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الزيتونة تلعب  ها احلضاري والتارخييمتوقععلى  الوةفع، الزيتون من أهم الزراعات يف تونستعترب زراعة   مقدمة   يف امليدانني (مليون يوم عمل  30-25 معصرة وميّكن من توفري طاقة تشغيل سنويّة تقّدر حبوايل 1723ومليون هك  1.8مزروعة على مساحة  شجرة زيتونمليون  80يشتمل القطاع على ما يقارب     .دورا هاما يف تنشيط الدورة اإلقتصاديّة واإلجتماعّية بالبالد باملائة من جمموع  50، كما يؤّمن اجلزء املصّدر من اإلنتاج دخال قوميا يف حدود )الفالحي والصناعي توزيع غابات الزبتون  :1خارطة عدد ( تتواجد شجرة الزيتون بكامل أحناء البالد من مشاهلا إىل جنوا    .2015-2011للفرتة املمتدة بني  من الصادرات اجلملية للبالد %4.13الصادرات الفالحّية و ، ساحةمن امل %95يف أكثر من  مطريةيف شكل غراسات  )Gargouri et al., 2012( بالبالد التونسية اليت ترتاوح  )لتوزيع األمطار 2اخلارطة (وحتت ظروف بيئّية متنوعة يسودها اختالف كمّيات األمطار  مبا أن الزراعة تعتمد كلّيا على مياه و  مم بأقصى اجلنوب 150 قل منأو أقصى الشمال بمم  1000بني  شجرة بأقصى  130منذ القدم كثافات تقليديّة ترتاوح بني  حّتمتاألمطار، فإّن هذه املعطيات                         .باجلنوب شجرة 17الشمال و



    

       توزيع أشجار الزيتون قي مختلف معتمديات البالد التونسية  
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	 ا�����ن      )2012 ،القرقوري ومن معه(توزيع أشجار الزيتون قي مختلف معتمديات البالد التونسية: 1الخارطة 
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في البالد التونسية توزيع األمطار :2الخارطة     �����ت ��ا
	 ا�����ن      
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I .يتبني جليا ارتباطها بالطابع املناخي يف العامل، الزيتون بالرجوع إىل التوزيع اجلغراّيف احلاّيل لزراعة   حاجيات شجرة الزيتون من املزروعات تتواجد ببلدان منطقة البحر  %98أّن  حيث املتوسطي املميز للمناطق املزروعة زيتونا مم وبكثرة يف  400 باملناطق اليت ال تقل فيها كمّيات األمطار السنويّة عن الربيّةأشجار الزيتون تتواجد     .)فلسطني وسوريا ولبنان( األبيض املتوسط والشرق األوسط ونظرا لتأقلم  .مم، أو تلك اليت تتجمع ا مياه األمطار 800املناطق اليت تصل فيها األمطار حدود  عن وما يزيد  200هذه الشجرة، فإّا تتواجد باملناطق اليت ترتاوح فيها كمّيات األمطار السنويّة بني  يف فصل  االنعدامالوفرة يف فصلي اخلريف والربيع والقلة أو  خواصهايعتمد هذا النظام على أمطار من   النظام المائي. 1   :حتبذ شجرة الزيتون الوسط البيئي للبحر األبيض املتوسط الذي يتميز باخلاصّيات التالية    .مم 1500 وتتساقط هذه الكمّيات يف أيام قليلة ال  ألخرىومن سنة  يف املكان والزمانختتلف كميات األمطار   .الصيف إّال أن غزارة التدفق وعدم انتظام  ).بصفاقس(تتعدى يف بعض األحيان الثالثني يوما يف السنة  استعمال اجلفاف، إذ أن كل شهر من السنة ميكن أن يكون جافا، وهو ما حيث املزارعني على ملياه اجلارفة للرتبة أو يف اسيالن  الكميات على املستويني الزمين واملكاين يتسببان عادة إّما يف ، اعتمد املزارعون القدامى أنظمة زراعّية تتمثل يف إقامة احلواجز الرتابية يةناخامل اتوتبعا هلذه املميز     (Masmoudi Charfi et al., 2012) كلما توفر ذلك السعي للري التكميلياحملافظة على املاء أو  تقنيات جمموع   االعتبارواملساقي لتجميع كميات من مياه السيالن وكثافات تأخذ يف ) الطوايب واجلسور( شجرة باهلكتار الواحد يف  200و 17وكيفية توزيعها وعدم انتظامها، ترتاوح بني ألمطار كميات ا      .)2006 ،شرياز املصمودي(باهلكتار  3م 4000و 3000ولقد أظهرت الدراسات اليت أقيمت يف تونس أّن حاجيات شجرة الزيتون من مياه الري ترتاوح بني     .شجرة باهلكتار يف الزراعات املرويّة 400لبعلّية، وتتجاوز الزراعات ا
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يف أضرار باجلزء يتسبب الصقيع  :ها يف فرتة السبات الشتويحتت ماة مئوية و رجد 8بداية من  -  :وخيتلف تأثري برودة الطقس يف الشتاء حسب الدرجات املسجلة    .إزهار وإمثار طبيعينيمنخفضة لتحقيق الدورة الفيزيولوجية للشجرة، إذ أّن بعض األصناف تتطلب عددا من الساعات ذات درجات حرارة وللتذكري، فإّن برودة الطقس ضروريّة الستكمال  .والنهارشجرة الزيتون الفارق احلراري بني الليل حتبذ    النظام الحراري. 2 يف هذه الفرتة يف يتسبب الصقيع : يف مرحلة النشاط اخلضريحتت الصفر  ةرجد 7و 5 بني ما -  .يصل إىل حد املوت اخلضري مرحلة توقف النشاط وتدخل الشجرة يف السبات الصفر  فوق درجات 10و 9 ما بنيمتثل احلرارة  -  .أضرار جسيمة لألشجار ميكن أن تصل إىل حد التيبس وتزهر األشجار يف  رجةد 12منو الرباعم ببلوغ حرارة اجلو  ئوتعود احلياة النشيطة للشجرة عندما يبتد    .الشتوي وتبدأ أعراض  درجة 35 على أن النمو يتوقف عندما تتعدى حرارة اجلو، 18 ناخ تفوق درجة حرارتهم مدى تأقلم الصنف مع الظروف لكّن تأثري درجات احلرارة خيتلف حسب عّدة عوامل من أّمهها   .مئويةدرجة  45عندما تفوق ) احلروق(األضرار  ، وهو )التمثيل الضوئي اخلضري ونضج الثمار(فحاجيات شجرة الزيتون منها هامة : أشّعة الشمس -    :على منو وإنتاج شجرة الزيتون، منهاتؤثر بعض العوامل املناخّية األخرى   :األخرى العوامل المناخّية .3    .مث درجة رطوبة اجلوومنط الزراعة وعمر األشجار السائدة  ن ر وأطراف األغصاازهاأل تتسبب يف جفاف األوراق و) الشهيلي(وخاصة الرياح احلارة : الرياح -    .النتح ما ينّمي حاجيات الشجرة من املاء ملقاومة   .وتساقط الثمار
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الذي يتسبب يف جرح وتساقط الثمار ومتثل اجلروح الناجتة عنه أحسن منفذ ): التربوري(الربد  - زل درجات احلرارة نـزل ا الربد وحيث تنـعن املناطق اليت ي االبتعادلذلك جيب  .للبكترييا واألمراض كما جيب جتنب األماكن كثرية ). ...مرتفعات الكاف -مناطق عني دراهم (حتت الصفر ملّدة طويلة  يف عمق يتعّدى املرت، وهيكلة حسنة تسّهل  لزيتونازراعة الفيزيائية للرتبة الصاحلة ل اخلاصياتتتمثل  -  :إذا أردنا احلصول على إنتاج وافر ومنتظم  )رمل، طمأ، طني(خصبة ذات تركيبة متوازنة  شجرة الزيتون تربة تتطلب .الري عندنزول األمطار أو  للماء اثر خبزاتعترب الرتبة الركيزة األساسّية لكل غراسة ملسامهتها يف التغذية املائية واملعدنية للنبات   التربة. 4    .واملستنقعات حيث تكثر نسبة الرطوبة وامللوحة وتكثر األمراض الطفيلّية) م800أكثر من ( اإلرتفاع ، مع اجتناب األراضي احملتوية %40 أن ال تتعّدى نسبة الكلس الفاعل جيب: الكيمائية اصياتاخل -  .األعماق نفاذ اجلذور ومنوها واستغالل املاء والغذاء يف الزيتونة من األشجار اليت حتبذ األراضي غري . أو على ملوحة مفرطة )يف الزراعات املطرية( على اجلبس كما أّن .%1.5عضوية تفوق الادة من املنسبة و  8.5و 7 يرتاوح بنيهيدروجيين ذات رقم  احلمضية اليت  واألراضي عند اجلفاف، على أّن الزيتونة تنمو وتنتج بوفرة يف األراضي الرملية العميقة النافذةل اختناق اجلذور نتيجة ركود املياه يف األراضي الثقيلة عند وفرة األمطار وإىل التشقق تتحمّ الزيتونة ال                    .يف املناطق الرطبةباملائة  40حتوي نسبا من الطمأ والطني ال تتجاوز 
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 املادة اآلزوطية %0.1 أكثر من املادة العضوية  % 1 أكرب من اهليدروجيينالرقم   8 -7 نفلذية املاء ساعة/ مم   100 -10 نسبة ختزين املاء   %60 - 30 قوام الرتبة تربة خفيفة بةرت مكونات ال % 35-5طني  - %35-5 طمأ -  %75- 20 رمل  )جزء من المليون: ج م م( مواصفات التربة المؤهلة لزراعة الزيتون
فاألراضي . حبسن اختيار الرتبة ، فإّن جناح الغراسة يرتبط أساسايةتونسالبالد الونظرا خلاصيات املناخ ب   املاتيزيوم ج م م   200– 10 الكالسيوم ج م م  5000 – 1650 اليوطاسيوم ج م م  50– 150 (P2O5)الفسفاط     ج م م 5-35 املستغل من طرف النطاق إن وجدت يف ( غري املتصدعة على أّن قلع أو زعزعة الطبقات الصخريّةمالئمة لغراسة الزيتون أينما وجدت وخاصة مبناطق الوسط واجلنوب، ) أكثر من مرت(الرملية العميقة      .بعد استشارة المصالح المختّصةذلك  هيكلة األرض ومنو الشجرة على أن يتم ضروري قبل الغراسة لتسهيل نفاذ اجلذور وحتسني) الشجرة



كما يشرتط إلجناح غراسة شجرة الطيين واألراضي ذات القوام أّما بالنسبة ملناطق الشمال الغريب املمطرة، فيجب االحتياط من األراضي     
اجلهوية باملندوبيات ائر الرتبة و اللجوء لد ) profils(باعتماد املقاطع  للرتبة       نظرا لضعف نفاذية التربة  تطور غير عميق في شكل ضفيرة لجذور الزيتون في وجود مائدة قريبة   ة رصيصة تمنع نمو الجذور 
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كما يشرتط إلجناح غراسة شجرة  .ذات الطبقة احلجريّة السميكة وتفضيل األراضي الرملية الطينيةأّما بالنسبة ملناطق الشمال الغريب املمطرة، فيجب االحتياط من األراضي  للرتبة لطلب القيام بدراسة هيكلية وفيزيائّية وكيمياويّةاللجوء لداعتماد اخلرائط الفالحية وكذلك  ويف كل احلاالت، جيب  .لتفادي ركود املياه) Drainage(الزيتون وجود نظام جّيد للصرف  نظرا لضعف نفاذية التربة من السطحتطور غير عميق في شكل ضفيرة لجذور الزيتون في وجود مائدة قريبة  داخل الطبقات العميقةة رصيصة تمنع نمو الجذور يتربة محدودة العمق لتواجد طبقة كلس .تحديد نوع الغراسة    �����ت ��ا
	 ا�����ن

 

لطلب القيام بدراسة هيكلية وفيزيائّية وكيمياويّةالفالحية للتنمية ويف كل احلاالت، جيب  الزيتون وجود نظام جّيد للصرف ذات الطبقة احلجريّة السميكة وتفضيل األراضي الرملية الطينيةأّما بالنسبة ملناطق الشمال الغريب املمطرة، فيجب االحتياط من األراضي  تحديد نوع الغراسةوذلك ل تربة محدودة العمق لتواجد طبقة كلس                    
تطور غير عميق في شكل ضفيرة لجذور الزيتون في وجود مائدة قريبة                   



  النفاذية بالشمال التونسي أين يخشى  من التغدق  الزيتون فوق مناضد من التربة فوق األراضي الطينية قليلة    
ماد على جمموعة من وقع توصيف هذا املوروث اجليين باإلعت (Prospection)سلسلة من عمليات اجلردتزخر غابة الزيتون التونسية بعديد األصناف اليت وقع حتديدها منذ منتصف القرن العشرين وخاصة مع  أول جملد  2002وقد صدر يف سنة رض، مت إكثار األصناف احملددة بطريقة العقل اخلضرية ومتت غراستها يف جممعني بعد اجلرد والتوصيف، كان من الضروري حفظ هذا املوروث الذي كان بعضه يتمثل يف أصول قليلة   .الثمرة والنواةو الورقة  أساساواليت م  ارطة وتوضح اخل ،صنفا حمليا 56يقدم هذا الد 

فمجمع . هذا اإلصدار ميثل يف احلقيقة جزءا من جممل املوروث اجليين الذي حتتويه جممعات األصناف صنفا حمليا  147أما جممع صفاقس فيحتوي على 
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الزيتون فوق مناضد من التربة فوق األراضي الطينية قليلةغراسة أشجار    سلسلة من عمليات اجلرد عرب مت حتديد هذه األصناف .1983انبعاث معهد الزيتونة يف تزخر غابة الزيتون التونسية بعديد األصناف اليت وقع حتديدها منذ منتصف القرن العشرين وخاصة مع   الجرد والتوصيف والحفظ  ):2 الخارطة(األصناف وتوزيعها الحالي النفاذية بالشمال التونسي أين يخشى  من التغدق  وقد صدر يف سنة ). نابل(ووادي سهيل ) صفاقس(لألصناف بكل من بوغرارة رض، مت إكثار األصناف احملددة بطريقة العقل اخلضرية ومتت غراستها يف جممعني بعد اجلرد والتوصيف، كان من الضروري حفظ هذا املوروث الذي كان بعضه يتمثل يف أصول قليلة واليت م  1997اخلاصيات املظهرية اليت تبناها الس الدويل للزيتون يف وقع توصيف هذا املوروث اجليين باإلعت. اليت تركزت يف أهم مناطق إنتاج الزيتون يقدم هذا الد ). Trigui, Msallem, 2002(لألصناف احمللية للزيتون  أما جممع صفاقس فيحتوي على . صنفا أجنبيا 24صنفا حمليا وهذا اإلصدار ميثل يف احلقيقة جزءا من جممل املوروث اجليين الذي حتتويه جممعات األصناف  .توزيع هذه األصناف حسب الواليات   .دولة 11صنفا أجنبيا متثل 
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غراسة أشجار                 
  II . األصناف وتوزيعها الحالي توزيع هذه األصناف حسب الواليات 3لألصناف احمللية للزيتون لألصناف بكل من بوغرارة رض، مت إكثار األصناف احملددة بطريقة العقل اخلضرية ومتت غراستها يف جممعني غهلذا ال. جدابعد اجلرد والتوصيف، كان من الضروري حفظ هذا املوروث الذي كان بعضه يتمثل يف أصول قليلة   اخلاصيات املظهرية اليت تبناها الس الدويل للزيتون يف اليت تركزت يف أهم مناطق إنتاج الزيتون انبعاث معهد الزيتونة يف تزخر غابة الزيتون التونسية بعديد األصناف اليت وقع حتديدها منذ منتصف القرن العشرين وخاصة مع الجرد والتوصيف والحفظ: التنوع الصنفي. 1 صنفا حمليا و 21نابل يتوفر على هذا اإلصدار ميثل يف احلقيقة جزءا من جممل املوروث اجليين الذي حتتويه جممعات األصناف   صنفا أجنبيا متثل  45و
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عديد حقول مؤهالت وحدائق أصناف  2002ولدراسة هذه األصناف يف عديد البيئات، مت تركيز منذ   .احمللية وذلك بإعطاء كل صنف بطاقة هوية مظهرية وجينيةهذا العمل سيحدد بصفة ائية األصناف . الستبعاد كل األصناف اليت تتطابق مع بعضها البعضيف امعات املوصف مظهريا بصدد التوصيف جينيا بطريقة البيولوجيا احليوية  كل هذا املوروث   )Trigui, Msallem et al, 2002(  التوزيع الجغرافي لألصناف المنشورة في مجلد :3 خارطةال           .يف خمتلف مناطق إنتاج الزيتون
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. بالشمال شتويالو  بالوسط واجلنوب شماليلالومها على صنفني رئيسيني غابة الزيتون التونسية تعتمد   أهم أصناف زيتون الزيت. 2 القصرين وسيدي  القريوان، الساحل،صفاقس، (ينتشر هذا الصنف بكثافة يف مناطق الوسط التونسي   شماللي صفاقس *    .أصناف أمهها مشاليل صفاقس، مشاليل جرجيس، مشاليل تطاوين، مشاليل أنثى ومشاليل جربةأنه ينقسم إىل عدة  (Grati-Kamoun et Khlif, 2001)والدراسات اجلينية والكيميائية للزيت ) Trigui, Msallem et al., 2002( املظهرية الدراسات  حسب تبني )1995( وهاليل مهري حسب مرجع  شماليل يف مناطق الوسط واجلنوب الشرقي إىل أوائل التسعيناتالما كان يعرف بمع العلم أن  تبني  . ومبناطق من اجلنوب الشرقي نظرا لتأقلمه مع املناخ اجلاف وشبه اجلاف يف النمط املطري) بوزيد مشاليل يتأقلم جيدا مع  صنف أن  (Vergers de comportement)كذلك من خالل حقول املؤهالت ما يعاب . %29وبنسبة زيت تصل إىل ) غ1معدل الوزن (لصغري الصنف حبجمها ا هذا مثرة تتميز  .النمط املروي املكثف يف هذه املناطق وارتفاع نسبة احلامض ) Acide oléique  )56%كييعلى هذا الصنف هو ضعف نسبة احلامض األولي وبنسبة ) غ1معدل وزن (يتواجد هذا الصنف أساسا يف والية مدنني و تتميز مثرته بصغر حجمها   شماللي جرجيس *    .مما يساهم يف ختثره عند التجمد ،%)Acide palmitique  )19البلميتيكي موطنه األصلي يف النمط املروي وخاصة يف دراسة هذا الصنف أكدت تأقلمه مع بيئات خمتلفة خارج                                          ). %69( كيمض األوليتميز بنسبة عالية حلالرتكيبة احلمضية للزيت ت .%30زيت أقصاها  ، )غرام 1(ينتشر هذا الصنف يف خمتلف مناطق تطاوين ويتقارب مع مشاليل جرجيس يف وزن الثمرة   شماللي تطاوين *    .جهة صفاقس والساحل       ).%70( كيونسبة محض األولي) % 27(نسبة الزيت 
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من الزيت  مردوده). غرام 1معدل (يتواجد صنف مشاليل جربة يف جزيرة جربة ومثرته صغرية احلجم   شماللي جربة * مثرته متوسطة احلجم . ينتشر الصنف شتوي يف أغلب مناطق الشمال التونسي ويسمى حمليا الشعييب  ويـشت *    .والساحلمؤهالت هذا الصنف ميكن أن تكون طيبة خارج موطنه األصلي ويف النمط املروي يف صفاقس ). %13(واخنفاض نسبة احلامض البلميتيكي ) %70( كيض األوليونسبة مح) %29(نسبة الزيت  عتفا ر باو  )غرام 1.1(وخاصة مبنطقة الدويرات وميتاز بصغر حجم الثمرة يتواجد هذا الصنف بتطاوين   شماللي أنثى *    .%13واخنفاض نسبة احلامض البلميتيكي إىل  %74كي إىل يوالرتكيبة احلمضية لزيته متتاز بارتفاع نسبة احلامض األولي %31ميكن أن يصل إىل  وزيته يتميز بنسبة متدنية للحامض البلميتيكي  %28 إىلغرام وبنسبة زيت تصل  2.5مبعدل وزن  دراسة هذا الصنف أكدت عدم تأقلمه اجليد مع  %).70(كي يوبنسبة عالية للحامض األولي) 10.5%( يتشابه زملايت مع مشاليل . جند هذا الصنف يف الغراسات املطرية ملناطق مدنني، جربة وجرجيس  يـزلمات *   .وارتفاع نسبة معاومته لإلنتاجاملناخ اجلاف يف مناطق اجلنوب  ونسبة استخراج ) %17(البلميتيكي ، احلامض )%62(كي يصفاقس من ناحية نسب احلامض األولي أبدى هذا الصنف تأقلما طيبا ). غرام 1.5(وخيتلف عنه من ناحية معدل وزن الثمرة ) %30(الزيت  . غ1.6ينتشر صنف وساليت يف مناطق الوسالتية، العال وسليانة ومثرته تعترب صغرية احلجم مبعدل وزن   وسالتي *   .يف مناطق الساحل وصفاقس حسب دراسة املؤهالت كي يوزيت وساليت متميز بنسبة عالية جدا للحامض األولي% 31 إىلنسبة استخراج الزيت تصل     ). %9(ومتدنية للحامض البلميتيكي ) 76%(
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كي عالية ميكن أن تصل إىل ينسبة احلامض األولي%. 32غرام ونسبة استخراج الزيت تصل إىل  2  اجلنوب التونسي ويتميز بثمرة صغرية احلجم بوزن ال يتعدىجند الصنف فخاري يف تطاوين وأقصى   فخاري * املزدوج ليست متداولة على نطاق واسع وجندها ميدانيا يف أماكنها  االستعمالكل األصناف ذات  المزدوج االستعمالأهم األصناف ذات . 3    %.70 مثرة هذا الصنف . وقبلي يتواجد صنف زرازي يف مناطق مدنني وتطاوين ويف واحات قابس وتوزر  زرازي *    .األصلية للزيت مرتفع  إنتاجه. مما يؤهله ألن يكون زيتون طاولة) غرام 3.5معدل وزن (تتميز حبجم متوسط  ونسبة متدنية للحامض ) %76(كي يوزيته ميتاز بنسبة عالية للحامض األولي% 35حدود  إىليصل  عقم ذكوري لألزهار مما يتطلب غراسة أصناف  يهذا الصنف خيتص بكونه ذ). %8(البلميتيكي  غرام  2.8 معدل وزن(هذا الصنف هو األكثر تداوال يف مناطق قفصة والسند والقطار وخصائص مثرته   شمشالي *    .أخرى إىل جانبه خصائص زيته تتمثل يف النسبة العالية . جتعله مستعمال ألغراض التصبري والتخليل) ومميزات مذاقية شتوي الغراسة صنف جربوعي حمدودة ويتواجد يف مناطق الكاف وسليانة وباجة خاصة يف غراسات   جربوعي *    ).%13(والنسبة املتوسطة للحامض البلميتيكي ) %70(كي يللحامض األولي وحتتوي على نسبة عالية من الزيت ) غرام 2.8(مثرته ذات حجم متوسط . نظرا لضعف تلقيحه الذايت  .الزيت منونسبة متوسطة ) رامغ4 إىل 2( احلجم ةبصفة حمدودة يف مناطق الوطن القبلي ويتميز بثمرة متوسطيتواجد هذا الصنف   لـيسيا *    .%68حدود  إىلكي عالية تصل ينسبة احلامض األولي. %30تصل إىل 
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ومذاقها احللو وعدم التصاق اللب ) غرام 6معدل وزن (مثرة مسكي تتميز حبجمها الكبري . الشماليسيطر هذا الصنف على أغلب مساحات زيتون الطاولة يف تونس وخاصة يف النمط املروي يف مناطق   مسكي *  )التخليل(أصناف زيتون المائدة . 4    .%36 إىلوالستخراج الزيت بنسبة عالية تصل ) عن اللب االنتزاعغرام ونواة سهلة  3وزن ( للتصبري  قابلةمثرة تفاحي . متتد غراسة هذا الصنف جبهة تطاوين ومناطق أقصى اجلنوب التونسي  تفاحي * . اختيار املشاتل ومزيد العناية باحلقل على مستوى الري والتسميد واملداواة ضد مرض عني الطاووسحتسينها حبسن عملية التحسني الساليل لصنف مسكي بينت أن إنتاجيته الضعيفة ميكن . %0.83تتم غراسة صنف مسكي بإضافة أصناف ملقحة نظرا لضعف نسبة تلقيحه الذايت اليت ال تتعدى   .وحمبذا لدى املستهلك  التحويلبالنواة مما جيعله مناسبا جدا ملختلف عمليات  وزن مبعدل يتواجد هذا الصنف يف مناطق غراسة مسكي كملقح ومتتاز مثرته حبجمها الكبري جدا   بسباسي *   .شتوي وكوراتيناو بسباسي و األكثر فاعلية هي بيشولني الفرنسية  ،األصناف امللقحة   أصناف زيتون األكثر تداوال في تونس ةثمرة الثالث :الصورة شماللي صفاقس   شتوي                                              مسكي        .غرام 8يتواجد هذا الصنف يف مناطق زغوان والوطن القبلي ومثرته تتميز حبجم كبري ووزن يفوق   تونسي الشمال *    .غرام 9 إىلصنف ينتشر مبناطق زغوان وسليانة ومثرته كبرية احلجم بوزن يصل   مرسالين *    .عيبه الوحيد هو التصاق النواة باللب. غرام 10يتجاوز 
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وقد مشلت هذه البحوث خاصة صنفي مشاليل  .على مميزات الصنف املهجن وحتسن النقائصالتهجني املوجه يف تسعينيات القرن املاضي أمال يف انتخاب أصناف مستنبطة حتافظ اجته البحث حنو   التحسين الوراثي. 5 ه لتحسني الرتكيبة احلمضية لزيتمع أصناف حملية وأخرى أجنبية صفاقس مشاليل مت جني صنف       واملسكيصفاقس  سبعة  أفرزت هذه الدراسة). البلميتيكيحلامض وختفيض نسبة ايكي يحلامض األوللرتفيع نسبة ا( فإن غابة الزيتون التونسية ما تزال تزخر  بالرغم من هذا الثراء الصنفي الذي وقع حتديده وحفظه،  الجرد عمليات *     .اآلن يف آخر مراحل الدراسة الزراعية متهيدا لتسجيلها يف الد الوطين لألصناف هي متميزة هجائن حد هذا اليوم يف بعض املناطق  إىلهلذا السبب، فإن عمليات اجلرد متواصلة . املميزة األصنافعديد ب حول اهلوية اجلينية حاليا تتمحور  دراسة هذه األنواع. ر البعض منهااتقدم مث 3النواة والورقة والصورة و  من الزيتون على الصعيد املظهري للثمرة انوع 50يف واحة دقاش بالتحديد، أمكن لنا حتديد أكثر من     .سبيطلة وواحات اجلريد التونسيو مثل جزر قرقنة  انتقاء . وحول الرتكيبة الكيميائية للزيت النتقاء أحسنها ،بطريقة البيولوجيا احليوية الستبعاد املتشاات      )توزر(ثمرة ثالثة أصناف زيتون تم تحديدها في واحة دقاش  :الصورة                             .ة من شأنه أن يتقدم بقطاع الزيتون يف الواحات على أسس ثابتةاملتميز األصناف بعض 
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III. أعضاء شجرة الزيتون، إذ  كل  شجريات زيتون جديدة صاحلة للغراسة انطالقا من ميكن احلصول على  :تقنيات إكثار الزيتون تكون خالية من و عروفة الصنف واإلنتاج املتؤخذ هذه العقل عادة من حطب التقليم للشجرة األم   .بكثرة يف بلدان حوض البحر املتوّسط وخاّصة بإسبانيا تستعملو تستخرج من األغصان الكبرية   ):Boutures ligneuses(العقل الخشبّية . أ     .ة اإلكثارقبل القيام بعمليّ  وخلوها من األمراض ومتتاز كذلك باإلمثار املبكر نسبّيا على أنّه جيب التأكد مسبقا من ممّيزاا من حيث الصنف واإلنتاجالصنف حيث أّا متتلك مجيع مواصفات الشجرة األم متتاز الشجريات الناجتة عنها باحملافظة على   :)Multiplication végétative( الطرق الخضريّة. 1    .الطريقة الغري خضريةو  الطرق اخلضريّةتنقسم طرق إكثار الزيتون إىل   .تصبح هلا مجيع مقومات الشجريةلأّن جّلها قابل للتجذير وإبراز براعم جديدة  إىل  200صم ووزا من  5إىل  2صم وقطرها من  30إىل  20طوهلا من : العقل اخلشبّية العموديّة -  :شبّية إمجاال إىلصّنف العقل اخلت  .األمراض مع إحاطة العقل بعناية خاّصة وذلك بعدم تعريضها للشمس والريح وبعد مّدة تنمو منها عّدة أغصان وجذور عند ذلك تقلع من املنبت  الشتاءيتّم إعدادها وردمها يف   .غ500و 400صم ووزا بني  5إىل  4صم وقطرها من  40إىل  30طوهلا من : العقل اخلشبّية األفقّية -    .الشتاءخالل فصل توضع للتجذير مباشرة يف األرض أو يف أكياس بالستيكّية يف املنبت . غ 300 ن من احلصول على مشاتل قابلة للغراسة يف ظرف سنة ومتكّ  األكثر استعماال حالياهذه التقنية    ):Boutures semi-ligneuses(العقل الخضريّة أو شبه الخشبّية  .ب   .وقّلة املاّدة األّولّية املستعملة) الفتوة(وتتمثل سلبّيات هذه الطريقة يف طول فرتة ما قبل اإلنتاج   .من عقلة واحدة شجرياتتغرس منفردة فنحصل على عّدة وميكن غراسة العقلة بتمامها فتعطي شجرة واحدة أو قطعها إىل عّدة أجزاء ). وسنتنيأسنة أي بعد ( ومن ميزاا دخول الشجريات طور اإلنتاج مبّكرا وعدم حاجتها إىل . ونصف أو سنتني على األكثر
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املنابت بالبالد التونسية هذه التقنية مع  غالبوتعتمد  )الذي يقع عادة يف املنبت(تقليم التكوين  جيب أن تكون ذات مواصفات مرغوب فيها، خالية من كّل األمراض، قويّة : اختيار الشجرة األمّ  -  :ثار وجوبا باملنابت وميّر هذا النوع من اإلكثار مبراحل هاّمة ومتتابعة وهييتّم هذا اإلك  . ضمان كلي للصنف خاّصة لألمهات حتفظ فيها األنواع حقول منتجي املشاتل إحداث يتوجب على  هلذا. النمّو اخلضري بعد غمس أسفلها يف م تقريبا وتوضع ص 15األغصان اجلديدة إىل عقل بطول  تقص: التجذير -    ....)رّي، تسميد، مداواة(خذ العقل منها وحتاط بعناية كبرية اجلّيدة أل وتدوم هذه املرحلة  )%80~  والرطوبة° 25حرارة التجذير ( ظروف مناخّية معّينة يف هرمون التجذير من أصعب  وهي احلقلالتجذير والغراسة يف املرحلة الوسطى بني  هي): أو التأقلم(التخشيب  -    .أشهر 3عادة بني شهرين و ويزداد طوهلا وتنمو ناشطة و فعالة الفرتات نظرا هلشاشة املادة النباتية، تصبح فيها اجلذور املتكّونة  مع إمكانّية احلصول على اآلالف من النسخ انطالقا من شجرة الصنف ودخوهلا طور اإلنتاج املبكر من ميزات اإلكثار عن طريق العقل شبه اخلشبّية مطابقة الشجريات املنتجة للشجرة األم من حيث     .ة األخرية وتدوم حوايل سنة أو أكثر بقليلوهي املرحل: الرتبية -    .تدوم هذه املرحلة من شهر إىل شهرينو . الرباعم جتهيزات خمتصة كما حتتاج الشجريات إىل الري يف أّول مراحل منوها و يتطلب هذا اإلكثار يدا عاملة   .أم واحدة دون قلعها أوساط غذائّية تستعمل فيها الرباعم اخلضرية اليت توضع بطريقة معّقمة يف و أحدث طرق اإلكثار يعترب   )Micropropagation(عن طريق زراعة األنسجة الدقيق اإلكثار  .ج   . قلبعد الغراسة يف احل إىل قطع صغرية حتوي كل واحدة عقدة وتوضع  قصهاعندما تنمو هذه الرباعم إىل أغصان يقع     ).ساعة ضوء يوميا 16درجة و 25(ويف ظروف منو معينة      . بدورها يف األوساط الغذائّية
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الغصينات يف كما ميكن جتذير هذه ) انظر اإلكثار الدقيق(ميكن القيام ذه العمليات عدة مرات  ومتتاز ) سنة 1(أشهر مث الرتبية  6عندما حتصل على نبتات جمّذرة نقوم بعملّية التأقلم اليت تستمر قرابة     .أوساط غذائّية حتتوي على هرمون التجذير إال أن هذه الطريقة اليت توفر ماليني  ،عاملة خمتصة وجتهيزات باهضة الثمن ارغم أّا تتطلب يد    .ن املتحصل عليها بالدخول السريع يف اإلنتاجشجريات الزيتو  رف قصري ومساحة حمدودة تعترب هامة وجديرة بالتطبيق على ظيف  مراضاملشاتل السليمة من األ   .)انظر اإلكثار الدقيق(املستوى التجاري 
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يف  من العمر الشجريات سنة أو سنة ونصفعند بلوغ  ضرورية عملّية التطعيمتكون لذلك  .سنوات 10األحيان اختالفا كّليا عن الشجرة األم وتدخل طور اإلنتاج متأّخرا إذ ميكن أن تتعّدى فرتة الفتوة هذه الطريقة تعطي شجريات ختتلف يف معظم . بزرع البذور )اجلنسي( ضرياخلالغري  اإلكثار يتمّ   )Multiplication sexuée( خضرية الغيرالطريقة . 2 م من أشجار معروفة الصنف وذات مواصفات مرغوب فيها وخالية من ؤخذ الطعياملنبت على أن  ة إذ جيب عّمر ختاما، تعترب املشاتل من الدعائم األساسّية اليت يرتكز عليها جناح أي زراعة وخاّصة امل   .األمراض ) بعلّية أو مرويّة(خيتار الطريقة اليت تتالئم مع مناخ وتربة املنطقة وكذلك نوع الزراعة اليت يعتزم اتباعها لذلك جيب على كّل مزارع أن . ولكل منها إجيابّيات وسلبيّات هلا األثر الكبري على مستقبل الغراسفطرق احلصول على مشاتل الزيتون متعّددة وخمتلفة . ومثبتة األصل بشهادة أن تكون خمتارة وممتازة ويعترب من . )Rhizomes( هو عشب زاحف ذو عروة، تتكّون جذوره من جذمور "النجم"النجيل أو   ).Cynodon dactylon L( إزالة النجيل .أ  إعداد األرض للغراسة. IV   .جودة املنتوج واستجابته ملتطّلبات السوق -  الدخول املبكر يف طور اإلنتاج -  سرعة وقّوة وتناسق منّو األشجار -  خلّوها من األمراض - الصنف املعروف واملثبت -  :تستجيب للمواصفات التاليةمع حماولة انتقاء املشاتل اليت متّثل أقّل سلبّيات ممكنة واليت  يف مناطق الوسط  خاّصة ون يف امتصاص املاء والغذاءأخطر األعشاب الطفيلّية املزامحة لشجرة الزيت تكاثر بالبذور بعد اإلزهار وبعقل اجلذمور تاألراضي الرملّية العميقة واحملروثة و  هذه العشبة املعمرة ّبذحت  .واجلنوب املعروفة بقّلة األمطار وعدم انتظام توزيعها )Rhizomes(  إثر استعمال حماريث األقراص خاّصة)Disques .( يف الربيع هذه النبتة الضارة أوج منو   .توّقف نسبيا عن النمّو يف الصيف ويف الشتاءت انزول األمطار لكّنه بعدواخلريف خاّصة 
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الفتية مع تأخري  األشجاروخاصة ) %50بنسبة تفوق (تعطيل منّو األشجار يف مجيع مراحل تطورها  -  :يف ويتسّببخاصة يف الوسط واجلنوب داخل حقول الزيتون د النجيل بكثرة يتواج فإّن التخلص  ،بذلك الظروفونظرا لسهولة تكاثر هذه النبتة وسرعة منوها وانتشارها كلما مسحت     .)% 35يبلغ نقص املنتوج نسبة تتعدى (احلد من اإلنتاج   -  .دخوهلا طور اإلنتاج صم دف  25و 15ميكن أن تبدأ العملّية بعد نزول أمطار اخلريف بالقيام حبراثة يرتاوح عمقها بني   فصل اخلريف -    .افة ومنّو النبتةوختتلف طرق إجنازها وأهدافها حسب فصول السنة وحالة كث 20و 18بني وترتكز طريقة اإلجهاد على خدمة األرض بصفة مكثّفة وذلك بالقيام بعّدة حراثات يرتاوح عددها   .تكوين مدخراته الغذائّية اليت متكنه من البقاء والتكاثرواملتواصلة لألرض قصد قطع جذور النجيل ومنعه من إعادة تتمثل هذه الطريقة يف احلراثة املنتظمة   )Epuisement(طريقة اإلجهاد  *    :الطرق التالية بإحدىتقع مقاومة النجيل   .منها قبل الغراسة ضروري، وبدونه تستعصي معاجلتها بعد الغراسة احلراثة األوىل ) (Pointes(طيلة الفصل بواسطة حمراث الشيزل اخلفيف اهز بسكك ثنائية املشدف فعلّية منذ دخول الشتاء حيث يستوجب القيام بثالث أو أربعة حراثات تبدأ أشغال اإلجهاد بصفة   فصل الشتاء -   )charrue à socs(  لتحسني نفاذ مياه األمطار داخل الرتبة وذلك باستعمال حمراث السكة جمهز مبقلب   )Queues d’hirondelle(بسكك ذيل اخلطاف تتواصل أشغال اإلجهاد بالقيام بأربعة إىل مخسة حراثات بواسطة حمراث الشيزل اخلفيف اّهز   فصل الربيع - .مع كل حراثة )Herses(النجيل اليت يتّم حرقها بعد مجعها باستعمال آلة اخلرباشة ض لتسهيل نفاذ وخزن املياه وإلجتثاث أكرب كمّية من جذور ودف هذه األشغال إىل شّق األر  .تعوض تدرجييّا بسكك ذيل اخلطاف خالل احلراثتني الثالثة والرابعة) والثانية
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حراثات سطحّية بواسطة حمراث الشيزل اخلفيف اّهز  10ال يقل عن  مباالعملّية إذ جيب القيام بداية من أواخر ماي إىل غاية شهر أوت تكتسي األشغال املزمع إجنازها أمهّية كربى لضمان جناح   فصل الصيف - ك قصد قطع النجيل ومنعه من الربوز أيام وذل 10إىل  7تنجز بصفة منتظمة كل ) Lames(بالسيوف  الربيع و  ولضمان جناح العملّية، جتب متابعة ما قد ينمو من النجيل خالل اخلريف من نفس السنة  .مما مينعه من إعادة تكوين مدخراته ويؤّدي إىل استنزاف جذوره ،فوق سطح األرض الرتبة مبحراث كما ميكن قلب . صم 60تتمّثل هذه الطريقة يف شق األرض على عمق ال يقل عن   )Dessiccation(طريقة التجفيف  *    .هذه الطريقة يف األراضي الرملّية العميقة خالل السنوات املمطرة اعبإتب ىختاما يوص  )% 1تركيز (املقبل مبداواته مباّدة القليفوزات  فوق  أوت 15جويلية و 20خالل فرتة الصيف ما بني ) versoir universel(السّكة اهز مبقلب عاملي  أما يف األراضي الطينية أو الكلسية فيوصى باستعمال معدات تشق األرض . األراضي الرملية اخلفيفة ة النجيل وتعريض عقله للشمس قصد جتفيفه مما يدف هذه العملّية إىل قلب طبقات األرض وتعر    .دون قلبها األوىل ربيعّية وهي األهم والثانية خريفية، ويكون مفعول املواد : نمّو واإلزهارللنجيل فرتتان من ال  :المكافحة الكيميائّية *  .ونظرا لعمق احلراثة فال ميكن إجنازها إالّ يف أراض غري مشّجرة  .القليفوزات ومواصلة العملّية خالل السنة إذا لزم األمر حىت القضاء عليه ائياأمطار اخلريف، جيب على الفالح القضاء على ما تبقى من النجيل مبداواته مبادة  وبعد نزول    .%90ميكن من القضاء عليه بنسبة تصل إىل  خالهلا طيبا نظرا خلاصيّاته احليويّة اليت تتمثل يف اتباع ) Glyphosate(الكيميائّية من صنف القليفوزات      .مما يساعده على القضاء على العديد من األعشاب الدائمة) Systémique(النسغ 
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ل من املادة 10ينصح باستعمال ) طريقة اإلبادة الشاملة(عند وجود غطاء شامل من النجيل  - اواة، وللقضاء على الرقع الصغرية أو ما تبقى من النجيل بعد عملّيات اإلجهاد أو التجفيف أو املد -  .يف اهلكتار يف فرتة النمّو الربيعي عند بداية اإلزهار) %2تركيز (ل ماء  500التجارية يف  هذه املقادير تعتمد (ل ماء 100ل يف 1مبحلول ) %1تركيز (يتم بعد أمطار اخلريف استعمال املبيد  ّوها وكذلك بعد وللمزيد من النجاعة يستحسن عدم حراثة األرض قبل املداواة حىت تدرك النبتة أوج من    ).غ من املادة الفاعلة يف لرت من احمللول 360على تواجد املادة التجاريّة احملتوية على  وحتتاج إىل تقدمي األمسدة لتحقيق ية ضو تتميز بضعف املواد املعدنية والعجّل األراضي التونسّية إّن    :الغراسة قبل التسميد .ب   .خاصة بالزراعات البعلّيةختاما ونظرا ملزامحة النجيل الشديدة للزيتونة، فمن الضروري مقاومته وإزالته قبل الشروع يف الغراسة     .األرض وخزن مياه األمطارخالل فرتة الشتاء وأوائل الربيع لكي ينمو النجيل بقّوة قبل الشروع يف مداواته، وبذلك تتم وئة يام خبدمة األرض على أّن جناعة مادة القليفوزات مرتبطة أساسا بنمو النجيل لذلك يستحسن الق    .النجيل باللجوء إىل املداواةومهما كانت جناعة الطرق املتبعة الزالة النجيل، فال بد من املراقبة الشديدة ملقاومة ما قد ينمو من     .املداواة مباشرة لتمديد فرتة فعالّية املبيد  .خلطها بالرتبة بعدتوضع يف احلفرة  بالنسبة للشجرة الواحدة يف الزراعات البعلية) Sulfate de potasse(كغ من سلفات البوطاس   2إىل 1و )Super phosphate( كغ من سوبار الفسفاط  2إىل  1.5بـتقدر  كمّية    قبل الغراسة يستحسن تقدمي   :السماد المعدني *   .توازن بني حاجيات املغروسات وبني ما يتوّفر ا من مواد
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أقصى الشمال، يعّوض سولفات البوطاس بنيرتات البوطاس، على أن يتم تقدمي  ويفوباملناطق املروية  من نيرتات البوطاس وذلك بدفنها يف  هك/كغ  200و %45من سوبر فسفاط  هك/كغ  200ما يعادل  ) fumier décomposé(طن يف اهلكتار الواحد من السماد العضوي املفكك  40إىل  20جيب تقدمي الزيتون وللسرعة اليت تتلف ا املادة العضويّة، ينصح باالستعمال املكثف للسماد العضوي حيث لعضويّة ونظرا للمناخ الصعب الذي ميّيز مناطق تواجد غراسات نظرا الفتقار جل األراضي للمادة ا  :السماد العضوي *    .عن طريق احلراثة العميقة الرتبة عند القيام بتحضري األرض كغ مادة   30(لذلك وجب على الفالح تقدمي هذه األمسدة . هذه األمسدةحتلل الضروريّة لتمعدن و ويف الغراسات البعلّية، ختتلف احلالة عما هي عليه يف الزراعات املرويّة نظرا لعدم توّفر كمّيات املاء     .عند القيام باحلراثة العميقةيف الرتبة  وردمهاخلطها ويقع  قبل الغراسة متكن هذه احلراثة من تكسري . الذي ينقب الرتبة دون أن يقلبها" حترتي"الـ) Chisel(حمراث الشيزل  -  :التاليتنيوذلك بداية من شهر ماي إىل أوت أي قبل نزول أمطار اخلريف بواسطة إحدى اآللتني الثاقبتني صم  100 إىل 60احلراثة يف العمق ضرورية يف كل احلاالت نظرا لطول عمر الزراعة، وتتم على عمق   .يقةقإعداد األرض لتلقي الشجريات وضمان منوها جيب أن حيضى بعناية فائقة ود                                                 .حىت تتحلل خالل عملّيات الري خلطها بالرتبة دبع يف حفر الغراسة ) عضوية لسطحّية الخصبة وتضع مكانها فتطمر بذلك الطبقة اهذه احلراثة تقلب األرض وختلطها،  .حمراث السكة اخلارق اهز بسكة ومقلب يف عمق أقل من الذي ينجز مبحراث الشيزل الناقب -  .حصانا خباريا أو أكثر 120هيكل واحد أو أكثر حسب قّوة دفع اجلرّار الذي غالبا ما يكون من فئة تنجز هذه العملّية مبحراث له  .اخلصبة صفيحة احلراثة إن وجدت وال تطمر الطبقات العليا من الرتبة إضافة إىل ذلك، فإن حراثة األرض اجلافة ينجر . الطبقات السفلى الفقيرة أو ذات العيوب الباطنية كبرية شديدة التماسك يصعب فيما بعد كسرها والتخّلص ) mottes(عنها تكوين واستخراج مدرّات  طق الجافة أو األراضي ذات الطبقات ها خاصة بالمنائيستحسن تجنب هذه اآللة نظرا لمساو و  .منها   .غير المرغوب فيها
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ويعود  مي األرض وبتوازن هيكلتهادألداة النقب أو احلراثة العميقة يضر بأ السيئ فاالختيارلذلك،  خاّصة يف املزروعات املروية ويف  أو ركودها، األمطارعملّية ضروريّة ملنع سيالن مياه تسوية األرض  *  وحماية المغروسات تسوية األرض وأشغال المحافظة على المياه والتربة والصرف. ج     الجبس أو الحجارةالتي تحوي  أو تلك  الطينية ي األراضي وينصح باستعماله ف قب التربة دون أن يقلبهامحراث الشيزل لث                .بالتايل باملضرة على منو وإنتاج األشجار ستعتمد الري الحقا إذ أّن انسياب املاء يكون متوازنا منذ نقطة األراضي ذات التضاريس أو اليت  من ) طوايب(ترابية سواتر ، يتعّني إقامة طريةولو بنسبة ضعيفة خاصة بالغراسات امل االحنداركّلما وجد    .التوزيع إضافة إىل . شأا أن تقّلل من سيالن مياه األمطار وتساعد على محاية أدمي األرض من اإلجنراف ممّا جيعل الرتبة  جتمع مياه األمطار وترفع من نسب نفاذها يف طبقات األرض احلواجزذلك، فإّن هذه  أّما يف حالة  .إنتاجها من الثماريف مستوى جذور األشجار دائمة الرطوبة فيتحّسن منّو األشجار و    )en terrasse( وجود أرض منحدرة، يتحّتم على الفالح تسوية األرض والغراسة حسب طريقة املدارج



    

خاّصة يف منطقة طرببة واجلديدة ومرناق وبالنفيضة وأين جيب إقامة جتهيزات صرف املياه  

لضمان  صفاقسأو أي صنف آخر حسن النمو مثل مشاليل امكانية استعمال شجرة الزيتون هلذا اهلدف باتباع الكثافة واألبعاد املنصوح ا يف األشجار الغابية لتفادي مفعول الريح املدمر يف األراضي املعرضة للقوية منها، يستحسن زراعة مصدات للرياح مع    .منو جيد هلذه األشجار، يتوجب على الفالح العناية ا بتوفري السماد والري واملداواة الضرورية

 .تربة غير عميقة محدودة النفاذية تعيق النمو الجيد للجذور وتسبب االختناق
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خاّصة يف منطقة طرببة واجلديدة ومرناق وبالنفيضة وأين  ،جمردة بعض أراضي سهل وادي رتفع فيها مستوى املائدة املائية اجلوفّية أثناء الشتاء منو جيد هلذه األشجار، يتوجب على الفالح العناية ا بتوفري السماد والري واملداواة الضروريةأو أي صنف آخر حسن النمو مثل مشاليل " فرجني فنتو"األخرى واعتماد صنف الامكانية استعمال شجرة الزيتون هلذا اهلدف باتباع الكثافة واألبعاد املنصوح ا يف األشجار الغابية لتفادي مفعول الريح املدمر يف األراضي املعرضة للقوية منها، يستحسن زراعة مصدات للرياح مع     .يقرتن اخنفاضها بارتفاع نسبة بعض األمالح

   �����ت ��ا
	 ا�����نتربة غير عميقة محدودة النفاذية تعيق النمو الجيد للجذور وتسبب االختناق

 

رتفع فيها مستوى املائدة املائية اجلوفّية أثناء الشتاءييف األراضي اليت                      منو جيد هلذه األشجار، يتوجب على الفالح العناية ا بتوفري السماد والري واملداواة الضروريةاألخرى واعتماد صنف الامكانية استعمال شجرة الزيتون هلذا اهلدف باتباع الكثافة واألبعاد املنصوح ا يف األشجار الغابية لتفادي مفعول الريح املدمر يف األراضي املعرضة للقوية منها، يستحسن زراعة مصدات للرياح مع   :مصّدات الرياح *                 يقرتن اخنفاضها بارتفاع نسبة بعض األمالحبعض أراضي سهل واديخصوصا ب

تربة غير عميقة محدودة النفاذية تعيق النمو الجيد للجذور وتسبب االختناق



    
  .شديدة التماسكخصوصا يف األراضي الطينّية والغرينّية وذلك بواسطة آالت الشيزل اخلفيف ذي األسنان املرنة خصوصا إذا خرقت األرض (تتمّثل يف القيام حبراثات سطحّية تساعد على كسر املدرّات الكبرية دف إىل إعانة األرض على عملّية إعادة بناء هيكلها بعد النقب أو اخلرق وإىل حتسني نفاذ املاء 

تشغل ) tarière(أو باستعمال ثاقبة هيدروليكّية   جنوب  -رسم بياني يبين االتجاه األفضل في الزراعة الكثيفة وهو اتجاه شمال ألسطر الزيتون وذلك لضمان التهوية و استقبال أشعة وتتّم هذه العملّية ) التفاصيل الحقا
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)Recroisements(   دف إىل إعانة األرض على عملّية إعادة بناء هيكلها بعد النقب أو اخلرق وإىل حتسني نفاذ املاءوذلك بواسطة آالت الشيزل اخلفيف ذي األسنان املرنة ) مبحراث السّكة خالل فصل الصيفتتمّثل يف القيام حبراثات سطحّية تساعد على كسر املدرّات الكبرية   .قطع الزراعي العميقواهلواء وانتشار اجلذور داخل امل Cultivateur à dents flexibles ( يتّم حتديد موقع احلفر حسب الكثافة املزمع تطبيقها يف احلقل    ضبط موضع الحفر والتحفيرخصوصا يف األراضي الطينّية والغرينّية)التفاصيل الحقا ألسطر الزيتون وذلك لضمان التهوية و استقبال أشعة ، مع مراعاة االجتاه الصحيح  أو باستعمال ثاقبة هيدروليكّية ) بواسطة الرفش واملعول(احلفر إّما يدويّا رسم بياني يبين االتجاه األفضل في الزراعة الكثيفة وهو اتجاه شمال   .ثفةاملكمس، خصوصا يف الزراعة    .Tracto pelleأو باستعمال 

   �����ت ��ا
	 ا�����ن

 

Cultivateur à dents flexibles(مبحراث السّكة خالل فصل الصيفتتمّثل يف القيام حبراثات سطحّية تساعد على كسر املدرّات الكبرية واهلواء وانتشار اجلذور داخل املدف إىل إعانة األرض على عملّية إعادة بناء هيكلها بعد النقب أو اخلرق وإىل حتسني نفاذ املاء (حراثة المعاودة . د ، مع مراعاة االجتاه الصحيح قبل إعداد احلفريتّم حتديد موقع احلفر حسب الكثافة املزمع تطبيقها يف احلقل ضبط موضع الحفر والتحفير. ه   مس، خصوصا يف الزراعة شال رسم بياني يبين االتجاه األفضل في الزراعة الكثيفة وهو اتجاه شمال           أو باستعمال  بواسطة اجلراراحلفر إّما يدويّا  يقع إعداد               
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صم يف  80، يرتاوح عمق احلفر بني )مرويةغراسات بعلية أو (يف األراضي اليت مت حرثها يف العمق  -  :حسب التحضري األويل لألرض وحسب املنطقة ختتلف أبعاد احلفر صم عند احلفر  80و  60مرت يف بقّية أنواع الرتبة، تكون دائريّة بقطر يرتاوح بني  1األراضي الرملّية و ، يتحتم على املزارع )…قطرة قطرة أو بالسيالن(الري  اختيار طريقةو املياهصدر م منلتأكد ا بعد  :كثفةالتحضير للري بالزراعات الم. و  .Tracto pelleأو باستعمال ) بواسطة الرفش والمعول(تنجز الحفر إّما يدويّا               .على أن يقع رفع الرتبة الزائدة يوم الغراسة إن طمرت. م x 1 x 1 1حفر مكعبة الشكل  يدوياحتفر ) اخلريف يف بداية فصل(الغراس وإعداد احلفر باكرا مع تقدمي السماد القاعدي يف قاعها ويف الفجوات الغابية والزراعات البعلّية واألراضي اليت مل حترث يف العمق، يستحسن حتديد موضع  -    .Tracto pelleومستطيلة يف حال اعتماد  بواسطة اآللة الثاقبة اآليل التي تتأقلم مع النمط  واألصناف املسرتسل الري إمكانياتمع دراسة  عيتهانوو املياه املتوفرة يكون اإلعداد لرتكيز ضيعة مروية بالقيام بدراسة حتديد املساحة اليت ميكن ريها اعتمادا على كمية     .(Masmoudi-Charfi et al., 2012) األرض إعداد    عملّية    انتهاء     قبل   أماكنها   يف بوضعها  والقيام     الري  معدات  حتضري  عن كل لرت من ) املياه ةعينوو حسب جهات البالد(هكتار  3و 2مساحة ترتاوح بني  تعتمد .المروي      .القطارات اليت ميكنها أن تكون سطحية أو حتت أرضيةتركيز الشبكة األساسية والثانوية اليت تكون حتت أرضية مث شبكة حامالت كذلك و  املزمع استعماهلا األنابيب والقطارات ةونوعي قاسم املروية داخل احلقلكما حتدد الدراسة عدد امل .تدفق مياه البئر



    

  توفر الكميات والضغط  صّمام لتوزيع الماء على قطاعات حسبة كميات املاء اليت يتم توزيعها يف مستوى  Phocaides, 2008)  قطرة   -بيان نموذجي لتجهيزات لمخطط الري بنظام القطرة  
مسكي  %40:املكثفة املروية ننصح مبزيج يتكون من  أخرى، على أن ال يزرع  أصناف

Conduite 

Distributeurs 
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ة كميات املاء اليت يتم توزيعها يف مستوى حىت تسهل مراقب صماماتيستحسن تركيب عدادات و (Phocaides, 2008 –cité par Masmoudi-Charfi et al., 2012بيان نموذجي لتجهيزات لمخطط الري بنظام القطرة    توفر الكميات والضغط                                                                 صّمام لتوزيع الماء على قطاعات حسب             الريشبكة عداد في بداية  أصناف أووالباقي بالتساوي بني أصناف املنزنيال والبيشولني واألسكوالنا املكثفة املروية ننصح مبزيج يتكون من الزراعة بالنسبة ألصناف زيتون الطاولة يف   :والشتالت 

Ouvrage de tête Conduite 

Bornes 

Distributeurs Adducteurs Conduites 

   �����ت ��ا
	 ا�����ن

 

(Charfi et al., 2012بيان نموذجي لتجهيزات لمخطط الري بنظام القطرة    .املسكي لوحدهوالباقي بالتساوي بني أصناف املنزنيال والبيشولني واألسكوالنا بالنسبة ألصناف زيتون الطاولة يف  اختيار األصناف. 1  الغراسة. V                                                                 عداد في بداية                              القطعةيستحسن تركيب عدادات و    

Bornes
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األربيكوينا و نايكي و الكور  ادماج أصنافننصح ب اجلربوعيو  الشتوي يزيادة على صنف: بالشمال -  :أّما أصناف الزيت يف أو  أو أكثر سنة/مم 500املطرية اليت تصل فيها كميات األمطار سواء يف الغراسات واألربوزانا  خدمة األرض، التسميد، أشغال احملافظة على الرتبة (ستحضى ا خالل سنوات اإلستغالل على أّن مردوديّة الضيعة ستكون على قدر العناية اليت  الرتبةلمعطيات املناخّية ونوعّية ل مةئومال نظرا لتفاوت كمّيات األمطار بني الشمال والوسط واجلنوب جيب اختيار الكثافة األكثر تطابقا  :مطريةالزراعات ال *    هك/شجرة 208أي  م x 6 8 -    هك/شجرة 285 يم أ x 5 7 -  :حيث تكون األبعاد كالتايلمع تباعد مستطيل شجرة يف اهلكتار  300و 200ترتاوح بني يف هذه احلالة ينصح باستعمال كثافات  .أو إلنتاج الزيتأصناف قابلة للتخليل الري، يستحسن إقامة زراعة مكثّفة ذات مردوديّة اقتصاديّة مرتفعة، سواء بزراعة  إمكاناتأينما تتوّفر   الزراعات المرويّة*   اختيار الكثافة. 2   .ويف الواحات، من األفضل زراعة صنفي الزرازي والشمشايل  .الزملاطي ومشاليل جرجيس وجربة بأقصى اجلنوب.   الشمشايل مبنطقة قفصة وما جاورها.   الوساليت باهلضاب العليا للوسط.   القصرينو  سيدي بوزيدو و القريوان مشاليل صفاقس بالوسط الساحلي وصفاقس .   :وببقية املناطق، يستحسن اللجوء إىل األصناف املتداولة باجلهة  -  .املكثفةالزراعات  ذات النفاذيّة عميقة ومن هذا املنطلق، ميكن استعمال الكثافات التالية يف األراضي ال ...).هايوامل   .مم 500شجرة باهلكتار يف املناطق اليت تفوق فيها كميات األمطار السنويّة  200 -  :حسب كمّية األمطار اجليدة



من املياه متأتية من املساقي  فائضة 250 إىل 200يف املناطق اليت ترتاوح فيها كميات األمطار من يف املناطق اليت ترتاوح فيها كميات يف املناطق اليت ترتاوح فيها كميات األمطار يف املناطق اليت ترتاوح فيها كميات      االعتبار كميات األمطار وما توفره الرتبة  عمقباعتبار  االخنفاضأّما بالنسبة لألراضي متوسطة النوعية فإّن هذه الكثافات تتدرج حنو 
لتعويض  %3 إىل 2مع بيان الصنف مع إضافة املختّصة يف كمّية األشجار الالزمة للغراسة بالضيعة ويستحسن أن يتصل الفالح باملنبت املختص قبل بعد حتديد الكثافة واختيار األصناف، يقع تقدمي طلب لدى املنابت املرّخص هلا من طرف املصاحل   شتالت زيتون متأتية من العقل الخضرية في سن سنة وهي جاهزة للغراسة
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يف املناطق اليت ترتاوح فيها كميات  م x 8 8أو م  x 10 8أو  x 9 9شجرة باهلكتار  يف املناطق اليت ترتاوح فيها كميات األمطار  م x 8 12أو  x 10 10شجرة باهلكتار أي مبسافة   .مم 500و 400 يف املناطق اليت ترتاوح فيها كميات ) م x 14 م14وم x 12م 12(شجرة يف اهلكتار   .مم 400 فائضةع يف كثافة األشجار يف األراضي اليت تتلقى كميات يف املناطق اليت ترتاوح فيها كميات األمطار من ) مx 17م 17(شجرة يف اهلكتار   سنة/مم 300و 250 االعتبار كميات األمطار وما توفره باملسطحات اجلبلية جيب أن يأخذ  ةأخريا، فإّن ضبط كثافة غراس .وكمّية املياه املوضوعة على ذمة الشجرةأّما بالنسبة لألراضي متوسطة النوعية فإّن هذه الكثافات تتدرج حنو   .والطوايب الدائمة ويف أراضي اجلسور باجلنوب مع بيان الصنف مع إضافة  هاحيتاجفصل الصيف ليحّدد عدد األشجار اليت املختّصة يف كمّية األشجار الالزمة للغراسة بالضيعة ويستحسن أن يتصل الفالح باملنبت املختص قبل بعد حتديد الكثافة واختيار األصناف، يقع تقدمي طلب لدى املنابت املرّخص هلا من طرف املصاحل   :الشجيرات ونقلها  .يات الصنفمن مياه وكذلك حاج    �����ت ��ا
	 ا�����نشتالت زيتون متأتية من العقل الخضرية في سن سنة وهي جاهزة للغراسة  .بعد الغراسة مباشرة األشجار اليت ميكن أن جتف

 

400األمطار السنويّة بني شجرة باهلكتار  156 إىل 125من  - 400و  300السنوية بني شجرة باهلكتار أي مبسافة  100 - 250األمطار السنويّة بني شجرة يف اهلكتار  70 إىل 50 - شجرة يف اهلكتار  34 - من مياه وكذلك حاجالسواتر الرتابية أخريا، فإّن ضبط كثافة غراسوكمّية املياه املوضوعة على ذمة الشجرةأّما بالنسبة لألراضي متوسطة النوعية فإّن هذه الكثافات تتدرج حنو والطوايب الدائمة ويف أراضي اجلسور باجلنوبع يف كثافة األشجار يف األراضي اليت تتلقى كميات يفرت ال ميكن  .سنة/مم شتالت زيتون متأتية من العقل الخضرية في سن سنة وهي جاهزة للغراسة           األشجار اليت ميكن أن جتففصل الصيف ليحّدد عدد األشجار اليت املختّصة يف كمّية األشجار الالزمة للغراسة بالضيعة ويستحسن أن يتصل الفالح باملنبت املختص قبل بعد حتديد الكثافة واختيار األصناف، يقع تقدمي طلب لدى املنابت املرّخص هلا من طرف املصاحل الشجيرات ونقلها اقتناء *
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ه ذونغتنم ه. ويف انتظار غرسها، توضع املشاتل يف مكان ظليل وبعيد عن جمرى الرياح مع رّشها باملاء    .ينصح بنقلها يف املساء يف شاحنة مغطاة أو وضع غطاء مبّلل عليهااألشجار املستقيمة الساق والقويّة مع اإلحتياط عند نقل املشاتل لتفادي التجّفف والذبول لذلك يتم رفع املشاتل قبل عملّية الغراسة بيومني أو ثالثة أيّام، بعد التأكد من سالمتها صحيا وانتقاء  أوائل إىل  اخلريفن أواخر مالبالستيك، مما يساعد على التمديد يف فرتة الغراسة اليت ميكن أن تتواصل تعتمد الزراعة حاليا على شجريات متأتّية من العقل اخلضريّة ّمتت تربيتها يف املنبت يف أكياس من   موعد الغراسة *  :عملّية الغراسة .3    .تنبت فوق الساق حىت نسهل فيما بعد تكوين اجلذع الرئيسي للشجرةيام بتنظيف األشجار من األعشاب الطفيلّية العالقة ا واألغصان السفلى الزائدة اليت الفرصة، للق حىت حتصل األشجار على ) ديسمرب - نوفمرب (التبكري بالغراسة يف مناطق الوسط واجلنوب يستحسن    .عملّية النمو الجناحفصل الربيع  ين طيقوام أّما يف مناطق الشمال، وخصوصا عندما تكون الرتبة ذات . أكرب كمية ممكنة من األمطار وفّر تإّن عملّيات خدمة األرض حبراثة عميقة من شأنه أن : تكون احلفر جاهزة لقبول الشتالت -  :أنعلى الشتالت لنقل  ةم املوالياياألخالل مباشرة هذه العملية يستحسن أن تبدأ   :الغراسة *    .الشتاء أواخر فصل حىتيستحسن تأخري الغراسة ، ظهور اجلليدة أين ميكنأو يف املناطق شديدة الربودة  بالنسبة للحفر أّما و . قبلهاليلة قأو أياما  احلفر يف نفس اليوم للغراسةاجناز  عمليةأرضا ليّنة تسّهل  بكومة األرض  االحتفاظمع العمل على البالستيكي نزع الكيس يقبل وضع الشتلة يف مكاا   -  تسحب الشجريات الذابلة أو تلك اليت تبدو عليها عالمات املرض، -  .اجلاهزة منذ الصيف، يقع رفع الرتبة الزائدة يوم الغراسة إن طمرت   عند عملّية الغرس جيب احرتام استواء السطور واستقامة الشجريات  -   .، قبل مواراا الرتاب عند الغراسة)motte de terre(امللتصقة باجلذور وعدم تفتيتها 



هذه  وتتمّ . لكي تنمو مستقيمة ويسهل تكوين جذعها فيما بعد مع احلرص على عدم حسب درجة رطوبة الرتبة يف حوض دائريالعملّية، تسقى الشجريات مباشرة بعد الغرس بكميّات من املاء ترتاوح بني   .يقع بعد ذلك ردم احلفر بالرتاب املأخوذ من سطح األرض مع الضغط الدائري حول الشتلة     مرت  2و 1يكون طول الواحدة منها بني          ردمها   تحضير موضع الشجيرة ثم إزالة الكيس البالستيكي البالستيك اخلاص لشد  صم وتشد إليها األشجار بواسطة خيط من
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العملّية، تسقى الشجريات مباشرة بعد الغرس بكميّات من املاء ترتاوح بني  هذهيقع بعد ذلك ردم احلفر بالرتاب املأخوذ من سطح األرض مع الضغط الدائري حول الشتلة حسب درجة رطوبة الرتبة يف حوض دائريالواحدة لرت للشجرة  يكون طول الواحدة منها بني  مستقيمة )أوتاد( يالعملّية مباشرة بعد الغراسة بواسطة عصلكي تنمو مستقيمة ويسهل تكوين جذعها فيما بعد) Tuteurage(تسنيد الشجريات    .ابتالل سيفان األشجار ردمها ثم ووضعها في المكان المحدد تحضير موضع الشجيرة ثم إزالة الكيس البالستيكي يتّم لحفر التي تم ردمها، صم وتشد إليها األشجار بواسطة خيط من 30وتثبت على عمق ال يقل عن     �����ت ��ا
	 ا�����ن

 

يقع بعد ذلك ردم احلفر بالرتاب املأخوذ من سطح األرض مع الضغط الدائري حول الشتلة - هذه نإثر اإلنتهاء م - لحفر التي تم ردمها، بالنسبة ل                                                   .الشتالتوتثبت على عمق ال يقل عن العملّية مباشرة بعد الغراسة بواسطة عصتسنيد الشجريات  -ابتالل سيفان األشجارلرت للشجرة  100و 50



    
 لذلك. جيب التذكري بأّن الشجريات اليت متت غراستها تتميز شاشة أجزائها من جذور وأغصان

  من عمر الشجرة كل ما دعت الحاجة إلى ذلك  األولى لنموات في مستوى ساق الشجرة خالل السنين   .تقليمالوتقدمي اخلدمات من إزالة األعشاب الطفيلية وحراثة األرض و الضروري لنمو األشجار سواء يف مياه الري ينصح خبفض كميات املياه وتقليص لرت للشجرة حسب درجة رطوبة الرتبة يف 
  .أو املداواة") احلش("احلد من منو األعشاب بالقلع دمة األرض بانتظام وتسلسل خالل كامل فرتات ضاّرة لضمان منّو أفضل لألشجار ولتحسني خصائص الرتبة وختليصها من األعشاب الطفيلّية ال
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ينصح خبفض كميات املياه وتقليص و  حوض دائري وذلك طوال السنتني األوىل والثانية بعد الغراسة،لرت للشجرة حسب درجة رطوبة الرتبة يف  100و 50ها بانتظام بكميّات من املاء ترتاوح بني  .إزالة النموات يف مستوى ساق الشجرة  :برعاية مميزة تتمّثل يف إحاطتهاجيب التذكري بأّن الشجريات اليت متت غراستها تتميز شاشة أجزائها من جذور وأغصان  العناية بالشجيرات بعد الغراسة دمة األرض بانتظام وتسلسل خالل كامل فرتات ينصح خب، األمطار ياهوحتسني نفاذ ملضمان منّو أفضل لألشجار ولتحسني خصائص الرتبة وختليصها من األعشاب الطفيلّية ال  :العناية باألشجار  من عمر الشجرة كل ما دعت الحاجة إلى ذلكلنموات في مستوى ساق الشجرة خالل السنينإزالة ا                        وتقدمي اخلدمات من إزالة األعشاب الطفيلية وحراثة األرض و الضروري لنمو األشجار سواء يف مياه الري  )N, P, K + oligo éléments(تقدمي السماد املتكامل   . بصفة تدريجية احلد من منو األعشاب بالقلع ينصح باملروية قي حقول الزيتون 

   �����ت ��ا
	 ا�����ن

 

إحاطتهايتعني على الفالح جيب التذكري بأّن الشجريات اليت متت غراستها تتميز شاشة أجزائها من جذور وأغصانالعناية بالشجيرات بعد الغراسة. 4  إزالة النموات يف مستوى ساق الشجرة - بصفة تدريجيةة الدورة املائيّ حوض دائري وذلك طوال السنتني األوىل والثانية بعد الغراسة،ها بانتظام بكميّات من املاء ترتاوح بني ريّ  - وتقدمي اخلدمات من إزالة األعشاب الطفيلية وحراثة األرض و  أو عرب الرش الورقيتقدمي السماد املتكامل  - إزالة ا                                                                                                      
VI .العناية باألشجار وحتسني نفاذ مباملغروسات لضمان منّو أفضل لألشجار ولتحسني خصائص الرتبة وختليصها من األعشاب الطفيلّية ال  :خدمة األرض .1 قي حقول الزيتون  .السنة   
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هياكل حسب قّوة اجلرار جمّهز بسّكة تشق  7إىل  5 وحمراث ذهو : حمراث السّكة متوسط احلجم -    :األدوات التالية باستعمال وذلك تتّم خدمة األرض حبراثات سطحّية على عمق يرتاوح ) جانفي -ديسمرب(جز احلراثة يف فصل الشتاء تن. األرض ومبقلب لوليب أو مزدوج هو حمراث ): socs en pointes(حمراث الشيزل اخلفيف اهز بأسنان مقوسة أو ثنائّية املشدف  -  .وجدت، وتفتت كتيالت الرتبة فتكثر مسامها وتتحسن وئتها خصوصا يف األراضي الطينّية، كما تكسر صفيحة احلراثة إن )مساد أخضر(صم، فتقلب األعشاب الطفيلّية وتطمرها  25و 15بني  يعمل ). جانفي –ديسمرب (استعماله لتعويض حمراث السّكة متوسط احلجم خالل أشهر الشتاء سّنة أو أكثر حسب قّوة اجلرّار يشق األرض دون أن يقلبها وميكن  27و 9دد أسنانه بني يرتاوح ع يشّق األرض ويقلبها جزئيّا : ّهز بسكك يف شكلّ قلب أو ذيل خطافّ حمراث الشيزل اخلفيف ا -    .صم ويتالءم مع احلقول اليت تقل فيها األعشاب 25و 15على عمق يرتاوح بني  صم وهو يناسب احلقول يف جل فرتات السنة وخصوصا يف فصلي  15و 10على عمق يرتاوح بني  صم وهي كافية  5ال يتجاوز عمق احلراثة ذه األدوات . الشمس احلارقة خالل فصل الصيف فتجفتناسب هذه األدوات األراضي الرملّية إذ هي تقطع أسفل ساق األعشاب وترتكها معرضة ألشّعة . حاليا يف صفاقس، وتستعمل يف مزارع اجلنوب والوسط تصنع، "احملّشة"هذه السيوف تسمى تقليديّا   ).socs en lames(حمراث الشيزل اخلفيف اّهز بسيوف  -    .واخلريفالربيع  واألوفسات حيجر استعماهلما خاصة يف ) Déchaumeuse à disques(وللتذكري، فإّن املشحبة القرصّية     .ا ميكن األرض من احملافظة على رطوبتهالكسر القنوات الشعريّة للرتبة مم ملا تسببانه من تفتت للرتبة وتعريضها لإلجنراد عند هبوب الرياح ) واجلنوببالوسط (األراضي الرملّية  ومن . تنمو األعشاب بكثافة وتصبح عملّية قلعها وردمها مستحيلة باستعمال حماريث الشيزل اخلفيفةفال ميكن استعماهلا إّال ظرفيّا ويف مناطق الشمال ال غري عندما . العنيفة واإلجنراف عند نزول األمطار حراثات سنويّة بشرط أن تنجز يف األوقات  5تتمثل خدمة األرض يف غالب األحيان يف القيام بـ  .تكون متبوعة حبراثة بآالت ذات أسنانأن  األحسن   :املناسبة باألدوات التالية
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مبحراث السّكة اخلفيف أو مبحراث الشيزل اهز بأسنان ثنائية ) جانفي - ديسمرب(حراثة سنويّة  - يف اخلريف إذا " ذيل اخلطاف"هذا وميكن أن تضاف حراثة أخرى بالشيزل اخلفيف اهز بسكك   .مبحراث الشيزل اهز بسيوف) أوت - جوان (حراثتان يف الصيف  -  .مبحراث الشيزل اهز بسكك يف شكل ذيل اخلطاف) ماي -فيفري(حراثتان يف الربيع  -  .املشدف وئة وإضاءة (متر شجرة الزيتون خالل حياا بعدة أطوار تكون فيها حباجة لتقليم يضمن هلا النمو   :التقليم .2   ).أمطار وأعشاب كثرية(اقتضت الضرورة ذلك  لذلك . واإلنتاج النمو اخلضريويف بني اجلذور و األغصان واألوراق والتوازن يف توزيع الغذاء ) جيدة يف بع تّ نظام الزراعة امليتالءم مع الزيتون  لشجرة إىل تكوين هيكل قوي ومنتشر هذه العمليةدف   :تقليم التكوين .أ   :تقسم العملّية حسب السن واهلدف إىل لكن جيب  .اهلدف منه منع األغصان غري املرغوب فيها من النمو على حساب األغصان األخرىالتقليم، إذا توفرت الظروف املالئمة للنمو، يف نفس سنة الغراسة أو يف السنة املوالية بتقليم خفيف، لذلك ميكن أن تبدأ عملية . وضمان دخول مبكر يف طور اإلنتاجإعطائها الشكل املناسب واملتوازن تكوين هيكل الشجرة خالل السنوات األوىل من غراستها مع احلرص على هو الغاية من هذا التقليم   ).مطري ضعيف الكثافة أو مروي مكّثف(املنطقة  جيب . غصان الثانوية اليت ستكون حاملة لألغصان الّثمريةيف السنتني الثالثة والرابعة، يتّم اختيار األ  .ويتسبب يف صالبة عودها مما جيعل إزالتها عويصة ومضرةالشجرية وبالتوازن املرغوب ويف متديد فرتة الفتوة كما أّن التأخري يبقي على أغصان غري مرغوب فيها ميكن أن يتسبب يف اإلخالل بنمو  ، إذ أن التدخل احلادبكرةاملسن هذه الالتدخل يف مراعاة كيفية  عدم تعرية أو جتريد و  )شكل الكرويال( أن ال يبقى أي غصن كبري يف مركز الشجرة احلرص على          .عدم قص ايات األغصان الرئيسيةو  ع الرئيسية يف مراحل مبكرة للشجرةو و الفر أاجلذع 



  .التكوين خالل السنوات األربعة األوىل من وجود الشجرة  .كروي    مص 50-30متباعدة   تقريبا فوق سطح األرض  .70 - 50. ارتفاعقص األغصان على مستوى التكوين خالل السنوات األربعة األوىل حىت منّكن الشجرة من     
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تقريبا فوق سطح األرض امتر                                                              قص األغصان على مستوى  شجرة زيتون قبل التقليم         .احلصول على هيكل متناسق وقوي ودخول مبّكر يف طور اإلنتاجالتكوين خالل السنوات األربعة األوىل حىت منّكن الشجرة من على أن تتم عملية  متباعدة  ع رئيسيةرو ف أربعةأو ثالثة اختيار  يتم كرويالشكل التقليم األشجار الفتية حسب   وموزعة حول الشجرةا فيما بينه التكوين خالل السنوات األربعة األوىل من وجود الشجرةعلى أن تتم عملية 

   �����ت ��ا
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يتم                                                                       شجرة زيتون قبل التقليم                                                       احلصول على هيكل متناسق وقوي ودخول مبّكر يف طور اإلنتاجعلى أن تتم عملية  كما جيب احلرص على أن تتم عملية  جيب احلرص            
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اليت تنمو على ساق الشجريات على ارتفاع يرتاوح  السفلّيةخالل السنوات املوالية، نقوم بإزالة الفروع    .الرئيسي، جيب استبداله فورا بفرع قوي من أسفله والذي جيب أن يربط بشكل عمودي إىل الوتدتضرر الفرع  سندها بواسطة أسالك معدنّية وىف حالبربط النبتة إىل وتد خشيب أو من خالل خالل السنة األوىل من النمو يف احلقل، تم بإبقاء القمة الوسطى قائمة ومنتصبة بشكل دائم وذلك    .)formation en monocone à axe central( شكل خمروط أحادي، حيث تكون على الضعيفة أو املتوسطة فةثاكال اتذ التقليدية البساتنييف  طريقة تكوين الشجريات املعمول ا عن ختتلف، شجرة يف اهلكتار 1250 وتصل إىلشجرة  300حيث تتجاوز الكثافة  املرويّةيف املزارع  تكوين شجريات الزيتونإن طرق  مرتفعةالكثافة ال ذاتفي البساتين  تكوين الشجيرات  * بصفة تتّم هذه العملية . صم وكذلك كّل فرع داخلي ميكن أن ينافس الفرع الرئيسي 50و 30بني  حسب ع اجلانبية و ن تشكيل الفر اضمو على تسلسل الفرع الرئيسي  ةحملافظقصد ا متتايل دوريّة وبنسق تتناقص و  أن تتوزع بشكل حلزوين حول الساققريبة من اجلذع، على  ي وتكونشبه خمروط أمنوذج  .جيب إزالة كل األغصان القوية اليت تظهر واليت ميكن أن تنافس اجلذع الرئيسي    . لتحقيق أكرب فائدة من دخول الضوء ن القاعدة إىل القمةهلا ماأطو 
مراعاة  أمتار 4يزيد ارتفاع الشجرة عن  جيب أن ال كوين يف السنة اخلامسة،التعملّية  انتهاءعند   الشكل هو أنه شكل ُحّر ويتطلب القليل من التقليم خاّصة يف فوائد هذا  .الرتفاع آلة جين الزيتون خالل عملية قطف الزيتون  آالتلتحسني كفاءة  ةمصّممهذه الطريقة للتكوين  .فرتة عدم احلمل بسهولة متّكن الشجرة من متثيل ضوئي  الضوء خيرتقهاكرب أخارجية مثمرة  مساحةن ؤمّ اجلين كما ت  .أكرب
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وقص األغصان  ال نرتك أكثر من غصن يف العقدة ويتم احملافظة على األغصان الثانوية املستقيمة  .تقليم األشجار الفتية حسب شكل مخروطي أحادى         إىل التعديل بني كمية ) اإلزهار الذي يتّم مباشرة بعد اجلين وحتما قبل فرتة(يهدف هذا التقليم   :تقليم اإلثمار والصيانة .ب    .ملنتصبةا كما يهدف إىل احلّد . احلطب واألوراق وحتسني النمو اخلضري للشجرة ومتكينها من جتديد األغصان والفروع وعمرها وإنتاجها يف السنة السابقة ومستوى  ة الشجرةحسب حال اإلمثارختتلف طريقة تقليم      .إنتاج وفري علما وأّن شجرة الزيتون تثمر على النموات النباتية للسنة السابقة إعطاءللزيتونة كعملّية لتخليص الشجرة من احلطب الزائد وإعدادها للموسم املقبل حىت نضمن هلا إمكانّية بصورة عاّمة ميكن اعتبار تقليم اإلمثار  .وإطالة فرتة إنتاج الزيتونة) alternance(من ظاهرة املعاومة              .موارد التغذية خاصة املائية
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 من حجم الّشجرة 6/1الّتخّلص من حاالت النمّو الّضعيفة وإزالة ميّكن من  –يسمح بنمّو األغصان املقبلة  العوامل الشروط طبيعة التقليم أعمال نصائح للقيام بتقليم اإلثمار: جدول

 حالة الشجرة شجرة قويّة تقليم خفيف

من حجم  3/1إزالة األجزاء الّضعيفة حوايل  الّشجرة
من املساحة الورقّية  4/1أو  3/1إزالة حوايل  شجرة ضعيفة تقليم حاّد  املثمرة خالل الفصل احلايلاحلفاظ على أكثر ما ميكن من األغصان  للّشجرة

 تقليم خفيف   تقليم متوّسط

 بعد سنة منوّ    اإلمثاربعد سنة 

 اإلنتاج الّسابق

أمطار مناخ جاف و  تقليم متوّسط وحاد من املساحة الورقّية 2/1 أو 3/1إزالة حوايل   ضعيفة
 حجم الّشجرةمن  6/1إزالة    من حجم الّشجرة  2/1أو  3/1إزالة  سقويّة زراعة تقليم خفيف من املساحة الورقّية 6/1 إزالة حوايل  الطبيعي  الوسط متطلبات

 تقليم خفيف    تقليم متوّسط وحاد

 السكونمتأخرا أثناء   الشتوي السكونباكرا أثناء 

 فرتة التقليم

املساحة  2/1 ميّكن من ختفيض حوايل  الورقّية
 الزيتونفات وأمراض آ ادّ تقليم ح

عندما  بأكملها يةعر فال بعض األغصان تزال. يتم تقليم التخفيف خاصة إذا سبقته سنة غري منتجة  :)"كواتا بالحالّن "ما يسميه الفالح باللغة الدارجة (تقليم التخفيف  *   للشجرةاحلالة الصحية        .لنمو األشجارل اكبري   اسبب اضطرابتيف تقليم أشجار الزيتون وال  ااستخدامأكثر هذه الطريقة  .إلضاءة اجليدةا من أكرب قدر منوميكّنها ذلك ، وتنافسها هاوذلك للحد من تزامح تكون متالصقة
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اجلانيب وتنشيط النمو  عالتفر دف تشجيع القدمي وذلك يزال جزء من الفرع  إثر سنة إنتاج،    :من الفروع أو التقريبشذيب تقليم الت *     .ذعم من نقطة انطالقها من اجل 2 – 1.5الرئيسّية بطول األمطار ضعيفا واألشجار هزيلة وجب القيام بالتشبيب احلاد الذي يتمثل يف قص أطراف اهلياكل فكّلما كان معّدل : ختتلف حّدة التشبيب باختالف سن الغراسة وحالة الشجرة وكمية األمطار  .ليتّم بواسطتها تغذية ما تبقى من الشجرة) tire sève(بعض األغصان الوارقة والتخفيض من عددها حبيث يتّم اإلبقاء على ثالثة منها فقط، مع احملافظة على ) rapprochement sévère des charpentières( -الرئيسّيةتتمّثل الطريقة املتبعة يف احلد من طول الفروع اهليكلّية     .واحلطب، مما ينتج عنه ضعف النمّو وقّلة اإلمثاريهّم هذا النوع من التقليم األشجار املسّنة اليت تكثر ا األغصان وخيتل ا التوازن بني نسبيت الورق   :تقليم التشبيب. ج     البساتين ذات كثافة ضعيفة أو متوسطةأنواع تقليم األثمار في                اخلضري على اجلزء املتبقي من الفرع حتت منطقة التقليم

  قصيرالت  التخفيف
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جيب التخفيف نسبيا يف حدة ) ألمطار عادي ومنو متوسطمعّدل ا(أّما إذا كانت الظروف أحسن  ساعدة                                                                                                             مب(الطرق العلمّية  إتباعختاما ولضمان أوفر احلظوظ لنجاح عملّيات التقليم جيب     .واختيار املناسب منها إلعادة هيكلة الشجرة وحتسني إنتاجهاوإلجناح عملّية التشبيب جيب التخفيض من عدد الطرود الفرعّية اليت تظهر بكثرة بعد التشبيب     .ذعم من اجل 3 – 2.5التشبيب وذلك بقص الفروع الرئيسّية على بعد  بواسطة مواد عازلة كاملاستيك أو القطران ) األغصان الرئيسّيةأماكن (تغطية آثار التقليم الكبرية  -  حرق األغصان املريضة بعد إزالتها أو إبعادها عن األشجار السليمة -  اجتناب التقليم أثناء املطر وعندما تكون رطوبة اجلو مرتفعة -  .باستعمال الكحولاستعمال أدوات حاّدة للتقليم واحلرص على تعقيمها خاصة إثر قّص أجزاء مريضة وذلك  -  :مع األخذ بعني االعتبار النصائح التالية) املصاحل املختّصة   .حلمايتها من أشّعة الشمس واآلفات) فلينكوت(

ال تؤدي إىل النتيجة الصيانة اجلّيدة ومنتظم خالل احلياة اإلنتاجّية الطويلة لشجرة الزيتون، وأشغال يف غياب التسميد املرّشد، تستحيل احملافظة على التوازن الغذائي للشجرة لضمان مردود مرتفع   :تسميد غراسات الزيتون . 3    التقليم الحاد ألشجار الزيتون المسنة     .املرجوة إذا مل ترافقها عناية دقيقة بالتغذية
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، فإّن تقدميه ضروري مهما كان نوع الرتبة، أما بالنسبة األزوطيونظرا لعالقة منو الشجرة بالسماد   .مراحل النموّ والثمار يف مجيع باإلعتبار يف آن واحد حاجة الرتبة والشجرة واملكونات املخصبة الضروريّة لتشكيل األغصان واألوراق األمكنة ولالختالف يف طريقة استعمال السماد، على أّن أفضل تركيبة للسماد هي تلك اليت تأخذ سميد صاحل لكّل احلاالت نظرا لعدم تشابه مؤهالت الرتبة يف كّل كما يستحيل وضع خمطط مثايل للت يف شكل مساد مركب  )%45سوبر فسفاط (ويف السنوات املمطرة، يستحسن إضافة عنصر الفسفور    %33 أمونيرتات غ 200: السنة الثانية.   للشجرة الواحدة %33غ أمونيرتات  100: السنة األوىل.   :التايلللحصول على منّو سريع يف فرتة ما قبل اإلمثار، تسمد األشجار الفتية بعنصر األزوت على النحو   تسميد األشجار الفتّية. أ   .الرتبة لضبط النقص الذي جيب تعويضه بواسطة التسميدفإّن تقدميها يرتبط حباجة الرتبة هلا، لذا جيب اللجوء إىل حتليل ) الفسفور والبوطاس(لألمسدة األخرى  الثمار (خصوبتها وكميات املواد اليت استهلكتها الشجرة  يعتمد تسميد األشجار املنتجة تقدير نسبة  تسميد األشجار المنتجة .ب   .تزداد الكمّيات املقدمة بتقدم سن األشجار حىت تبلغ طور اإلمثار  .يف األراضي الكلسّية) 1 – 2فسفور، توازن  –أزوت ( حتمل معها ) كغ من احلطب املقتطع  20كغ زيتون و  30(كغ من املادة النباتّية   50ويف هذه احلالة، فإن   ).واألغصان بعد التقليم                       :لذلك فاملقادير اليت جيب تعويضها يف الزراعات البعلية هي  ).K2 O(غ بوطاس  400و)  P2O5(   غ فسفاط 150و %33كغ من األمونيرت   2.5غ من األزوت أي حوايل  800عند اجلين والتقليم 
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تشخيص ورقي وحتليل (أّما بالنسبة لعنصري البوطاس والفسفور، يستحسن تقدميهما عند الضرورة   .يف الربيع )3/2( يف اخلريف والثلثني )1/3(، يقّدم الثلث %33كغ للشجرة من األمونيرتات   3وبالشمال حوايل  -  .اخلريفيف  )3/1(والثلث  الربيعيف  )3/2(الثلثني : للشجرة، تقّدم على فرتتني %33كغ أمونيرتات   5بالنسبة للساحل واجلنوب حوايل  -  :يتمثل التسميد األزويت يف تقدمي الكمّيات التالية  :السماد المعدني * كغ   1.2كغ و  1 ترتاوح الكمية بالنسبة لألراضي الكلسّية بني ويف السنوات املمطرة حيث) خمزون الرتبة لكّل شجرة تقدم يف   )sulfate de potasse(كغ سولفات البوطاس  1.5كغ و1و %45سوبر فسفاط  من السماد العضوي املفكك لكّل شجرة كّل  كغ  50نظرا للعوامل اليت سبق ذكرها ينصح بإعطاء   السماد العضوي *    .اخلريف ل من / غم 70>(كل أنواع السولفات ال ميكن استعماهلا مع مياه ذات درجة عالية من الكالسيوم  )شجرةجيب حذفها من إحتياجات ال( األخذ بعني االعتبار العناصر املوجودة  يف مياه الري  - .م/ ديسيمنس 3وصل الكهرباء ملياه الري عدم استعمال التسميد مع مياه الري عندما تكون ملوحتها مرتفعة حيث جيب أن ال تتعدى قدرة  -  :التالية تبعد الغراسة مع أخذ اإلحتياطا الثانيةإن التسميد مع مياه الري يبدأ منذ السنة  .املقّدمة لتعويض ما يتسرب بالري والصرفيقدم السماد مع مياه الري حيث جيب الرتفيع يف الكميات ) fertirrigation( الري المسّمد *    :ختاما، أدخلت طرق حديثة للتسميد مثل  .ثالث سنوات    .منهاال ميكن استعمال الفوسفات واحلوامض مع أمالح الكالسيوم واملنغنيزيوم واملياه ذات احملتوى العايل  - .وكذلك األمر مع كل أمالح الكالسيوم) الكالسيوم
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، األزوت :لعناصر الثالث األساسية وهيمت الرتكيز يف الربنامج املقرتح على ا. نسبة العنصر املرادإن الكميات املقرتحة متثل كمية العنصر املطلوب بشكل نقي لذلك جيب حتديد كمية السماد حسب     .ضيعةأن هذا الربنامج املقرتح غري صاحل جلميع احلاالت لذلك ينصح بإعداد برنامج تسميد خاص لكل هك مع التأكيد على /شجرة 204زيتون زيت بكثافة  ةبرنامج تسميد مع الري لضيع 1يقدم اجلدول     .املوجودة يف املاء و الرتبة وذلك بالنسبة لكل عنصريتم حتديد كمية السماد الواجب إضافتها من خالل معرفة احتياجات الشجرة مع حذف الكميات    .جيب أن تكون شبكة الري مصنوعة من مواد تتحمل التآكل - ...احلوامض مع احملروقات، املعادن، التنب، اخلاختالط  احلذر من خطر االلتهاب واالنفجار عند - .استعمال جتهيزات الوقاية عند التصرف يف احلوامض واألمسدة السائلة - .باأللف 2نسبة السماد املدمج يف مياه الري ال تتجاوز  - ).6و 5الرقم اهلدروجيين بني (لول األم حامضي جيب أن يكون احمل - مع التأكيد على أمهية العناصر األخري مثل املغنيزيوم والكالسيوم واحلديد والبور  الفسفور والبوتاسيوم صر املبتغى وتركيزه ودرجة املتوفرة يف السوق مع التأكد من احتواءها على العنميكن استعمال األمسدة     .ينصح بتقسيم الكمية املنصوح ا خالل الشهر قدر اإلمكان    .واليت جيب تقدميها يف حاالت النقص... اخل               .ذوبانه
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يقع تقدميها على فرتتني عند عقد  %1 برتكيز) أزوط %46( مبادة اليوريا )fertilisation foliaire( التسميد الورقي *  )شجرة/غ(برنامج تسميد مع الري لضيعة زيتون : 1 جدول هذه الطرق، فإّن ضبط املعايري ونظرا حلداثة  .الثمار وعند تصلب النواة وذلك يف األشجار الفتية بالزراعات املروية   -  -  -  -  -  -  -  -  -  K2O)( [\Iة\e_طcdT_م غ  -  -  -  -  -  -  -  -  - P2O5)([\Iة \R`a_ر غ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  [\Iة\أزوط غ  دK2O    4  10  35  70  145  325  455  545  Iop`j)( [\Iة\e_طcdT_م غ  P2O5 2  -  -  2  5  10  20  20  45)([\Iة \R`a_ر غ  I\]  2  5  6  35  70  140  170  210  240ة\أزوط غ  ن_K2O    20  15  55  110  220  510  710  855  Iopa)( [\Iة\e_طcdT_م غ  P2O5 2  -  2  2  5  10  20  20  20)([\Iة \R`a_ر غ  I\]  2  7  6  35  70  140  170  210  240ة\أزوط غ  أK2O  2  20  20  55  110  220  510  710  855  Ie_qr)( [\Iة\e_طcdT_م غ  P2O5 2  2  5  5  10  22  55  70  70)([\Iة \R`a_ر غ  I\]  2  7  8  50  100  200  250  300  345ة\أزوط غ  K2O  2  5  9  20  35  70  125  180  220  Iopqod)( [\Iة\e_طcdT_م غ  -  -  -  -  -  -  -  -  - P2O5)([\Iة \R`a_ر غ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  [\Iة\أزوط غ  أوت  K2O  2  5  9  20  35  70  125  180  220)( [\Iة\e_طcdT_م غ  -  -  -  -  -  -  -  -  - P2O5)([\Iة \R`a_ر غ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  [\Iة\أزوط غ  K2O  4  10  15  30  55  110  255  360  440  lcmj_U)( [\Iة\e_طcdT_م غ  P2O5 2  2  5  11  20  45  100  115  125)([\Iة \R`a_ر غ  I\]  3  6  10  60  120  240  300  375  430ة\أزوط غ  U_ان  K2O  4  7  10  20  35  70  125  180  220)( [\Iة\e_طcdT_م غ  P2O5 2  2  5  11  20  45  100  115  125)([\Iة \R`a_ر غ  I\]  2  5  7  45  90  180  220  275  320ة\غأزوط   Thي  K2O  2  4  10  20  35  75  125  180  220)( [\Iة\e_طcdT_م غ  P2O5 2  5  5  18  35  70  160  180  205)([\Iة \R`a_ر غ  I\]  2  4  7  40  80  160  200  250  290ة\أزوط غ  أK2O  2  4  7  20  35  70  125  180  220  ijIa)( [\Iة\e_طcdT_م غ  P2O5 2  5  5  18  35  70  160  180  205)([\Iة \R`a_ر غ  I\]  1  4  6  35  70  140  170  210  240ة\أزوط غ  Thرس  K2O  2  2  4  10  20  35  65  90  110)( [\Iة\e_طcdT_م غ  P2O5 2  2  5  11  10  25  45  100  125)([\Iة \R`a_ر غ  I\]  1  2  5  30  60  120  150  190  220ة\أزوط غ  IRcaي  -  -  -  -  -  -  -  -  -  K2O)( [\Iة\e_طcdT_م غ  -  -  -  -  -  -  -  -  - P2O5)([\Iة \R`a_ر غ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  [\Iة\أزوط غ  TUنQR  10>  10- 9  9- 8  8- 7  7- 6  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  سن الشجرة\اINOPL  اMasmoudi-Charfi C., Msallem M., 1997. Effets de la dose et de la période de pulvérisation foliaire d'urée sur la productivité de l'olivier de table Meski. Revue Ezzaitouna, Volume 3 (1-2) : 26-38. IJKL .الدراسة قيدالستعماهلا يف الظروف املناخية التونسّية الزالت 
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مرت خاصة ألصناف املنـزنيال وأصناف الزيت مثل  x 5 7شجرة باهلكتار أي مبسافات تقدر بـ 285 *   .والكورونيكي واألسكوالناوالبيشولني وأصناف الزيت مثل الشماليل والشمشايل والزملاطي واألصناف األجنبّية مثل الكوراتينا املسكي : مرت خاصة بالنسبة لألصناف التالية x 6 8شجرة باهلكتار أي مبسافات تقدر بـ  208 * :التاليةميكن إعتماد الكثافات  الغراسات املروية املكثفة  في  .توفر إليها سنويّاحاجتها إىل املاء باعتبار ما هو سائد ملقاومتها للجفاف ومنوها رغم الكميات احملدودة من املاء اليت بية وغالبا ما تكون الزيتونة يف املرتبة الثانية أو الثالثة من حيث تل. وعدم التصّرف احملكم يف مياه الريغراسات الزيتون املرويّة من ضعف اإلنتاجية وذلك ألسباب عّدة نذكر من أّمهها قّلة العناية  تشكو  :ري غراسات الزيتون. 4 يف أغلب  هك/3م8000 و 6000مم أي ما بني 800 و 600وترتاوح كميات املاء الضرورية سنويّا ما بني   .إىل املاء ضروريّةمقارنة مبردود الغراسات املطريّة بشرط توفري كميات املاء الالزمة يف مراحل دقيقة تكون فيها احلاجة ت مرا 5و 4فالري يضاعف املردود إىل حّد . الزيتون تتجاوب كلّيا مع الري إذا أحكمنا التصرف فيهوقد أظهرت نتائج البحث يف ميدان الري على غرار البحوث اليت أجريت يف قصر غريس أن شجرة    .والشماليل الشتوي والوساليت والكرونيكي وحيتاج زيتون الطاولة إىل كمّية . املطري كميات اهلطلمن   % 60ا مناطق البالد، على أن تنقض منه مم  600و )صفاقس(مم  200وباعتبار كميات األمطار اليت تنـزل سنويّا واليت ترتاوح مجلّيا ما بني   .أكرب نظرا حلجم مثاره مم  200 يف مناطق زراعة الزيتون تكون حاجة الزيتونة إىل مياه الري التكميلي ما بني) بالشمال( ومنو   )مارس –فيفري (وتقّسم هذه الكمّيات على املراحل احلرجة اليت تتزامن مع تكوين الرباعم   .يف املناطق األقل أمطارا  مم400 بالشمال و ومبا أّن الزيتون يثمر . وخاصة عند تصلب النواة وتلّون الثمار) أوائل جوان إىل أواخر سبتمرب(الثمرة    .التكميلي ضروريّة خالل السنوات املثمرة وغري املثمرة على األغصان اليت عمرها عام فإن عملّية الري
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الواحد من املاء وميكن جتاوزه إذا أحكمنا  3م/كغ من الثمار  0.5إىل  0.4ويقدر هذا املردود بـ. حمكمةوتعطي الزيتونة مردودا جيدا جتاه استعمال املاء إذا أسندت هلا املياه يف املراحل احلرجة وبكميات  االستعمال األمثل يف مياه الري ميكن من  إن)  efficience de l’utilisation de l’eau( التصرف يف املاء . إىل جانب التبخر، ال بّد من اعتبار خصائص الشجرة كعمرها وعلّوها ونسبة تغطيتها لألرض    42  51  88  123  170  187  159  136  94  66  44  45  التبخر الشهري  1.4  1.7  2.8  4.1  5.5  6.0  5.3  4.4  3.1  2.1  1.6  1.5  التبخر اليومي  د  ن  أ  س  أ  ج  ج  ما  أ  ما  ف  ج  األشهر  )عاما 20معدل (سهول وادي مجردة   بالنسبة لمنطقة) مم(كميات المياه المتبخرة يومّيا وشهريّا : 1جدول عدد     ).1جدول عدد (كمّيات التبخر اليومي والشهري ملنطقة سهول جمردة وعلى سبيل املثال ميكن حتديد كميات املاء الالزمة للغراسات املروية بالشمال التونسي باإلعتماد على    . مم حسب املنطقة والفصول 6مم إىل  1يومّيا بني أقل من حتتاج الزيتونة إىل كميات متفاوتة من املاء حسب فرتة النمو وأمهّية التبخر وترتاوح الكميات املتبخرة   القاعدة العلمّية لتحديد كمّية الماء الالزمة لري الزيتون*      .   كغ من مثار الزيتون عن كل مرت مكعب من مياه الري  5 إىل 2.5إنتاج ما بني  الذي يضبط حسب نسبة تغطية الزيتونة لألرض كما يبدو يف " بعامل التغطية"ويدّعم العامل النبايت     0.5  0.4  0.4  0.4  0.3  0.3  العامل النبايت  5-10  5  4  3  2  1  العمر بالسنة  اختيار العامل النباتي حسب عمر الزيتونة: 2جدول عدد      : الذي يسند كما يلي" Kc Coefficient cultural"يف العامل النباّيت  وتدمج هذه املعطيات   ).Taux de couverture du sol( 3اجلدول 
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خالل  أشجار الزيتونوتروى ). التبخر(حتتاج الزيتونة إىل كمّية متفاوتة من املاء حسب عمرها واجلهة   كمّيات الماء الالزمة لري الزيتون *  .اخلريف السرتجاع خمزون الشجرة قبل دخول الشتاءوميكن إضافة ريّة خامسة يف حالة قلة أمطار   .أيّام قبل املرحلة احلرجة 10إىل  7زمة التقدم كميات املاء ال    .أوائل سبتمرب  إىل أوائل أكتوبر: مرحلة منو الثمار وإنتاج الزيت . 4  . جويلية إىل موىف أوت 15: مرحلة تكوين الرباعم للسنة املوالية . 3  جويلية   15جوان إىل  15: مرحلة تصلب النواة . 2  مارس    20فيفري إىل  10: مرحلة تكّون الرباعم. 1  :هناك أربعة فرتات هامة  الفترات الحرجة *         :وبالتايل تقّيم حاجيات الزيتونة من املاء كما يلي    0.8-1  0.7  عامل التغطية  % 70إىل  % 35من   % 30إىل  % 5من   نسبة التغطية سنوات 5أكثر من   سنوات 5أقل من   العمر  اختيار عامل التغطية حسب نسبة التغطية: 3جدول عدد  من شهر فيفري إىل أوائل أكتوبر أو بطريقة دورية خالل  يةدابالفرتات احلرجة إّما بطريقة مسرتسلة  حسب اجلهة والفرتة ) Besoin en eau(وتقدم باجلدول التايل الكمّية الالزمة ). 2و 1(الفرتات احلرجة   )مم(التبخر     xالعامل النباتي        x   عامل التغطية        .وعمر الغراسة
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  539  51  342  32  239  23  180  17  وجندوبةبوسامل، تستور، تربسق، باجة جماز الباب، عمدون، جومني،   489  38  311  24  217  17  163  13  سهول وادي جمردة  2          1  2          1  2          1  2          1  المرحلة/الجهة سنوات> 10    6-10  3-5  1-2   )سنة(العمر   )مم(كمّية الماء الالزمة لري الزيتون حسب الجهة والعمر ومرحلة النمو: 4جدول عدد 
  509  57  323  36  226  25  170  19  ، مكنني، مجال واجلماملهديةاملنستري، املهدية، مكنني، طبلبة، سوسة اجلنوبية، قصر هالل، 
                                       ).أيّام أو أسبوعني مثال 10كل (ممكن لضمان فعالية الري  عددة على أكثر الكمّية اجلمليّ أّما يف حالة الري التكميلي خالل الفرتات احلرجة فينصح بالرفع يف عدد الريات حبيث تقّسم . قطرة -القطرة ة كل يوم أو يومني باستعمال نظاميستحسن ري الزياتني بطريقة مسرتسلعند توفر املياه       لتجنب تساقط األزهار اإلزهارعند  %10ينصح بإنقاص كميات الري ب هذا و   أكتوبر   10 –ماي  20: 2 املرحلة     مارس    20 -فيفري  10: 1املرحلة  *   426  50  271  32  189  22  142  17  الوطن القبلي  462  84  294  53  206  37  154  28  سيدي بوزيد واملكناسي  660  59  419  37  293  26  220  20  واحات اجلنوب  468  63  297  40  208  28  156  21  قابس  600  67  381  43  267  30  200  22  والقصرينسبيطلة، فريانة، سبيبة، تالة 
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ميكن حتديد كميات مياه ) ETc = Besoin en eau de la culture(وانطالقا من هذه الكميّات الالزمة  المتحصل عليها في كل  (Pe) بإدماج األمطار الفعالة) (I=Besoin en eau d’irrigation الري الالزمة       .من األمطار اجلملية املتساقطة خالل فرتة معينة%   70ومتثل هذه األمطار تقريبا فترة
ل ال بد من حتليل املاء للتعّرف على /غ 2عند استعمال مياه تفوق فيها نسبة امللوحة : مالحظة     لتحديد كمية مياه الري اليت جيب ) Conductivité électrique )CEنوعية األمالح وميكننا قياس  على كمّيات املياه الالزمة على امتداد السنة أو خالل الفرتات احلرجة حسب  4 عددتوي اجلدول حي    .Fraction lessivanteـ زيادا لغسل األمالح يف منطقة اجلذور واليت تسّمى ب  األمطار الفعالة  –كمية الماء الالزمة = كمية مياه الري                          )تونس، بن عروس وأريانةسهول وادي مجردة، واليات منطقة : نضرب لذلك مثاال .العمر واجلهة
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         B��Cء ا���EF30دون : ا� %  B��Cء ا���EF30دون : ا� %  B��Cء ا���EFء  %40 - 30: ا��EFا� B��Cق : ا���K40 %        	�L2و 1ا�  	�Lا� MN3  O5إ�  	�Lا� MN5  Oات 10>  10إ���
 �QRا� 	��RSا� �TCا�� *UN/10 ء   أ��م�Yا� Oإ� 	Z�[ل  ا�]^ ع�Y`Yء   ا��Yا� Oإ� 	Z�[ل  ا�]^ ع�Y`Yء   ا��Yا� Oإ� 	Z�[ل  ا�]^ ع�Y`Yء   ا��Yا� Oإ� 	Z�[ل  ا�]^ ع�Y`Yا� UN/10 أ��م 	Z�[ات ا���aا� UN/10 أ��م 	Z�[ة ا���aا� UN/10 أ��م 	Z�[ة ا���aا� UN/10 أ��م 	Z�[ة ا���aا� Baن�Z 1 10,2 2,1   2,9   4,1   6,4     2 11,5 2,4   3,2   4,6   7,2   3 10,7 2,2   3   4,3   6,7   ي�a�K 1 10,7 2,2   3   4,3   6,7     2 12,5 2,6 13 3,5 17 5 24 7,9 38   3 9,4 2   2,6   3,8   5,9   رس�N 1 19 4   5,3   7,6   12   2 19,7 4,1   5,5   7,9   12,4     3 24,5 5,2   6,9   9,8   15,5   g��Kي   21,9   13,9   9,7   7,3 34,8 3     18,1   11,5   8   6 28,7 2     17,6   11,2   7,8   5,9 28 1 أ�N 1 41,8 8,8   11,7   16,7   26,3     2 47 9,9   13,2   18,8   29,6     3 62 13 163 17,4 217 24,8 311 39,1 489 ان�Z 1 53 11,1   14,8   21,2   33,4     2 60 12,6   16,8   24   37,8     3 66,6 14   18,6   26,6   42   

 سهول وادي مجردة، واليات تونس، بن عروس وأريانة: المنطقة   )أيام 10/مم(حاجة الزيتونة إلى الماء حسب العمر 
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         B��Cء ا���EF30دون : ا� %  B��Cء ا���EF30دون : ا� %  B��Cء ا���EF40 - 30: ا�%  B��Cء ا���EFق : ا��K40  %        	�L2و 1ا�  	�Lا� MN3  O5إ�  	�Lا� MN5  Oات 10>  10إ���
 �QRا� 	��RSا�  �TCا�� *UN/10 ء    أ��م�Yا� Oإ� 	Z�[ل  ا�]^ ع�Y`Yء   ا��Yا� Oإ� 	Z�[ل  ا�]^ ع�Y`Yء   ا��Yا� Oإ� 	Z�[ل  ا�]^ ع�Y`Yء   ا��Yا� Oإ� 	Z�[ل  ا�]^ ع�Y`Yا� UN/10 أ��م 	Z�[ات ا���aا� UN/10 أ��م 	Z�[ة ا���aا� UN/10 أ��م 	Z�[ة ا���aا� UN/10 أ��م 	Z�[ة ا���aا� 

 سهول وادي مجردة، واليات تونس، بن عروس وأريانة: المنطقة     ملحق )أيام 10/مم(حاجة الزيتونة إلى الماء حسب العمر 
	�h��Z 1 65,4 13,7   18,3   26,2   41,2     2 63,3 13,3   17,7   25,3   39,9     3 78,9 16,6   22,1   31,5   49,7   36,3   23,1   16,1   12,1 57,6 3     37,2   23,6   16,5   12,4 59 2     38,9   24,7   17,3   13 61,7 1 أوت   CY�C
� 1 48,8 10,2   13,7   19,5   30,7     2 39,5 8,3   11,1   15,8   24,9     3 30 6,3   8,4   12   18,9   i��jأ�15,9   10,1   7,1   5,3 25,3 3     18,5   11,8   8,2   6,2 29,4 2     19,4   12,3   8,6   6,5 30,8 1    �CYK10,5   6,6   4,6   3,5 16,6 3     11   7   4,9   3,7 17,4 2     8,6   5,4   3,8   2,9 13,6 1 ن�   �CYL10,8   6,9   4,8   3,6 17,2 3     7,7   4,9   3,4   2,6 12,2 2     6,6   4,2   2,9   2,2 10,4 1 د�    	Z�[ات ا���aل ا�]^ 	�hY`ا� 	Z�[ا�)UN(   176   234   335   527 
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خصوصا بعد أوىل األمطار إلصالح كّل خلل  الرتابيةالسواتر لضمان جناعتها ودميومتها، جيب مراقبة   صيانة الحواجز الترابية لحفظ المياه والتربة .5 كما جيب السعي ) تواجد الفئران ا وحفر جحورها يسهل جرفها عند نزول األمطار الغزيرة(أّمل ا  وجب استبدال ستمما ي والزرازي غياب صنف ملقح وسط األصناف العقيمة ذاتيا مثل املسكي -  الرغبة يف اجياد تنوع صنفي، -  األشجار املنتمية للصنف املرغوب فيه،تواجد نسبة ضئيلة من  -  :من املشاكل اليت تعرتض بساتني الزيتون الفتية   التحويل الصنفي .6    .بغراسة شجريات علفّية هاتثبيت إىل                 ).أكتوبر –ماي وسبتمرب  –أفريل : التدفق السريع للنسغ(األشجار يف أوج نشاطها منتخبة تنتمي ألصناف حسنة النمو واإلنتاج باعتماد طريقة التطعيم بالرقعة وذلك عندما تكون إىل تطعيم الفروع الرئيسّية للشجرة بطعوم منتقاة من أشجار   للقيام بالتحويل الصنفي يقع اللجوء   .املناخ والرتبة ومن فتوة األشجار وحسن حالتها الصحية وسالمتها من األمراضالغراسة وكذلك من صلوحية قبل التفكري يف القيام ذه العملّية جيب التأكد من عدم وجود إعاقات ب    .صنف بآخر وهو ما نعرب عنه بالتحويل الصنفي



    
وأغلبها تؤثر يف تتعرض غراسات الزيتون لإلصابة بعديد اآلفات اليت تصيب خمتلف األعضاء واألجزاء 

  .ل هذا اجليل ال متثل أمهّية اقتصاديّةتنمو الريقات داخل األوراق  . أخريا يبدأ اجليل الورقي يف فصل اخلريف ليتواصل كامل فصل الشتاء  .عالوة على ارتفاع محوضة الزيت من جراء ختّمر خملفات الريقات داخل الثمار عند خزا يف املعاصرالكلغرامات يف صورة عدم التدخل سقوط صيفي يتزامن مع سقوط مع موىف شهر (وتبقى هناك طيلة فصل الصيف إىل حني بلوغ الطور اخلامس عندها تغادر الثمرة حيث تأكل اللب  مباشرة بعد فقصها تقضم الريقة الكأس لتمّر إىل داخل الثمرة لتستقر داخل النواةاألنثى بيضها على كؤوس الثمار وتكون البيوض عادة منفردة وقد تكون متجمعة عند اإلصابات عند خروج الكهول مع بداية شهر ماي ينطلق اجليل الثمري الذي يتزامن مع عقد الثمار تضع    .اذبول البتالت اليت تلتصق ببعضها البعض من جراء التفاف نسيج الريقات عليهإىل بلوغ طور الشرنقة وتتمثل األضرار يف اتالف الرباعم الزهريّة اليت تأخذ لونا مييل للحمرة ينتج عن بعد فقسها متر الريقة خبمس مراحل  .لعثة الزيتون ثالث أجيال متعاقبة يف السنة كل جيل ينمو على عضو خمتلف
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سقوط صيفي يتزامن مع سقوط (تتمثل أهّم األضرار يف سقوط الثمار عند دخول وخروج الريقات وتبقى هناك طيلة فصل الصيف إىل حني بلوغ الطور اخلامس عندها تغادر الثمرة مباشرة بعد فقصها تقضم الريقة الكأس لتمّر إىل داخل الثمرة لتستقر داخل النواةاألنثى بيضها على كؤوس الثمار وتكون البيوض عادة منفردة وقد تكون متجمعة عند اإلصابات عند خروج الكهول مع بداية شهر ماي ينطلق اجليل الثمري الذي يتزامن مع عقد الثمار تضع ذبول البتالت اليت تلتصق ببعضها البعض من جراء التفاف نسيج الريقات عليهإىل بلوغ طور الشرنقة وتتمثل األضرار يف اتالف الرباعم الزهريّة اليت تأخذ لونا مييل للحمرة ينتج عن بعد فقسها متر الريقة خبمس مراحل . اجليل األول زهري يبدأ بوضع البيض على كأس الربعم الزهريةلعثة الزيتون ثالث أجيال متعاقبة يف السنة كل جيل ينمو على عضو خمتلف  :أهم اآلفات الحشريّة وطرق مكافحتهاتتعرض غراسات الزيتون لإلصابة بعديد اآلفات اليت تصيب خمتلف األعضاء واألجزاء    اآلفات واألمراض  ل هذا اجليل ال متثل أمهّية اقتصاديّةكل طور يف ورقة خمتلفة األضرار احلاصلة خالأخريا يبدأ اجليل الورقي يف فصل اخلريف ليتواصل كامل فصل الشتاءعالوة على ارتفاع محوضة الزيت من جراء ختّمر خملفات الريقات داخل الثمار عند خزا يف املعاصرالكلغرامات يف صورة عدم التدخل وقد تبلغ األضرار عشرات ). الثمار الفيزيولوجي وسقوط خريفي

   �����ت ��ا
	 ا�����ن

 

VII . أهم اآلفات الحشريّة وطرق مكافحتها. 1    .جودة الزيتتتعرض غراسات الزيتون لإلصابة بعديد اآلفات اليت تصيب خمتلف األعضاء واألجزاء اآلفات واألمراض كل طور يف ورقة خمتلفة األضرار احلاصلة خالأخريا يبدأ اجليل الورقي يف فصل اخلريف ليتواصل كامل فصل الشتاء *  عالوة على ارتفاع محوضة الزيت من جراء ختّمر خملفات الريقات داخل الثمار عند خزا يف املعاصرالثمار الفيزيولوجي وسقوط خريفيتتمثل أهّم األضرار يف سقوط الثمار عند دخول وخروج الريقات   ).سبتمربوتبقى هناك طيلة فصل الصيف إىل حني بلوغ الطور اخلامس عندها تغادر الثمرة مباشرة بعد فقصها تقضم الريقة الكأس لتمّر إىل داخل الثمرة لتستقر داخل النواة  .البليغةاألنثى بيضها على كؤوس الثمار وتكون البيوض عادة منفردة وقد تكون متجمعة عند اإلصابات عند خروج الكهول مع بداية شهر ماي ينطلق اجليل الثمري الذي يتزامن مع عقد الثمار تضع  *  ذبول البتالت اليت تلتصق ببعضها البعض من جراء التفاف نسيج الريقات عليهإىل بلوغ طور الشرنقة وتتمثل األضرار يف اتالف الرباعم الزهريّة اليت تأخذ لونا مييل للحمرة ينتج عن اجليل األول زهري يبدأ بوضع البيض على كأس الربعم الزهرية *  لعثة الزيتون ثالث أجيال متعاقبة يف السنة كل جيل ينمو على عضو خمتلف   عثة الزيتون  .أ
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مغ من  200إىل  50معدل (نقص وزن الثمار  .  واخلريفسقوط مبكر للثمار املصابة يف فصلي الصيف  .  :تتمثل األضرار يف    .والفطرياتوراءها نفقا يساعد على تكاثر البكترييا تعيش الريقة كامل مراحل منوها هناك فتخلف تضع األنثى بيضها يف لب الثمرة وبعد الفقص   ذبابة الثمار. ب    .من العناقيد الزهريّة %5إىل  4الكيميائّية ضد اجليل الزهري عند بلوغ نسبة اإلصابة حدود القيام بتقليم جيد يف الشتاء للقضاء على اجليل الورقي مث التدخل الوقائي بأحد املبيدات البيولوجية أو    :طرق الوقاية                  تبكري اجلين واإلسراع بالعصر .  حراثة األرض حتت األشجار لدفن يرقات احلشرة داخل الرتبة .  يد جهازي للقضاء على الريقات داخل الثماراستعمال مب .  الصيد املكثف بتعليق مصائد غذائّية يف األشجار .  ة برش جزء من الشجرة باستعمال مبيد مع مادة جاذبةغلبااملقاومة الوقائية ضد احلشرات ال .  :ـوللحد من تكاثر هذه اآلفة ينصح ب  ارتفاع محوضة الزيت مع طول مدة خزن الزيتون .  %20نقص يف إنتاج الزيت يبلغ حدود  .  )وزن الثمرة



    

) يرقات بالعنقود 2من العناقد مع كثافة يف حدود طرق املقاومة ترتكز أساسا على إزالة الرضاع يف فصل الصيف ووئة األشجار مبا يسمح من ختفيض    .يتم اللجوء إىل املداوات ضد الريقات باستعمال بعض املبيدات احلشرية
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  .ويتسبب يف سقوط األوراقانتشار مرض الفوماجني والذي يعطل الرتكيب الضوئي   الورقة أو الثمرة فإن األضرار تكون مباشرة وتؤثر سلبا على حشرات على  05إىل  03من اإلصابات ولكن يف صورة جتاوز تستطيع أشجار الزيتون حتمل هذه اآلفات إىل مستوى معّني   .املبيداتلساحلّية واملعرضة لكثرة استعمال يف كل أطوارها وتتواجد خاصة  للنسغ هذه احلشرات ماّصة  ).أوراق وأغصان ومثارأنواع من احلشرات القشريّة اليت تصيب كافة أعضاء   الحشرات القشريّةيتم اللجوء إىل املداوات ضد الريقات باستعمال بعض املبيدات احلشريةمن العناقد مع كثافة يف حدود  %50ارتفاع نسبة اإلصابة فوق طرق املقاومة ترتكز أساسا على إزالة الرضاع يف فصل الصيف ووئة األشجار مبا يسمح من ختفيض   الزيت  تعفن الثمار عند اخلزن  سقوط مبكر للثمار  تعطيل الرتكيب الضوئي وسقوط األوراق  :تتمثل األضرار خاصة يف   .والعسلية اليت ختلفها الريقات يف انتشار فطر الفوماجنيوتتسبب اإلفرازات القطنية   -حرارة(توفر الظروف املالئمة احلاملة لإلنتاج يف أواخر الربيع أو يف فصل ميكن هلذه احلشرة أن تتكاثر على أشجار الزيتون 
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توفر الظروف املالئمة اخلريف وذلك عند احلاملة لإلنتاج يف أواخر الربيع أو يف فصل ميكن هلذه احلشرة أن تتكاثر على أشجار الزيتون   بسيال الزيتون. ج تعطيل الرتكيب الضوئي وسقوط األوراق -تتمثل األضرار خاصة يفوالعسلية اليت ختلفها الريقات يف انتشار فطر الفوماجني )منوات فتية-رطوبة سقوط مبكر للثمار - تعفن الثمار عند اخلزن - الزيتارتفاع محوضة  - ويتسبب يف سقوط األوراقانتشار مرض الفوماجني والذي يعطل الرتكيب الضوئي  .  :اإلنتاج ومن ذلك الورقة أو الثمرة فإن األضرار تكون مباشرة وتؤثر سلبا على من اإلصابات ولكن يف صورة جتاوز تستطيع أشجار الزيتون حتمل هذه اآلفات إىل مستوى معّني لساحلّية واملعرضة لكثرة استعمال باملناطق الرطبة اهذه احلشرات ماّصةأوراق وأغصان ومثار(أشجار الزيتون أنواع من احلشرات القشريّة اليت تصيب كافة أعضاء  6توجد الحشرات القشريّة. د  يتم اللجوء إىل املداوات ضد الريقات باستعمال بعض املبيدات احلشريةارتفاع نسبة اإلصابة فوق (الرطوبة الداخلّية طرق املقاومة ترتكز أساسا على إزالة الرضاع يف فصل الصيف ووئة األشجار مبا يسمح من ختفيض   
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رطوبة مرتفعة وحرارة (وعند توفر الظروف املناخية املالئمة   .تتعايش هذه الكائنات اهرية على أوراق الزيتون والرباعم الزهرية وكذلك الثمار )Acariens( أكروسات الزيتون. ـه    دعم مفعول احلشرات النافعة .  األشجار وويةتقليم جيد  .  قص األغصان املصابة .  : طرق الوقاية    تأثري على جودة الزيت بارتفاع مؤشر األكسدة .  .بالنسبة لإلصابات احلادة %20نقص يف معدل استخراج الزيت يفوق  .  %7نقص يف وزن الثمار يبلغ حوايل  .  ط مبكر للثمارسقو  . املرخص ل أو بأحد املبيدات  100غ يف  500مبداواا وقائيا باستعمال مادة البخارة مبعدل وللحد من تكاثر هذه األكروسات ومن تأثريها على غراسات الزيتون واإلنتاج ينصح بالتدخل    املواد الفينولية حمتوى الزيت منفض خ .  ارتفاع محوضة الزيت مع طول مّدة اخلزن .  )%15(نقص يف معدل استخراج الزيت  .  نقص يف وزن الثمار .  تأخر نضج الثمار .  سقوط مبكر للثمار .  تيبس األغصان .  قط األوراقاست . :متمثلة يفأجيال يف السنة وتكون إصابتها مباشرة  10  فإّا تتمكن من تطوير أكثر من) 35و 25ترتاوح بني      .باستعماهلا



       �����ت ��ا
	 ا�����ن

 59 

ومن أهم تتعرض غراسات الزيتون لإلصابة بعديد األمراض اليت تصيب خمتلف األعضاء واألجزاء  تعيش هذه الفطريات لعّدة سنوات يف الرتبة . عديد الفطريات األرضية هي السبب يف تعّفن اجلذور  مسّبب المرض   األمراض الفطرية المتسّببة في تعّفن الجذور. أ  أهم األمراض وطرق مكافحتها. 2            :األمراض اليت تؤثر يف اإلنتاج نذكر تصل . تصيب هذه الفطريات جذور شجرة الزيتون، بعد أن خترتق احلبيكة، مباشرة أو عرب اجلروح  األعراض واألضرار  AArrmmiillllaarriiaa  mmeelllleeaa  ;;  MMaaccrroopphhoommiinnaa  pphhaasseeoolliinnaa  ((==RRhhiizzooccttoonniiaa  bbaattaattiiccoollaa))  ;;  FFuussaarriiuumm  ooxxyyssppoorruumm,,  FFuussaarriiuumm  ssoollaannii,,  PPhhyyttoopphhtthhoorraa  sspp..,,  SScclleerroottiiuumm  rroollffssiiii,,  CCoorrttiicciiuumm  rroollffssiiii,,  RRoosseelllliinneeaa  nneeccaattrriixx   :نذكر الفطريات املتسّببة يف تعّفن اجلذورمن بني   ).أبواغ فطرية، مورفولوجيا الفطور، اخل(عديدة  بأشكال تؤدي هذه اإلصابة و  .احلبيكة إىل أوعية النسيج اخلشيب انطالقا من اجلذور وتؤدي إىل انسدادها   .تعترب األشجار اليافعة عادة شديدة احلساسية. الفروع فقطباحنطاط عام يف الشجرة أو بتيبس بعض 
  الجذور الداخلية                                                                   نسجةى ألعاللون البني  اكتساب تيبس نموة جديدة في غرسة زيتون                         
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وسط أشجار  )الفصيلة الباذجنانية والقرعّيات(خلضراوات احلساسة للفطريات األرضية اجتنب زراعة  -  التدابري الزراعّية *   المكافحة    .تطهري وعزل مسّبب املرض بعناية يف املخترب *  .أخذ عينات من خشب أشجار الزيتون املريضة، من حتت املنطقة املصابة يف الفروع -  .و معرفتها الدقيقة ر لعزل مسببات املرض احملتملةو أخذ عينة من اجلذ -  التيبس أعراض الذبول أواليت تبدو عليها أخذ عينات من شجرة الزيتون  *  المراقبة والوقاية من الخطر الفطرية األرضية هي اليت تتسبب يف تعّفن اجلذور وتعيش لعّدة سنوات يف خطر األمراض أمن أهم و   ..Verticillium dahliae KLEB)         (  ذبول الزيتون مرض= تعّفن الجذورأهم أمراض     بيد فطري يضاف إىل مياه الريمب) ) بداية اإلصفرار(معاجلة األشجار يف بداية اإلصابة  - .قبل إعادة الغراسة جتديد الرتبة يف احلفر -  .كليا  ةامليت األشجاراقتالع وحرق  -  )عالجية(املكافحة املباشرة *    .م بعناية قبل االنتقال إىل شجرة أخرىمعدات التقليعقيم ت -  .فطري جهازيإزالة وحرق الفروع واألغصان اليابسة أثناء تقليم الشتاء ومحاية فورية جلروح التقليم بواسطة مبيد  -  ).يف حالة الري بالسواقي( حولهلتجنب ركود املياه  و الري بينهما اعتماد حوضني حول اجلذع -  .تسميد وري متوازنان -  .ال تصل اىل اجلذور التقليل من خدمة األرض واعتماد احلراثة السطحية كي -  .جتنب األراضي اليت استعملت سابقا لزراعة األنواع احلساسة للفطريات األرضية -  .الزيتون       .مرض ذبول الزيتوننذكر  من أهم هذه الفطريات. الرتبة



    
هو فطر يصيب عّدة أنواع نباتية؛ يعيش مدة طويلة يف 

تظهر األعراض بشكل . النسغ، مما يسّبب يبس الفروع املصابةعند مالمسة اجلذور، يفرز الفطر خيطيات خترتق جهاز أوعية الشجرة أين تنمو هناك، متشعبة باجتاه  يدفع املرض باألجزاء اليت . جزئي، إما يف غصن ثانوي، أو يف غصن رئيسي، أو يف بعض الفروع الفتية القوية، بشكل  األشجارتعترب        يكشف القطع العرضي أو الطويل للحطب يف مستوى األنسجة املصابة يف أغلب األحيان لونا بنيا    في شجرة الزيتون  الفرع المصاب إلتفاف األوراق في
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Verticillium dahliae،  هو فطر يصيب عّدة أنواع نباتية؛ يعيش مدة طويلة يف تعترب . ذبول يف طرف واحد، مث تنتشر األعراض فيما بعدجزئي، إما يف غصن ثانوي، أو يف غصن رئيسي، أو يف بعض الفروعالنسغ، مما يسّبب يبس الفروع املصابةتدفق ، حيث تعرقل عند مالمسة اجلذور، يفرز الفطر خيطيات خترتق جهاز أوعية الشجرة أين تنمو هناك، متشعبة باجتاه     ).سنة 14لغاية (الرتبة بشكل فطري مورفولوجي دقيق  إلتفاف األوراق في           V. dahliaeأعراض مرض             .املرضخاص، شديدة احلساسية هلذا     �����ت ��ا
	 ا�����ن  اللون البني في الخشب الداخلييكشف القطع العرضي أو الطويل للحطب يف مستوى األنسجة املصابة يف أغلب األحيان لونا بنيا في شجرة الزيتون                                                                 

 

خاص، شديدة احلساسية هلذا ذبول يف طرف واحد، مث تنتشر األعراض فيما بعد إىليفتك ا جزئي، إما يف غصن ثانوي، أو يف غصن رئيسي، أو يف بعض الفروع، حيث تعرقل العلوية األجزاءعند مالمسة اجلذور، يفرز الفطر خيطيات خترتق جهاز أوعية الشجرة أين تنمو هناك، متشعبة باجتاه   األعراض واألضرار  الرتبة بشكل فطري مورفولوجي دقيق Verticillium dahliae Kleb. (V. dahliae)  مسّبب المرض

                                          . يف اخلشبيكشف القطع العرضي أو الطويل للحطب يف مستوى األنسجة املصابة يف أغلب األحيان لونا بنيا                                           أعراض مرض             
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وسط  )الفصيلة الباذجنانية والقرعّيات، اخل(الزيتون خلضراوات احلساسة ملرض ذبول اجتنب زراعة  -  الوسائل الزراعّية*   المكافحة  مرضالمراقبة والوقاية من ال ية مباشرة جلروح إزالة وحرق الفروع واألغصان اليابسة أثناء التقليم الشتوي مع احلرص على محا -  .تسميد وري متوازنان - .حراثة قليلة وسطحية كي ال جترح اجلذور -  جتنب األراضي اليت سبق أن كان فيها زراعات حساسة للمرض - .أشجار الزيتون تشميس قطع األرض املصابة أثناء الفرتة األكثر حرا يف الصيف لتخفيف نسبة عدوى                             - .أخرى إىلمن شجرة  االنتقالتطهري معدات التقليم بعناية قبل  -  .التقليم بواسطة مبيد فطري جهازي      مياه الري إىلبيد فطري يضاف مب) بداية اإلصفرار(معاجلة األشجار يف بداية اإلصابة  -  )عالجية(المكافحة المباشرة       الخضروات الحساسة وسط أشجار الزيتون  تجنب زراعة                                                         .يف الرتبة Verticillium dahliae Klebالـ



    

 Botryospheria spp.   Pseudomonas savastanoi   شكل أورام أو ثآليل تظهر على مجيع  بواسطة فطريات الخشب تقرحات على مستوى غصن زيتون
  الزيتون بمرض السل    

ربيتات ك( حملول بوردوياملداواة بصفة وقائية بعد تساقط الربد أو بعد عملية التقليم باستعمال  تفادي غرس األصناف احلساسة يف املناطق اليت يكثر فيها تساقط الربد 
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Neofusicoccum australe,spp. .Nigrospora  sp  : يبس األغصان المتسّببة في ت Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi  الزيتونوكذلك بكترييا املتسببة يف مرض سل  شكل أورام أو ثآليل تظهر على مجيع يف املرض  أما اإلصابة  مبرض سل الزيتون فتتمثل أعراضتقرحات على مستوى غصن زيتون                                                          .القدمية والغراسات الفتَية على حَد سوىوتشمل األعراض أشجار الزيتون . من دون تساقط لألوراقكلَي لألشجار املصابة أين يقع تيَبس واصفرار لألغصان وتكون غالبا هذه األعراض يف ذبول جزئي ونادرا  يف تقرحات على مستوى أغصان أشجار تتمثل فطريات اخلشب  مراض اليت تسببها   الزيتون بمرض السلإصابة غصن                                                           أغصان الشجرة    )مرطباملداواة بصفة وقائية بعد تساقط الربد أو بعد عملية التقليم باستعمال تفادي غرس األصناف احلساسة يف املناطق اليت يكثر فيها تساقط الربد   تفادي عملية اجلين بالعصي  تفادي جرح األغصان 
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مراض اليت تسببهابالنسبة لأل   األعراض واألضرار وكذلك بكترييا املتسببة يف مرض سل :عديد الفطريات مثل  : مسّبب المرضالمتسّببة في تاألمراض . ب يف تقرحات على مستوى أغصان أشجار  اإلصابات تفادي جرح األغصان  -  الوقاية من المرض                    أغصان الشجرة أجزاء أما اإلصابة  مبرض سل الزيتون فتتمثل أعراض -                            القدمية والغراسات الفتَية على حَد سوىمن دون تساقط لألوراقكلَي لألشجار املصابة أين يقع تيَبس واصفرار لألغصان وتكون غالبا هذه األعراض يف ذبول جزئي ونادرا   الزيتون تفادي عملية اجلين بالعصي - تفادي غرس األصناف احلساسة يف املناطق اليت يكثر فيها تساقط الربد  - مرطب كلس+ النحاس املداواة بصفة وقائية بعد تساقط الربد أو بعد عملية التقليم باستعمال  -
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ملم، تشبه عني  10اىل  5وسطها رمادي أو بين وقطرها من األعراض على الوجه األعلى لألوراق يف شكل بقع دائرية تظهر . األوراق وأعناق األوراق وسويقات الثمار والثمارحيدث املرض عادة تقرحات على  بالنسبة ملرض عني الطاوس -  األعراض واألضرار   PPsseeuuddoocceerrccoossppoorraa  ccllaaddoossppoorriiooiiddeess  SSAACCCC  :مسببه فطر  تبّقع أوراق الزيتونمرض  -    FFuussiiccllaaddiiuumm  oolleeaaggiinnuumm  ((==SSppiillooccaaeeaa  oolleeaaggiinnaa  ==  CCyyccllooccoonniiuumm  oolleeaaggiinnuumm  CCaasstt..))  :مسببه فطر مرض عني الطاوس - مسّبب المرض  األمراض المتسببة في تساقط األوراق. ج    اإلزهار جتنب عملية املداواة عند فرتة - ). كلس مرطب+ كربيتات النحاس (مادة حناسية أو حملول بوردوي استعمال  -   .أو البكترييات وتفادي أي مصدر ثانوي للعدوى بالفطريات أو األورام صم من التقرح 10قص وحرق األغصان اليت حتتوي على املرض وذلك على بعد حوايل  -  عالج المرض تظهر األضرار بوضوح خاصة على األوراق وتتميز بلون بين على  تبّقع أوراق الزيتون بالنسبة ملرض -   لمرض عين الطاوس بقع ورقية ممّيزة                                                                                                    .  الطاووس       .املصابة يف اية املطافوجند على قفا الورقة بقع غري منتظمة ومتفرقة، لوا رمادي رصاصي و تتساقط األوراق . وجه الورقة
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، تطبيق عالج واحد أو عالجني يف كامل تاج الشجرة )يف أوائل الربيع ويف اخلريف(دف وقائي  -  )يسمح ا يف الزراعة العضوية أو االيكولوجية( المكافحة الكيميائية   .املرض ظهور و تطور يف البوتاسيوم، ألنه يسبب جتنب النقص -  .شرة الغليظةقاستخدام األصناف األكثر مقاومة للمرض، باألخص تلك ذات ال -  .حتسني مقاومة بساتني الزيتون للمرض من خالل التسميد املتوازن -  .إزالة، إذا أمكن، األوراق املتساقطة من قطعة األرض املصابة ومجعها وحرقها - .تصبح األنسجة رقيقة وأقل مقاومة للمرضجتنب استعمال األمسدة النيرتوجينية اليت بسببها  - ).ال حيتوي على أوراق مريضة(إنتاج ووضع الغرسات يف وسط سليم ومطّهر  - .اإلكثار من أشجار سليمة - .وئة األشجار من خالل التقليم املناسب -  .جتنب الغراسة يف املنخفضات الرطبة واعتماد مسافة مالئمة بني األشجار -  :من بني أهم الوسائل الزراعّية، ينصح مبا يلي  التدابير الزراعّية    .تكون مكافحة هذا املرض بتطبيق طرق زراعّية ومكافحة كيميائية       المكافحة  الورقة أسفلعلى                                                                         قع غير منتظمة لونها رمادي رصاصي ب    P. cladosporioides       بقع ورقية مميزة                         ، من الضروري إعادة )دفعة واحدة أو كميات مرتاكمة(ملم  25-20إذا ختطت األمطار معدل  -  ).كلس مرطب+ كربيتات النحاس (مبادة حناسية أو حملول بوردوي    .املداواة
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  .للتخفيض من منو املرض Bactrocera oleaeمكافحة ذبابة مثار الزيتون  -  .%2وحملول البوردوي برتكيز الفطرية النحاسية أو خليط من أكسيكلورير النحاس يف املناطق املعروفة بتواجد املرض، تطبيق عالج وقائي يف أواخر الصيف باستخدام املبيدات  -  .تقليم الفروع املصابة قبل نزول األمطار األوىل -  .مجع وحرق األوراق والثمار املتساقطة على األرض -  المكافحة  نبقع مرضية على ثمار الزيتو                                                                                .وتتميز عن بشرة الثمرةحبافة حمددة جيدا الثمار املصابة بقع دائرية تقريبا ومركزها يبدو منخفضا وحماطا يصيب املرض الثمار فقط واليت مازالت خضراء ويظهر على   مثار الزيتون أو برص الزيتونمثار الزيتون أو برص الزيتون  جتعدجتعد  --  التقرح الجذامي في الزيتونأعراض                    .املبكر إضافة إىل ارتفاع محوضة الزيت وتساقطها %50إىل  40الثمـــــار حيـــــث يســـــبب خســـــارة يف وزـــــا حبـــــوايل بشــــكل عــــام، يــــؤثر هــــذا املــــرض علــــى . تصــــل بعضــــها لــــبعضمنتظمـــة والـــيت يـــزداد حجمهـــا مـــع تطورهـــا إىل درجـــة أـــا قـــد عنــــد النضــــج حتمــــل الثمــــار بقــــع بنيــــة، مســــتديرة تقريبــــا وغــــري   الزيتون الزيتون التقرح اجلذامي يف الزيتون أو أنثراكنوز التقرح اجلذامي يف الزيتون أو أنثراكنوز   --  األعراض واألضرار .Sphaeropsis dalmatica (THÜM., BERL. MORETTINI) = Macrophoma dalmatita (THÜM.) BERL.& VOGL :فطريـات مـن نـوع  مثار الزيتون أو برص الزيتونمثار الزيتون أو برص الزيتون  مرض جتعدمرض جتعد  --  ((ffoorrmmeeggllooeessppoorriiooïïddeessCCoolllleettoottrriicchhuumm    ;;  AALLMM  GGllooeeoossppoorriiuumm  oolliivvaarruummttéélloommoorrpphhee  ::  GGlloommeerreellllaa  cciinngguullaattaa  ((SSTTAAOONNEEMM..))  SSPPAAUULLDDIINNGG  eett  SSCCHHRREENNKK))  ,,  : فطريــات مــن نــوع الزيتون الزيتون التقرح اجلذامي يف الزيتون أو أنثراكنوز التقرح اجلذامي يف الزيتون أو أنثراكنوز مرض مرض   -- مسببات المرض  :األمراض المتسببة في تعفن الثمار. د
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VIII. إذ ال ميكن للمعصرة وحدها مهما بلغت التقنية " زيوت جّيدة يبدأ يف احلقلإّن احلصول على " يـالجن نتائج الدراسات املنجزة يف هذا  يقع حتديد فرتة اجلين باالعتماد على درجة نضج الثمار وقد بّينت             نضج الثمار درجة :فترة الجني .أ    .كان الزيتون ال يتمّتع باجلودة املطلوبة  اواحلداثة أن تفرز زيوتا ذات جودة عالية إذ وتواجد كل األلوان من  )Véraison des fruits(اإلطار أّن الفرتة املثلى للجين تتطابق مع تلّون الثمار    .األخضر إىل األسود يف اآلن نفسه على األشجار 

وضة منخفضة كما أبرزت هذه الدراسة أن اجلين املبّكر يعطي كمّية أقل من الزيت ولكن ذو مح   الثمار على الشجرة فيٍ آن واحد جد كل ألواناو تأحسن فترة لجني الزيتون هي عند        وعلى قدرة الزيت  على اخلصائص احلسية التذّوقّيةسلبا اخنفاض املكّونات الصغرى للزيت ممّا يؤثّر  -  . الدولّيةارتفاع محض اللينوالييك بالنسبة لبعض األصناف ممّا يؤدي إىل عدم مطابقتها للمواصفات  -  .وتقلص كميات املواد املانعة لألكسدة من القينوالت ارتفاع احلموضة احلرة يف الزيت املستخرج -  .اخنفاض معدل وزن الثمار وكمّية الزيت -      :ضر وذوق مثري وأن كّل تأخري مفرط يف عملّية اجلين يؤدي إىلخوجودة مرتفعة ولون أ   .العملّية عند تلّون الثمارلذلك ننصح بعدم التأخري يف اجلين تفاديا لتأثرياته السلبّية على اجلودة واحلرص على القيام ذه   .لى جودة الزيت عموماوع ملقاومة األكسدة
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  :الزيت لذلك جيب العمل على احرتام املراحل التاليةوعدم استعمال املفارش وهو ما يؤثّر سلبا على إنتاج الزيتون وجودة ) احلي مع النشرية(أنواع الزيتون بّينت املتابعة امليدانّية انتهاج طرق غري سليمة يف اجلين من قبل الفالحني كاستعمال العصي وخلط   طرق ووسائل الجني  .ب
حبوب  متّكن من تفادي تساقط مساحة كافيةعلى  نسوجة،كية املتياستعمال املفارش البالس -  . قبل الشروع يف اجلين) شريةنال(تلقائيا  املتساقطةمجع الثمار  -     .أثناء اجلين الزيتون على األرض

سلبا على  اليت تتسّبب يف جرح األغصان وحبات الزيتون ممّا يؤثر ياستعمال العصتفادي اجلين ب -     .وتفادي خزن هذا احملصول يف احلقل قدر املستطاع نشريةالزيتون  عني احلفصل زيتون  مع ضرورةاملثقبة  اإلسراع يف نقل احملصول يف الصناديق البالستيكّية  -  .تنظيف حبوب الزيتون وختليصها من الشوائب -  .  الزيوت وصابة املوسم املقبل شجرة وجودةال
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أكياس (بتجّنب جتميع احملصول وخزنه ونقله يف األكياس وخصوصا البالستيكية  ىوصيكما  البعض ممّا  أو من البالستيك توضع فوق بعضها يتم عادة نقل حبوب الزيتون يف أكياس من اخليش  نقل الزيتون . ج    .على احملصول إذ تساهم وبسرعة يف تعّفنه وختّمرهملا هلا من تأثري سيء ) األعالف وبالتايل تلّوث ) املرجني(جزء من مائها وسيالن م أغشية الثمار حتطّ  يفيتسبب حتت تأثري الضغط    .مثارها
مع العمل على أة للغرض ومهيّ  ا وية جيدةو يف فضاءات نظيفة مغطاة استقبال وخزن الزيتون . أ    .وصيانة املعصرة عند اية املوسم  واستخراج الزيت وخزنه وتركيب التجهيزات عند فتحها واستقبال وخزن الزيتوناملباين تبدأ بالقيام بعملّية صيانة . جودة الزيتترتكز عملّية حتويل الزيتون على عديد املراحل اليت جيب احرتامها وإجنازها يف ظروف طيّبة لضمان   لـلتحويا. IX    .تأو احملروقا كاملواد الكيميائيةنظيفة خالية من املواد امللّوثة  استعمال وسائل نقل  احلرص على -  .لنقل حبوب الزيتون) caisses plastiques perforées(املثقبة البالستيكّية الصناديق استعمال  -  :ضمانا جلودة الزيوت جيب     .ودة زيت الزيتون يف مجيع مراحل استخراجه وخزنه وتعليبهاإلسرتسال لصمان مراقبة جزيت الزيتون أصحاب املعاصر ووحدات اخلزن والتعليب تركيز منظومة  على منتجي جيب كما   الفصل بني أصناف ومصادر وأنواع الزيتون واستعمال صناديق البالستيك



صم يف صورة عدم استعمال الصناديق جيب أن ال تتجاوز كمّيات الزيتون املخزونة باملعصرة ما يعادل يومان من العمل يتم احتساا بالنظر     

Chaîne continue 2 phases(.   بالرغم من اختالف الطرق املعتمدة والتطّور التكنولوجي يف املعّدات بقيت عملّية استخراج زيت

وجودة الزيوت املستخرجة وتتّم  

    

70 

صم يف صورة عدم استعمال الصناديق  70إىل طاقة املعصرة وأن ال يتجاوز علو الزيتون املخزون جيب أن ال تتجاوز كمّيات الزيتون املخزونة باملعصرة ما يعادل يومان من العمل يتم احتساا بالنظر  ومنظومة  système classique)وهي تشمل منظومة  .système)        هو ما يسمى منظومات الضغطباالعتماد على تقليديا يتم استخراج زيت الزيتون   استخراج الزيت super presse(.  ذات ثالثة أطوار سواء كانتالطرد املركزي وهي منظومة   إضافة إىل الطرق التقليدية، انتشرت منذ بداية Chaîne continue 3 phases( طورينذات  وأChaîne continue 2 phases)  املعّدات الالزمة إلجنازها حىت نضمن جودة الزيت العملّيتني ضروريّتني وتوفري  وثنائّية العصر اعتبار هاتنييتعّني على أصحاب املعاصر التقليديّة وأحادية   إزالة األتربة والحصى  الهوائي وتتم بواسطة الشفط  :على نفس املراحل التاليةبالرغم من اختالف الطرق املعتمدة والتطّور التكنولوجي يف املعّدات بقيت عملّية استخراج زيت
 .بالطحن واخللط وخيتلف إجنازها حسب املنظومة املعتمدة ةتلعب عملية إعداد عجني الزيتون دورا أساسيا يف ضمان مردوديّ 

   �����ت ��ا
	 ا�����ن

 

(système classiqueثنائّية العصر (systèmes à pressionهو ما يسمى منظومات الضغطو الضغط يتم استخراج زيت الزيتون استخراج الزيت. ب     .البالستيكّيةإىل طاقة املعصرة وأن ال يتجاوز علو الزيتون املخزون جيب أن ال تتجاوز كمّيات الزيتون املخزونة باملعصرة ما يعادل يومان من العمل يتم احتساا بالنظر  سواء كانت العمل املتواصل التسعينات منظومةإضافة إىل الطرق التقليدية، انتشرت منذ بدايةsuper presse ( أحادية العصر )Chaîne continue 3 phases على نفس املراحل التاليةالزيتون ترتكز بالرغم من اختالف الطرق املعتمدة والتطّور التكنولوجي يف املعّدات بقيت عملّية استخراج زيت وتتم بواسطة الشفطإزالة األوراق  -   بالطحن واخللط وخيتلف إجنازها حسب املنظومة املعتمدةتلعب عملية إعداد عجني الزيتون دورا أساسيا يف ضمان مردوديّ   إعداد العجين -   .املستخرجاملعّدات الالزمة إلجنازها حىت نضمن جودة الزيت وثنائّية العصر اعتبار هاتنييتعّني على أصحاب املعاصر التقليديّة وأحادية إزالة األتربة والحصى: غسل الزيتون - 
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وضبط مّدة اخللط  كلما اتسعت ثقوبه (grilles) تغيري الغربالو  (marteaux et grilles en acier inox) هراسات من الصلب غري القابل للصدأأّما خبصوص منظومة الطرد املركزي فيجب استعمال       )دقيقة( المعصرة ةمردوديّ طحن الحبوب على  ةتأثير مد: 1جدول     ).1أنظر جدول (وجودة الزيوت املستخرجة  ةاملستعمل حىت نضمن مردوديّ جيب العمل على مالئمة كمّية الزيتون ومّدة اخللط والطحن مع سعة املدار  ة الضغطفبالنسبة ملنظوم ودرجة حرارة خلط العجني اليت جيب أن ال  )2أنظر جدول (دقيقة  60و 45 اليت جيب أن ترتاوح بني   خلطدرجة حرارة تسخين العجين ومدة ال ر محتوى الزيت من المواد الفينولية ومقاومته لألكسدة حسبتطوّ : 2 جدول    .درجة مئوية حىت حنافظ على اخلصائص احلسّية التذّوقّية للزيت 30تفوق 
باعتماد طريقة استخراج السوائل من عجني الزيتون بوسائل ميكانيكية وتتم من  املرحلة كن هذهمت  فصل السوائل عن المواد الصلبة -  ختصيص  يتعّني على أصحاب املعاصر يف حالة اعتماد الطريقة األوىل .الطرد املركزي أو الضغـط غسلها عند و  )والدربازي النشرية( للرديءلعجني الزيتون اجليد وأخرى ) شوامي( أطباق ليفية راشحة

  99.88  99.12  98.43  املطحونة نسبة النوى  99.79  99.66  99.42  نسبة احلبوب املطحونة  35  30  25  )دقيقة(مدة الطحن

 25 28 41 )ساعة(مقاومة األكسدة  113 119 149  )كغ\مغ( مواد فينولية 35    43 >48 >48 )ساعة( مقاومة األكسدة 152 170 166  )كغ\مغ( فينولية وادم 30    38.01 30 22 )ساعة( مقاومة األكسدة 139 122 110  )كغ\مغ( فينولية وادم 25   80 60  40 بالدقيقة خلط العجني مدة  )C°( العجني حرارة
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أو ما ( جودة عالية وأخرى للعصرة الثانية تاليت ينتج عنها زيت ذا) وهو ما يعرب عنها بالعروس( االقتضاء كما جيب على مستعملي منظومة ثنائية العصر ختصيص أطباق ليفية راشحة للعصرة األوىل     .جودة متدنية أو معصري تاليت ينتج عنها زيت ذا) يعرب عنها بالسبطة
) اخلصائص احلسية التذّوقية( على جودة الزيتيف عدد األطباق املعدنية ملا هلا من تأثري سليب التخفيض  منظومة أحادية العصروعلى مستعملي   داخل جهاز يسّمى ) الزيت والفيتورة واملرجني(تتّم عملّية الفصل بني مكونات عجني الزيتون    أطوار 3منظومة العمل املتواصل ذات أما يف حالة اعتماد الطريقة الثانية اليت ترتكز على   .ويستحسن االقتصار على ثالثة أطباق للطن الواحد من العجني مع العمل على مالئمة  لرت 500ة ماء يف املصفق ال تتجاوز إضافة كميّ  -  استعمال املياه الصاحلة للشراب  -  :ويتعني على أصحاب املعاصر  .املِصَفق جمموعة صحون مرصوفة فوق بعضها  املتكّونة من )Séparateur(يقع فصل السوائل باعتماد الصفاية   :عن بعضها فصل السوائل -   .على أقصى تقدير من الطاقة النظرية للمعّدات املستعملة % 90استغالل  -   .املِصَفق ةومردوديّ  ه الكمّية مع نوعّية العجني حىت حنافظ على جودة الزيوتذه من املاء  ةتفادي ارتفاع درجة حرارة الزيت بسبب احتكاكه ذه الصحون جيب إضافة كمّية قليلدورة يف الدقيقة وحىت يتسىن ألصحاب املعاصر  8000البعض تدور حول حمور عمودي بسرعة         .ختفيض درجة احلرارة بالفرازة حىت يتمّ  ة الفصلأثناء عمليّ ) وليس من املاء الساخن(البارد 
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X .هو تقريبا الزيت الوحيد و جزء من عصري حبة الزيتون،  فهوالزيت املنتج الرئيسي لثمرة الزيتون يعترب   التركيبة والقيمة البيولوجية لزيت الزيتون. أ  جودة زيت الزيتون ، أي بدون اللجوء إىل عملية التكرير، اليت تعترب )بالشكل املستخلص به( أنتجالذي ميكن تناوله كما  حيث تساعد عملية  -مثار الزيتون  Mésocarpe يتواجد زيت الزيتون على هيئة نقط صغرية ىف خاليا   .للزيوت النباتية األخرى كي تصبح صاحلة لالستهالكلألصناف الرديئة منه و ضرورية بالنسبة  على خروج الزيت نتيجة متزق وتك للخاليا وىف نفس الوقت تعمل خطوة اخللط   broyageطحنال فصل نقط كبرية مما يسهل من  يفعلى جتميع الزيت  طحنعملية ال تلي اليت Malaxageوالتقليب  جيب لذا الناتج  هلا تأثري كبري على كمية وجودة الزيت طحنأن عملية ال وقد بينت األحباث العلمية   .املائي  عن السائل تالزي ىف نكهة  نقصعدم تعريض الزيت للهواء ملنع حدوث أكسدة للزيت وكذلك لتقليل إمكانية حدوث  إىل الزيت مما  broyeur وهناك مشاكل قد تتواجد نتيجة الحتمال انتقال آثار معدن ارشة. الزيت يجة لقدرة تلك يؤثر على جودة اخلواص احلسية وكذلك على مدى الثبات األوكسيدى للزيت نت من اإلنتاج العاملي للزيوت النباتية % 3.3 سوى ثلمي ال هإنتاجغري أن  والبيولوجية والدفاعية والعالجية هو مادة غذائية ذات قيمة كبرية، ويتميز عن باقي الزيوت النباتية خبصائصه الكيمائية زيت الزيتون      املعادن على أن تعمل كمواد حمفزة لألكسدة  . الدهون يف الذائبة الفيتامينات على احتواء الزيت على غذائية وصحية إضافة أمهية له والذي االولييك حامض األساسي الدهين احلامض وأمهها التشبع أحادية الدهنية األمحاض على حيتوى أنه إذ كبرية غذائية أمهية ولزيت الزيتون مميزة ورائحة طعم وذو الزيتون مثار عصر من الناتج الزيت بأنه ويعرف حرارية سعرات 9 يعطى اجلسم داخل منه رامغ 1 وأن احرتاق الالزمة بالطاقة اجلسم دمت اليت النباتية الزيوت أهم من  الزيتون زيت يعترب   .  واالصطناعية ويرتكز إنتاجه يف منطقة البحر األبيض املتوسط



       �����ت ��ا
	 ا�����ن

 74 

راحل التخمر مب ولكن بعد أن مترختص األكل  الستخراج الزيت وأخرى الزيتون تستعمل حبوب  الزيتون حبوبلالتركيب الكيميائي     اخل ...واللون والقوام والرائحة الطعم مثل األخرى النباتية الزيوت من غريه عن متيزه اليت خصائصه الزيتون ولزيت  .الدم ضغط معدل على واحملافظة )والثدي القولون سرطان(السرطان  أمراض من الوقاية على يعمل حيث الصحية بأمهيته الزيوت زيت على أجريت اليت الدراسات من العديد وتشري بالنسبة للمواد اجلافة وحتتوي النواة على قسمني القشرة % 5.5إىل  2القسم الثاين أو النواة من % 98        إىل 94.5من جزئني اللب والنواة وميثل القسم األول من  عبارة عن حبوب تتكون الزيتون ومثار   املر ال يتحمله اإلنسان لتصبح جاهزة لألكل، ولو أمكن تناوهلا مباشرة لكان خريا لكن املذاق هو  أما فيما خيص املركبات الكيماوية فالزيتون ال حيتوي على سكريات كثرية كما. واللوزة الداخلية بينما يصل معدل السكر يف % 5و 2الشأن للثمار األخرى ويصل مستوى السكريات إىل ما بني  الدهنيات باملقارنة مع الثمار األخرى  بنسبة عالية من الزيتون كما يتميز. %12الثمار األخرى إىل  ر واليت ال توجد تعطي املذاق امل هو وجود كليزيدات الزيتون وما مييز مثار. تنعدم فيها الدهنيات   اليت وتوجد الدهنيات يف اللب الداخلي على القشرة كما توجد  مثل مكون األلوربيني، الزيتون إال يف املكونات هي  يف اللب وهذه  %2.3املعدنية إىل  تصل األمالح. يف القشرة اخلارجية واللب %10.5و 9.6ويصل مستوى الربوتينات إىل ما بني . الثانية اليت تلعب الدور الطيب يف املهمة ولو أن املركبات الزيتون وال شك أن العناصر الغذائية متوفرة يف. الغالف اخلشيب للوزة األلياف اخلشبية يف النواة أو واملركبات واحلمضيات  غين بالفيتامينات الزيتون زيت نذات أمهية قصوى خصوصا إذا علمنا أ مكونات  عبارة عن والباقي% 99إىل  98 مننسبتها  ترتاوحيتكون زيت الزيتون من جلسريدات ثالثية   الكيميائي لزيت الزيتون التركيب    .هنية األساسية خصوصا الغري املشبعةدال مركبات ، جليسرول ،صبغات كربوهيدرات ،حرة أمحاض دهنية ،فوسفوليبيدات(غري جلسريدية     .وجليسرول واملكونات اجلليسريدية عبارة عن أمحاض دهنية) إخل. . . ستريوالت ،نكهة
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يئة الدستور مواصفات الس الدويل لزيت الزيتون، مواصفات االحتاد األورويب، وكذلك مواصفات هذه التسميات حتّددها املواصفات الدولّية لزيت الزيتون وخنص بالذكر منها املواصفات التونسّية، خمتلفة حسب نوعيته وتركيبته الكيميائية،  فزيت الزيتون اخلاضع للتجارة الدولّية له تسميات وتعاري  التسميات والتعاريف :المواصفات التونسّية والدولّية لزيت الزيتون. ب معيار الس الدويل للزيت (عى بطرق إعادة األسرتة، وأي خلط مع زيوت من طبيعة أخرى ويسهو الزيت املستخلص فقط من مثرة الزيتون مع استبعاد الزيوت املستخلصة باحمللالت أو  زيت الزيتون  تسميات وتعاريف    .أحيانا يف بعض التسميات أو يف قيمة احلد األدىن أو األقصى لبعض التحاليل الكيميائيةل هذه املواصفات تعترب نوعا ما متطابقة إال أا ختتلف ج إنّ . )Codex Alimentarius(الغذائي  COI/T-15/NC N°3/EV-11  ستخلص والذي يتضمن هدا النوع يشمل زيت الزيتون البكر القابل لالستهالك مباشرة بالشكل امل    .الغسل والطرد املركزي والنبذ والرتشيحأخرى يف ظروف حرارية خاصة، ال ينتج عنها تغري الزيت وبدون أن خيضع ألية معاجلة أخرى إال يت املستخلص من مثرة الزيتون بطرق ميكانيكية وحدها أو بطرق فيزيائية هو الز  زيت الزيتون البكر  :وفقا للتسميات والتعاريف التالية ) 2016جويلية زيت ويسمى املباشر  الغذائي لالستعماليكون الزيت غري قابل  % 3.3وإذا تعدت درجة احلموضة     .  % 3.3والذي تكون محوضته أقل من  زيت الزيتون البكر العادي_   .% 2، درجة محوضته ال تتعدى زيت الزيتون البكر_   . % 0.8والذي ال تتعدى محوضته احلرة  زيت الزيتون البكر الممتاز_   :ثالثة أنواع وخيصص للصناعة والتكرير أو لالستعماالت التقنية وبعد عملية التكرير حنصل  الزيتون البكر الوقاد وجيب أن حيافظ الزيت على تركيبته  %0.3واليت محوضته ال تفوق  زيت الزيتون المكررعلى      .اجللسريدية األولية عند عملية التكرير
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مع . %1وزيت الزيتون البكر القابل لالستهالك بالشكل املستخلص به وتبلغ محوضته على األقصى وهو الزيت املكون من خليط زيت الزيتون املكرر  زيت الزيتونجند كذلك تسمية أخرى للزيت وهي   موضة العلم أنه يوجد مواصفات ومعايري أخرى ضرورية حمددة هلذه التسميات باإلضافة إىل درجة احل   زيت الزيتون  املكررزيت الزيتون   البكر الوقادزيت الزيتون   البكر العاديزيت الزيتون   البكرزيت الزيتون   البكر املمتاززيت الزيتون   املواصفات  التسميات            تسميات زيت الزيتون حسب المواصفات    . واليت سيتم ذكرها الحقا
  1 ≤محوضة  0.3≤محوضة  3.3> محوضة  3.3≤ محوضة  2≤ محوضة  0.8≤ محوضة  الزيتونالدويل  لزيت مواصفات الس   1≤ محوضة  0.3≤ محوضة  3.3> محوضة  3.3≤ محوضة  2≤ محوضة  0.8 ≤محوضة  املواصفات التونسية

  1≤ محوضة  0.3≤ محوضة  2> محوضة  غير موجودة  2 ≤محوضة  0.8≤ محوضة  االرويب دمواصفات االحتا
الدهنية أول معيار مستعمل للتعّرف على نقاوة الزيت هي الرتكيبة احلمضية أي نسبة كافة األمحاض   معايير النقاوة *    .هذه املواصفات بدورها حتدد املعايري الالزمة ملراقبة نقاوة وجودة زيت الزيتون  1≤ محوضة  0.3 ≤محوضة  غير موجودة  3.3 ≤محوضة  2≤ محوضة  0.8≤ محوضة codex  alimentarius لـمواصفات ا               :وارد يف اجلدول التايلحسب مواصفات الس الدويل لزيت الزيتون تكون الرتكيبة احلمضية كما هو . املوجودة يف الزيت
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إال أنه ميكن وجود  cisاملوجودة يف زيت الزيتون هي يف شكل  ةجل األمحاض الدهنية الغري مشبع  )%(محتوى األحماض الدهنية ترانس  -    0.2 ≤    (C22:0) محض اللينوسرييك  0.2 ≤  (C22:0)      محض البهينيك  0.4 ≤    (C20:1)   محض الغدولييك  0.6 ≤    (C20:0) االرشيديك محض   1 ≤   (C18:3)    محض اللينولنيك  3.5-21    (C18:2)    محض اللينولييك  55-83.0   (C18:1)       محض االلييك  0.5-5  (C18:0)     محض االستياريك  0.3 ≤    (C17:1) محض اهلبتاديسونيك   0.3 ≤    (C17:0)  محض اهلبتاديكانيك  0.3-3.5        (C16:1)   تولييكالباملمحض   7.5-20.0    (C16:0)       محض الباملتيك  0.05≤       (C14:0)   محض املرييستيك  النسبة المئوية  الحمض التركيبة الحمضية للزيت - واليت قد تكون هلا تأثري سليب على صحة اإلنسان إذا تعّدت  transبعض األمحاض الدهنّية يف شكل    0.3 ≤  0.2 ≤  زيت الزيتون  0.3 ≤  0.2 ≤  زيت الزيتون املكرر  0.1 ≤  0.1 ≤  زيت الزيتون البكر الوقاد  0.05 ≤  0.05 ≤  زيوت الزيتون البكر الغذائية  (%) C18 :1 trans (%)  (C18 :2 + C18 :3) trans    :املواصفات الدولّية لزيت الزيتون تلزم الكميات التالية. احلد املسموح به
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كمذيب ) pH = 7(مل من كحول متعادل  20 وحنلها يف) غرام 5(نأخذ عينة من زيت الزيتون   :يتّم قياس احلموضة من خالل االختبار التايل     .املوجود يف الزيت ويعترب هذا املقياس الزامي يف تصنيف زيت الزيتون من ناحية اجلودةاحلموضة هي نسبة األمحاض الدهنية احلرة املوجودة يف الزيت ويعرب عنها بنسبة محض األولييك    الحموضة *  أهم التحاليل الكيميائية لزيت الزيتون. ج مل من هيدروكسيد  0.3ومل من اهلكزان  3غ من الزيت مث نضيف  0.5نضع يف أنبوب اختبار   :باستعمال املخطط التجرييب التايل، يتم  trans estérificationلألمحاض املستخلص بتفاعل  أسترات الميتاليكفإن حتضري استخراج  %3بالنسبة للزيوت اليت ال تتجاوز درجة احلموضة لديها   تحضير األسترات الميتاليك *    .يتم حتليل األمحاض الدهنية عرب مرحلتني  ). CPG) (غاز/بطور(حتدد الرتكيبة احلمضية للزيت باستخدام طريقة الكرومتوغرايف الغازي   التركيبة الحمضية *    acidité = V Na0H (ml) % :العالقة التاليةثانية بعد املزج، حتدد احلموضة باستخدام  15        ، تتم املعايرة حىت ظهور اللون الوردي والذي يستمر ملدة0.1775Nمبعدل ) ماءات الصوديوم( Na0Hقطرة من الفنولفتلني، مث وباستخدام حملول  2-3للمركبات الكربوكسيلية احلرة مث نضيف     bar 0.8: ، اهليدروجنيbar 1.5 :اهلواء ، bar 6: األزوت: ضغط - اآلزوت: الغاز الوسيط -   °colonne :200 Cدرجة حرارة العمود  -  CPGيتم حتليل اسرتات امليتاليك لألمحاض الدهنية احملضرة مسبقا بـ   CPGتحليل الكروموتوغرافي االسترات الميتاليك بـ  *    .الطبقة العليا احملتوية على اإلسرتاث من أجل حتليلها باستخدام طريقة الكروموتوغرايف الغازيةبعد املزج ملدة دقيقة، نرتقب الرتسب، مث تؤخذ كمية قليلة من ). 2N(بوتاسيوم امليتانوليك ) ماءات(
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مطابقة ) قمم(البيانية املستخلصة من التحليل حتتوي على عدة ذروات ) املنحنيات(إن املخططات  ملم 0.25مرت، القطر  15، طول )دقيق جدا(شعري : Capillaire : colonne ميكرولرت 1: احلجم احملقن - ) مجاز(باستخدام آلة ) الذروات(القمم ) أسطر(جتمع مساحات . ألسرتات امليتاليك لألمحاض الدهنية intégrateur )يسمح بتقييم نسبة األمحاض الدهنية.(    * اإلخماد الخاص K270) و  (K232   تتشكل خالل األكسدة املركبات الثانوية لألكسدة، خاصة األستونات . من 232األجسام الدهنية إىل تشكل هيدروبريوكسيد اللينوليك اليت متتص الضوء عند طول موجة ضوئية حتتوي مجيع األجسام الدهنية على كميات متفاوتة األمهية من محض اللينوليك، تؤدي أكسدةcétones-insaturées   غ من زيت الزيتون مث يضاف السيكلوهكزان حىت خط الرتقيم  0.25مل،  25عة نضع يف حوجلة بس  .التأكسد نانومرت لألجسام الدهنية فكرة عن درجة 270و 232ميكن أن يعطي اإلمخاد عند املوجات الضوئية   .نانومرت 270واألليهيدات اليت متتص الضوء عند طول موجة ضوئية يستخدم و  غرف معينة ذات مواصفات خاصة وحتت شروط معينة يفيتم إجراء االختبارات احلسية   التحليل الحسي والتذوقي لزيت الزيتون. د    . نامومرت 270و      232حيدث اإلمخاد اخلاص بشكل مباشر من خالل قراءة امتصاص املوجات الضوئية بأطوال   .، بعدها يتم املزج ومن مث ترتك يف الظالم)مل 25خط ( طبقا  كإحدى طرق تقييم جودة زيت الزيتون خاصة البكر ويصنف زيت الزيتون  احلسيالتقييم  حسن نكهات زيت الزيتون وهى ناجتة األنكهة الفاكهة  ينكهة مستحبة وه: fruité نكهة الفاكهة  النكهات الجيدة    :)2015نوفمرب  COI/T-20/Doc n°2( على أساس نكهته إىل) CE n°2568/91 األوروبيةواملفوضية   Décision N° Déc-21/95- V/2007الس الدويل للزيت(للمواصفات العاملية     الزيت من مثار فاكهة الزيتون كاملة استخالصعن 
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تتكون تلك النكهة نتيجة الستخالص الزيت من مثار خضراء اللون غري ناضجة : Amerالنكهة املرة    ...األخضر بنكهة العشو  الطماطم نكهة الثمار نفسها  يفنكهة مستحبة تتواجد : نكهة التفاح  حدوث جتفيف للثمار تظهر نكهة اللوز بزيت الزيتون إما أن تكون راجعة إىل طبيعة الثمار الطازجة أو إىل  :نكهة اللوز : كما ميكن تواجد نكهة فواكه أخرى مثل تتكون تلك النكهة نتيجة الستخالص الزيت من مثار خضراء اللون غري : Piquantرة االنكهة احل    .)خاصة األلوروبيني( وهى نتيجة لوجود الفينوالت) حتويل اللون ( مرحلة التلوين  يفأو  تؤدى إىل ( أكياس  Pilesنكهة غري مستحبة نتيجة لتخزين مثار الزيتون ىف : Chôméنكهة العفن   النكهات السيئة  وهى نتيجة لوجود الفينوالت) حتويل اللون ( مرحلة التلوين  يفناضجة أو  أماكن سيئة مرتفعة الرطوبة وملدة طويلة مما  يفتغزو تلك النكهة إىل ختزين الزيت : Moisiطعم الـ  .التخزين أدواتبزو تلك النكهة نتيجة لتالمس الزيت ملدة طويلة مع الرواسب غت: Liesطعم   .اجلرش واخللط والعصر والتخزينينقل إىل الزيت نتيجة لتالمسه مع األسطح املعدنية خالل عمليات : métalliqueالطعم املعدىن   .أو فوق بعضها البعض أو ىف شكائر قبل العصر) حدوث ختمرات حتدث رائحة الزناخة بالزيت نتيجة حلدوث األكسدة الذاتية للزيت مما يسبب : Rancieالنكهة املتزخنة   .تسبب ىف منو الفطريات واخلمائر بأعداد كبريةي سيتات مع اإليثانول أستيل أو األسيتيك حتدث نتيجة لتكوين محض : اخلل :Vineuxطعم النبيذ  .ميكن إصالح هذا الزيت كريهة والطعما ونكهة       .nonadienal 2.6خاصة ىف عبوات من الصفيح وذلك لتكوين مركب حيدث هذا الطعم عند ختزين الزيت ملدة طويلة جداً ىف عبوات حمكمة القفل : Cucumberطعم اخليار   .بكميات كبرية بالزيت وهذا ناتج عن ختمر الثمار
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الزيت ملدة طويلة مع العصري  حيدث هذا نتيجة لتالمس: Vegetable-waterطعم املاء اخلضرى     .االستخالص مرحلة راجع إىل استخدام التسخني خالل :احملروقالطعم     ).املركبات الطيارة (        املركبات املسئولة عن الروائح اننكهة ضعيفة جدًا راجعة إىل فقد: Smoth or Flatطعم الـ    .جديدة شواميجة الستخدام حيدث هذا الطعم نتي: scourtin الشوامي طعم  .يتكون هذا الطعم بالزيت الناتج من مثار الزيتون جممعة من األرض وغري مغسولة: الطعم األرضى                    نقط   1إىل  3من  تنال عددا نكهة ا سلبيات كبرية - نقط  4 بني تنال عددانكهة ا سلبيات متوسطة  - نقط  5 بني تنال عددانكهة ا سلبيات ضعيفة  - نقط   6 بني تنال عددانكهة ضعيفة  -  نقط، 7و 9 بني تنال عددا" نكهة زيتون أو فاكهة " ىف حالة النكهة اجليدة    :جودة وصالحية زيت الزيتون حيث وهناك عالقة مابني االختبارات احلسية والكيميائية للحكم على  . 1 إىل 9تعطى كل نكهة نقط معينة أو درجات وهى من     ).ماء الزيتون( ياخللو 
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املرويّة، يعتمد  لذلك فاّن جناح زراعة الزيتون إلنتاج الزيت أو زيتون املائدة سواء يف البساتني البعلّية أو     .للغراسة مما يضمن تقليص فرتة الفتوة ودخول األشجار باكرا طور اإلنتاج مع ضمان انتظامهتقنيات حديثة  وإتباعالرتبة واملناخ نوعية ومنتقاة، واعتماد كثافات تأخذ يف االعتبار  حسنة اإلنتاجلكل هذه االعتبارات، يستحسن أخذ التدابري الالزمة منذ بداية الغراسة باختيار أصناف وسالالت     .اإلنتاجية وجتديد الغابات اهلرمةلرفع  االزمةالزراعّية  نياتتتمثل يف سعي املزارعني للحصول على معرفة أعمق حول الشجرة ومتطلباا والتقللمستقبل، نالحظ حركية  إعداداونظرا هلرم الغابات التقليدية وسعي الفالحني الدائم لتحسني املردود     .لعراقة الزراعة بالبالد وتقليدية معرفة خواصها وحاجياا من العناية والصيانة واالستغاللاليت متّكن من استغالل األراضي بتونس نظرا تعترب شجرة الزيتون بتنوع أصنافها من أفضل املغروسات   :الخاتمة ) تقليم، تسميد ،ريّ  ،حراثة األرض(العناية املستمرّة واملنتظمة وصيانة األشجار منذ الغراسة  -  ).احلراثة العميقة واجبة قبل إنشاء البساتني(التحضري اجلّيد لألرض قبل الغرس  -  الرتبة االختيار األمثل للصنف و -  :كليا على وللمزيد من اإليضاح، ميكن مراجعة الوثائق الفنية . البيئي وحاجيات األشجار يف خمتلف مراحل منّوهاهذه املعطيات عاّمة وموجزة، األصناف والتقنيات وطرق العناية ختتلف باختالف اجلهة والوسط   .لقلع وجتديد الغراسة عند دخول األشجار طور اهلرمحسب تغريات املناخ على أن يتم ا             .زراعية أو االتصال باملصاحل الفالحّية املختّصةالصادرة عن املعهد لكل عملية 



       �����ت ��ا
	 ا�����ن

 83 

Références utilisées et références utiles en relation avec le contenu du document Edités par l’Institut de l’Olivier                             Masmoudi-Charfi C., Msallem M., 1997. Techniques de Production des Plants d'Olivier en Tunisie. Série Document Technique de l’Institut de l’Olivier. n°1 - 1997.   Habaieb H., Masmoudi-Charfi C., 2003. Calcul des besoins en eau des principales cultures exploitées en Tunisie : Estimation de l’évapotranspiration de référence par différentes formules empiriques. Cas des régions de Tunis, Béja et Bizerte ». Sécheresse 14 (4) : 1-9. Décembre 2003.   Masmoudi-Charfi C., Abdelkhafi E. 2010. الزيتون التحکم في ري غراسات   Dépliant Technique publié dans le cadre des activités de la Commission Nationale pour la promotion du secteur Oléicole dans le Nord. Ed. IO / AVFA / ONH.  Masmoudi Charfi C., Msallem M., Larbi A., Ben Dhiab A., Kharrat M., Bayoudh C., 2011. Mise en place d’une oliveraie. Brochure Technique. 20 pages. Publiée dans le cadre des activités de la Commission Nationale pour la promotion du secteur Oléicole dans le Nord. IO/AVFA/DGPA.   Masmoudi-Charfi C., Gargouri K., Habaieb H., Daghari H., Abid-Karray J., Rhouma A., 2012. Manuel d’irrigation de l’Olivier. Techniques et Applications 110p. Ed. Institut de l’Olivier.  Masmoudi-Charfi Chiraz, Msallem Monji, Ajmi Larbi, Sai Béchir,  Siala Safia, Kchaou Monia. 2016.  Mise en place et Conduite d’une plantation intensive d’Oliviers. CD. Ed. Institut de l’Olivier.115 Diapos. Elaboré dans le Cadre de la Commission Nord pour la promotion du Secteur Oléicole.   - وثيقة فنية  عدد  غراسات الزيتون املروية ،شراز املصمودي  الشريف، املنجي مسلم،  البشري الساعي -   .الزيتونةمعهد . 2006-3  فنية  عدد وثيقة  . الزيتون  غراسات الري يف   التصّرف يف مياه2006  .شراز املصمودي الشريف وحيد القرقوري، حممد علي الرتيكي و شراز املصمودي، عبد ايد اليانقي، فتحي بن عمر، كمال     مىن عياشي، بشري بن روينة ومن معه، تقليم الزيتون أسسه الزراعّية وأنواعه    معهد الزيتونة. 2-2006 معهد  - وسبل استغالهلا" املسكي"حقيقة املؤهالت اإلنتاجية لصنف زيتون الطاولة احمللي . واخلب    Série Document Technique de l’Institut de l’Olivier.  2016 ، الزيتونة



       �����ت ��ا
	 ا�����ن

 84 

مسلم، . اخلبو، م. بن روينة، و. الشعري الرخيص، بـ. الطريقي، أ. أ: هذه الوثيقة إعدادساهم يف  ، عياشي املزغين   مىن حممد علي الرتيكي،  ، كمال القرقوري، براهم. م  القسنطيين،. م  جردق،. ط الوثائق الفنية وللمزيد من اإليضاح، ميكن مراجعة . البيئي وحاجيات األشجار يف خمتلف مراحل منّوهاهذه املعطيات عاّمة وموجزة، األصناف والتقنيات وطرق العناية ختتلف باختالف اجلهة والوسط                        ).كّل يف ميدان ختصصه( ة الرخيص الكشو، صفية السيالة، مجال خشارم، عبد الرمحان العمري، مني الشريف املصمودي. ش          .الصادرة عن املعهد لكل عملية زراعية أو االتصال باملصاحل الفالحّية املختّصة


