخر هذا القرن اهتم الباحثون التونسیون بهذا الموضوع، وظهرت أعم. األشجار والثمار
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نهج البعض منها المنهج السابق، وهو التصنیف اعتمادا على هیكل األشجار وخصائص الثمار، المهري 
، واهتم آخرون باإلضافة لما )1997(، المهري ومن معه )1995(، الهاللي ومن معه )1995(والهاللي 

 1999(ت هذه األصناف القراطي كمون قام به السابقون بالخصائص الفیزیوكیمیائیة والحسیة التذوقیة لزیو 
كما ظهر في نهایة  )2004، 2001، 2000، 1999، 1999(، القراطي كمون ومن معها ),2007

القرن العشرین اهتمام كبیر بشجرة الزیتون بالمنطقة المتوّسطیة وخارجها على جمیع المستویات وفي شتى 
 ,.Caselli et al(صنیف هذه الشجرة، نذكر منهم المجاالت، وساهم العدید من الباحثین بدراساتهم حول ت

1993 ; Dettori et Russo 1993, Allesandri et al. (1993) ; Inglese (1994) ; 
Hilali et al., 1995 ; Synouri et al, 1995 ; Cimato et al., 1996 ; Cimato 

1998 ; Esti et al, 1998, Koutsftakis et al, 2000   
  

مزید من المعلومات اإلضافیة للتعریف وتحدید هویة األصناف، التجأ الباحثون مؤخرا إلى وللحصول على ال
 .دراسة المركبات البیولوجیة كاألنزیمات والمواد الناشئة عن التحول الغذائي في مختلف أجزاء النبتة

(Pontikis et al., 1980; Loukas and Krimbas, 1983; Ouazzani et al., 1993; 
Fabbri et al., 1995 ; Bogani et al., 1994 ; Vergari et al. 1998, Trujillo et 
al. 1995; Perri et al., 1995; Grati Kamoun et al., 1992  and 2002 a). 

كما أنه نظرا لما یشهده تطور میدان البیولوجیا الجزیئیة فإن عملیة التمییز بین األصناف وتقییم االختالفات 
ة للوسط أو أطوار نمو النبتةالوراثیة للزیت لذلك استعمل . ون تشهد مقاربات جدیدة ال تتأثر بالعوامل الخارجیّ

 RAPD et أمثال "fingerprint"أو " empreintes génétiques"الباحثون البصمات الوراثیة 
AFLP (Angiolillo et al., 1999, Grati kammoun et al., 2006) ;  

  

ر وق " میكروستلیات"ع اللجوء مؤخرا إلى استعمال الرواسم من نوع وامتدادا لهذا التطوّ
)Microsatellites ( ذوي القدرة الفائقة على التمییز وعندها محتوى معلوماتي للوكیس)informtive 

component by locus  ( یتجاوز قدرة الرواسم السابقة) RAPDوAFLP)      (Rallo et 
al., 2000 ; Rekik et al, 2006, Sefc et al., 2000. (  

  

  أصناف الزیتون التونسیة

ظل المخزون الوراثي للزیتون بتونس غیر معروف إلى أواخر الثمانینات من القرن الماضي ولكن منذ انبعاث 
ة في كامل تراب الجمهوریة معهد الزیتونة وقع االهتمام باألصول الوراثیة المحلیة وأصناف الزیتون المتواجد

 :قصد
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  المؤهالت الزراعیة والكیمیائیة دراسة* 

في المناطق التي (التي تتمیز على مستوى بعض الخاصیات الهامة للعمل على نشرها  فتحدید األصنا* 
  . واستعمالها كموروثات في برامج تهجین مستقبلیة) تتأقلم فیها

  حفظها من االندثار * 

  :بعملیات جرد األصناف في العدید من الوالیات وقد بدأت الدراسة

  اریانة و باجة ونابل: الشمال -

  القیروان وقفصة: الوسط -

  صفاقس ومدنین وتطاوین: الجنوب -
 

ویحتوي على عّدة أصناف منها ما هو معّد الستخراج  أن المخزون الوراثي للزیتون بتونس ثري جدا وبینت
هاالزیت ومنها ما هو معّد للتّخلیل    :و من أهمّ

ا الشعیبي أو الزیاتي أو التونسیة وی: الشتوي بالمائة  80تواجد هذا الصنف بالّشمال في حدود ویسمى محلیّ
  .من المغروسات ویختلط في توزیعه مع أصناف أخرى

وهو ینشر بتونس من الوطن القبلي إلى قابس ومن الّساحل إلى سبیطلة وسیدي بوزید نظرا : الشماللي
ة الجافّة وشبه الجافّة لتأقلمه مع   .الظروف المناخیّ

تي هي  ة اّل ف والتفرقة بین عناصره الرئیسیّ وقد أثبتت األبحاث أّن الشماللي صنف خلیط ومّكنت من التعرّ
ها تختلف ) أمكن انتقاء أحسنها إنتاجا(مجموعة سالالت متعّددة  وبین أصناف أخرى تحمل نفس اإلسم لكنّ

ا عنه   .كلیّ

بمناطق تونس الوسطى وهي الوسالتیة وسلیانة ) نسبة لجبل وسالت(یتواجد الوسالتي ): قیماللّ (الوسالتي 
  .والعال وهو یكثر بالغابات

ة بمنطقة قفصة وواحاتها : الشمشالي ة والمرویّ بالجنوب الغربي (هو صنف یتواجد بغراسات الزیتون البعلیّ
دة ). التونسي إلستغالله كصنف زیتون مائدة لذلك یمكن اعتباره وقد أظهرت دراسة حدیثة أّن له مؤّهالت جیّ

  .صنفا مزدوج االستعمال
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صنف متواجد بغابة الشمال وخصوصا بمنطقتي سلیانة وجندوبة، قوّي النموّ الخضري وله ثمار : الجربوعي
رة وزیته یمتاز بنكهة خاّصة بها طعم التّفاح وتستعمل ثماره للتّخلیل في    .األسودمكوّ

ة(الزیتون المطریة صناف متواجدة بغراسات أ: الزلماطي والزرازي مطماطة وجرحیس ( بأقصى الجنوب) البعلیّ
  ). وتطاوین

 

كما تحتوي الموارد الجینیة لشجرة الزیتون بتونس على أصناف ثانویة نذكر منها التفاحي والفخاري والجامري 
حلي مقرقب بجهة قفصة والحر بالقیروان والمارسلین والسیالي وشماللي أنثى بتطاوبن والتونسي والفوجي وسا

  ).1انظر الخریطة رسم (بمناطق الشمال 

     تقییم الخصائص الزراعیة و الكیمیائیة ألصناف الزیتون في تونس

اختیار ثالثة أشجار من كل صنف وقد حرصنا على أن تكون في نفس الحجم والعمر، ولها نفس الحمولة  تم
عند (أخذت العینات من الجهات األربعة لكل شجرة ومن الوسط في مستوى اإلنسان وعلى فترتین . من الثمار

النضج ألن خصائص  ، حتى تكون الزیوت التي ستتم معالجتها في نفس درجة)بدایة النضج وفي نهایته
  .الثمار والزیت تختلف حسب مواعید أو فترات الجني
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. كیلوغرامات من حبوب الزیتون وتخضع عبر وصولها إلى المختبر إلى اإلعداد للدراسة 3تزن العینة حوالي 
ملة كل واحدة منها بها من الثمار الكا. تؤخذ منها ثالث عینات ثانویة لتحدید نسبة ومحتوى الثمار من الزیت

غرام تقریبا والباقي یستعمل في استخراج الزیت الذي یحفظ تحت درجة حرارة منخفضة لحین  50ما یعادل 
  .تحلیله

  خصائص الثمار . 1

  :هي الخصائص التي تمت دراستها

  معدل وزن الثمار -

  )بالنسبة لوزنها رطبة وجافة(معدل مردود الثمار من الزیت  -

  تمحتوى الثمرة الواحدة من الزی -

  النواة/حاصل اللب -
  

  خصائص الزیت. 2

  :تركیبة األحماض الدهنیة ویرمز إلیها كاآلتي* 

  األراشدیك  اللینولینیك  اللینولییك  األولییك  الستایریك  البالمتولییك  البالمتیك
C16 :0 C16 :1  C18 :0  C18 :1  C18 :2  C18 :3  C20 :0  

ة األكسدة، وهي تتم بواسطة *                   نأخذ جهاز یوضع الزیت فیه في ظروف قسریةمقاومة الزیت لعملیّ
ویمرر فیه الهواء بمعدل . درجة 100غرامات من الزیت في الوعاء المعد لذلك، ثم یتم رفع حرارته إلى  5

الزیت وعدد ساعات مقاومته  حیث یحدد مدة استقرار. لترا في الساعة ویسجل تطور األكسدة أوتوماتیكیا 20
  .لعملیة األكسدة

ة للزیت*  قیّ   الخصائص الحسیة التذوّ

 -Décision N° Déc-21/95(لدراسة هذه الخصائص اعتمدنا على مواصفات المجلس الدولي للزیت 
V/2007 (  

  جالنتائ. 3

  خصائص الثمار

م األصناف الدراسة على تقسیفیما یخص خصائص الثمار والزیت فقد اعتمدنا عند عرض النتائج في هذه 
  بحسب استعماالت الثمار
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  أصناف الزیت. أ

  خصائص الثمار

  

  وزن الثمرة
  )غ(

نسبة 
وزن /الزیت
  (%)رطب

نسبة 
وزن /الزیت
  (%)جاف 

  زیت بالثمرة
  )غ(

  نواة/اللب

بدایة 
  النضج

نهایة 
  النضج

بدایة 
  النضج

نهایة 
  النضج

بدایة 
  النضج

نهایة 
  النضج

بدایة 
  النضج

 نهایة
  النضج

بدایة 
  النضج

نهایة 
  النضج

  6.5  5.0  0.35  0.20  56  48  29  20  1.2  1.0  الشماللي
  7.0  5.8  0.7  0.4  54  42  28  19  2.8  2.0  الشتوي

  6.0  4.5  0.50  0.26  59  43  31  20  1.6  1.3  الوسالتي
زلماطي 
  جرجیس

1.0  1.5  20  30  47  56  0.2  0.4  5  6  

  4.3  3.8  0.35  0.20  54  46  31  20  1.2  0.8  شماللي جربة
شماللي 
  تطاوین

0.9  1.2  20  27  45  47  0.2  0.3  3.3  4.7  

  4.0  3.5  0.30  0.17  46  34  26  15  1.2  1.0  الحر
  5.8  4.7  0.9  0.5  61  53  36  25  2.5  2.0  التفاحي
  6.5  5.3  0.70  0.45  56  47  32  24  2.2  2.0  الفخاري

  3.6  2.6  0.37  0.20  46  36  29  20  1.25  0.9  شماللي أنثى
 

  خصائص الزیت

  الخصائص الكیمیائیّة -

نات الصغرى  ة المكوّ ة وكمیّ حسب أصناف الزیتون ) composés mineurs(تختلف التركیبة الحمضیّ
ز بعضها بتركیبة حمضیة جیدة تحتوي على نسب منخفضة من حمضي البالمتیك  ) C16:0(إذ یتمیّ

  ).C18:1(ونسبة مرتفعة من حمض األوالییك ) C18:2(والینوالییك 

في حین أن أصنافا أخرى تحتوي على نسب مرتفعة من حمضي البالمتیك والینوالییك تتجاوز أحیانا الحدود 
القصوى المعتمدة في مستوى المواصفات الدولیة في زیت الزیتون ونسبة منخفضة من حمض األوالییك قد 

  .تنزل عن الحد األدنى لهذه المواصفات
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نات الص ات المكوّ ا بخصوص كمیّ ات كبیرة من المواد أمّ غرى للزیت فإن بعض األصناف تحتوي على كمیّ
الفینولیة والستیرولیة والتكوفیرولیة وهو ما یكسبها قدرة كبیرة على مقاومة األكسدة ویفعل دورها اإلیجابي على 

ة  .الصحة البشریّ

ة الثالثة ةلتركیبی  (C16 :0)وهي البالمتیك  األحماض الدهنیة للزیوت نكتفي بإیراد نتائج األحماض الرئیسیّ
  (2: 18)واللینولییك  (C18 :1)واألولییك 

 

  C16 :0  C18 :1  C18 :2  
غیر 

  مشبعة/مشبعة
مقاومة األكسدة 

  )س(
بدایة   

  النضج
نهایة 
  النضج

بدایة 
  النضج

نهایة 
  النضج

بدایة 
  النضج

نهایة 
  النضج

بدایة 
  النضج

نهایة 
  النضج

بدایة 
  النضج

نهایة 
  النضج

  17  30  4.1  3.3  21.0  20.0  56.0  53.0  17.0  21.0  الشماللي
  35  36  6.8  5.0  16.0  18.0  70.0  63.0  10.5  15.0  الشتوي

  48  64  8.0  6.0  11.0  13.0  76.0  71.0  9.0  12.0  الوسالتي
زلماطي 
  جرجیس

22.0  17.0
1  

54.0  62.0  18.0  16.0  3.0  4.2  37  26  

شماللي 
  جربة

18.0  13.0  68.0  74.0  8.5  7.0  4.0  5.0  48<  48<  

شماللي 
  تطاوین

22.0  16.0  63.0  70.5  10.0  7.5  3.0  4.2  51  40  

  48  67  5.5  4.5  9.0  11.0  73.0  68.0  14.0  17.0  الحر
  15  22  5.6  4.5  11.5  16.0  70.0  64.0  12.5  16.0  التفاحي
  15  27  4.5  3.8  9.7  12.7  69.5  65.0  15.0  16.0  الفخاري
شماللي 

  أنثى
18.0  13.0  63.0  70.0  14.0  11.0  4.0  5.5  42  22  
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  الخصائص الحسیة التذوقیة -

  صنف شماللي صفاقس. 1

. یتمتع زیت صنف شماللي صفاقس بطعم جید فهو قلیل المرارة به طعم اللوز األخضر والعشب األخضر
  .یصبح حلوا عند النضج وبه طعم اللوز الجاف أو عجین اللوز

  

  صنف الشتوي. 2
ه یغلب علیه طعم المرارة، التي تنخفض أثناء  یمتاز زیت صنف الشتوي باحتوائه لطعم اللوز األخضر، إال أنّ

  .الخزن لكنها تبقى ملحوظة
  

  صنف الوسالتي. 3
هما  یحتوي زیت صنف الوسالتي على طعم بارز للوز األخضر، تصحبه مرارة وحدة في بدایة الموسم إال أنّ

  .الثمارینخفضان بدرجة كبیرة عند نضج 
  

 صنف زلماطي جرجیس .4
زیت متوسط الطعم، حلو إلى حد ما، یحتوي على طعم التفاح تصحبه مرارة، كما یحتوي أیضا على طعم 

  .اللوز والعشب ویالحظ فیه في بعض الحاالت طعم التین

  صنف شماللي جربة .5
الزیت هو متوسط، ثمري الطعم، تصحبه مرارة ویحتوي على طعم التین واللوز األخضر وفي بعض  هذا

  .الحاالت طعم العشب

 صنف شماللي تطاوین .6
زیت صنف شماللي تطاوین جید الطعم متوسط الحالوة والمرارة، یحتوي على العدید من النكهات مثل اللوز 

 .والتین والشیح

 صنف الحر .7
  .تصحبه مرارة ویذكر بنكهة اللوزصنف متوسط الطعم 

  صنف التفاحي. 8
محدود اإلنتشار جدا، إذ یوجد فقط في منطقة الدویرات بتطاوین، إال أنه یجب أن یحضى بعنایة  هذا الصنف

 .خاصة الرتفاع نسبة الزیت في ثماره

 
 



      لتحسین انتاج وجودة الزیتون وزیت الزیتونالممارسات السلیمة 
 

67 
 

 
  ) إنتاج الزیت والتخلیل(أصناف مزدوجة اإلستعمال . ب

  خصائص الثمار

  

  

وزن الثمرة 
  )غ(

نسبة 
وزن /الزیت
  (%)رطب

نسبة 
وزن /الزیت
  (%)جاف 

زیت بالثمرة 
  )غ(

  

  نواة/اللب

بدایة   
  النضج

نهایة 
  النضج

بدایة 
  النضج

نهایة 
  النضج

بدایة 
  النضج

نهایة 
  النضج

بدایة 
  النضج

نهایة 
  النضج

بدایة 
  النضج

نهایة 
  النضج

  8.3  6.0  0.74  0.37  57  47  28  19  2.8  1.8  الشمشالي
زرازي 

  جرجیس
3.0  3.5  20  35  51  58  0.70  1.20  6.0  7.0  

  5.6  4.6  0.80  0.55  56  45  30  22  2.8  2.2  الجربوعي
  7.0  5.5  0.90  0.55  50  43  23  17  4.0  3.0  الفوجي

  

  خصائص الزیت

  الخصائص الكیمیائیة -

  
C16 :0  C18 :1  C18 :2  

غیر 
  مشبعة/مشبعة

مقاومة 
  )س(األكسدة 

بدایة   
  النضج

نهایة 
النض

  ج

بدایة 
النض

  ج

نهایة 
الن

  ضج

بدایة 
النض

  ج

نهایة 
  النضج

بدایة 
النض

  ج

نهایة 
  النضج

بدایة 
النض

  ج

نهایة 
  النضج

.13  18  الشمشالي
0  

62  70  15.
0  

12.5  4.0  5.5  48  40  

زرازي 
  جرجیس

12  8.0  70  76  14.
0  

12.0  6.0  7.2  35  30  

.13  14  الجربوعي
0  

63  68  18.
0  

14.0  5.0  5.2  30  26  

.13  17  الفوجي
0  

63  67  15.
0  

16.0  4.5  5.7  45  29  
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  الخصائص الحسیة التذوقیة -

  صنف الشمشالي. 1

زیت صنف الشمشالي متوسط الطعم، فهو لیس حلوا، طعمه مر وبه العدید من النكهات مثل اللوز والطماطم 
  .والعشب األخضر

  صنف زرازي جرجیس. 2

هذا الصنف زیتا جید المذاق، قلیل المرارة، یحتوي على طعم التین وفي بعض الحاالت یمكن أن نجد  یعطي
  .فیه طعم التفاح والعشب

 صنف الجربوعي .3
  .زیت صنف الجربوعي متوسط عموما، قلیل المرارة ویحتوي إلى حد ما على طعم التفاح الناضج

  الخاتمة

ة من األصناف التي تمتاز زیوت البعض منها بخاصیات جاءت هذه الدراسة لتبین ما تزخر به البال د التونسیّ
وقد قمنا بإصدار كتاب یحتوي . تفاضلیة تمكن من تثمینها ضمن المنتجات الحاملة للتسمیات مثبتة األصل

في المرحلة األولى على بطاقة هویة لكل صنف اعتمادا على الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة لزیته، مما 
ة لزیت الزیتون خاصةیمكن من ا إذا علمنا أن قطاع الزیتون    ستغالل هذا العنصر الهام لدعم القدرة التنافسیّ

ها المزاحمة فیما بینها، وتلك التي تفرضها الزیوت  في جل البلدان المنتجة یواجه عدة صعوبات، من أهمّ
كما حاولنا أن نتطرق إلى بعض األصناف غیر . النباتیة األخرى، إضافة إلى ضعف اإلنتاجیة وارتفاع الكلفة

یزاتها، علها تجد من یخرجها من دوائرها الضیقة لتساهم في تحسین المشهورة وقلیلة االنتشار، حتى نعرف بم
مردود وجودة الزیوت التونسیة، حتى ال یتم اللجوء إلى استیراد أصناف قد ال تتالءم مع بیئتنا أو تفقد زیوتنا 

  .هویتها وخصوصیاتها
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التحالیل المجراة على زیت الزیتونالتحالیل المجراة على زیت الزیتون       

  عائدة اللـزاز و كمون القراطي نزیهة 
  

I .أهم التحالیل الكیمیائیة لزیت الزیتون  

  الحموضة. 1 

الحموضة هي نسبة األحماض الدهنیة الحرة الموجودة في الزیت و یعبر عنها بنسبة حمض األولییك  
  .الموجود في الزیت ویعتبر هذا المقیاس إلزامي في تصنیف زیت الزیتون من ناحیة الجودة

  :من خالل االختبار التالي یتمّ قیاس الحموضة 

كمذیب للمركبات ) pH = 7(مل من كحول متعادل  20ونحلها في ) غرام 5(نأخذ عینة من زیت الزیتون 
) ماءات الصودیوم(  Na0Hقطرة من الفنولفتلین، ثم وباستخدام محلول  2- 3الكربوكسیلیة الحرة ثم نضیف 

ثانیة بعد المزج، تحدد  15ردي والذي یستمر لمدة ، تتم المعایرة حتى ظهور اللون الو  0.1775Nبمعدل 
  acidité = V Na0H (ml) %: الحموضة باستخدام العالقة التالیة

    

  التركیبة الحمضیة. 2

  ). CPG) (غاز/بطور(تحدد التركیبة الحمضیة للزیت باستخدام طریقة الكرومتوغرافي الغازي 

  .یتم تحلیل األحماض الدهنیة عبر مرحلتین
  

  ر األسترات المیتالیكتحضی. أ

 أسترات المیتالیكفإن تحضیر استخراج  %3بالنسبة للزیوت التي ال تتجاوز درجة الحموضة لدیها 
  :، یتم باستعمال المخطط التجریبي التاليtrans estérificationلألحماض المستخلص بتفاعل 

) ماءات(مل من هیدروكسید  0.3مل من الهكزان و 3غ من الزیت ثم نضیف  0.5نضع في أنبوب اختبار 
بعد المزج لمدة دقیقة، نترقب الترسب، ثم تؤخذ كمیة قلیلة من الطبقة العلیا ). 2N(بوتاسیوم المیتانولیك 

  .المحتویة على اإلسترات من أجل تحلیلها باستخدام طریقة الكروموتوغرافي الغازیة
  

  CPGتحلیل الكروموتوغرافي االسترات المیتالیك بـ . ب

  CPGحلیل استرات المیتالیك لألحماض الدهنیة المحضرة مسبقا بـ یتم ت

   °colonne   :200 Cدرجة حرارة العمود  -
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 اآلزوت: الغاز الوسیط  -

  bar 0.8: ، الهیدروجینbar 1.5: الهواء ، bar 6: األزوت: ضغط -

 میكرولتر 1: الحجم المحقن -

Capillaire : colonne : ملم 0.25متر، القطر  15، طول )دقیق جدا(شعري 

مطابقة ألسترات ) قمم(البیانیة المستخلصة من التحلیل تحتوي على عدة ذروات ) المنحنیات(إن المخططات 
) جماز(باستخدام آلة ) الذروات(القمم ) أسطر(تجمع مساحات . المیتالیك لألحماض الدهنیة

intégrateur )یسمح بتقییم نسبة األحماض الدهنیة.(  
  

   K232) و (K270  اإلخماد الخاص. 3

تحتوي جمیع األجسام الدهنیة على كمیات متفاوتة األهمیة من حمض اللینولیك، تؤدي أكسدة األجسام 
تتشكل . نم 232الدهنیة إلى تشكل هیدروبیروكسید اللینولیك التي تمتص الضوء عند طول موجة ضوئیة 

واأللیهیدات التي  cétones-insaturéesصة األستونات خالل األكسدة المركبات الثانویة لألكسدة، خا
  .نانومتر 270تمتص الضوء عند طول موجة ضوئیة 

 نانومتر لألجسام الدهنیة فكرة عن درجة 270و 232یمكن أن یعطي اإلخماد عند الموجات الضوئیة 
  .التأكسد

خط (حتى خط الترقیم غ من زیت الزیتون ثم یضاف السیكلوهكزان  0.25مل،  25نضع في حوجلة بسعة 
  .، بعدها یتم المزج ومن ثم تترك في الظالم)مل 25

 270و 232یحدث اإلخماد الخاص بشكل مباشر من خالل قراءة امتصاص الموجات الضوئیة بأطوال 
  . نامومتر

  

..IIII  التحلیل الحسي التذوقي لزیت الزیتونالتحلیل الحسي التذوقي لزیت الزیتون  

یستخدم التقییم و  غرف معینة ذات مواصفات خاصة وتحت شروط معینة فيیتم إجراء االختبارات الحسیة 
طبقا للمواصفات العالمیة  كإحدى طرق تقییم جودة زیت الزیتون خاصة البكر ویصنف زیت الزیتون الحسي

 CE ةوالمفوضیة األوروبی  Décision N° Déc-21/95- V/2007المجلس الدولي للزیت(
n°2568/91) (على أساس نكهته إلى:  

  النكهات الجیدة. 1

نكهة  يمن أحسن نكهات زیت الزیتون وه ينكهة مستحبة وهو نكهة الفاكهة وه :fruité نكهة الفاكهة* 
   .الزیت من ثمار فاكهة الزیتون كاملة استخالصناتجة عن 
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 : یمكن تواجد نكهة فواكه أخرى مثل كما

تظهر نكهة اللوز بزیت الزیتون إما أن تكون راجعة إلى طبیعة الثمار الطازجة أو إلى حدوث  :نكهة اللوز
  تجفیف للثمار 

 الثمار نفسها  فينكهة مستحبة تتواجد : نكهة التفاح

 ...األخضر بنكهة العش, الطماطم نكهة
  

تتكون تلك النكهة نتیجة الستخالص الزیت من ثمار خضراء اللون غیر ناضجة : Amerالنكهة المرة * 
  .)خاصة األلوروبیین( وهى نتیجة لوجود الفینوالت) تحویل اللون ( مرحلة التلوین  فيأو 

  

تتكون تلك النكهة نتیجة الستخالص الزیت من ثمار خضراء اللون غیر : Piquantرة حاالنكهة ال* 
 وهى نتیجة لوجود الفینوالت) تحویل اللون( ة التلوین مرحل فيناضجة أو 

 

  النكهات السیئة. 2

تؤدى إلى حدوث (  نكهة غیر مستحبة نتیجة لتخزین ثمار الزیتون فى أكیاس: Chôméنكهة العفن  
  .عصرهاأو فوق بعضها البعض قبل ) تخمرات

  

  الطعم المعدنىmétallique : األسطح المعدنیة خالل عملیات ینقل إلى الزیت نتیجة لتالمسه مع
  .الجرش والخلط والعصر والتخزین

  

  طعمLies :تعزو تلك النكهة نتیجة لتالمس الزیت لمدة طویلة مع الرواسب بتنكات التخزین.  
  

أماكن سیئة مرتفعة الرطوبة ولمدة طویلة مما  يتغزو تلك النكهة إلى تخزین الزیت ف: Moisiطعم الـ
  .والخمائر بأعداد كبیرةتسبب فى نمو الفطریات ی

  

  النكهة المتزنخةRancid : تحدث رائحة الزناخة بالزیت نتیجة لحدوث األكسدة الذاتیة للزیت مما یسبب
  .یمكن إصالح هذا الزیت طعما ونكهة كریهة وال

 طعم النبیذ Vineux :تحدث نتیجة لتكوین حمض الخلیك واستیل اسیتات مع اإلیثانول بكمیات : الخل
 .بالزیت وهذا ناتج عن تخمر الثمار كبیرة 

 طعم الخیارConcombre  : یحدث هذا الطعم عند تخزین الزیت لمدة طویلة جدًا فى عبوات محكمة
 .nonadienal 2.6القفل خاصة فى عبوات من الصفیح وذلك لتكوین مركب 

 وغیر مغسولةیتكون هذا الطعم بالزیت الناتج من ثمار الزیتون مجمعة من األرض : الطعم األرضى. 
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 الشوامي طعم scourtin : جدیدة شواميیحدث هذا الطعم نتیجة الستخدام.  
        ولة عن الروائحؤ المركبات المس اننكهة ضعیفة جدًا راجعة إلى فقد: Smoth or Flatطعم الـ

 ).الطیارة المركبات(
  راجع إلى استخدام التسخین خالل خطوة االستخالص :المحروقالطعم.  
 ماء الخضرى طعم الVegetable-water : یحدث هذا نتیجة لتالمس الزیت لمدة طویلة مع

  ).ماء الزیتون(  يالعصیر الخلو 

 . 1 إلى 9تعطى كل نكهة نقط معینة أو درجات وهى من 
  

  :وهناك عالقة مابین االختبارات الحسیة والكیمیائیة للحكم على جودة وصالحیة زیت الزیتون حیث

  ط،انق 7 إلى 9تأخذ من "  نكهة زیتون أو فاكهة " فى حالة النكهة الجیدة  

 نقط   6نكهة ضعیفة تأخذ  

 ط انق 5نكهة بها سلبیات ضعیفة تأخذ  

  ط انق 4نكهة بها سلبیات متوسطة تأخذ  

    .ةنقط 1إلى  3نكهة بها سلبیات كبیرة تأخذ من  
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ة والدولیة الال ة والدولیة مواصفات التونسیّ   التسمیاتالتسمیات  لزیت الزیتونلزیت الزیتونمواصفات التونسیّ

 
  عائدة اللزاز عائدة اللزاز 

 

ة له تسمیات وتعاری هذه  .مختلفة حسب نوعیته وتركیبته الكیمیائیة فإّن زیت الزیتون الخاضع للتجارة الدولیّ
ة ومواصفات  ة لزیت الزیتون ونخص بالذكر منها المواصفات التونسیّ التسمیات تحّددها المواصفات الدولیّ

 Codex(المجلس الدولي لزیت الزیتون ومواصفات االتحاد األوروبي وكذلك مواصفات 
Alimentarius( .التسمیات  تعتبر جل هذه المواصفات نوعا ما متطابقة إال أنها تختلف أحیانا في بعض

  .أو في قیمة الحد األدنى أو األقصى لبعض التحالیل الكیمیائیة
  

  تسمیات وتعاریف

هو الزیت المستخلص فقط من ثمرة الزیتون مع استبعاد الزیوت المستخلصة بالمحلالت أو  زیت الزیتون
ق وفقا للتسمیات والتعاریف. بطرق إعادة األسترة، وأي خلط مع زیوت من طبیعة أخرى   :التالیة یسوّ

هو الزیت المستخلص من ثمرة الزیتون بطرق میكانیكیة وحدها أو بطرق فیزیائیة أخرى  زیت الزیتون البكر
في ظروف حراریة خاصة، ال ینتج عنها تغیر الزیت وبدون أن یخضع ألیة معالجة أخرى إال الغسل والطرد 

  .المركزي والنبذ والترشیح
  

  :مباشرة بالشكل المستخلص والذي یتضمن ثالثة أنواع الزیتون البكر القابل لالستهالك زیتهذا النوع یشمل 

 0.8والذي ال تتعدى حموضته الحرة  زیت الزیتون البكر الممتاز% .  

 2، درجة حموضته ال تتعدى زیت الزیتون البكر%.  

 3.3والذي تكون حموضته أقل من  زیت الزیتون البكر العادي%  .  

ذا تعدت درج  زیت الزیتون البكر الوقادیكون الزیت غیر قابل لإلستهالك ویسمى  % 3.3ة الحموضة وإ
 زیت الزیتون المكررویخصص للصناعة والتكریر أو لالستعماالت التقنیة وبعد عملیة التكریر نحصل على 

  .ویجب أن یحافظ الزیت على تركیبته الجلسریدیة األولیة عند عملیة التكریر %0.3والتي حموضته ال تفوق 

وهو الزیت المكون من خلیط زیت الزیتون المكرر وزیت  زیت الزیتوننجد كذلك تسمیة أخرى للزیت وهي  
مع العلم أنه . %1الزیتون البكر القابل لالستهالك بالشكل المستخلص به وتبلغ حموضته على األقصى 

جد مواصفات ومعاییر أخرى ضروریة محددة لهذه التسمیات باإلضافة إلى درجة الحموضة والتي سیتم یو 
  . ذكرها الحقا
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 تسمیات زیت الزیتون حسب المواصفات

زیت   
الزیتون 
البكر 
  الممتاز

زیت 
الزیتون 

  البكر

زیت 
الزیتون 
البكر 
  العادي

زیت 
الزیتون 

  البكر الوقاد

زیت 
الزیتون 
  المكرر

زیت 
  الزیتون

المواصفات 
  التونسیة

حموضة
0.8  

حموضة  2حموضة
3.3  

>حموضة
3.3  

حموضة
0.3  

حموضة
1  

س  فات المجل مواص
ت  دولي  لزی ال

  الزیتون

حموضة
0.8  

حموضة  2حموضة
3.3  

>حموضة
3.3  

حموضة
0.3  

حموضة
1  

اد  فات االتح مواص
  االروبي

حموضة
0.8  

غیر   2حموضة
  موجودة

حموضة  2>حموضة
0.3  

حموضة
1  

فات  مواص
codex 

alimentarius 

حموضة
0.8  

حموضة  2حموضة
3.3  

غیر 
  موجودة

حموضة
0.3  

حموضة
1  

  .هذه المواصفات بدورها تحدد المعاییر الالزمة لمراقبة نقاوة وجودة زیت الزیتون
 

I .معاییر النقاوة  

ف على نقاوة الزیت هي التركیبة الحمضیة أي نسبة كافة األحماض الدهنیة  أول معیار مستعمل للتعرّ
في هو وارد حسب مواصفات المجلس الدولي لزیت الزیتون تكون التركیبة الحمضیة كما . الموجودة في الزیت

  :اليمو الجدول ال
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 التركیبة الحمضیة للزیت. 1

  النسبة المئویة  الحمض

  0.05  (C14:0)    حمض المیریستیك 

  7.5-20.0  (C16:0)  حمض البالمتیك     

  0.3-3.5  (C16:1)  حمض الباتمتولییك  

   0.3  (C17:0) حمض الهبتادیكانیك  

   0.3  (C17:1)  حمض الهبتادیسونیك

  0.5-5  (C18:0)   حمض االستیاریك  

  55-83.0  (C18:1)حمض االلییك        

  3.5-21  (C18:2)  حمض اللینولییك    

   1   (C18:3)   حمض اللینولنیك   

   0.6  (C20:0)   حمض االرشیدیك  

   0.4  (C20:1)   حمض الغدولییك   

   0.2  (C22:0)حمض البهینیك       

   0.2  (C22:0)   حمض اللینوسیریك 
  

  )%(محتوى األحماض الدهنیة ترانس . 2

إال أنه یمكن وجود بعض  cisالموجودة في زیت الزیتون هي في شكل  ةالدهنیة الغیر مشبعجل األحماض 
ة في شكل  والتي قد تكون لها تأثیر سلبي على صحة اإلنسان إذا تعّدت الحد  tranاألحماض الدهنیّ

ة لزیت الزیتون تلزم الكمیات التالیة. المسموح به   :المواصفات الدولیّ

  C18 :1 trans (%)  (C18 :2 + C18 :3) trans (%)  
   0.05   0.05  زیوت الزیتون البكر الغذائیة

   0.1   0.1  زیت الزیتون البكر الوقاد
   0.2   0.3  زیت الزیتون المكرر

   0.2   0.3  زیت الزیتون
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  تركیب االستروالت وثنائي الكحول الثالثي التریتبین ومحتوى الستیروالت العامة. 3

من بین معاییر النقاوة التي تتطلبها المواصفات هي التركیبة الستیرولیة للزیت والتي یجب أن ال تفوت كمیتها  
ذا تجاوزت هذه القیم فإن الزیت یكون غیر نقي ویحتوي على زیوت نباتیة. القیم الواردة في الجدول التالي   .  وإ

من مجموع  %4.5والذي یجب أن ال یفوق  )الستیروالت %(كذلك هناك محتوى االیرثردیول واوباول 
ذا وجدنا نسب أعلى نشك في أن هذا الزیت قد تم  خلطه بزیت تفل الزیتون  .الستیروالت وإ

  

  (%)النسبة   الستیرول

   0.5  الكولسترول

   0.1  البراسیكسترول

   4.0  الكمبسترول

  الكمبسترول<   الستیغمسترول

   0.5  استغماستینول-7-دلتا

+ استیغمستدیینول-23-5-دلتا+ یرولأقنست- 5- دلتا+ سیتستیرول-بتا
  +كلیروسترول

  +استیغمستدیینول-24-5-دلتا+ سیتستنول
 93  

   1000  )كغ/مع(محتوى الستیروالت العامة 

   4.5  )الستیروالت%(محتوى االیرثردیول واوباول 
 
  يالالتصبنمحتوى الشموع ومحتوى استغماستادیان محتوى مادة . 4

هذه المعاییر لها عالقة بنقاوة الزیت لذا فإن المواصفات العالمیة للتسویق توجب الكمیات المحّددة لكل نوع 
  :من الزیت كما هو مذكور في الجدول التالي
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  )كغ/مع(محتوى الشموع   
C40+C42+C44+C46  

محتوى استغماستادیانا 
  )كغ/مع(

مادة الالتصبني 
  )كغ/غ(

     250   0.15  15  زیوت الزیتون البكر الغذائیة

  300   0.50   15  زیت الزیتون البكر الوقاد

  350     15  زیت الزیتون المكرر

  350     15  زیت الزیتون

ومحتوى األحماض  ECN42الفرق االقصى بین المحتوى الحقیقي والنظري من ثالثي غلیسریدات . 5
واالستیاریك    (C16:0)البالمتیك مجموع الحمضین : بثالثي غلیسریدات  2الدهنیة المشبعة في الوضع 

(C18:0)  
  

ة لتسویق زیت الزیتون وهو یدّل على مدى خلط هذا  المعیار مطلوب أیضا من طرف المواصفات الدولیّ
  : ور في الجدول التاليالزیت بزیوت نباتیة من عدمه ویكون محتواه كما هو مذك

    

 

  ECN42  
  2األحماض الدهنیة المشبعة في الوضع 

 بثالثي غلیسریدات
    0.2    1.5  زیوت الزیتون البكر الغذائیة

  0.3    1.5  زیت الزیتون البكر الوقاد
   0.3   1.8  زیت الزیتون المكرر

   0.3   1.8  زیت الزیتون
  

 . II معاییر الجودة  

ة لتسویق زیت الزیتون تشمل العدید من الخصائص  معاییر الجودة المطلوبة من قبل المواصفات الدولیّ
  :والتحالیل التي یجب القیام بها نذكر من بینها

الزیت بكر ممتاز یجب عدم وجود  لیكون. أي الطعم والرائحة واللون الخصائص العضویة الحسیة للزیت
  .شوائب فیه وتكون له رائحة طیبة وفاكهیة

مؤشر  المتمثلة في نسبة األحماض الدهنیة الحرة في الزیت المعبر عنها بحمض األلییك درجة الحموضة
  الذي یدلنا على درجة تأكسد الزیت دالبر وكسی
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هذا المؤشر یدلنا أیضا على درجة ) نم 230و 270( امتصاص الزیت في األشعة ما فوق البنفسجیة
  .تأكسد الزیت األولیة والثانویة

              المتأتیة من الحاویات المعدنیة ) الحدید والنحاس( المعدنیةى الماء والمواد الطیارة واآلثار محتو 
  أو من وسائل استخراج الزیت

  .سموح به في زیت الزیتون بكافة أنواعهتمثل الحد األدنى الم مواليالجدول ال ضمنالمعطیات الموجودة 

  

  



      لتحسین انتاج وجودة الزیتون وزیت الزیتونالممارسات السلیمة 
 

79 
 

  
  

  

زیت الزیتون   
زیت الزیتون البكر   زیت الزیتون البكر  البكر الممتاز

  العادي
 زیت الزیتون
  *البكر الوقاد

زیت الزیتون 
  زیت الزیتون  المكرر

              :خصائص عضویة حسیة

  حسن  مقبول          رائحة وطعم -

حسب سلم (رائحة وطع  -
  )مستمر

            

 ≤متوسط  < 0  0= متوسط   متوسط الشائبة -
2.5  

 .0 ≤متوسط  < 2.5
6  

 <متوسط 
6.0  

    

            0 >متوسط   متوسط الفاكهیة -

صاف أصفر   صافي أصفر          لون
  إلى أخضر

 24دم خالل  20مظهر لدى  -
  ساعة

  نقي  نقي        

              حوضة حرة   

  1.0 ≤  0.3 ≤  3.3>  3.3 ≤  2. 0 ≤  0.8 ≤  م معبر عنها بحمض األولییك/م%

              دلیل البرأوكسید

  15 ≤  5 ≤  غیر محدود  20 ≤  20 ≤  20 ≤  بروكسیدات في كغ من الزیت
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زیت الزیتون 
  البكر الممتاز

زیت الزیتون 
  البكر

زیت الزیتون 
  البكر العادي

زیت الزیتون 
  *البكر الوقاد

زیت الزیتون 
  زیت الزیتون  المكرر

              امتصاص فیما فوق البنفسجي

  0.9 ≤  1.10 ≤    0.30 ≤  0.25 ≤  0.22 ≤  نم 270لدى  -

- K  ≥ 0.01  ≥ 0.01  ≥ 0.01    ≥ 0.16  ≥ 0.15  

          2.60 ≤  2.50 ≤  نم 232 -

  0.1 ≤  0.1 ≤  0.3 <  0.2 ≤  0.2 ≤  0.2 ≤  )مم%(محتوى مائي ومواد طیارة 

محتوى الشوائب غیر الذائبة في 
  )مم%(أثیر البترول 

≥ 0.1  ≥ 0.1  ≥ 0.1  ≥ 0.05  ≥ 0.05  ≥ 0.05  

              )كغ/مع(آثار معدنیة 

 3.0 ≤ 3.0 ≤ 3.0 ≤ 3.0 ≤  3.0 ≤  3.0 ≤  الحدید

 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤  0.1 ≤  النحاس
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III. ة تمضافا   غذائیّ

ة في زیوت الزیتون البكر وزیت تفل الزیتون الخام، إال أنه یمكن إضافة  ال یسمح بأیة إضافة غذائیّ
األلفاتوكوفرول في زیت الزیتون المكرر وزیت الزیتون وزیت تفل الزیتون المكرر وزیت تفل الزیتون 

مغ في الكغ  200دى لتعویض التكوفرول الطبیعي المفقود خالل التكریر والقدر األقصى یجب أن ال یتع
  .من الزیت

 . VIمعادن ثقیلة  

یجب أن تخضع المنتجات التي تطبق علیها ترتیبات هذه المواصفة للحدود القصوى المعینة للمعادن 
ق علیها الحدود التّالیة. الثقیلة من قبل لجنة قانون التغذیة التّركیز األقصى  :ولكن في انتظار ذلك، تطبّ

  ).As(بالنسبة للرصاص و كذلك الزرنیخ كغ /مغ 0.1 المقبول هو

 .Vالمبیدات بقایا  

یجب أن تخضع المنتجات التي تطبق علیها هذه المواصفة للحدود القصوى المعینة للبقایا من قبل لجنة 
  .قانون التغذیة لهذه المواد

 . IVمذیبات هالوجینیة  

  كغ/مغ 0.1: أقصى محتوى كل من هذه المذیبات
 كغ/مغ 0.2: المذیبات أقصى محتوى مجموع هذه

. IIVنظافة  

یوصى بتحضیر ومعالجة المنتجات المخصصة للتغذیة البشریة المتضمنة في هذه المواصفة وفقا لبنودها 
، .Rev 3- 1997: (مبادئ عامة لنظافة األغذیة –في القانون الدولي الموصى به في الممارسات 

CACP/RPC (في النظافة وغیرها من قوانین  وبقیة نصوص الكودكس مثل قوانین الممارسات
  .الممارسة

یجب أن تتالءم المنتجات المخصصة للتغذیة البشریة مع كافة المعاییر المیكروبیولوجیة المعینة وفقا 
  ).CAC/GL 21-1997(لمبادئ وضع وتطبیق المعاییر المیكروبیولوجیة لألغذیة 

 . IIIVتعبئة  

أن تكون زیوت الزیتون وزیوت تفل الزیتون المخصصة للتجارة الدولیة معبأة في أوعیة تتفق مع  یجب
 – CAC/RCP 1-1997 (المبادئ العامة لنظافة األغذیة التي توصي بها لجنة قانون التغذیة 

 



      لتحسین انتاج وجودة الزیتون وزیت الزیتونالممارسات السلیمة 
 

82 
 

Rev.3, 1969 (( وبقیة نصوص الكودكس مثل قوانین الممارسات في النظافة وغیرها من قوانین
  .ارسةالمم

  :هذه األوعیة یمكن أن تكون

  .تسمح بنقل زیوت الزیتون وزیوت تفل الزیتون بالجملة صهاریج وأوعیة مصندقة ودنان

  .، في حالة جیدة، محكمة، جدرانها الداخلیة مبطنة بطالء الئقبتاتي فلزیة

  ، جدیدة محكمة السد، تكون جدرانها الداخلیة مغطاة بطالء الئقبرامیل وعلب فلزیة

 . زجاجیة أو من مادة مالئمة للغرضابیب، قواریر أن
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