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مقدمة:

�لريفية  �لإقت�سادية  �لتنمية  م�سروع  �أن�سطة  �سمن  �لفني  �لدليل  هذ�  �إعد�د  مت  لقد 
�لإقت�سادية  �مل�ساريع  لتطوير  �لأردنية  �ملوؤ�س�سة  تنفذه  �لذي   )REGEP( و�لت�سغيل 
ينفذ  و�لذي   )IFAD( �لزر�عية  للتنمية  �لدويل  �ل�سندوق  من  و�ملمول   )JEDCO(
بال�سر�كة مع �ملركز �لوطني للبحث و�لإر�ساد �لزر�عي. يعمل �مل�سروع على تقدمي �لدعم 
�لريفية  و�ملر�أة  و�لفو�كه  �خل�سار  ملحا�سيل  �ملنتجني  �ملز�رعني  ل�سغار  و�ملايل  �لفني 
و�ل�سباب وجمعيات �ملز�رعني و�مل�سنعني و�مل�سدرين للمنتجات �لزر�عية بهدف تنمية 
�لقدر�ت �لفنية و�لتناف�سية ل�سغار �ملز�رعني و�مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة ومتناهية 
�ل�سغر يف �ملناطق �لريفية. ي�ستهدف �مل�سروع كل من حمافظات: �ملفرق وماأدبا وعجلون 

وجر�ش و�لبلقاء.

من  �لريفية  �ملناطق  يف  �لتمويل  على  �حل�سول  فر�ش  بتح�سني  �مل�سروع  �أهد�ف  تتمثل 
خالل بناء �لقدر�ت �لفنية و�لتناف�سية ل�سغار �ملز�رعني و�ل�سركات �لزر�عية �ل�سغرية 
و�ملتو�سطة، دمج �سغار �ملز�رعني يف �سل�سلة �لقيمة، خلق فر�ش عمل يف �ملناطق �لريفية 
لل�سباب و�لن�ساء، �مل�ساهمة يف �لنمو �لإقت�سادي وزيادة �لدخل، وزيادة حجم �ل�سادر�ت 
�لزر�عية من �خل�سار و�لفو�كه. حيث تتما�سى هذه �لهد�ف مع �ل�سرت�تيجية �لوطنية 

�لأردنية للحد من �لفقر خالل �لأعو�م 2020-2013.

تتلخ�ص ن�ساطات امل�سروع مبكونني رئي�سيني وهما : 

دمج  �لى  �ملكون  هذ�  يهدف  �مل�ساريع:  وتطوير  �لقيمة  �سل�سلة  �لأول،  1-�ملكون 
�سغار�ملز�رعني وتفعيل م�ساركتهم يف �سال�سل �لقيمة وبناء �لقدر�ت من �لنو�حي �لفنية 
�لقيمة  �سل�سلة  كفاءة  وحت�سني  وجمعيات  جمموعات  ت�سكيل  على  وت�سجيعهم  و�لأعمال 
وتطويرها من خالل زيادة حجم �ل�سادر�ت من �خل�سار و�لفو�كه ذ�ت �لقيمة �لعالية 
�لأردنية  �ملوؤ�س�سة  خالل  من  �ملكون  هذ�  ويد�ر  �لريفية.  �ملناطق  يف  عمل  فر�ش  وخلق 
 ، �لزر�عي  و�لإر�ساد  للبحث  �لوطني  �ملركز  مع  بالتعاون  �لإقت�سادية  �مل�ساريع  لتطوير 
و�ملقايي�ش  �ملو��سفات  موؤ�س�سة  و�لفو�كه،  �خل�سار  ومنتجي  مل�سدري  �لأردنية  �جلمعية 
�لتالية:  �ملحا�سيل  على  �لأولى  �ملرحلة  يف  �ملكون  هذ�  يف  �لرتكيز  يتم  �سوف  �لأردنية. 
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�لطبية  و�لنباتات   Babyخليار� �لبامية،  �لبندورة،  �لزيتون،  �لتفاح،  �لرمان،  �لعنب، 
و�لعطرية )زعرت ومريمية(.

2- �ملكون �لثاين، �لتمويل �لريفي: �سينفذ من خالل �لبنك �ملركزي �لأردين وموؤ�س�سات 
حيث  �لإقت�سادية.  �مل�ساريع  لتطوير  �لأردنية  �ملوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  �ل�سغرى  �لتمويل 
لتوفري  �ل�سغرى  �لتمويل  موؤ�س�سات  مع  بالتعاون  �لريفي  �لتمويل  �سندوق  �إن�ساء  �سيتم 
�لتمويل )�لقرو�ش( للفئات �مل�ستهدفة �سو�ءً� على �سكل �أفر�د �أو جمموعات �أو جمعيات 

بالإ�سافة �لى دعم �مل�ساريع �لزر�عية �ل�سغرية ومتو�سطة. 
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مدار�ص املزارعني احلقلية

م�ساهمته  ب�سبب  �لهامة،  �لإقت�سادية  �لقطاعات  من  �لأردن  يف  �لزر�عي  �لقطاع  ُيعد 
�جليدة يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل، �إذ ل ميكن حتقيق تنمية �إقت�سادية بدون �أن يكون 
هناك قطاع زر�عي فّعال، ولتحقيق تطور وفاعلية يف �لقطاع �لزر�عي ل بد من وجود 
�إر�ساد زر�عي متكامل يعمل على ردم �لفجوة بني نتائج �لأبحاث وبني تطبيقات �ملز�رع 

على م�ستوى �ملزرعة.  

يوؤدي �لإر�ساد �لزر�عي دور مهم  يف جمال �لتنمية �لزر�عية ب�سكل عام، و�لتنمية �لريفية 
ب�سكل خا�ش، وذلك �إنطالقًا من ر�سالته يف �لعمل على زيادة �لإنتاج �لزر�عي، و�إحد�ث 
لإح��د�ث  �إيجابيًا  �إ�ستغالًل  �لريفية  �لإمكانيات  و�إ�ستغالل  زر�ع��ي،  تكنولوجي  تقدم 
قدر�تهم  وتنمية  وتثقيفهم،  �ملز�رعني  توعية  يف  �لفّعال  دوره  عن  ف�ساًل  �لتنمية،  تلك 

ومهار�تهم.

�لزر�عي  �لإر�ساد  يف  و�لطرق  �أهد�فه،  لتحقيق  عديدة  �ُسباًل  �لزر�عي  �لإر�ساد  ي�سلك 
و�لثقافية  و�لإقت�سادية  �لجتماعية  �لظروف  باإختالف  تختلف  و�إمنا  وكثرية،  متعددة 

لكل جمتمع. 

نفذ �ملركز �لوطني للبحث و�لإر�ساد �لزر�عي وبالتعاون مع منظمة �لأغذية و�لزر�عة �لدولية 
)FAO( جتربة ر�ئدة يف جمال ن�سر �ملعرفة �لتطبيقية للمز�رع �لأردين عن طريق �إقامة 
مد�ر�ش �ملز�رعني �حلقلية �لتي ميكن �إعتبارها �أ�سلوبًا �إر�ساديًا ت�ساركيًا حديثًا وفعاًل يعتمد 
على �لتدريب �مليد�ين للمز�رع و�لتعلم بالتطبيق.  حيث يجمع منوذج مدر�سة �ملز�رعني 
و�سركاء  �لإر�ساد  وموظفي  �لباحثني،  )�ملز�رعني،  متعددة  م�سادر  من  خرب�ت  �حلقلية 
�آخرين(. فمدر�سة �ملز�رعني �حلقلية)Farmer Field School (FFS هي برنامج تدريبي 
حقلي ي�ستمر ملو�سم كامل ينخرط به 15-25 مز�رع يزرعون ذ�ت �ملح�سول وتتابع ن�ساطات 

�لتدريب �ملر�حل �ملختلفة لتطور �ملح�سول و�إجر�ء�ت �ملكافحة �ملتعلقة به.

يتقن  ففيها  م�ستمعني،  جم��رد  لي�سو�  �حلقلية   �مل��ز�رع��ني  م��د�ر���ش  يف  و�مل��ز�رع��ون 
حقولهم. يف  ل��الآف��ات  �ملتكاملة  �لإد�رة  لتطبيق  �ل��الزم��ة  �لبيئية  �مل��ب��ادئ   �مل��ز�رع��ون 
�مل�ساركني يف مدر�سة �ملز�رعني �حلقلية ينظمون �إجتماعات دورية منتظمة خالل مو�سم 

�ملح�سول.



Technical Guideline for Olive and Olive Oil Production in Jordanالدليل الفني �نتاج الزيتون وزيت الزيتون في ا�ردن

7

�مل�سكلة  حتديد  على  �لقدرة  �حلقلية  �ملز�رعني  مدر�سة  يف  �لع�سو  �مل��ز�رع  عند  ي�سبح 
�لبيئة  على  و�حلفاظ  �لإقت�سادي  و�لتحليل  و�لتجريب  �لزر�عي  �لبيئي  �لنظام  وحتليل 

و�إتخاذ �لقر�ر.

جميع هذه �ملخرجات ت�ساعد ب�سورة �أو باأخرى على �لإ�سهام يف حتقيق �لأمن �لغذ�ئي 
وتنفيذ وتطوير ممار�سات زر�عية م�ستد�مة  �ملحليني  لل�سكان  �لغذ�ئي  �لو�سع  وحت�سني 

وحت�سني فر�ش ت�سدير �ملنتجات �لزر�عية.

هذ� و �أن�سئت �أول مدر�سة حقلية للمز�رعني يف �لأردن خالل �ملو�سم �لزر�عي  2005/2004 
يف منطقة ديرعال، وخالل 10 �سنو�ت �ملا�سية مت تنفيذ حو�يل مئتني مدر�سة مز�رعني 

حقلية �إن�سم �إليها حو�يل 3000 مز�رع ومز�رعة.
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�سكر وتقدير،،،

قام جمموعه من باحثي وخرب�ء �ملركز �لوطني للبحث و�لإر�ساد �لزر�عي باإعد�د هذ� 
�لدليل بالتعاون مع منظمة �لأغذية و�لزر�عة لالأمم �ملتحدة ووز�رة �لزر�عة و�جلمعية 
�لأردنية مل�سدري ومنتجي �خل�سار و�لفو�كة. حيث قام �ملركز �لوطني للبحث و�لإر�ساد 
مع  بالتن�سيق  و�لت�سغيل  �لريفية  �لإقت�سادية  �لتنمية  م�سروع  ن�ساطات  و�سمن  �لزر�عي 

جميع �جلهات �ملعنية وفريق �خلرب�ء على �إعد�د و�إطالق هذ� �لدليل .

�لأردنية  �ملوؤ�س�سة  من  كل  �لدليل،  باإعد�د  �ساهم  من  لكل  بال�سكر  نتقدم  فاننا  ولذلك 
مدير   / عكرو�ش  د.�سامية  �مل�سروع  �إدر�ة  بوحدة  ممثلة  �لإقت�سادية  �مل�ساريع  لتطوير 
و�لإر�ساد  للبحث  �لوطني  و�ملركز  �لقيمة،  �سل�سلة  مدير  �لن�سور/  زيد  م.   ، �مل�سروع 
الأردنية  واجلمعية  م. هيثم حمدان  امل�سروع/  اإرتباط  و�سابط  الزراعي ممثل مبن�سق 
مل�سدري ومنتجي �خل�سار و�لفو�كة ممثلة برئي�ش جمل�ش �لإد�رة �ل�سيد زهري جويحان 

وال�سيد عبد الرحمن غيث ومن�سق و�سابط ارتباط امل�سروع م. حممد ابوحمور.

�لأدله  لإعد�د  �ملايل  �لدعم  لتوفري  و�لزر�عة  �لأغذية  منظمة  �لى  بال�سكر  نتقدم  كما 
.)IFAD( وذلك من خالل �ل�سر�كة ما بينها وبني �ل�سندوق �لدويل للتنمية �لزر�عية

ومر�جعة  باإعد�د  قامو�  �لذين  و�ملخت�سني  و�خلرب�ء  �ملوؤلفني  لفريق  �جلزيل  و�ل�سكر 
وتدقيق �ملعلومات و�لإجر�ء�ت �لزر�عية �لفنية �ملتعلقة بالدليل �لجر�ئي لكل حم�سول 
وه���م : د.زكري���ا م�سلم، م. هيث��م حم���د�ن، م. �حم��د �لفي��ا�ش، م. عا�س��م �بو ع�ل�و�ش

و د.�س�����الم �ي�����وب.
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الدليل الفني لإنتاج الزيتون وزيت الزيتون يف الأردن

عرفت �سجرة الزيتون منذ اقدم الع�سور وزرعت يف منطقة �سرق حو�ض املتو�سط قبل 
حو�يل 6000 �سنة. ت�سري �غلب �لدر��سات �لى �أن �ملوطن �لأ�سلي ل�سجرة �لزيتون هو �سرق 
املتو�سط، وب�سكل خا�ض �سوريا وفل�سطني، ومن هذه املنطقة انتقلت هذه ال�سجرة الى اأوروبا 
وباقي دول �لعامل. ويعترب �لأردن �أحد �ملو�طن �لطبيعية لزر�عة �لزيتون يف منطقة �ل�سرق 

الأو�سط.

تنت�سر زر�عة �لزيتون يف معظم مناطق �لأردن بدء� من �ملناطق �ملرتفعة وحتى مناطق و�دي 
�لأردن و�ملناطق �ل�سحر�وية. فهناك حو�يل 20 مليون �سجرة زيتون تغطي ما يقارب مليون 
دومن من �مل�ساحة وت�سكل هذه �مل�ساحة حو�يل 76 ٪ من �مل�ساحة �ملزروعة بالأ�سجار �ملثمرة. 
بلغ معدل �إنتاج �لأردن من ثمار �لزيتون خالل �ل�سنو�ت �خلم�سة �لأخرية حو�يل 200 �لف 
طن ومن زيت �لزيتون حو�يل 25 �لف طن. كما يوجد يف �لأردن ما يقارب 130 مع�سرة 
زيتون منت�سرة يف خمتلف اأنحاء اململكة، وغالبية هذه املعا�سر لها خطوط اإنتاج اأوتوماتيكية 

حديثة.

�إعد�د هذ� �لدليل هو توفري �ملعلومات �لعلمية و�لعملية ملز�رعي �لزيتون  �إن �لهدف من 
�لزيتون  لإنتاج  �لزر�عية �جليدة  �ملمار�سات  �لزيتون حول  معا�سر  �لعاملني يف  و�لفنيني 
وو�سائل حت�سني �جلودة للزيت �لناجت. ويتكون هذ� �لدليل من جز�أين؛ �لأول موجه ملز�رعي 
�لأ�سناف،  �لزيتون،  �إكثار  �لزيتون، طرق  ب�ساتني  �إن�ساء  �لزيتون ويت�سمن معلومات عن 
حر�ثة �لب�ستان، �لري، �لت�سميد، �لتقليم، مكافحة �لآفات، قطاف وتعبئة وتخزين �لثمار 
لأ�سحاب معا�سر  �لثاين فهو موجه  �أما �جلزء  �لزيتون.  ب�ساتني  وبرنامج زمني خلدمة 
�لزيتون و�لعاملني فيها ويت�سمن معلومات عن مر�حل وطرق ع�سر �لثمار، تخزين �لزيت، 
�لتعبئة و�لتغليف، معايري �جلودة و�لنقاوة، ت�سنيف زيت �لزيتون، �ملنتجات �لثانوية ملعا�سر 

�لزيتون و�خلطو�ت �لو�جب �تباعها للح�سول على زيت زيتون عايل �جلودة. 

�أن جميع �لعو�مل �لتي ميكن �ن توؤثر على �إنتاجية �سجرة �لزيتون وعلى نوعية �لزيت �لناجت، 
قد مت و�سعها بت�سل�سل زمني يف هذ� �لدليل كي يت�سنى لكل �سخ�ش مهتم باإنتاج زيت �لزيتون 
من �لب�ستان حتى �لو�سول �لى �مل�ستهلك، �أن يجد معلومات مفيدة عمليا، ميكن �أن ت�ساهم 
يف زيادة �إنتاجية �سجرة �لزيتون و�حل�سول على زيت زيتون عايل �جلودة ميكن ت�سويقه 

حمليًا باأ�سعار جيدة و�ملناف�سة يف �لأ�سو�ق �خلارجية. 
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اجلزء الأول

اإن�ساء ب�ستان الزيتون

اأ- اإختيار موقع الب�ستان

يجب �أخذ �لأمور �لتالية بعني �لعتبار عند �إختيار موقع �لب�ستان:

1- �لرتفاع عن �سطح �لبحر: يف�سل زر�عة �لزيتون يف �ملناطق �لتي ل يزيد �رتفاعها 
عن 1000م .

�مل�ستوية، وهذ� ل مينع من  �ملناطق  �لزيتون يف  2- طبوغر�فية �ملنطقة: يف�سل زر�عة 
�إقامة  يجب  فانه   ٪5 عن  �مليل  يزيد  عندما  �نه  �إل  �ملنحدرة،  �ملناطق  يف  زر�عته 

�جلدر�ن �لإ�ستنادية.

3- �لظروف �ملناخية:

معدل �لأمطار: ينمو �لزيتون بدون ري �سمن معدلت �أمطار من 400- 600 ملم  �أ- 
ويرتبط انتاج الزيتون الى حد كبري بكمية الهطول وتوزعها ودرجة احتفاظ الرتبة 
باملاء، وعلى �لرغم من �أن �لزيتون من �أكرث �لأ�سجار حتماًل للجفاف �إل �أن �لإنتاج 
يتاأثر كثريً� يف ظروف �نحبا�ش �لأمطار وعدم وجود م�سادر للري وب�سكل عام حتتاج 
�قت�ساديًا  �إنتاجًا  تعطي  حتى  �سنويًا  ملم   400 عن  يقل  ل  ما  �لى  �لزيتون  �أ�سجار 

�سنويًا و�إل فتزد�د �ملعاومة ويقل �لإنتاج.

ب- �لرياح: تتاأثر �أ�سجار �لزيتون يف �ملناطق �ملعر�سة للرياح ويظهر هذ� �لتاأثري على 
هيكل �ل�سجرة حيث متيل �ل�سجرة �لى �جلهة �ملعاك�سة لهبوب �لرياح، كما �أن �لرياح 
�ل�سديدة ت�سبب ت�ساقطًا لالأزهار و�لثمار، لذ� ين�سح باختيار �ملكان �ملنا�سب بعيدً� 

عن مناطق هبوب �لرياح �ل�سديدة و��ستخد�م م�سد�ت �لرياح �إذ� لزم �لأمر.

ج- درجة احلرارة: ينا�سب زراعة الزيتون املناخ املعتدل الذي ميتاز به حو�ض املتو�سط 
يف  كثريً�  ترتفع  ول  �ل�ستاء  يف  كثريً�  �حلر�رة  درجات  فيه  تنخف�ش  ل  و�لذي 
لل�سقيع  حتملها  درجة  يف  تتباين  �لزيتون  �أ�سناف  �أن  من  �لرغم  وعلى  �ل�سيف. 
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الن�ساط  فرتات  يف  -5˚م  درجة  عند  يبد�أ  �لأ�سجار  �سرر  �أن  �لقول  ميكن  �أنه  �إل 
على  �ل�سرر  ويتوقف مقد�ر  �لن�سبي  �ل�سكون  وعند -10˚م �لى -12˚م يف فرت�ت 
طول �لفرتة �لتي تنخف�ش فيها درجات �حلر�رة وعمر �لأ�سجار وو�سعها �ل�سحي 
ودرجة �لتقليم و�ل�سنف، كما يتحمل �لزيتون درجات �حلر�رة �ملرتفعة �سيفًا. ول 
ب��د م�ن تع��ر�ش ب��ر�عم �أ�س��جار �لزيت�ون �إل�ى ع�دد �س�اعات م�ن درج��ات �حل�ر�رة 
كمـا  اإثمـار  دون  فقط  خ�سريا  وال  منت  تزهــر  7-10˚م( لكـي  )م�ن  �ملنخف��سة 
ع���دد  ف���ي  كبي��رة  بدرج���ة  وتتف�اوت �لأ�س���ناف  �ل�س�تو�ئية.  �ملن�اطق  ف�ي  يح�دث 
�س���اعات �لب���رودة �لالزم���ة لإزهاره���ا حي���ث تت���ر�وح تل���ك �لحتياج��ات م��ا ب���ني 
الكورانيكي  مثل  القليلــة  الحتياجــات  ذات  الأ�ســناف  لـــبع�ض  فقــط  300 �ســاعة 
لالأ�س�ناف  �س�اعة   2000 1300 �إل�ى  �إل���ى م�ابني  لي���سل  و�لأربو�سانا  �لر�بكوين  و 
ذ�ت �لحتياج�ات �لعالي�ة م�ن �لب�رودة مثل �لأ�سكولنو و�ملنز�نيلو. يج�ب و�س�ع هذ� 
�لعامل يف �لعتبار عند �إدخال �أي �سنف جديد �إلى منطقة زر�عة جديدة .�أن تعر�ش 
�إلى درجات من �حلر�رة �ملرتفعة �مل�سحوبة برياح جافة ورطوبة  �أ�سجار �لزيتون 
منخف�سة خالل فرتة الإزهار والعقد يوؤدي الى ت�ساقط الأزهار وخف�ض ن�سب العقد 
�أن م�سد�ت �لرياح لها دور  وظهور �لثمار �ل�سغرية )�لعقد �لبكري للثمار(. كما 

هام يف حماية �أ�سجار �لزيتون من تاأثري �لرياح �ل�ساخنة.
�لأ�سجار  من  وتعترب  �لأتربة  �أنو�ع  معظم  يف  �لزيتون  زر�عة  تنجح  �لرتبة:  نوعية   -4
�لقليلة �ملتطلبات جتاه �لرتبة وتعرف باأنها �ل�سجرة �ملتحملة للرتبة �لفقرية ولكنها 
جتود ب�سكل �أف�سل يف �لأر��سي �خل�سبة �جليدة �ل�سرف ذ�ت �ملحتوى �لكل�سي ول 
جتود يف �لأر��سي �لطينية �حلمر�ء �ملتما�سكة �لعميقة و�لتي تت�سقق �سيفًا وخا�سة 
يف ظروف �لزر�عة �لبعلية. ويكفي ل�سجرة �لزيتون ن�سف مرت من �لعمق يف ظروف 
1.5م.   -1 بني  يرت�وح  �لأف�سل  �لعمق  ولكن  معقوًل  �نتاجا  تعطي  حتى  منا�سبة 
وبالن�سبة لرتكيب �لرتبة �ملنا�سبة للزيتون يجب �أن تكون: 10–15٪ طني، 10– ٪20 

�سلت ، 20– 50٪ رمل. 
5- �ملوقع: يف�سل �إقامة ب�ستان �لزيتون يف مناطق قريبة من �ملو��سالت لكي ي�سهل نقل 

�لأدو�ت و�لأ�سمدة وكذلك نقل �ملح�سول �لى �ملع�سرة.

6- �سرورة �لتاأكد من �أن �لأر�ش �ملنوي غر�سها بالزيتون مل تكن مزروعة باخل�سار حيث 
�ن �خل�سار تعترب معيل ملر�ش �لذبول �لفريت�سيليومي، ويف هذه �حلالة يجب تعقيم 

�لأر�ش. 
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ب- تاأ�سي�ص ب�ستان الزيتون

يتطلب �إن�ساء ب�ستان �لزيتون تنفيذ �خلطو�ت �لتالية:
1- �حلماية: من خالل �إقامة وتركيب �سياج من �لأ�سالك �ل�سائكة �و �جلدر�ن حلماية 

�ملزرعة من حيو�نات �لرعي وكذلك �حلماية من �لعتد�ء�ت و�ل�سرقات. 

2- حت�سري �لأر�ش: 
�لأر�ش  كانت  �إذ�  �ل�ستنادية  و�جلدر�ن  �مل�ساطب  و�إقامة  �لرتبة  �سطح  ت�سوية  �أ- 

منحدرة بن�سبة عالية.
ب- يف�سل تعقيم �لرتبة �إذ� كانت �لأر�ش مزروعة �سابقًا.

�لفيزيائي  تركيبها  ومعرفة  خ�سوبتها  م�ستوى  على  للوقوف  �لرتبة  حتليل  ج-  
و�لكيميائي وحمتو�ها من �لعنا�سر �لغذ�ئية.
د-  حر�ثة �لأر�ش ب�سكل متعامد مع �نحد�رها.

�أ�سجار �لزيتون من �لرياح ي�ساعد يف �حل�سول  �إن حماية  �إن�ساء م�سد�ت �لرياح:   -3
على �أ�سجار منتظمة �ل�سكل و�لقو�م وذ�ت تفرع جيد وغزيرة يف �لإزهار و�لإثمار، 
�إن�ساء ب�ستان �لزيتون. ومن �ل�سروري �إبعاد  �إن�ساء م�سد�ت �لرياح قبل  لذ� يجب 

�أ�سجار �لزيتون عن �سف م�سد�ت �لرياح �حلرجية 8 مرت على �لأقل.  

4-  �لت�سميد قبل �لزر�عة: يتم �إ�سافة �لكميات �لتالية من �ل�سمدة للدومن عند حت�سري 
�لأر�ش للزر�عة: 22 كغم �سوبر فو�سفات ثالثي، 20 كغم �سلفات �لبوتا�سيوم ، 3 م3 
�سماد ع�سوي خمتمر ب�سورة جيدة، حيث تخلط بالرتبة اأثناء احلراثة قبل تخطيط 

�لب�ستان.

 – )مربع  خمتلفة  اأ�سكال  على  الأر�ض  تخطيط  يتم  الزراعة(:  )اأبعاد  م�سافات   -5
وترت�وح  �لزر�عية.  �خلدمات  ي�سهل  كونه  �ملربع  �ل�سكل  هو  و�أن�سبها  م�ستطيل( 
�أن م�سافات  �إل   ، –10م10xم  �لزيتون ما بني 6م6xم  �لزر�عة لأ�سجار  م�سافات 
وحدة  يف  �لأ�سجار  عدد  ويعتمد   . 7م7xم  هي  �لأردن  يف  �سيوعًا  �لأكرث  �لزر�عة 
�لرتبة  خ�سوبة  �لري،  مياه  توفر  �لأمطار،  معدلت  على  �لزر�عة  و�أبعاد  �مل�ساحة 

ومقدرتها على �لحتفاظ بالرطوبة، طريقة �لرتبية وطبيعة منو �ل�سنف. 
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باأبعاد  �جلور  حتفر  �جلور:  حت�سري   -6
بحيث  )قطرXعمق(،  50�سم50X�سم 
�أحد  يف  �ل�سطحية  �لطبقة  تر�ب  يو�سع 
جو�نب �جلورة وتر�ب �لطبقة �ل�سفلية يف 

�جلانب �لآخر.

7- �إختيار �لأ�ستال: يجب �إختيار �أ�ستال �سليمة 
�ل�سنف  ومعروفة  �لأمر��ش  من  خالية 
مر�عاة  يجب  كما  للمنطقة.  ومنا�سبة 
يف  �ل�سائدة  و�لبيئية  �ملناخية  �لظروف 
�ملنطقة و�لغر�ش من �إ�ستخد�م �ل�سنف. 

�لزيتون  غر��ش  تزرع  �لزر�عة:  موعد   -8
ويف�سل  �لأول  كانون  �سهر  من  �عتبارً� 
�لتبكري �إذ� قلت معدلت �لأمطار �ل�سنوية 
و�لتاأخري يف �ملناطق �لتي ي�ستد فيها �لربد 

كي ل تت�سرر �لغر��ش. 

غر��ش  زر�عة  قبيل  �لزر�عة:  طريقة   -9
و�لذ�بلة  �جلافة  �لأفرع  تز�ل  �لزيتون 
�ملجروحة  �جلذور  وتق�ش  و�ملت�سابكة 
�لكي�ش  وي�سق  �لكي�ش(  )خارج  و�ملتك�ّسرة 
يف  ذلك  بعد  �لزر�عة  تتم  طويل.  ب�سكل 
منا�سبة  �لرطوبة  فيه  تكون  �لذي  �لوقت 
�لزر�عة يتم و�سع تر�ب  �أثناء  يف �لرتبة. 
ثم  �جلورة  ��سفل  يف  �ل�سطحية  �لطبقة 
ويز�ل  �لغر�سة يف من�سف �جلورة  تو�سع 
دعامة  بجانبها  ويو�سع  �لكي�ش  عنها 
�لرت�ب  باإعادة  �لبدء  ذلك  ويلي  خ�سبية، 

�لى �جلورة، ثم ير�ش �لرت�ب جيدً� وب�سكل تدريجي لطرد �لفر�غات �لهو�ئية. بعد 
ذلك تربط الغر�سة الى الدعامة حلمايتها من الرياح دون ان تعيق منو �ساق الغر�سة. 
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�أن يكون من�سوب  ويف حال كانت �لغر��ش مطعمة فري�عى 
�لطعم �أعلى من من�سوب �سطح �لرتبة و�أن يكون من جهة 
ري  يجب  �لزر�عة  عملية  من  �لنتهاء  بعد  �لرياح.  هبوب 
الغرا�ض ب�سكل جيد ومبعدل ل يقل عن تنكة واحدة للغر�سة. 

وتكرر عملية �لري هذه كلما دعت �حلاجة.  

طرق اإكثار الزيتون

�خل�سري  �لتكاثر  يعترب  لذلك  لل�سنف،  مطابقة  نباتات  �لزيتون  بذور  زر�عة  تعطي  ل 
لالأ�سناف �لتجارية �ملرغوبة هو �لأ�سلوب �لأمثل لإنتاج �ل�ستالت �سو�ء بالتطعيم على �أ�سول 
�أو �ل�سرطانات �ملف�سولة من  �أو با�ستخد�م �لعقل باأنو�عها �ملختلفة،  �أو خ�سرية،  بذرية 
�أ�سجار نامية على جذورها، ويجب �لهتمام بخلو �لأجز�ء �لنباتية �مل�ستخدمة يف �لإكثار 

من �لإ�سابة بالأمر��ش �أو �لآفات و�أن توؤخذ من �أمهات معتمدة عالية �لإنتاج.

ويتم �كثار�لزيتون باإحدى �لطرق �لتالية:

1 -    �لإكثار بالبذور:
معاملة  بعد  وذلك  بالبذور  �لزيتون  يتكاثر        
:-  نقع  �لتالية  �لطرق  باإحدى  �لبذور 
 )٪3( �لكاوية  �ل�سود�  حملول  يف  �لبذور 
�لبذور عدة مر�ت  �ساعة(، غ�سل  ملدة )12 
و�ملو�د  �للب  من  للتخل�ش  و�لرمل  باملاء 
�ملعاملة  �لبذور،  �أطر�ف  �لدهنية،  ق�ش 
تتم  وعادة  �ملركز.  �لكربيتيك  بحام�ش 
بعد  �لبذور  وتنبت  �أيلول  �سهر  يف  �لزر�عة 
يف  �ل�ستالت  تفريد  يتم  ثم  �أ�سابيع   )7-3(
�أخرى  �سنة  وبعد  تطعم  �سنة  وبعد  �مل�ستل 
�مل�ستدمية. �لأر�ش  �إلى  �ل�ستالت  تنقل 
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نباتات غري  بالبذرة يعطى  �لإكثار  بالبذور لأن  �لزيتون مبا�سرة  باإكثار  ول ين�سح 
مطابقة لل�سنف �لأم.

2-  الإكثار بالعقل: وتتم بالطرق �لتالية:

1-  عقل نا�سجة �خل�سب عمرها عدة �سنو�ت ب�سمك )2-4 �سم( وطول )20-25 �سم(.

2- عقل �سبه غ�سة: ويطلق عليها �أي�سا ��سم ن�سف خ�سبية �أو حتت طرفية. وتتميز هذه 
على  �لعقل  جتهيز  �إمكانية  مع  �لأخرى  بالطرق  باملقارنة  �لتكاليف  بقلة  �لطريقة 

مد�ر �لعام. بالإ�سافة �إلى ق�سر �لفرتة �لزمنية �لالزمة لإنتاج �ل�ستلة. 

جتهيز العقل: 

جتهز �لعقل �سبه �لغ�سة بطول من 12-15�سم من 
�أمهات  �أ�سجار  من  �لعام  عن  عمرها  يقل  منو�ت 
�لقاعدي  �لقطع  يكون  �أن  على  �ملعتمدة،  �لإكثار 
�لعقلة  بقمة  �أور�ق   6-4 ترك  مع  عقدة  �أ�سفل 
�ندول  حام�ش  حملول  يف  �لعقل  قو�عد  وتغم�ش 
ملدة  �ملليون  يف  جزء   4000 برتكيز  �لبيوتريك 
5-10 ثو�ين )يتم �ذ�بة 4 غر�م �ندول �لبيوتريك 
�أ�سيد يف 500 �سم3 كحول �يثانول نقى ثم ي�ساف 
�ملعاملة  �لعقل  ترتك  ثم  مقطر(.  ماء  �سم3   500
تزرع  ثم  �لكحول  يتطاير  حتى  �ساعة  ربع  مدة 
على  �ملحتوية  �لزر�عة  �سناديق  �أو  �أحو��ش  يف 
البريليت اأو خليط من الرمل + البيتمو�ض بن�سبة 
1:2، ثم تنقل �ل�سناديق �إلى �أماكن �لإكثار حتت 
بيوت  �و  زجاجية  بيوت  د�خل  �ملتقطع  �ل�سباب 
ميكن  كما   ،٪65 تظليل  ب�سبك  مغطاة  بال�سيكية 
زراعة العقل يف �سناديق خ�سبية حتتوى على و�سط 
بن�سبة 1:2 وتغطى  �لرمل  �لبيتمو�ش +  زر�عة من 

باإحكام بالبال�ستيك �ل�سفاف.
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 10-8 خالل  �لعقل  قو�عد  على  �جلذور  تتكون 
�أ�سابيع، يعقب ذلك فرتة �أقلمة ملدة �أ�سبوعني حيث 
لزيادة  تدريجيا  �ل�سباب  �سخ  فرت�ت  تقليل  يتم 
بعد  �خلارجية،  �لظروف  على حتمل  �لعقل  مقدرة 
ذلك يتم تفريد �لعقل �ملجذرة د�خل بيت بال�ستيكي 
�ملجذرة  �لعقل  تو�سع  حيث  �لتظليل  ب�سبك  مغطى 
حتتوى  لرت   1 �سعة  �سود�ء  بال�ستيك  �أكيا�ش  يف 
وتتابع   ،1:1 بن�سبة  و�لرتبة  �لرمل  من  خلطة  على 
�ل�ستالت بالري و�إز�لة �لأع�ساب حتى تظهر �لنمو�ت 
�جلديدة )بعد �سهرين من �لتفريد(، ثم يتم نقلها 
�إلى �أماكن جمهزة خارج �لبيت �لبال�ستيكي لتو�سع 
حيث  حجما  �أكرب  �أ�س�ش  �أو  بال�ستكية  �أكيا�ش  يف 
ومكافحة  وتع�سيب  رى  من  �لالزمة  �لعناية  تلقى 
�لمونياك  ب�سلفات  �أ�سبوعني  كل  و�لت�سميد  �آفات 
�أ�سهر   10-8 مرور  وبعد  لل�ستلة.  غر�م   5 مبعدل 

ت�سبح �لأ�ستال �ساحلة للزر�عة يف �ملكان �لد�ئم.

3 -   �لإكثار بال�سرطانات و�لقرمة )�لبوي�سات(:

وهي  �لزيتون،  لإكثار  �لتقليدية  �لطريقة  وهي 
�ل�سرطانات  تف�سل  حيث  وب�سيطة  �سهلة  طريقة 
يف  ذلك  ويتم  �لزيتون  �سجرة  �ساق  حول  �لنامية 
يتم تق�سري  ثم  و�سباط ومن  الثاين  �سهري  كانون 
جميع  وتز�ل  �سم(  بطول )50  �ل�سرطانات  هذه 
يف  �أو  �مل�ستل  �أر�ش  يف  تزرع  ثم  �جلانبية  �لأفرع 
و�لت�سميد  بالرى  متابعتها  ويتم  بال�ستيك  �أكيا�ش 

ملدة عام ت�سبح بعده �ساحلة للزر�عة يف �لأر�ش �لد�ئمة.
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4- �لإكثار بالتطعيم :

 تعترب طريقة �لإكثار بالتطعيم �أقل �إنت�سارً� من 
غريها من طرق �إكثار �لزيتون لأنها حتتاج �لى 
فنية  وعمالة  �أكرث  �إنتاج  وتكاليف  �أطول  وقت 
ويلجا  �لأخرى  �لإكثار  بطرق  باملقارنة  مدربة 

للتطعيم يف �إحدى �حلالت �لتالية :- 

1-  تطعيم �لأ�سناف �سعبة �لإكثار بالعقل مثل �سنف �لنبايل �لبلدي. وعادة ما يتم 
      تطعيم �ل�ستالت بعمر �سنة �لى �سنتني.

2-  �لتطعي��م عل����ى �أ�س�ول له���ا م���و��س�ف������ات 
      خا�س������ة )�أ�سول تتح��م��ل �جلف���اف مث����ل 
      �ل�سماليل و فرد�ل، و�أ�سول تتحمل �مللوحة 
      مثل �لبيكو�ل، �لربيكوين، و�أ�سول مقاومة 

      ملر�ش �لذبول مثل �بلوجنا وفر�نتويو(.

3- يف حالة �لرغبة بتغيري �ل�سنف غري �ملرغوب يف �ملزرعة، يتم �لتطعيم بالعني يف 
      �أ�سهر حزير�ن �أو متوز �أو �لرتكيب بالقلم �ل�سوطي �أو �ل�سقي �و �للحائي يف �سهر 
      �سباط  اأو اأذار،  كما ي�ستعمل التطعيم القمي يف تغيري الأ�سناف  غري املرغوبة.
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اأ�سناف الزيتون

هو  ما  ومنها  �لأ�سل  حملي  هو  ما  منها  �لزيتون  �أ�سناف  من  �لعديد  �لأردن  يف  يوجد 
مدخل. بع�ش هذه �لأ�سناف ي�ستخدم ل�ستخال�ش �لزيت وبع�سها �لآخر للتخليل وهناك 
�أ�سناف ثنائية �لغر�ش ت�ستخدم ل�ستخال�ش �لزيت و�لتخليل. ويبني �جلدول �لتايل �أهم 

�أ�سناف �لزيتون �ملحلية و�لأجنبية �ملنت�سرة يف �لأردن وخ�سائ�ش كل �سنف.

1. الأ�شناف املحلية:

ال�شنف
ن�شبة 

الزيت %
 �شفات الثمرة

الغر�ض من 
ال�شتخدام

  ال�شفات العامة لل�شنف

النبايل 

البلدي
٪35-20

متو�سطة 
�حلجم 

بي�ساوية �ل�سكل 
م�سلعة وحمدبة

ثنائي 
�لغر�ش

)ي�سلح 
للزيت 

و�ملائدة(

يتحمل �جلفاف وميكن زر�عته 
يف جميع مناطق �لردن. مقاوم 
لالأمر��ش بطيء �لنمو، �سديد 

�ملعاومة و�سعب �لتجذير.

النبايل 

املح�سن

)الر�سيعي(

٪25-15
متو�سطة �لى 
كبرية �حلجم
وكروية �ل�سكل

ثنائي 
�لغر�ش

يتحمل �جلفاف و�مللوحة بدرجة 
كبرية، منا�سب للزر�عة يف جميع 
مناطق �لردن، �سريع �لنمو وقليل 

�ملعاومة و�سهل �لتجذير.

20-35٪ال�سوري

متو�سطة 
�حلجم

بي�ساوية 
م�ستديرة 

�ل�سكل ومل�ساء 
�لق�سرة

ثنائي 
�لغر�ش

ينجح يف �ملناطق ذ�ت �لمطار 
�لعالية و�جلو �ملعتدل و�لرتبة �لغنية 
�لعميقة مثل مناطق جر�ش وعجلون 

ولكنه ح�سا�ش ملر�ش تبقع عني 
�لطاوو�ش.
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ال�شنف
ن�شبة 

الزيت %
 �شفات الثمرة

الغر�ض من 
ال�شتخدام

  ال�شفات العامة لل�شنف

10-15٪ن�سوحي جبع 

كبرية، مل�ساء
طويلة وحمدبة 

ت�سبه �لبلحة

�لتخليل 
�ل�سود

يزرع يف �ملناطق ذ�ت �لمطار 
�لعالية و�لرتبة �خل�سبة و�جلو 

�ملعتدل.

12-18٪ال�سامي

كبرية بي�ساوية 
م�سلعة 
و�سطحها

خ�سن نوعا ما

ثنائي 
�لغر�ش

ين�سح بزر�عته يف �ملناطق ذ�ت 
�لمطار �لعالية )400ملم/�ل�سنة( 

و�لرتبة �خل�سبة �و حتت �لري 
�لد�ئم.

20-25٪قنبي�سي
متو�سطة 

�حلجم رفيعة 
وطويلة

للزيت
يحتاج �لى �مطار عالية وتربة 

خ�سبة وتنت�سر زر�عته يف مناطق 
جر�ش وعجلون.
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2. الأ�شناف الأجنبية:

ال�شنف
ن�شبة 

الزيت %
�شفات الثمرة

الغر�ض من 
الإ�شتخدام

ال�شفات العامة لل�شنف

جرو�سادي 

ا�سبانيا
٪25-15

كبرية �حلجم 
وحمدبة 

وي�ساهد عليها 
ت�سليع خفيف

ثنائي 
�لغر�ش

غزير �لنتاج. ي�سلح للزر�عة 
�لبعلية يف �لر��سي �لعميقة يف 
�ملناطق �لتي تزيد �مطارها عن 

400ملم/�ل�سنة. 

16-20٪منزانيلو
متو�سطة 

�حلجم
وكروية �ل�سكل

ثنائي 
�لغر�ش

يحتاج �لى جو معتدل و�مطار 
عالية. منتظم �لنتاج و�سهل 

�لقطاف. ح�سا�ش ملر�ش تبقع عني 
�لطاوو�ش ومر�ش �لذبول.

�سغرية �حلجم 20-30٪فرنتويو
للزيتومل�ساء

غزير �حلمل. يزرع يف �ملناطق 
ذ�ت �لرتبة �لعميقة و�خل�سبة  

و�لمطار �لعالية.

للمائدةكبرية جد�12-16٪ا�سكولنو

من ��سناف �ملائدة �لفاخرة. 
ين�سح بزر�عته يف �ملناطق ذ�ت 

�لمطار �لعالية )400ملم/
�ل�سنة( �و حتت �لري �لد�ئم 

و�لرتبة �لعميقة.

للمائدةكبرية جد�14-16٪باروين
�ل�سجرة منت�سرة �لنمو و�سهلة 

�لقطاف. يحتاج �لى �مطار عالية 
�و �لري �لد�ئم.
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ال�شنف
ن�شبة 

الزيت %
�شفات الثمرة

الغر�ض من 
الإ�شتخدام

ال�شفات العامة لل�شنف

ينجح يف �ملناطق ذ�ت �لمطار للمائدةكبرية �حلجم12-20٪يوناين
�لعالية �و �لري �لد�ئم.

متو�سطة 17-25٪كوراتينا
�حلجم

للزيت
�سنف غزير �لنتاج، كما �نه مبكر 
ومنتظم �لنتاج. يتحمل �ل�سقيع. 

يحتاج �لى �مطار عالية. 

متو�سطة 20-25٪ليت�سينو
�حلجم

ثنائي 
�لغر�ش

غزير �لنتاج. يتحمل �ل�سقيع 
وينجح يف �ملناطق �سديدة �لرياح. 

يحتاج �لى �مطار عالية.

K-18
)Barnea(٪23-20

متو�سطة 
للزيت�حلجم

�ل�سجرة قوية و�سريعة �لنمو 
و�ساعدة، مبكر �لنتاج، يحتاج 

�لى �مطار عالية، وي�سلح للزر�عة 
�لكثيفة حتت �لري �لد�ئم.

الأ�سناف 

الرتكيه

)اورجميك، 

وايفوليك(

٪20-14
متو�سطة 

ثنائي �حلجم
�لغر�ش

�ل�سجرة قائمة �لنمو. تتحمل 
�مللوحة �لعالية. ين�سح بزر�عتها 
يف �ملناطق �ل�سحر�وية  �ملروية.
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العمليات الزراعية

حراثة ب�ساتني الزيتون

حتقيق  �لى  �لزيتون  ب�ساتني  يف  �حلر�ثة  تهدف 
هدف �و �أكرث من �لأهد�ف �لتالية:

1- تفكيك وفتح �لرتبة ل�ستقبال مياه �لمطار.

2- تهوية �لرتبة وتعري�سها لل�سم�ش.

3- �إز�لة �لأع�ساب �لتي تناف�ش �أ�سجار �لزيتون على �ملاء و�لغذ�ء يف �لرتبة.

4- �حلد من �جنر�ف �لرتبة و�ملحافظة عليها 
متعامدة  �حلر�ثة  تكون  عندما  وخ�سو�سًا 

مع ميل �أر�ش �لب�ستان.

5- خلط الأ�سمدة مع الرتبة.

6- منع ت�سقق �لأر�ش �أثناء �ل�سيف يف �لأر��سي    
      �لطينية �لعميقة. 

منها  �لهدف  باإختالف  �حلر�ثة  موعد  ويختلف 
لذلك ميكن �لتمييز بني ثالثة �أنو�ع من �حلر�ثة: 

1-  احلراثة اخلريفية: تتم بعد �سقوط الأمطار 
�لرتبة  حت�سري  �لى  وتهدف  �خلريفية 
الأ�سمدة  وخلط  الأمطار  مياه  ل�ستقبال 
حر�ثة  وهي  بالرتبة.  و�لكيماوية  �لع�سوية 

�سطحية بعمق 10-15�سم وتنفذ بو��سطة حمر�ث �إزميلي �و رجل �لبطة. 

تفتح  قبل  ني�سان  �أو  �آذ�ر  �سهر  خالل  �حلر�ثة  هذه  �إجر�ء  يتم  �لربيعية:  �حلر�ثة   -2
�لأزهار. �لهدف منها �إز�لة �لأع�ساب �ل�سارة وتقليل �لتبخر و�مل�ساهمة يف �لتخل�ش 

من ح�سر�ت �لرتبة �لتي تق�سي فرتة �لبيات �ل�ستوي يف �لرتبة.   
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�إز�لة  بهدف  �ل�سيف  �أ�سهر  خالل  جترى  �سطحية  حر�ثة  وهي  �ل�سيفية:  �حلر�ثة   -3
يتم  مل  �لتي  �لأع�ساب  و�إز�لة  �لرطوبة  وحفظ  �لتبخر  من  للتقليل  �لت�سققات 
�لق�ساء عليها يف �حلر�ثة �ل�سابقة وتنفذ بو��سطة حمر�ث رجل �لبطة �و �لدور�ين 

)�لفر�مة(.

وير�عى �أن تكون �حلر�ثة عمودية على �جتاه ميل �لأر�ش �ملنحدرة وتكون �حلر�ثة عمودية 
على �لأخرى �إذ� كانت �لأر�ش م�ستوية.

ري اأ�سجار الزيتون

ت�سكل �مل�ساحة �لبعلية �ملزروعة باأ�سجار �لزيتون 
يف  �لزيتون  م�ساحة  جمموع  من   ٪75 حو�يل 
�لأردن، وهذه �مل�ساحة تعتمد على مياه �لأمطار، 
�لزيتون  ولري  مروية.  فهي  �مل�ساحة  باقي  �أما 

عدة فو�ئد من �أهمها: 

- زيادة �إنتاجية �لأ�سجار.
- �لتخفيف من ظاهرة تبادل �حلمل )�ملعاومة( 
حتمل  �سنويًا  خ�سرية  طرود  لتكوين  نتيجة 

�لثمار يف �لعام �لقادم.
- �زدياد ن�سبة �لأزهار �لكاملة �لتكوين و�رتفاع 

ن�سبة عقد �لأزهار.
وبالتايل  �لنمو  فرتة  طول  �لى  �لري  - يوؤدي 
�أن  ثابت، كما  د�ئمًا  تكوين منو خ�سري جديد 
�لغزير  �حلمل  �سنة  يف  �سروري  �ملبكر  �لري 
�ل�سرورية  �لنمو�ت  ت�سجيع  على  يعمل  حيث 

لل�سنة �لتالية )�سنة حمل خفيف(.
وين�سح بتطبيق �لري �لتكميلي يف ب�ساتني �لزيتون يف �ملناطق �لتي يقل فيها معدل �لأمطار 
ظاهرة  على  بالعتماد  ين�سح  للري  �ل�سجرة  حاجة  ولتحديد  ملم.    400 عن  �ل�سنوي 
جتعد وذبول �لثمار ب�سكل رئي�سي. ويف�سل كاإجر�ء �حتياطي �أن تنال �ل�سجرة �لو�حدة 
�أ�سهر�ل�سيف  خالل  مرة  كل  يف  تقريبا  لرت   200 مبعدل  ال�سهر  يف  مرتني  ريه  املنتجة 
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)حزير�ن، متوز، �آب و �أيلول( )يف مرحلة �لنمو 
�ن  ميكن  كما  قطفها(.  وقبل  للثمار  �ل�سريع 
تروى �ل�سجرة مرتني يف مرحلة ما قبل �لإزهار.

)ري  �ملروية  �لزيتون  ب�ساتني  يف  ين�سح  كما 
�لري خالل  باملحافظة على عدد مر�ت  د�ئم( 
فرتة �لإزهار، وتقليل كمية �ملياه �مل�سافة بن�سبة 
ري  �أو  رية،  كل  يف  �ملقررة  �لكمية  من   ٪50

�ل�سجرة بكمية تعادل ن�سف �لكمية �لتي تروى فيها عادة خارج فرتة �لإزهار.  

ت�سميد اأ�سجار الزيتون

يح�سل �لنبات على �حتياجاته من �لعنا�سر �لغذ�ئية من م�سدرين هما �لهو�ء و�لرتبة. 
�لرتبة  من  وميت�ش  �لأور�ق  بو��سطة  و�لأوك�سجني  �لكربون  �لنبات  ميت�ش  �لهو�ء  فمن 
�أخرى  وعنا�سر  و�لبوتا�ش  و�لف�سفور  �لنيرتوجني  و�أهمها  �لأخرى  �لغذ�ئية  �لعنا�سر 
�إن �لعنا�سر �لغذ�ئية يف �لرتبة تبد�أ يف �لتناق�ش مع مرور  بو��سطة �ملجموع �جلذري. 
�لزمن ومنو �ل�سجرة، لذلك تاأتي عملية �لت�سميد لتعوي�ش �لرتبة عما فقدته من عنا�سر 
غذ�ئية ��ستهلكها �لنبات �و لتوفري �لعنا�سر يف �لرتبة ب�سورة �كرث مالئمة لالمت�سا�ش 
من قبل �لنبات. وقد �أثبتت �لدر��سات �ن �لت�سميد بالعنا�سر �ل�سالفة �لذكر وحدها ل 
لتح�سني  وذلك  ونباتي  حيو�ين  �أ�سل  من  �لع�سوية  �لأ�سمدة  �إ�سافة  يجب  و�إمنا  يكفي، 

�خلو��ش �لطبيعية و�لكيماوية للرتبة.  

وميكن حتديد �حتياجات �سجرة �لزيتون من �لعنا�سر �لغذ�ئية �لرئي�سية بو��سطة �إجر�ء 
حتليل للرتبة �أو لالأور�ق.

اأ- العنا�شر الغذائية التي حتتاجها �شجرة الزيتون

حتتاج �سجرة �لزيتون �إلى عدد من �لعنا�سر �لغذ�ئية للقيام بالعمليات �حليوية و�لنمو 
ب�سكل جيد و�لإنتاج �لوفري و�أهمها:
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�لنمو  يعترب عن�سر  �ل�سجرة حيث  �أهمية يف حياة  �لأكرث  �لعن�سر  �لنيرتوجني: هو   -1
�سيتم  �لتي  �لطرود �جلديدة  وت�سكيل  �لنمو �خل�سري  زيادة  وي�ساعد على  و�لبناء 

عليها �حلمل يف �لعام �لقادم كما �أنه �سروري لالأزهار و�لثمار. 

�لأعر��ش  تبد�أ  �لنيرتوجني:  نق�ش  �أعر��ش   -
يف �لأور�ق �لقاعدية ثم تنتقل للقمة وتتقو�ش 
وي�سبح  �لأور�ق  حجم  ي�سغر  حيث  �لورقة 
�ملو�سمية  �لنمو�ت  باهت،  �أخ�سر  لونها 
فاإن  �ل�سديد  �لنق�ش  حالت  ويف  ق�سرية، 
اأ�سجار  وحتتاج  ت�سقط.  ثم  ت�سفر  الأوراق 
�لزيتون لكميات كبرية من �لنيرتوجني خالل 

منو �لثمار.

ولذلك يجب  تنخف�ش  �ل�سجرة  �لنيرتوجني يف  م�ستويات  فاإن  ني�سان  �سهر  بد�ية  مع   -
ت�سميد �ل�سجرة لإعطائها �لكميات �لتي حتتاجها من �لنيرتوجني قبل فرتة �لإزهار.

- �إن زيادة �لت�سميد �لنيرتوجيني يعمل على تاأخري �لن�سج وجتعل �ل�سجرة �أقل مقاومة 
لالأمر��ش �لفطرية.

- ميكن �إ�سافة �لنيرتوجني يف �لزر�عات �ملروية على دفعات حتى بد�ية �سهر متوز �أما 
يف �لزر�عات �لبعلية للزيتون وهي �لأكرث �نت�سارً� فاإن �لعامل �ملحدد لإ�سافة �لأ�سمدة 
هو الأمطار ومبا اأننا ل ن�ستطيع اأن ن�سمد اإل عندما تكون الرتبة رطبة فاإننا نن�سح 
�أن ت�ساف ن�سف �لأ�سمدة �لنيرتوجينية يف �خلريف و�لدفعة �لثانية يف بد�ية �لربيع. 
علمًا �أن حمتوى �لأور�ق �لطبيعي من عن�سر �لنيرتوجني يجب �أن يكون ما بني 1.5 

.٪2 –
2- �لفو�سفور: وهو عن�سر توليد �لطاقة وتنظيم �حلمل و�لعقد ويلعب دورً� رئي�سًا يف حت�سني 
�لإنتاج، وهو �أ�سا�ش لعملية �لتمثيل �ل�سوئي حتتاجه �ل�سجرة ب�سكل كبري يف طور �لإثمار 
�لعنا�سر  �مت�سا�ش  على  توؤثر  زيادته  لأن  منا�سبة  بكميات  ي�ساف  �أن  يجب  لذلك 

�ل�سغرى )كاحلديد و�لزنك(.حمتوى �لأور�ق �لطبيعي هو بني 0.1– ٪0.6.
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�أكرث  �لأور�ق  لون  �لف�سفور:  نق�ش  �أعر��ش   -
وتظهر  �لطبيعي.  �للون  من  �خ�سر�رً� 
�أحمر  �أو  �أرجو�ين  بلون  �حلديثة  �لنمو�ت 
ب�سبب تر�كم �لأنثو�سيانني. كما يتلون عنق 
�إ�سافة  لالأور�ق.  �ل�سفلية  و�لعروق  �لثمار 

�لى نق�ش تكوين �لرب�عم �لثمرية.

للنبات،  �ملقاومة  عن�سر  وهو  �لبوتا�سيوم:   -3
حيث يعمل على حتمل درجات �حلر�رة �ملنخف�سة ونق�ش �لرطوبة يف �لرتبة، كما 
تكون  عند  خا�سة  �ل�سجرة  وحتتاجه  �جلذور.  وتكوين  �ملح�سول  زيادة  يف  ي�ساعد 

�لزيت يف �لثمار. وحمتوى �لأور�ق �لطبيعي 
من �لبوتا�سيوم هو ٪0.8.

�للون  ظهور  �لبوتا�سيوم:  نق�ش  - �أعر��ش 
�لأور�ق  حو�ف  على  �لبني  �أو  �لرمادي 
�لقدمية وقممها، تر�جع يف حجم �لورقة ويف 

منو �لأغ�سان.
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* جدول يبني احتياجات اأ�شجار الزيتون ح�شب العمر يف املناطق البعلية التي يزيد  

    معدل اأمطارها ال�شنوي عن 400 ملم. 

اإحتياجات اأ�شجار الزيتون املنتجة من الأ�شمدة ح�شب اأعمار الأ�شجار

عمر 
ال�شجرة 

)�شنة(

زبل بلدي 
خمتمر

كغم / �شجرة

�شوبرفو�شفات 
ثالثي %46
غم / �شجرة

�شلفات 
البوتا�شيوم

%50
غم / �شجرة

يوريا نيرتوجني 
%46

غم / �شجرة

6-525500-450500-450750-600
8-730600-550600-5501050-900

10-935700-650700-6501350-1200
1500-8002500-8001000-11501000 و�أكرث

�لكميات  باإ�سافة  �ملروية فين�سح  �لزيتون  ب�ساتني  �ملنتجة يف  بالأ�سجار  يتعلق  �أما فيما 
�لتالية من �لأ�سمدة لكل �سجرة منتجة:

-  زبل بلدي خمتمر 50 كغم / �سجرة 
-  �سوبرفو�سفات ثالثي 2 كغم / �سجرة

-  �سلفات �لبوتا�سيوم 2 كغم / �سجرة
-  يوريا  3 كغم / �سجرة

ب- موعد ومكان اإ�سافة الأ�سمدة

املناطق البعلية: ت�ساف كامل كمية �لأ�سمدة �لع�سوية و�لفو�سفورية و�لبوتا�سية ون�سف 
كمية �ل�سماد �لنيرتوجيني )�سماد �ليوريا 46٪( بعد �نتهاء مو�سم �لقطاف مع �حلر�ثة 
�سهر  من  �لثاين  �لن�سف  نرثً� يف  فت�ساف  �لثانية  �لنيرتوجينية  �لدفعة  �أما  �خلريفية. 

�سباط.
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مع  و�لبوتا�سية  و�لفو�سفورية  �لع�سوية  �لأ�سمدة  كمية  كامل  ت�ساف  املروية:  املناطق 
اأما  بالرتبة  القطاف مبا�سرًة وتخلط جيدًا  انتهاء مو�سم  بعد  النيرتوجني  ن�سف كمية 
الن�سف الثاين من ال�سماد النيرتوجيني في�ساف على دفعتني الأولى خالل �سهر �سباط، 

و�لثانية بعد �لعقد مع مر�عاة �سقاية �حلقل مبا�سرة بعد عملية �لت�سميد. 

ويو�سى بعدم الإفراط با�ستخدام ال�سماد النيرتوجيني وعدم ا�ستخدام الأ�سمدة البلدية 
�إل بعد تخمريها جيدً�.

تقليم اأ�سجار الزيتون

�ل�سجرة،  من  �أجز�ء  �أو  جزء  �إز�لة  هو  �لتقليم 
بهدف �إيجاد تو�زن بني �ملجموع �خل�سري و�ملجموع 
�جلذري وتنظيم منو �ل�سجرة و�إنتاجها. وهو �إجر�ء 
�سنوي.  ب�سكل  �ملز�رع  به  يقوم  جد�  وهام  �سروري 

ويهدف �لتقليم �لى: 

1- تربية �ل�سجرة و�إعطاءها �ل�سكل �ملنا�سب للبيئة.
2- فتح قلب �ل�سجرة وتعري�سها لل�سوء و�لهو�ء وت�سهيل �جلدمات �لزر�عية مثل �لر�ش 

و�لقطاف.
3- �لتخل�ش من �لأفرع �جلافة و�ملري�سة و�ملتك�سرة و�ل�سرطانات.

4- �إيجاد تو�زن بني �ملجموع �جلذري و�خل�سري و�لثمري.
5- حت�سني �لإنتاج كمًا ونوعًا.

6- �لتقليل من ظاهرة تبادل �حلمل.
7- جتديد �سباب �لأ�سجار �لهرمة.

8- دخول �سن �لإثمار يف وقت مبكر.
هذا  �سباط(،  ثاين-  )ت�سرين  ال�سكون  فرتة  يف  الزيتون  اأ�سجار  تقلم  التقليم:  موعد 
نه يوؤثر �سلبيا على مقاومة  وين�سح بتاأخري �لتقليم يف �ملناطق �لتي يتكرر فيها �ل�سقيع، لأ

لتئام �ل�سريع للجروح. �ل�سجرة درجات �حلر�رة �ملنخف�سة، �لتي بدورها توؤثر على �لإ
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طرق التقليم:

اأ- تقليم الرتبية:

عقلة  )قرمة،  �مل�ستخدمة  �لإكثار  و�سيلة  كانت  مهما   -
خ�سرية، �ستلة بذرية(، يجب عدم تقليم �لغر��ش قبل 
�ل�سنة �لثالثة من �لعمر ل�سمان ت�سكيل جمموع جذري 

وخ�سري قويان.

عدد  تقليل  يف�سل  /قرمة/  �لإكثار  و�سيلة  كانت  �ذ�   -
مع   )4  -3( �لى  للرتبية  �لأولى  �ملرحلة  يف  �خللفات 
�لرئي�سي  �ل�ساق  �ستكون  �لتي  �خللفة  على  �لرتكيز 

وتقليل عدد �خللفات يف �ل�سنني �ملقبلة �لى 1- 2.

- �إذ� كانت و�سيلة �لإكثار )عقلة خ�سرية �أو �ستلة بذرية( 
فهي عادة ما تكون على �ساق و�حدة وهذ� ما تتطلبه �خلدمة �لآلية لب�ساتني �لزيتون 

مثل �لقطاف �مليكانيكي با�ستخد�م هز�ز�ت �ل�ساق.

على  هيكلية  �أفرع   5-4 على  �ل�سجرة  تربية  ويتم   -
�ل�ساق �لرئي�سية بالتبادل �إبتد�ًء من �ل�سنة �لر�بعة 
100�سم   -90 �رتفاع  وعلى  �لعمر  من  و�خلام�سة 
�أفرع  �إلى  من �سطح �لأر�ش و�لتي تت�سعب بدورها 
�أن يكون �سكل �ل�سجرة �لفتية هرميًا،  �أ�سغر على 
للتخفيف  �لإنتاج  كروية يف طور  كاأ�سية  تكون  و�أن 
من تاأثري �حلر�رة و�سربة �ل�سم�ش، ويتوقف ذلك 

على طبيعة منو �ل�سنف. 
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ب- تقليم الإثمار:

وهي خطوة مهمة جدً� يقوم بها �ملز�رع، و�لهدف 
حتمل  خ�سرية  طرود  �إنتاج  هو  �لإثمار  تقليم  من 
�لزيتون  ثمار  �أن  حيث  �ملقبل،  �لعام  يف  �لثمار 
�أن  حتمل على منو�ت �ل�سنة �ل�سابقة، لذلك يجب 
يكون �لتقليم خفيف ويقت�سر على �إز�لة �لأغ�سان 
�لإ�ساءة  توزيع  ي�سمن  بحيث  و�ملري�سة  �ملت�سابكة 
ب�سكل متجان�ش يف كافة �أجز�ء �ل�سجرة مع مر�عاة 

ما يلي:

1- �أن ل يتم تقليم �لزيتون ب�سكل جائر خا�سة بعد �سنني �حلمل �لغزير و�أن يتم ب�سكل 
خفيف وعدم جتريد �لأغ�سان ب�سكل م�ستمر وبالتايل تعري�ش �للحاء للموت.

2- مر�عاة كمية �لأور�ق �ملتبقية على �ل�سجرة بعد �لتقليم باملقارنة مع كمية �خل�سب 
للحفاظ على �لتو�زن �لغذ�ئي بني �ملجموع �خل�سري و�جلذري.

3- �أخذ معدلت �لأمطار، نوعية �لرتبة، عمر �لأ�سجار بعني �لعتبار فاإذ� كانت كمية 
�لأمطار منا�سبة كان �لتقليم خفيفًا �أما �إذ� كانت قليلة كان �لتقليم جائرً� ن�سبيًا. 

ول يطبق �لتقليم �جلائر �إل لالأ�سجار �لهرمة.

جـ- تقليم التجديد: 

يهدف تقليم �لتجديد �لى �إعادة �حليوية و�لإنتاجية 
�أ�سجار  جتديد  وميكن  �لهرمة  �لزيتون  لأ�سجار 

�لزيتون بطرق تختلف ح�سب �سدة تقليمها.

بعد 0.5- 1م من  �لرئي�سية على  �لأفرع  1- قطع 
بع�ش  بقاء  مع  تدريجي  وب�سكل  تفرعها  مكان 
وب�سكل  �لفروع  هذه  على  �ل�سغرية  �لأغ�سان 
خالل  فتي  خ�سري  جمموع  فتكون  تدريجي 

عامني.
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�لأم  لل�سجرة  �جلذري  �ملجموع  بقاء  مع  �لرتبة  �سطح  م�ستوى  على  �لأ�سجار  قطع   -2
وتربى من �لقرمة 1- 3 جذوع. 

اأخطاء �شائعة بالتقليم:

1- �لتقليم �جلائر لأنه يوؤخر �لأثمار ويزيد من ظاهرة �ملعاومة.

و�أفرع  رفيعة  �ساق  عنه  ينتج  و�لذي  مبكرة  ب�سورة  �ل�سجرة  هيكل  �أو  �سكل  تكوين   -2
رئي�سية عارية وهذ� ينجم عن ق�ش �لأغ�سان �ل�سغرية باكرً�.

قليلة  �لنور  عن  بعيدة  �سغرية  تبقى  حيث  �لرئي�سية  �لأفرع  من  ز�ئد  عدد  تربية   -3
�لتعر�ش للتهوية.

4- �ل�سماح لالأ�سجار بالنمو نحو �لأعلى وت�سكيل �ل�سيادة �لقمية.

5-   ��ستعمال �أ�سكال هند�سية و��سطناعية يتطلب تقليمًا جائرً� يزد�د معه �سرر �سربة �ل�سم�ش.

6- �ل�سماح لكافة �لأفرع �لرئي�سية بالنمو من نف�ش �ملكان مما ي�ساعد على �سعف �لأفرع.

7- �إز�لة كافة �لأغ�سان �ملتدلية لأنها هي �لتي �ستحمل �لثمار ويجب بقاوؤها حتى ت�سعف 
نهائيًا.

8- ترك فجو�ت كبرية يف �ل�سجرة.

9- ترك نتوء�ت خ�سبية عند منطقة �لقطع.
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اآفات الزيتون واملكافحة املتكاملة لها:

تعترب �حلالة �ل�سحية للثمرة �لعامل �لأهم يف �حل�سول على زيت ذي جودة عالية. �ن 
�حلالة �ل�سحية للثمار على �سلة بالآفات �لتي ت�سيب �سجرة �لزيتون، �سو�ء كان ذلك 
�أثناء منو وتطور �لثمرة وو�سولها �لى �لن�سج، �و خالل تكون �لزيت. وميكن لهذه �لآفات 
وخا�سة ذبابة ثمار �لزيتون �ن حتدث ت�ساقطا مبكر� للثمار على �لأر�ش. وقد وجد �ن 
�لزيوت �لتي تنتج عن ثمار �ساقطة على �لأر�ش تكون ذ�ت نوعية منخف�سة ب�سبب �رتفاع 
درجة حمو�ستها ويزد�د �لو�سع �سوءً� مع طول بقاء �لثمار على �لأر�ش و�رتفاع �حلر�رة 

و�لرطوبة.

وميكن ت�سنيف الآفات والأمرا�ص التي توؤثر على نوعية الزيت كما يلي: 

- �آفات و�أمر��ش ت�سعف �ل�سجرة وينتج عنها �نخفا�ش يف �لإنتاجية وعدم ن�سج �لثمار 
وتدين نوعية �لزيت، وهذه �لآفات ت�سمل ح�سرة �لزيتون �لق�سرية �ل�سود�ء، خنف�ساء 

قلف �لزيتون، مر�ش �لذبول �لفريت�سيليومي ومر�ش �سل �لزيتون.

تبقع  الزيتون، ومر�ض  الثمار قبل ن�سجها مثل نريون  ت�ساقط  ت�سبب  واأمرا�ض  اآفات   -
عني �لطاوو�ش ومر�ش جتعد ثمار �لزيتون.

- �آفات و�أمر��ش ت�سبب ف�ساد لب �لثمار وتوؤثر على نوعية �لزيت وت�سمل مر�ش �نرث�كنوز 
�لزيتون، �حل�سرة �لق�سرية �لأرجو�نية، ح�سرة �لزيتون �لق�سرية وترب�ش �لزيتون.

- �آفات ت�سبب ت�ساقطا مبكرً� للثمار وجروحا يف ب�سرتها مثل ذبابة ثمار �لزيتون.

ولذبابة ثمار �لزيتون تاأثري كبري على جودة زيت �لزيتون، حيث ت�سبب يرقات �حل�سرة 
ن�سبة  وزيادة  �لتاأك�سد  رقم  وزيادة  للزيت  �حلمو�سة  درجة  برفع  للثمار  �إ�سابتها  عند 
�لأحما�ش �لدهنية �مل�سبعة وزيادة خفيفة يف ن�سبة �لكول�سرتول يف �لزيت. �إ�سافة �لى 
ذلك فقد وجد �ن �لإ�سابة بذبابة ثمار �لزيتون يوؤدي �لى نق�ش �ملو�د �لفينولية وزيادة 

�ملركبات �لكحولية نتيجة تخمر  �لثمار �مل�سابة وبالتايل �سرعة ف�ساد �لزيت. 

�ملبيد�ت  �أثمان  تكاليف  من  �لعبء  يخفف  �ملتكاملة  �ملكافحة  �أ�سلوب  ��ستخد�م  �إن 
وفنية  علمية  �أ�س�ش  على  �ملتكاملة  �ملكافحة  بر�مج  وترتكز  �لعمالة.  و�أجور  �لكيماوية 
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واقت�سادية وهي مرتبطة مبدى انت�سار الآفة. وفيما يلي عر�ض لأهم الآفات التي ت�سيب 
�لزيتون وطرق مكافحتها.

Dacus oleae  1- ذبابة ثمار الزيتون

يبد�أ ظهور �لذبابة مع بد�ية ف�سل �ل�سيف وت�ستمر 
قي ن�ساطها حتى نهاية ف�سل �خلريف وبد�ية ف�سل 
�ل�ستاء. وللح�سرة ثالثة �أجيال يف �لعام، ويعترب �جليل 
�لثاين و�لثالث �لأكرث �سررً�. وتتعذر يرقات �ل�سيف 
�ما يرقات �خلريف فتتعذر يف �لرتبة.  �لثمار  د�خل 
جودة  على  كبري�  تاأثري�  �لزيتون  ثمار  ذبابة  توؤثر 
برفع  �حل�سرة  يرقات  تت�سبب  حيث  �لزيتون،  زيت 
درجة �حلمو�سة للزيت وزيادة رقم �لتاأك�سد. �إ�سافة 
ثمار�لزيتون  بذبابة  �لإ�سابة  �ن  وجد  فقد  �لى ذلك 
�ملركبات  وزيادة  �لفينولية  �ملو�د  نق�ش  �لى  يوؤدي 
�لكحولية نتيجة تخمر �لثمار �مل�سابة وبالتايل �سرعة 
ف�ساد �لزيت. وتزيد ن�سبة �ل�سابه بهذه �حل�سرة يف 

�ملناطق �ملروية.

امل�سابة  الثمار  �سقوط  وال�سرر:  الإ�سابة  اأعرا�ض 
على �لأر�ش قبل ن�سجها، وجود ثقوب على �لثمرة يف 
مكان خروج �حل�سرة �لكاملة ووجود �أنفاق د�خل لب 

�لثمرة وكذلك تعفن �لثمرة. 

طرق املكافحة: 

ظهورها  موعد  مر�قبة  يجب  �لآفة  هذه  ملكافحة   -
�مل�سائد  ��ستخد�م  طريق  عن  وذلك  �لب�ستان  يف 
�جلاذبة �لغذ�ئية �و �لفرمونية )�جلن�سية( وذلك من 
�جل حتديد �ملوعد �ملنا�سب للمكافحة. ولهذه �لغاية 
ت�ستخدم �مل�سائد �جلاذبة �لغذ�ئية و�لتي يو�سع بها 
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�لمونياك  �سلفات  �سماد  مثل  غذ�ئيًا  جاذبة  مو�د 
على  �لغذ�ئية  �مل�سائد  بتعليق  وين�سح  و�خلمرية. 
الأ�سجار مبعدل م�سيدة لكل �سجرة ملكافحة ذبابة 
مياة  عبوة  عن  عبارة  و�مل�سيدة  �لزيتون.  ثمار 
حملول  بها  يو�سع  لرت   1،5 �لبال�ستكية  �ل�سرب 
�مل�سيدة. ويح�سر �ملحلول باإ�سافة خمرية �خلبز 5 
غر�م و�سلفات �لمونياك 35 غر�م لكل لرت من �ملاء 
وتثقب  م�سيدة.  لكل  لرت  مبعدل  املحلول  يوزع  ثم 
يكون  بحيث  ثقوب   4 �لغطاء  ��سفل  منطقة  �لعبوة 
قطر �لثقب 5 ملم. وتعلق على �جلهة �جلنوبية من 
�ل�سجرة بو��سطة �سلك مع �غالق �لعبوة بعد و�سع 
�ملحلول �ل�سابق، ويجدد �ملحلول يف حال تبخره. يف 
�لزيتون ميكن  ثمار  بذبابة  �ل�سديدة  �ل�سابة  حال 

��ستخد�م �ملبيد�ت �لع�سوية للمكافحة. 

- حر�ثة �لأر�ش يف نهاية �ملو�سم حر�ثة �سطحية لأن �حل�سرة تقوم بق�ساء ف�سل �ل�ستاء 
يتم  �لرتبة. وعن طريق �حلر�ثة  �سكل عذ�رى على عمق 2-5 �سم حتت �سطح  على 

تعري�ش هذه �لعذ�رى للعو�مل �جلوية و�لق�ساء عليها. 

�لكاملة  غري  �لأطو�ر  على  حتتوي  لأنها  و�إتالفها  باأول  �أول  �ملت�ساقطة  �لثمار  جمع   -
للح�سرة.    

�لع�سوية  �ملبيد�ت  ��ستخد�م  �لزيتون ميكن  ثمار  بذبابة  �ل�سديدة  �ل�سابة  ويف حال   -
للمكافحة )مثل مبيد �سبنتور(. ويجب �لتوقف عن �لر�ش قبل 45 يوما من �لقطاف. 

- تتفاوت ن�سبة �ل�سابة بح�سب �ل�سناف �مل�ستخدمه، حيث يعترب �سنف �لنبايل �لبلدي 
�لثمار  �لر�سيعية منها ذ�ت  �لأخرى خا�سة  بالأ�سناف  �قل عر�سة لالإ�سابة مقارنة 

�لكبرية مثل �لنبايل �ملح�سن )�لر�سيعي(.
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Prays oleae  2- عثة الزيتون

يرقات  تتغذى  �ل�سنه.  يف  �أجيال  ثالثة  للح�سرة 
�لنفاق،  فيها  وحتفر  �لور�ق  على  �لول  �جليل 
بر�عم  على  �لثاين  �جليل  يرقات  تتغذى  حني  يف 
�جليل  يرقات  وتتغذى  جفافها  وت�سبب  �لزهار 

�لثاثث على نو�ة �لثمار.

على  �لريقات  تتغذى  و�ل�سرر:  �لإ�سابة  �أعر��ش 
وعلى  وبر�عم  و�أفرع  �أور�ق  من  �حلديثة  �لنمو�ت 
على  بو�سوح  �حل�سرة  �سرر  ويظهر  �لأزهار، 
حيث  �حلديثة.  و�لنمو�ت  �ل�سغرية  �لأ�ستال 
ن�سيج  ووجود  �لأور�ق  على  �أنفاق  وجود  يالحظ 
من اخليوط احلريرية على النموات احلديثة. كما 
وذلك  الن�سج  قبل  الثمار  ت�ساقط  ت�سبب احل�سرة 
منطقة  عند  �لثمرة  يف  ثقبًا  حتدث  �لريقة  لأن 
�لريقة  تخرتق  وكذلك  باحلامل  �لثمرة  �إت�سال 

�لبذرة وتتغذى على �ملحتوى �لد�خلي لها. 

طرق املكافحة: 

- جمع �لثمار �ملت�ساقطة �وًل باأول و�لتخل�ش منها وذلك لحتو�ئها على يرقات �حل�سرة.

- لف قطع من �خلي�ش حول �لأفرع و�ل�ساق وذلك كم�سائد جلمع �كرب عدد من �لريقات 
و�لعذ�رى و�إتالفها بالإ�سافة �لى مر�قبة �سدة �لإ�سابة. 

- �إن عملية �لر�ش �جلزئي �و �لكلي ملكافحة ذبابة ثمار �لزيتون مفيدة جدً� يف خف�ش 
�لإ�سابة باجليل �لثمري للعثة.

- يجب اأن توجه املكافحة للح�سرة الكاملة وذلك مبراقبتها بوا�سطة امل�سائد الفرمونية 
وعندما ت�سل �لأعد�د �لى 35 ح�سرة/م�سيدة/��سبوع جترى عملية �ملكافحة �لكيماوية 

لأنه ل جدوى من مكافحة �لريقة عندما تكون د�خل �لبذرة. 
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بيئيًا قبل تفتح  �لآمنة  �ملبيد�ت  باأحد  �لأ�سجار  �لزهري ين�سح بر�ش  - ملكافحة �جليل 
الزهار مثل املبيدات احل�سرية املانعة لالإن�سالخ التي تعيق اإن�سالخ الريقات واملبيدات 
�حليوية مثل �لبكترييا �ملمر�سة )Bacillus thuringensis( و�لتي لها فاعلية عالية 

للق�ساء على يرقات �لعثة.

 Resseliella oleisuga  3- ذبابة اأغ�سان الزيتون

وللح�سرة  �لربيع  بد�ية  يف  بالظهور  �لذبابة  تبد�أ 
جيالن يف �لعام. 

�أعر��ش �لإ�سابة و�ل�سرر: جفاف �لأفرع �مل�سابة 
�لن�سج.  قبل  و�سقوطها  �لثمار  حجم  و�سغر 
جروح  على  حتتوي  �لتي  �لأغ�سان  �لذبابة  تختار 
وت�سققات لو�سع �لبيو�ش. وتتميز منطقة �لإ�سابة 

بتحول لون �لقلف �لى بني د�كن �و بنف�سجي مع �نخفا�ش يف م�ستوى �لقلف يف منطقة 
�لإ�سابة وت�سققه. 

طرق املكافحة: 

�أثناء  و�لأغ�سان  لالأفرع  جروح  �إحد�ث  عدم   -
عمليات �خلدمة.

- تغطية مكان تقليم الأفرع الكبرية مبعجون  
    �لتطعيم )ما�ستيك(.

- يجب ق�ش �لأفرع �مل�سابة وحرقها وعدم تركها د�خل �لب�ستان ملنع تطور �لريقات �لتي 
تكون حتت �لقلف �لى ح�سر�ت كاملة، على �أن يتم ذلك خالل ��سهر حزير�ن ومتوز 

وت�سرين �أول.

- يف �ملناطق �ملوبوؤة ميكن ر�ش �لأ�سجار يف بد�ية �لربيع وذلك لتخفي�ش �أعد�د �حل�سر�ت 
�لكاملة قبل �لبدء بو�سع �لبي�ش باأحد �ملبيد�ت �لبايروثرويدية. 
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Euphyllura olivina  4- ب�سيال الزيتون

يبد�أ ظهورها يف بد�ية �لربيع. وللح�سرة جيلني �لى 
ثالثة �جيال، حيث تبيت على �سكل ح�سر�ت كامله 

د�خل �ل�سقوق.

�أعر��ش �لإ�سابة و�ل�سرر: ت�سبب �حل�سرة �سعف 
�حلديثة  و�لأور�ق  �لنمو�ت  وجفاف  �لرب�عم  منو 

على  تعمل  كما  �لنباتية.  �لع�سارة  بامت�سا�ش  تتغذى  و�لريقات  �لكاملة  �حل�سرة  لأن 
�إعاقة عملية �لتلقيح ب�سبب �ملادة �لقطنية �لتي تفرزها �حل�سرة. 

طرق املكافحة: 

بدخول  ي�سمح  و�لذي  لالأ�سجار  �جليد  �لتقليم   -
�أ�سعة �ل�سم�ش و�لهو�ء د�خل �ل�سجرة مما يقلل 

كثريً� من �سدة �لإ�سابة.

�لأ�سجار  على  خفيفة  �إ�سابة  ظهور  حالة  يف   -
�مل�سابة  �ل�سجرة  �أجز�ء  باإز�لة  يكتفي  فاإنه 

)�لأغ�سان �لتي عليها �لقطن( وذلك بق�سها ثم حرقها. 

- تف�سل ح�سرة �لب�سيال �إ�سابة �لنمو�ت �ل�سرطانية �لتي تظهر حول �ل�ساق لذ� ين�سح 
    باإز�لتها.

- ميكن �لر�ش با�ملبيد�ت �لكيماوية )د�ميثويت، دلتامرثين( قبل تفتح �لأزهار.

Zeuzera pyrina   5- حفار �ساق التفاح

�لقت�سادية   �ل�سجار  من  عدد�  �حل�سرة  هذه  تهاجم 
مثل �لتفاح و�لزيتون و�لرمان.
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�لنمو�ت  �أنفاق يف  �أعر��ش �لإ�سابة و�ل�سرر: حتفر �لريقات 
�لى  يوؤدي  و�ل�ساق مما  �لهيكلية  و�لأفرع  و�لأغ�سان  �حلديثة 
�إنتاجيتها.  وتدين  �لأ�سجار  و�سعف  �مل�سابة  �لأفرع  جفاف 
�لذي  �لنفق  �سمغية حول  مادة  وجود  �لإ�سابة  �أعر��ش  ومن 
موت  �حل�سرة  بهذه  �لإ�سابة  ت�سبب  وقد  �لريقة.  ت�سنعه 
�ل�سديدة وبالأخ�ش يف �لزر�عات  �لأ�سجار يف حالة �لإ�سابة 

�حلديثة �و �ملهملة. 

طرق املكافحة: 

لأن  وت�سميد  ري  من  �لالزمة  �لزر�عية  �خلدمات  تقدمي   -
حتمل  على  قدرة  �أكرث  تكون  �لقوية  �لأ�سجار 

�لإ�سابة.

- تقليم �لأفرع �جلافة و�لذ�بلة وحرق بقايا �لتقليم 
مبا�سرة.

- زر�عة �لأ�سناف �لتي تتحمل �لإ�سابة مثل �لنبايل 
�لبلدي وجتنب �لأ�سناف �حل�سا�سة لالإ�سابة مثل 

�لر�سيعي يف �ملناطق �ملوبوؤة.

- ��ستخد�م �لطرق �مليكانيكية: ميكن ��ستخد�م �سلك معدين لقتل �لريقات عند بد�ية 
�إ�سابة �لأغ�سان.   

- مر�قبة �لأ�سجار �لتي حتتوي على ثقوب �عتبار� من بد�ية �سهر حزير�ن عن طريق 
بهدف  لل�سجرة  �لرئي�سية  �لأفرع  حول  ولفها  �لناعم  �ل�سبك  من  م�سائد  عدة  عمل 
حتديد موعد خروج �حل�سر�ت �لكاملة، ومن ثم �لقيام بالر�ش يف حالة وجد �ن ن�سف 

�مل�سائد حتتوي على ح�سر�ت كاملة.

- معاجلة �لثقوب )�لأنفاق( �لتي على �ل�ساق �و على �لأفرع �لهيكلية باإدخال قطع قما�ش 
�و قطن مبللة بالبنزين �و �أحد �ملبيد�ت �حل�سرية �لتي لها خا�سية �لتبخر مثل مادة 
لقتل  �لتطعيم(  )معجون  �ملا�ستيك  مادة  بو�سع  �إغالقها  ثم  ومن  )د�يكلوروفو�ش( 

�لريقات ومنع �حل�سرة �لكاملة من �خلروج.
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Verticillium dahliae 6- مر�ص الذبول الفريتي�سلومي

�أعر��ش �لإ�سابة و�ل�سرر: ذبول �لأغ�سان و�لأفرع 
و�سول  عدم  ب�سبب  كلي  �و  جزئي  ب�سكل  �لهيكلية 
�لأوعية  د�خل  �لفطر  لنمو  نتيجة  �ليها  �لغذ�ء 
�لبني  باللون  �لناقلة  �لأوعية  تتلون  وقد  �لناقلة. 
وجود  من  للتاأكد  �مل�سابة.  �لأفرع  يف  �ملحمر 
ويالحظ  �ملخربي.  �لفح�ش  من  بد  ل  �لإ�سابة 

�إنت�سار �ملر�ش ب�سورة �كرب يف �لب�ساتني �ملروية. 

طرق املكافحة: 

- من �هم �لأمور يف مكافحة هذ� �ملر�ش هو عدم 
زر�عة �خل�سرو�ت من �لعائلة �لباذجنانية بني 

�أ�سجار �لزيتون.

- يجب عدم حر�ثة �لرتبة حر�ثة عميقة للمحافظة 
تعقيم  يجب  كما  تقطيعها.  وعدم  �جلذور  على 
�سكة املحراث بغ�سلها مبادة معقمة مثل حملول 
�لديتول �و �لكلوريك�ش وذلك ملنع �نتقال جر�ثيم 
هذ� �لفطر من �لأر��سي �ملوبوءة �لى �لأر��سي 

�لتي ل يتو�جد بها هذ� �ملر�ش.

بها  موثوق  م�ساتل  من  �سليمة  ��ستال  �سر�ء   -
و��ستبعاد وحرق �ية ��ستال ي�سك باإ�سابتها.

- تعقيم �لأدو�ت �مل�ستخدمة يف �لتطعيم و�لتقليم وذلك قبل بدء �لعمل وبعده.

- حرق خملفات التقليم والأ�سجار املقطوعة امل�سابة باملر�ض وخا�سة الأوراق املت�ساقطة 
لأنها تن�سر �ملر�ش.

- هناك جتارب ناجحه ل�ستخد�م �ملبيد�ت �لكيماوية بطريقه �حلقن.
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Pseudomonas syringe  )7- مر�ص العقد الدرنية )�سل الزيتون

مر�ش  و�ل�سرر:  �لإ�سابة  �أعر��ش 
�لزيتون وتظهر  �أ�سجار  بكتريي ي�سيب 
غري  تدرنات  �سكل  على  �لإ�سابة 
على  وتاآليل  عقد  هيئة  على  منتظمة 
جذع  وعلى  و�لأور�ق  و�لأغ�سان  �لأفرع 
وموت  جفاف  �ملر�ش  ي�سبب  �ل�سجرة. 
و�سعف  �مل�سابة  و�لأغ�سان  �لأفرع 

�لأ�سجار ب�سكل عام. وتعطي �لأ�سجار �مل�سابة ثمار ذ�ت ر�ئحة كريهة وطعم مر متزنخ. 

طرق املكافحة: 

- تقليم الأفرع امل�سابة وحرق خملفات التقليم يف املوقع.

- جتنب جرح �لأ�سجار �أثناء خدمة �لأر�ش.

- طالء ال�ساق والأفرع مبحلول ال�سيد واجلنزارة )حملول بوردو(.

- تقليم الأ�سجار ال�سليمة قبل امل�سابة وتعقيم اأدوات التقليم مبادة الفورمالني.

- �لإعتد�ل بالري و�لت�سميد.

�لثمار  قطاف  بعد  و�لثانية  �لإزهار  قبل  �لربيع  يف  �لولى  وقائيتني  ر�ستني  �إجر�ء   -
باإ�ستخد�م �ملركبات �لنحا�سية  مثل �أوك�سي كلوريد �لنحا�ش �أو �أي مبيد فطري يحتوي 

على �لنحا�ش مثل �سامبيون، تر�ي ملتوك�ش وغريها.
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امل�ساكل الف�سيولوجية التي تتعر�ص لها اأ�سجار الزيتون

1- ظاهرة تبادل احلمل او املعاومة 

�أحد �مل�ساكل �لتى تو�جه مز�رع �لزيتون حيث يكون �ملح�سول غزير� يف عام وخفيفا �أو 
معدوما يف �لعام �لتايل، و�ل�سبب �لرئي�سى حلدوث هذه �لظاهرة يرجع �إلى �أن �سجرة 
تتكون  وبالتالى ل  �لثمار  تكوين  نحو  توجة كل طاقاتها  �لغزير  �سنة �حلمل  �لزيتون يف 
�أفرع خ�سرية جديدة حلمل حم�سول �لعام �لتايل. ومن �لأ�سباب �لأخرى �لتى يعزى لها 

حدوث �ملعاومة:

1- �ل�سنف: متيل بع�ش �لأ�سناف مثل �لنبايل �لبلدي �إلى �ملعاومة وتزيد حدة �ملعاومة 
�سغري�  �لثمار  وحجم  غزير�  و�ملح�سول  مرتفعة  �لثمار  يف  �لزيت  ن�سبة  كانت  �إذ� 

و�لعك�ش �سحيح.

2- �لعمر: حيث تت�سح ظاهرة �ملعاومة يف �لأ�سجار كلما تقدم بها �لعمر.

3- موعد �لن�سج و�لقطف: تقل �ملعاومة يف �لأ�سناف �لتى تن�سج ثمارها مبكر�. ومتيل 
�لأ�سجار للمعاومة �إذ� تاأخر �لقطف من �أجل جمع �لثمار للتخليل �لأ�سود و��ستخر�ج 

�لزيت.

4- تزد�د �سدة �ملعاومة يف �لزر�عات �لبعلية عن �ملروية.

بالإ�سافة  و�لبورون  و�لبوتا�سيوم  �لنيرتوجني  مثل  �ملعدنية:  و�لعنا�سر  �ملياه  نق�ش   -5
�إلى قلة �ملخزون من �لكربوهيدر�ت خ�سو�سا وقت �لتحول �لزهري يف كانون �لأول 
وبالتايل قله �ملح�سول وعدم  �ملذكرة  �لأزهار  ن�سبة  �إلى زيادة  يوؤدى  �لثاين  وكانون 

�نتظام �حلمل.

وللحد من هذه �لظاهرة ين�سح بالآتي:
1- ت�سجيع تكوين منو�ت خ�سرية جديدة �سنويا عن طريق:

- التقليم ال�سنوى املنا�سب من متو�سط اإلى �سبه جائر بعد �سنة احلمل اخلفيف.
- رفع معدل �لرى و�لت�سميد يف �سنة �حلمل �لغزير.
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2- �لهتمام بالرى و�لت�سميد �لنيرتوجيني خالل فرتة �لتحول �لزهري من كانون �لأول 
حتى �ذ�ر وذلك لزيادة عدد �لأزهار بالنورة و�حلد من �لأزهار �ملذكرة.

3- الر�ض مبحلول اليوريا برتكيز 2٪ بعد �لإزهار ب� 20 يوم.

2- ظاهرة الثمار ال�سغرية

م�ستديرة  �حلجم  �سغرية  ثمار  ت�ساهد  ما  عادة 
عليها  يطلق  عناقيد  �سكل  يف  �جلنني  من  خاليه 
حدوث  ويرجع  �لبكرية.  �لثمار  �أو  �ل�سغرية  �لثمار 

هذه �لظاهرة لالآتي:

1- �ل�سنف :تظهر يف �لأ�سناف ذ�ت �لثمار كبرية 
�حلجم وتقل يف �ل�سغرية.

�ستاءً�: تظهر  �لأ�سناف من �لربودة  �إحتياجات   -2
يف �لأ�سناف �لتى �حتياجاتها من �لربودة عالية 

�أو عندما يكون �ل�ستاء د�فئ.

�لإزهار:  وقت  مالئمة  �لغري  �جلوية  �لظروف   -3  
�جلوية  �لرطوبة  و�رتفاع  �لأمطار  هطول 
و�ل�سباب يوؤدى �إلى عدم �إمتام عملية �لتقليح. 
كما �أن �إرتفاع درجة �حلر�رة عن 32˚م وهبوب 
�لرياح �جلافه )�خلما�سني( يوؤدى �إلى جفاف 

حبوب �للقاح و�مليا�سم.

انتظام  بالتنقيط ويوؤدى  انعدام الري وقت الإزهار خ�سو�سا يف حاله الري  اأو  4- قلة 
�لري �إلى �حلد من هذه �لظاهرة.
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قطاف ثمار الزيتون

�لهامة  �لعمليات  من  �لزيتون  قطاف  عملية  تعترب 
ومنوها  �ل�سجرة  حياة  على  كبري  تاأثري  لها  �لتي 
وعلى  ونوعيته  �لناجت  �لزيت  كمية  وعلى  و�إنتاجها 
بعملية  �لقيام  يجب  لذلك  �لتايل.  �ملو�سم  �إثمار 
كلفة.  و�قلها  �ملمكنه  �لو�سائل  باف�سل  �لقطاف 
وهناك عامالن لهما تاأثري كبري على نوعية �لزيت 

هما موعد ن�سج �لثمار وطريقة �لقطاف.

ن�سج الثمار

خالل  ومتتد  ببطء  الزيتون  ثمار  ن�سج  عملية  تتم 
عدة �سهور وتوؤثر فيها عو�مل كثرية �همها �لظروف 
درجات  �لبحر،  �سطح  عن  )�لرتفاع  �ملناخية 
و�لأمر��ش،  بالآفات  �لإ�سابة  �ل�سنف،  �حلر�رة(، 

و�لعمليات �لزر�عية �ملتبعة.     

على  �لثمار  من  �مل�ستخل�سة  �لزيت  كمية  تعتمد 
تتز�يد طرديًا  �لزيت  كميات  �أن  �إذ  �لن�سج،  درجة 
مع زيادة ن�سج �لثمار وحتى تلونها باللون �لأ�سود. 
�أما �لثمار غري �لنا�سجة )�خل�سر�ء �للون( فاإنها 
�لثمار  مع  مقارنة  �لزيت  من  �أقل  كمية  تعطي 
�لنا�سجة �ل�سود�ء �للون. ويتميز �لزيت �لناجت عن 

�لثمار �خل�سر�ء بطعم مر ن�سبيًا وبلون �أخ�سر �إ�سافة �إلى غناه باملركبات �لعطرية وذو 
�إل  �أعلى  �أكرب ون�سبة  فاإنها تعطي زيتًا بكمية  �لنا�سجة متامًا  �لثمار  �أما  �أقل.  حمو�سة 
�أن مركباته �لعطرية قليلة وحمو�سته �أكرث. كما �أنه �أكرث �سفافية )لونه �أفتح( من زيت 

�لثمار �خل�سر�ء.
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موعد القطاف

قطاف  موعد  لأن  ذلك  �لن�سج،  عالمات  هو  للقطاف  �ملنا�سب  للموعد  �ملحدد  �لعامل 
�لزيتون يختلف باختالف �ملنطقة و�ل�سنف. وبناًء عليه فاإن �ملوعد �لأمثل لقطاف �لثمار 
�لزيت فيها.  �لثمار قد ن�سجت و�كتمل تكون  ��ستخر�ج �لزيت هو عندما تكون  لغر�ش 
وعند هذ� �ملوعد تكون كمية ونوعية �لزيت �ف�سل ما ميكن. تبد�أ فرتة �لن�سج منذ ظهور 
بقع بنف�سجية �للون على �لثمرة، وتنتهي عندما يتلون �للب بكامله بهذ� �للون. ويرتفع 
املحتوى الكلي للزيت يف الثمرة مبا يتنا�سب مع تقدمها يف الن�سج، وي�سل الى اأق�ساه 
وي�سبح م�ستقر� عند �ختفاء �لثمار �خل�سر�ء من على �ل�سجرة. عندما ي�سل حمتوى 
�لثمار من �لزيت �حلد �و �لقيمة �لأعلى، فاإن �أي زيادة �أخرى يف ن�سبة �لزيت تكون نتيجة 
لفقد�ن �لرطوبة من �لثمار �أي �أنها لي�ست زيادة حقيقة. لذلك فان ن�سبة �لزيت يف �لثمار 

يجب �ن يعرب عنها على �أ�سا�ش �لوزن �جلاف )خايل من �لرطوبة(.
ويعطي  معا.  �لزيت  ونوعية  كمية  على  �سلبي  تاأثري  له  �ملتاأخر  �و  جدً�  �ملبكر  �لقطاف 
�لقطاف �ملبكر فر�سة للتخزين �لأف�سل للزيت �كرث من �لقطاف �ملتاأخر، كما �ن �لزيت 

يكون �قل عر�سة للتحلل و�لأك�سدة ويحتوي على كمية �كرب من �ملركبات �لفينولية.
بعد و�سول �لثمار �لى مرحلة �لن�سج �لتام، ي�سبح من �ل�سهل فقد�ن �خل�سائ�ش �حل�سية 
للزيت وي�سبح �قل ثباتا. كذلك يتغري تركيب �لأحما�ش �لدهنية مع �لوقت. وتنخف�ش 
ن�سبة حم�ش �لولييك / �لباملتيك وتزد�د ن�سبة حم�ش �للينولييك / �لباملتيك مع �لوقت. 
وي�سبح �لزيت �كرث �سوء�. ويوؤثر تاأخري موعد �لقطاف �سلبيا على نوعية �لزيت، حيث 
تزداد حمو�سة الزيت عندما تبقى الثمار على الأ�سجار لفرتة طويلة ب�سبب ن�ساط اأنزمي 
�لاليباز وكذلك يزد�د رقم �لبريوك�سايد و�لمت�سا�ش �لنوعي لالأ�سعة فوق �لبنف�سجية.

ملعرفة درجة ن�سج ثمار �لزيتون در�ست �إمكانية حتديد جد�ول زمنية تعتمد على تغري�ت 
ثم  زيتون ومن  1 كغم  ثمرة ع�سو�ئيا من  �ختيار 100  يتم  �لثمرة، حيث  �للون يف جلد 

ح�ساب درجة �لن�سج من خالل �ملعادلة �لتالية:
 )n0×0(  + )n1×1( + )n2×2( + …+ )n7×7( =  درجة الن�شج

100         

متثل عدد ثمار الزيتون التي تنتمي الى كل نوع 
    ، n0 , n2  , n1 ….. n7   حيث ان

من النواع الثمانية التالية:
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 0= عدد ثمار �لزيتون �لتي لون جلدها �خ�سر غامق.

 1= عدد ثمار الزيتون التي لون جلدها اأ�سفر او ا�سفر خم�سر.

 2= عدد ثمار الزيتون التي لون جلدها اأ�سفر منقط بالأحمر.

 3= عدد ثمار �لزيتون �لتي لون جلدها حممر �و بنف�سجي فاحت.

 4= عدد ثمار �لزيتون �لتي لون جلدها ��سود ولكن �للب �أخ�سر.

 5= عدد ثمار �لزيتون �لتي لون جلدها ��سود ولكن �للب بنف�سجي �لى منت�سفه.

 6= عدد ثمار �لزيتون �لتي لون جلدها ��سود وكامل �للب بنف�سجي تقريبا.

 7= عدد ثمار �لزيتون �لتي لون جلدها ��سود وكامل �للب غامق. 

لقطاف  �لأمثل  �ملوعد  فان  �ملعادلة  لهذه  وطبقا 
�لزيتون للح�سول على �ف�سل نوعية زيت هو عندما 
تكون درجة �لن�سج ت�ساوي 5 . وهذه �لطريقة �سهلة 
ول حتتاج �لى جتهيز�ت خا�سة حل�سابها، وما يجب 
عمله هو مو�زنة درجة �لن�سج مع جودة مو��سفات 
على  تعتمد  �لن�سج  درجة  ولأن  �لناجت.  �لزيت 
وغريها  �لطق�ش  حالة  �لزر�عة،  منطقة  �ل�سنف، 
من �لعو�مل، لذلك يجب ح�ساب كل حالة لوحدها.  

عمليا يتم قطاف ثمار �لزيتون عندما تتحول بكاملها �و معظمها )70٪ من �لثمار على 
و�ملعا�سر  �لعاملة  �ليد  توفر  وعند  �لأ�سود  �و  �لغامق  �لبنف�سجي  �للون  �إلى  �ل�سجرة( 

و�لطق�ش �ملنا�سب.

�لثمار  ن�سج  درجة  ز�دت  كلما  �لثمار  يف  تزد�د  �لزيت  ن�سبة  �ن  علميا  �ملعروف  ومن 
و�كتمال تلونها. ومن �هم �أ�سناف �لزيتون �ملنت�سرة يف �لأردن و�لتي تقطف لإ�ستخر�ج 

�لزيت: �لنبايل �لبلدي، �لنبايل �ملح�سن، �ل�سوري و�لقنبي�سي.
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 طرق قطاف الثمار

لطريقة �لقطاف �ملتعبة تاأثريً� كبريً� على �ل�سجرة 
و�إنتاجها وعلى نوعية �لزيت �لناجت، وفيما يلي نورد 

�لطرق �ملتبعة يف قطاف �لزيتون.

اأ- القطاف بوا�سطة الع�سا: 

تعترب من �أ�سو�أ �لطرق �ملتبعة نظرً� لالأ�سر�ر �لكبرية �لتي تلحقها بال�سجرة نتيجة لتك�سر 
�لفروع �حلديثة و�مل�سوؤولة عن حمل �لثمار يف �لعام �ملقبل �إ�سافة �إلى �جلروح �لتي ت�سببها 
لالأغ�سان و�لتي ت�ساعد فيما بعد على �لإ�سابة باحل�سر�ت )ذبابة �لأغ�سان( كما �أنها 
توؤدي �إلى ته�سم �لثمار مما يوؤدي لتخمرها وبالتايل زيادة حمو�سة �لزيت �لناجت عنها، 
ومن ناحية �أخرى فاإن هذه �لطريقة ت�سبب �سياع �لكثري من �لثمار ب�سبب تناثرها بعيدً� 

عن �ل�سجرة �أثناء �سربها بالع�سا.

ب- القطاف اليدوي: 

دون  �سليمة  ثمار  على  �لطريقة ميكن �حل�سول  وبهذه  �ملتبعة  �لطرق  �أف�سل  من  تعترب 
اإحلاق ال�سرر بالأ�سجار، وميكن ا�ستخدام الأم�ساط اليدوية بطريقة �سحيحة وال�سالمل 
تعترب  �ليدوي  �لقطاف  طريقة  �أن  �إل  �لقطاف،  عملية  وحت�سني  لت�سريع  �حلاجة  عند 

مكلفة نظرً� لرتفاع �أجور �ليد �لعاملة وقلة مردود �لعامل فيها.

ج- القطاف الآيل: 

�لأخرية  �لآونة  �لعاملة يف  �ليد  �أجور  نظرً� لرتفاع 
باإيجاد  �سنو�ت  عدة  ومنذ  �لعامل  يف  �لتفكري  بد�أ 
وجتري  �لزيتون،  حم�سول  لقطاف  �آلية  طريقة 
هذ�  حول  �لعامل  يف  �لتجارب  من  �لعديد  حاليًا 
�ملو�سوع. �لقطاف �مليكانيكي للثمار با�ستخد�م �آلت 
عندما  �لثمار  خد�ش  ي�سبب  قد  �لهز�زة  �لقطاف 
ت�سقط على الأر�ض وبالتايل زيادة حمو�سة الزيت 

و�سرعة تاأك�سده، كما �نه يلحق �ل�سرر بالأ�سجار. 
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جمع وتعبئة ونقل الثمار

�إن جمع �لثمار �ملت�ساقطة على �لأر�ش خالل ف�سل 
�ل�سيف من جر�ء �لإ�سابات �حل�سرية �أو �ملر�سية 
وعزلها  �لبيئية  �لظروف  جر�ء  من  �ملت�ساقطة  �أو 
�لزيت  �أهمية كبرية لتح�سني مو��سفات  يعترب ذو 
اأخرى  ثمار  مع  الثمار  هذه  خلط  اأن  اإذ  الناجت، 
جيدة �سوف يوؤدي ل�سوء نوعية �لزيت �لناجت. كما 
�أن �إجر�ء عملية ت�سوية �أولية للرتبة حتت �لأ�سجار 
ل�ستقبال  �خلي�ش  �أو  �لبال�ستيك  من  قطع  وو�سع 
�لثمار �ملت�ساقطة وعدم �سياع �أو جتريح ق�سم منها 
يوؤدي للح�سول على ثمار �سليمة تعطي نوعية زيت 
�أف�سل. كما �أن ذلك يرفع من مردود �لعامل وهذ� 

�لثمار  �سباك بال�ستيكية جلمع  ��ستخد�م  �نت�سر موؤخرً�  وقد  �لكلفة.  لتقليل  يوؤدي  بدوره 
حيث جتري عملية ت�سوية للرتبة، ومن ثم يجري و�سع هذه �ل�سباك حتت �لأ�سجار، �إل �أنه 
يجب �لنتباه �إلى عدم �إطالة بقاء �لثمار على هذه �ل�سباك وخا�سة يف �لأر��سي �لرطبة �أو 
يف �لظروف �ملناخية غري �ملنا�سبة لأن ذلك يوؤدي ل�سوء نوعية �لزيت �لناجت ومن �ملف�سل 
بالن�سبة للزيتون �ملقطوف �أو �لذي يتم جمعه بو��سطة �ل�سباك �أن ينقل مبا�سرة �إلى �ملع�سرة 
وح�سب �ملثل �لقائل ) من �ل�سجر �إلى �حلجر(. �إل �أن �ملز�رع كثريً� ما يعاين من بع�ش 
�ل�سعوبات يف عملية �لنقل هذه وذلك ب�سبب ُبعد �ملزرعة ووعورة �لطرقات وعدم توفر 

و�سائط النقل ، اأما تعبئة الثمار فتتم بالطرق التالية:

�أكيا�ش  �و  �لبال�ستيكية  �لأكيا�ش  بو��سطة   -1
نقل  يف  �ملتبعة  �لعملية  �لطريقة  وهي  �خلي�ش: 
�لثمار �ملعدة للع�سر �إل �أنها توؤدي لهر�ش �لثمار 
عملية  ب�سوء  �لعملية  هذه  تر�فقت  �إذ�  وخا�سة 
فوق  �لأكيا�ش  من  كبرية  كميات  وو�سع  �لنقل، 
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بع�سها ولفرتة طويلة ويف ظروف تهوية �سيئة �إذ �أن ذلك يوؤدي �إلى تخمر �لثمار و�رتفاع 
حمو�سة �لزيت �لناجت عنها.

�أف�سل  �إن  �لبال�ستيكية:  �ل�سناديق  بو��سطة   -2
�سناديق  يف  جمعها  يف  هي  �لثمار  لنقل  طريقة 
الهواء  مبرور  ت�سمح  جانبية  بفتحات  بال�ستيكية 
ومتنع �رتفاع حر�رة �لثمار. وعند ��ستخد�م هذه 
�ل�سناديق و�لتي ترت�وح �سعتها من 25-200 كغم 
فانه ميكن �حلد من �رتفاع طبقات ثمار �لزيتون 
�سغط  عن  الناجتة  املخاطر  ومنع  بع�سها  فوق 

�لثمار على بع�سها �لبع�ش. 

تخزين الزيتون قبل الع�سر 

عندما يتم نقل �لثمار �لى �ملع�سرة، تبد�أ عملية 
و�حلالة  للمو��سفات  تبعا  و�لت�سنيف  �لوزن 
بنوعية  زيت  على  للح�سول  للثمار.  �ل�سحية 
�لزيتون  ثمار  ف�سل  �ل�سروري  من  ممتازة 
�لقادمة من مناطق م�سابة بالآفات و�لأمر��ش 
�لتي توؤثر يف نوعية �لزيت، وجر�سها و��ستخال�ش 

زيتها وتخزينه يف عبوات خمتلفة. 

يف  �لثمار  لها  تتعر�ش  �لتي  �لتخزين  لفرتة  �إن 
�لناجت،  �لزيت  نوعية  على  كبري  تاأثري  �ملع�سرة 
على  و��سحًا  �أثرً�  �لتخزين  وطريقة  ملدة  �أن  �إذ 
نوعية �لزيت �لناجت. �أما �لطريقة �ملثلى لتخزين 
ل  بطبقة  �لثمار  فر�ش  فهي  �ملع�سرة  يف  �لثمار 
تخزين  وميكن  �أق�سى  كحد  �سم   30 عن  تزيد 
�سمن  �لثمار  تخزين  يتم  �أو  كغ/م2   300-250
�سناديق خ�سبية �و بال�ستيكية ويجب �أن ل تزيد 
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�سم   15-12 عن  �ل�سندوق  يف  �لزيتون  �سماكة 
وجتهز �ل�سناديق بقو�ئم ترتك م�سافة مقد�رها 
و�سع  عند  �لثمار  تهوية  ت�سمن  بحيث  �سم.   5
ميكن  �حلالة  هذه  ويف  بع�سها  فوق  �ل�سناديق 
ميكن  وعليه  بع�سها  فوق  �سناديق   6-5 و�سع 
تخزين 400-500 كغ/م2. �إل �أن هذه �لطريقة 
حتتاج ملزيد من �ليد �لعاملة. ويف �أغلب �لأحيان 

�أكيا�سها يف �ملع�سرة ريثما يتم  ترتك �لثمار يف 
�لزيت  نوعية  تكون  �حلالة  هذه  ويف  ع�سرها. 
�سيئة خ�سو�سًا �إذ� طالت فرتة �لتخزين. وب�سكل 
 48 �لتخزين عن  فرتة  �إطالة  بعدم  ين�سح  عام 
�ساعة لأن ذلك يوؤدي �لى تخمر �لثمار نتيجة فعل 
�لأنزميات �لد�خلية يف ن�سيج �لثمار و�لأنزميات 
و�لفطريات  �خلمائر  �لبكترييا  عن  �لناجتة 
�ل�سريعة  �لتفاعالت  وحتدث  فيها.  تنمو  �لتي 
ون�ساط  حرارتها  وارتفاع  الثمار  تنف�ض  ب�سبب 
و�أك�سدتها،  �لدهون  حتلل  وبالتايل  �لأنزميات 
مما ي�سبب �رتفاع حمو�سة �لزيت وفقد�ن جزء 

كبري من مركبات �لزيت �لعطرية. 

�لثمار �خل�سر�ء لفرت�ت طويلة  وميكن تخزين 
5-7م°  حر�رة  درجة  عند  �أ�سابيع   8-6 ملدة 
ورطوبة ن�سبية 95٪ يف حالة توفر غرف مربدة. 
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اجلزء الثاين

ا�ستخال�ص الزيت ومراحل الع�سر

بالطرق  ��ستخال�سه  ويتم  �لطبيعي،  �لزيتون  ثمار  ع�سري  هو  �لبكر  �لزيتون  زيت 
مواد  اليه  ت�ساف  ان  ودون  الغذائية  وبقيمته  مبوا�سفاته  �سرر  اإحلاق  دون  امليكانيكية 
يتم غ�سل  ب�سيطة، حيث  �لزيتون  زيت  ��ستخال�ش  مو�د م�سنعة.  وطريقة  �و  كيماوية 
الثمار ثم طحنها وعجنها وبعد ذلك الع�سر بال�سغط او بالطرد املركزي ثم فرز الزيت 

عن �ملاء و�أخريً� �لتعبئة، يو�سح �ل�سكل �لتايل �ملر�حل �لأ�سا�سية لع�سر ثمار �لزيتون. 
وهذه �لطريقة يف ��ستخر�ج زيت �لزيتون متيزه عن غريه من �لزيوت. حيث �أن ��ستخر�ج 
بطريقة  ذلك  ويتم  �لثمار،  من  ولي�ش  �لبذور  من  يتم  �لأخرى  �لنباتية  �لزيوت  معظم 
كيميائية با�ستخد�م �ملذيبات �لع�سوية و�حلر�رة �لعالية، مما يوؤدي �لى �إحلاق �ل�سرر 
مبوا�سفاتها وبقيمتها الغذائية وفقدانها للكثري من الفيتامينات واخلوا�ض اجليدة. لهذا 
فان زيت �لزيتون هو �لوحيد بني �لزيوت �لنباتية �لذي يوؤكل طازجا نظر� لنكهته �لطيبة 

ور�ئحته �ملميزة و�حتو�ئه على عدد كبري من �لفيتامينات و�ملو�د �مل�سادة لالأك�سدة. 
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ويو�سح �ل�سكل �لتايل �ملر�حل �ملختلفة لع�سر ثمار �لزيتون.
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مراحل ع�سر ثمار الزيتون

1. اإ�ستالم الثمار يف املع�سرة ومرحلة الفرز والغ�سل 
فرز  يتم  �ن  يجب  �لع�سر،  عملية  تبد�  �ن  قبل 
�ل�سجرة  �لزيتون )�ن كان قد جمع من  وت�سنيف 
مبا�سرة او التقط عن الر�ض او اذا كان �سليمًا او 
م�سابا باآفة ما( لدى و�سوله �لى �ملع�سرة، وذلك 
من حيث �لنوع لكي يتم معاجلة كل نوع على حده. 
�لغ�سل  ماكنة  خالل  �لزيتون  ثمار  متر  �ن  ويجب 
ومن ثم �لتن�سيف و�إز�لة �لأور�ق �لعالقة و�ل�سو�ئب 

�لخرى. 

�لعمليات  من  �لثمار  وغ�سل  �لأور�ق  �إز�لة  �أن  كما 
�ملركزي  �لطرد  نظام  لعمل  و�ل�سرورية  �لهامة 
وذلك لتجنب �ل�سرر �لناجت عن �ملو�د �لغريبة �لتي 
تعمل  �لتي  �ملركزي  �لطرد  ملاكنة  �أذى  ت�سبب  قد 
جتنب  ميكن  و�ي�سا  جدً�،  كبرية  دور�ن  ب�سرعة 
�لذي  �لور�ق  وجود  عن  �لناجت  للزيت  �ملر  �لطعم 
وجد  وقد  للزيت.  �حل�سي  �لفح�ش  على  تاأثري  له 

�ن وجود �أور�ق �لزيتون مع �لثمار �ثناء �لع�سر ي�سبب زيادة �لطعم �ملر ور�ئحة �لثمار 
يف  �ملوجودة  هيك�سينال-2  مادة  من  �لزيت  حمتوى  زيادة  �لى  ذلك  ويعود  �خل�سر�ء، 

�لأور�ق.
ولكي نح�سل على �ف�سل نوعية من �لزيت ل بد �ن تتم عملية �لع�سر باأ�سرع ما ميكن 
بحيث ل تزيد �ملدة عن 48 �ساعة كحد �ق�سى لأن تخزين �لزيتون لفرت�ت طويلة يعر�سه 

للتعفن مما يزيد من حمو�سته ويغري من نكهته ور�ئحته.

2. الطحن والعجن 
قبل  بكر كما هو معرف من  زيتون  �لع�سر هو �حل�سول على زيت  �لهدف من مرحلة 
�ملجل�ش �لدويل لزيت �لزيتون. �لإ�ستخال�ش �مليكانيكي للزيت من �لثمار يتطلب خروج 
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الزيت من ان�سجة الثمرة بحيث تتجمع نقاط الزيت �سغرية احلجم لتكون نقاط اكرب 
فجو�ت  د�خل  �لثمار  �ن�سجة  يف  �لزيت  ويوجد  �لتدفق.  م�ستمر  �سائل  وب�سكل  حجما 
مبعرث  ب�سكل  يتو�جد  �لزيت  بع�ش  ولكن  �لثمرة،  لب  خاليا  يف  موجودة  متخ�س�سة 
كمحلول غروي وبكميات قليلة يف منطقة �ل�سايتوبالزم د�خل �خلاليا. و�لزيت �ملوجود 
منطقة  يف  �ملوجود  �لزيت  �ما  �مليكانيكية،  بالطريقة  �إ�ستخال�سه  ميكن  �لفجو�ت  يف 
�و مع مياه  فاإنه يفقد مع �جلفت  �إ�ستخال�سه وب�سكل عام  �ل�سعب  �ل�سايتوبالزم فمن 
الزيتون )الزيبار(، بالإ�سافة الى ذلك فاإنه يف بع�ض الحيان عندما يتم خلط عجينة 
�لزيتون يتكون م�ستحلب مينع لحقا ف�سل �لزيت عن �ملاء ب�سبب وجود غ�ساء بروتيني 
على  �ملحافظة  على  يعمل  �لذي  هو  �جليد  �لع�سر  ونظام  �لزيت.  خروج  مينع  دهني 

�لنوعية �جليدة و�إ�ستخال�ش �كرب كمية ممكنة من �لزيت. 

�ل�سطو�نات  باإ�ستخد�م  �لثمار  �و جر�ش  ويتم طحن 
�ملعدنية  �ملطارق  ذ�ت  �لطاحونة  �و  �لدو�رة 
)�لرحى(.  �حلجرية  �لطاحونة  �و  )�ل�سو�كي�ش( 
وعند مقارنة �ملطاحن �حلجرية باملطاحن �ملعدنية، 
وجد �ن �لطريقة �لأخرية تنتج زيت زيتون بكر يحتوي 
على كميات �كرب من �ملو�د �لفينولية وزيادة يف �لطعم 
حجمها  بان  متتاز  �ملعدنية  �ملطاحن  �ن  كما  �ملر. 
لي�ش كبري� ولي�ست مكلفة ويكون �لعمل فيها م�ستمر� 
�سلبياتها  �ما  عالية.  �لإنتاجية  وطاقتها  ومت�سال 
ب�سبب �سرعة عملها  تنتج م�ستحلب  فتكمن يف كونها 
ل  �لعجينة  حر�رة  درجة  �ن  من  �لرغم  على  وقوتها 
وميكن  �جلو.  حر�رة  عن  درجات   10-6 عن  تزيد 
�ن  كما  و�حلاد.  �ملر  بالطعم  يت�سف  زيت  تنتج  �ن 
�ملعدنية  �أجز�ئها  تت�سرر  �ن  �ملعدنية ميكن  �ملطاحن 

عندما تد�ر ب�سرعة كبرية. لهذه �لأ�سباب فاإن بع�ش �ملعا�سر تقوم با�ستبد�ل �ملطاحن 
للزيت ويف هذه  �ل�سمعة و�خل�سائ�ش �حل�سية  باأخرى حجرية بهدف حت�سني  �ملعدنية 

�حلالة تكون كمية �لزيت �لناجتة �قل من �لزيت �لناجت عن �ملطاحن �ملعدنية.
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وهناك مطاحن حجرية حديثة تتكون من �لأجز�ء �لرئي�سية �لتالية:
- وحدات من اجلرانيت باأحجام اآو اأقطار خمتلفة وطاقة خمتلفة.

- حو�ش معدين م�سنوع من مادة خاملة ل تتفاعل مع �لزيت مثل �ل�ستانل�ش �ستيل 
    مع وجود خمرج لت�سريف العجينة.

- �إثنان �لى ثالث مطاحن من �جلر�نيت )�لرحى( وتكون ��سطو�نية �ل�سكل بطول 
    120-140�سم ون�سف قطر 30-40�سم ووزن من 1-3 طن. 

- �أدو�ت تنظيف لرحى �لطاحونة و�حلو�ش.
- اأدوات خللط ودفع العجينة حتت رحى الطاحونة.

- �سفرة لدفع �لعجينة و�أجز�ء متحركة كهربائيا.

وت�سمح هــذه املطـــاحــــن بالتحكــــم مبــــدة الطحـــن
�لزيتون. وينتج عن  )20-30 دقيقة( لكل دورة من 
حر�رة  درجة  يف  قليله  زيادة  للطاحونة  دورة  كل 
العجينة مبعدل 3-5 درجات مئوية ويتم جتنب تكون 
�مل�ستحلب وبالتايل زيادة كفاءة �لإ�ستخال�ش. ومن 
عيوب �لطاحونة �حلجرية �نخفا�ش �سعتها وطاقتها 
وغري  بطيئة  ككل  و�لعملية  ثمنها  و�إرتفاع  �لإنتاجية 

مت�سلة.  
عليها  �حل�سول  مت  �لتي  �لزيتون  لعجينة  بد  ول 
جيد�  خلطها  ويجب  تتجان�ش،  �ن  من  �لطحن  بعد 
للح�سول على اكرب كمية من الزيت. وعملية اخللط 

تزيد من  �لتي  للعجينة  �لعجن هي عملية حتريك بطيئة  �و 
ال�سغرية  الزيت  نقاط  جتميع  على  وت�ساعد  الناجت  الزيت 
الزيت  واأي�سا حتطيم امل�ستحلب املكون من  يف نقاط كبرية 
واملاء. وتزيد عملية اخللط اي�سا من ن�سبة الإ�ستخال�ض عن 
طريق حتطيم �خلاليا �و �لفجو�ت �لتي حتتوي على �لزيت 
والتي مل تتحطم اأثناء عملية الطحن. تتم عملية اخللط يف 
خالط مكون من اذرع ن�سف كروية او ا�سطوانية م�سنوعة 
تتم  ان  يجب  العملية  هذه  ان  ومبا  �ستيل.  ال�ستانل�ض  من 
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بدرجة حرارة معتدلة فاإن العجانة حتاط بجدران 
�أنابيب  د�خل  �ساخن  ماء  فيها  يجري  م�ساعفة 

خا�سة مما يجعل �لزيت �كرث ميوعة.
 60-30 بني  ما  هي  اخللط  لعملية  الالزمة  املدة 
دقيقة ويجب �ن ل تزيد درجة حر�رة �لعجينة عن 
�ن  يجب  �لأحو�ل  ويف جميع  مئوية.  درجة   30-28
عن  للعجينة  �مل�ساف  �ملاء  حر�رة  درجة  تزيد  ل 
35 درجة مئوية.  وزيادة �لوقت �ملخ�س�ش للعجن 
�لفينولية  �ملو�د  من  �لزيت  حمتوى  نق�ش  ي�سبب 
يف  �ل�سبب  ويعود  للتاأك�سد(  �ملانعة  )�ملو�د  �لكلية 
مالم�سة  عند  �ملو�د  هذه  تاأك�سد  �سرعة  �لى  ذلك 
التاأك�سد.  انزميات  ن�ساط  وب�سبب  للهواء  العجينة 
ول بد من �لتحكم بدرجة �حلر�رة و�إبقائها �سمن 

�ملجال �مل�سموح به وذلك ل�سمان عدم فقد�ن �ملو�د �لطيارة �لتي تعطي �لزيت ر�ئحته 
�ملميزة وللتقليل من عمليات �لأك�سدة �لناجتة عن �إرتفاع �حلر�رة.

3. ف�سل ال�سوائل عن املادة ال�سلبة
Pressure Process  3-1 طريقة املكاب�ص

�لزيتون،  ثمار  لع�سر  �لتقليدية  �لطريقة  وهي 
العجينة وبظروف  ال�سغط على  بوا�سطة  يتم  حيث 
)الزيت  ال�سائل  اجلزء  بف�سل  ي�سمح  مبا  منا�سبة 
من  )�جلفت(  �ل�سلب  �جلزء  عن  �لزيتون(  وماء 
على  ال�سغط  يتم  كان  قريب  وقت  وحتى  العجينة. 
�لعجينة باإ�ستخد�م ر�فعة �و برغي �سد، ثم �أدخلت 
�ملكاب�ش �لهيدروليكية. وبهذه �لطريقة تفر�ش طبقة 
فوق  تو�سع  �لتي  على �خلو�ش )�حل�سر(  �لعجينة 
بع�سها �لبع�ش لت�سكل حمال ��سطو�نيا مثبتا باإحكام 
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بوا�سطة حامل مركزي ويوؤدي ال�سغط املطبق على 
و�لزيت(  )�ملاء  �ل�سائل  جريان  �لى  �خلو�ش  هذه 

بينما يبقى �جلزء �ل�سلب على �خلو�ش.

من  �ملكاب�ش  طريقة  عن  �لناجت  �ملزيج  ف�سل  ويتم 
بينها  فيما  مو�سولة  خز�نات  يف  �لرتقيد  خالل 
بو��سطة مم�سات مما يزيد من �سرعة �لف�سل بني 

�لزيت وماء �لزيتون. �ما �ملعا�سر �لهيدروليكية �حلديثة فتحدث �سغطا مقد�ره 350-
نحو خز�ن خا�ش  تدريجيا  و�لزيت  �ملاء  ين�ساب  وبذلك  �لعجينة،  كغم/�سم2 على   450
ومنه �لى جهاز �لف�سل )�لديكانرت(. ويجب غ�سل �خلو�ش من حني لأخر ملنع �لتخمر�ت 
هذ�  �ن  بالذكر  �جلدير  ومن  �لزيت.  �لى  �ملرغوبة  غري  �ل�سفات  و�سول  ت�سبب  �لتي 
�لنوع من �ملعا�سر مل يعد منت�سر� يف �لأردن نظر� لتدين طاقته �لإنتاجية ومت ��ستبد�له 
حجم  منها:  �إيجابيات  عدة  �ملكاب�ش  ولطريقة  �حلديثة.  بالطرق  تعمل  �لتي  باملعا�سر 
�ل�ستثمار �ملحدود، قلة �إ�ستهالك �لطاقة �لكهربائية، �جلفت �لناجت يكون قليل �لرطوبة 
وقلة كمية مياه �لزيبار �لناجتة و�حتو�ئها على ن�سبة قليلة من �لزيت. �ما �سلبيات هذه 
اخلو�ض  تنظيف  و�سعوبة  العمالة  الى  واحلاجة  الآلت  عمل  بطء  يف  فتتمثل  الطريقة 
وتلوثها ب�سكل كبري و�نخفا�ش طاقتها �لإنتاجية. وميكن �حل�سول على نتائج جيدة �إذ� 
كانت �ملع�سرة و�لآلت نظيفة و�لثمار بحالة جيدة و�لعمل م�ستمر وغري متقطع. وترت�وح 
�لزيت 2-3٪ وحمتوى  �لزيت ما بني  85-90٪ وحمتوى �جلفت من  �إ�ستخال�ش  ن�سبة 

مياه  ع�سر �لزيتون )�لزيبار( من �لزيت بحدود ٪0.3-0.2.

Centrifugation Process 3-2 طريقة الطرد املركزي

وهي �لطريقة �حلديثة لإ�ستخال�ش زيت �لزيتون، وقد �نت�سر ��ستعمالها يف معظم �لدول 
ول  �أوتوماتيكية  فيها  �لعمل  مر�حل  معظم  باأن  �لطريقة  هذه  ومتتاز  للزيتون.  �ملنتجة 

حتتاج �لى عمالة عالية كما يف �ملعا�سر �لتقليدية. 
لف�سل  �ملركزي  �لطرد  قوة  �إ�ستخد�م  يتم  وهنا 
�لزيت و�ملاء عن �ملو�د �ل�سلبة نتيجة لفرق �لكثافة 
�لعجينة  تكون  �ن  بعد  وذلك  �لنو�جت  بني  �لنوعية 
�لى  ت�ساق  ثم   �لد�فئ  �ملاء  من  بكمية  خلطت  قد 
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يدور  �لذي  �ملركزي(  �لطرد  )جهاز  �لفقي  �لديكانرت 
يتم خروج  �لدقيقة. وهنا  ب�سرعة 3000-3500 دورة يف 
�لزيت  �ما  طرف،  من  �لزيتون  وماء  �لرطب  �جلفت 
�ملمزوج باملاء في�ساق �لى �لفر�ز�ت ليتم ف�سله عن �ملاء.

عند �إ�ستخد�م طريقة �لطرد �ملركزي يف �إ�ستخال�ش �لزيت 
فاإنه ميكن �إ�ستخد�م �كرث من طريقة لطحن �لثمار منها 

�ملطارق �ملعدنية، �لأقر��ش �مل�سننة و�ملطاحن �حلجرية. وهذه �لآلت م�سنوعة من معادن 
قوية ولها �سرعة دور�ن وطحن كبرية. ويوؤثر نوع �ملطحنة �مل�ستخدم على كفاءة �إ�ستخال�ش 

�لزيت و�خلو��ش �حل�سية للزيت �لناجت. 

وهناك �كرث من نظام لعمل �ملعا�سر بطريقة �لطرد �ملركزي نذكر منها:

 Three-Phase Decanter اأ. املعا�شر التي تعمل بنظام الثالث مراحل

والزيت.  الزيتون  ع�سر  ومياه  اجلفت  هي  خمرجات  ثالثة  الطريقة  هذه  عن  وينتج 
حيث يتم ف�سل �جلزء �ل�سائل )�ملاء و�لزيت( عن �ملادة �ل�سلبة )�جلفت( بناء� على 
�لأفقي   �ملركزي  �لطرد  بطريقة  �لف�سل  ويتم  �ملكونات.  لهذه  �لن�سبي  �لوزن  �ختالف 
)Decanter(، حيث تكون �سرعة �لدور�ن بحدود )3500-3600 دورة / دقيقة(. بعد 
ذلك يوجه �جلزء �ل�سائل مبا�سرة �لى جهاز �لف�سل باإ�ستخد�م فر�ز�ت )طرد مركزي 
عامودي( تدور ب�سرعة 6000-7000 دورة يف �لدقيقة، حيث يتم ف�سل �لزيت عن �ملاء 

ب�سكل نهائي. 
اجلزء  ف�سل  ولت�سهيل  �سيولتها  لزيادة  العجينة  خليط  الى  ال�ساخن  املاء  اإ�سافة  ويتم 
تاأثري  �لزيتون  �لى عجينة  �مل�سافة  �ملياه  ولكمية  �ملركزي.  بالطرد  �ل�سلب  �ل�سائل عن 
على كفاءة �إ�ستخال�ش �لزيت وعلى حمتوى �لزيت من �ملو�د �لفينولية. وب�سكل عام فاإن 
كمية �لزيت �مل�ستخل�سة تتناق�ش عندما تكون كمية �ملياه �مل�سافة للعجينة �أما قليلة جد� 
�و عالية جد�، و�ف�سل �لنتائج يح�سل عليها عندما تكون ن�سبة �لعجينة �لى �ملاء ما بني 

1 : 0.6 �أو  1 : 1 .

تتاأثر كمية �ملو�د �لفينولية �ملوجودة يف �لزيت بكمية �ملاء �مل�سافة �لى �لعجينة، وذلك 
لأن �ملو�د �لفينولية تكون �كرث ذ�ئبية يف �ملاء منها يف �لزيت. وزيادة كمية �ملياه �مل�سافة 
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تقلل من حمتوى �لفينولت وبالتايل تخف�ش من قدرة �لزيت على �لثبات �سد �لتاأك�سد 
�أثناء �لتخزين.

�إنتاج كمية كبرية من مياه ع�سر �لزيتون  �أهم �سلبيات طريقة �لطرد �ملركزي هو  من 
و�لتي ترت�وح بني 70-110 لرت لكل 100 كغم من ثمار �لزيتون. وبهدف �لتقليل من �ملياه 

�لفاقدة فانه ميكن �ن يعاد تدوير �ملياه.

وتعترب طريقة �لطرد �ملركزي �لأكرث �نت�سار� يف �لدول �ملنتجة للزيت، �إذ ت�ستخدم حاليا 
يف  �قل  وبن�سب  �لإيطالية  �ملعا�سر  يف   ٪60-50 �لإ�سبانية،  �ملعا�سر  من   ٪95-90 يف 

�ليونان، تون�ش وتركيا. وهناك عدة �أ�سباب لنجاح هذه �لطريقة وهي: 
1. ل حتتاج �ملاكنات �لى حيز كبري. 

2. جميع �لعمليات �أتوماتيكية وم�ستمرة وتكلفة ت�سغيلها منخف�سة.
3. يحتوي �جلفت على كمية قليلة من �لزيت )٪5-3(.

كما توجد عدة �سلبيات لهذه �لطريقة وهي: 
1. حتتاج �لآلت �لى ��ستثمار كبري لأنها ت�سنع من مادة �ل�ستانل�ش �ستيل.

2. �إ�ستهالك عايل للطاقة.
3. حتتاج �لى �إ�سافة كميات كبرية من �ملياه للعجينة وبالتايل زيادة كمية مياه �لزيبار 

     �لناجتة عن عملية �لع�سر. 
4. �إحتو�ء ماء �لع�سر على ن�سبة زيت ما بني ٪1.5-0.5.  

 
 Two-Phase Decanter ب. املعا�شر التي تعمل بنظام املرحلتني

يتيح هذ� �لنظام ف�سل �لزيت مبا�سرة عن �ملادة �ل�سلبة وخروج �جلفت مع �ملاء كجزء 
لذلك  �لتلوث،  �لبيئة من  �ملحافظة على  ي�ساهم يف  زيبار، مما  بدون وجود مياه  و�حد 
فان هذ� �لنظام �سديق للبيئة. كما �نه يعمل على حل �مل�ساكل �و �سلبيات نظام �لثالث 
مر�حل، و�لتي من �أهمها �إ�سافة كمية كبرية من �ملياه �لى عجينة �لزيتون )حو�يل 50-
يف  للتاأك�سد  �ملانعة  للمو�د  �ملنخف�ش  و�ملحتوى  �لزيتون(  ثمار  كغم   100  / ماء  لرت   70
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�لزيت ب�سبب �إ�سافة �ملياه بالإ�سافة �لى �لكميات �لكبرية من مياه �لزيبار �لناجتة عن 
�إل �نه يعاب على هذ� �لنظام �رتفاع ن�سبة �لرطوية يف �جلفت وبالتايل  ع�سر �لثمار. 

�سعوبة جتفيفه.   

3-3 طريقة ال�شينوليا )Sinolea( او الرت�شيح الإختياري

ن�سف  حو�جز  من  �ل�سينوليا  جهاز  يتكون 
��سطو�نية من �لفولذ )�ستانل�ش �ستيل( و�لعديد 
�لبطيئة،  �حلركة  ذ�ت  �ل�سغرية  �ل�سفر�ت  من 
لذلك فاإنها عندما تدخل عجينة �لزيتون فاإنها 
تغمر بالزيت ثم يبد�أ �لزيت بالتقطر )قطر�ت( 

عن �ل�سفر�ت عندما ت�سحب �ل�سفر�ت.  

�إ�ستخال�ش �لزيت من �لثمار بطريقة �ل�سينوليا 
مبني على �أ�سا�ش �لختالف يف �لتوتر �ل�سطحي 
وب�سبب  �لثمار،  يف  �ملوجود  و�ملاء  �لزيت  بني 
عندما  �لفولذية  �ل�سفر�ت  فاإن  �لختالف  هذ� 
�لزيت  بها  يلت�سق  �لزيتون  عجينة  تخرتق 
ينف�سل  �لزيت  فاإن  �ل�سفر�ت  ت�سحب  وعندما 
وحدة  وت�ستطيع  نقي.  ب�سكل  ويتدفق  عنها 
من   ٪75-40 ن�سبته  ما  �إ�ستخال�ش  �ل�سينوليا 
على  ذلك  ويعتمد  �لثمار،  يف  �ملوجود  �لزيت 
�لعجن.  ومدة  �لعجينة  وطبيعة  �لزيتون  �سنف 

وميكن �حل�سول على ن�سبة �إ�ستخال�ش عالية عندما تكون ن�سبة �لرطوبة منخف�سة يف 
�لعجينة. �ما �لزيت �ملتبقي يف �لعجينة فيتم �إ�ستخال�سة بطريقة �لطرد �ملركزي. ويف 
�لوقت �حلايل يتم �إدخال طريقة �لطرد �ملركزي مع �ل�سينوليا لزيادة ن�سبة �ل�ستخال�ش.

وتتميز طريقة �ل�سينوليا باأنها طبيعية لأنها تعمل عند درجات �حلر�رة �لعادية وبدون 
عالية ومبوا�سفات ممتازة.  بجودة  الناجت  الزيت  وبالتايل ميتاز  للعجينة،  املاء  اإ�سافة 
�أوتوماتيكية ول حتتاج �لى عمالة كبرية وت�ستهلك كمية حمدودة  كما �ن هذه �لطريقة 

من �لطاقة.
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* تاأثري طرق ع�شر الزيتون على نوعية زيت الزيتون املنتج يف الأردن.

القدمية،  املكاب�ض  معا�سر  منها  الزيتون،  معا�سر  من  خمتلفة  اأنواع  الأردن  يف  يوجد 
معا�سر تعمل بنظام �ملرحلتني ومعا�سر تعمل بنظام �لثالث مر�حل. ومعظم �ملعا�سر يف 

�لأردن هي من �لنوع �حلديث �لأتوماتيكي.

معا�سر  وهي  �لأردن  يف  �ملوجودة  �ملعا�سر  من  �لثالثة  �لأنو�ع  على  در��سة  �إجر�ء  مت 
�ملكاب�ش �لقدمية، معا�سر تعمل بنظام �ملرحلتني ومعا�سر تعمل بنظام �لثالث مر�حل، 
وذلك بهدف تقييم نوعية زيت �لزيتون �لناجت عن هذه �ملعا�سر. �أظهرت نتائج �لدر��سة 
وجود �إختالفات يف نوعية زيت �لزيتون �ملنتج بني �أنو�ع �ملعا�سر �ملختلفة من حيث ن�سبة 
�لبنف�سجية،  فوق  لالأ�سعة  �لنوعي  �لمت�سا�ش  �لبريوك�سايد،  رقم  �حلرة،  �حلمو�سة 
�لناجت  �لزيتون  ّنف زيت  �لكلي. �سُ �لنوعية  �لتقييم �حل�سي ومعامل  �لفينولت،  حمتوى 
بكر ممتاز  زيتون  كزيت  �ملر�حل  ثالثية  و�ملعا�سر  �ملر�حل  ثنائية  �لزيتون  معا�سر  عن 
ّنف زيت �لزيتون �لناجت عن معا�سر �ملكاب�ش �لتقليدية كزيت  وبكر وبكر عادي، بينما �سُ
بكر وقادي )ملبانتي(. وكان حمتوى زيت �لزيتون �لناجت عن �ملعا�سر ثنائية �ملر�حل من 
�أكرث  �لكلية مرتفعًا مقارنًة بباقي �ملعا�سر، مما مينحه جودة عالية ويجعله  �لفينولت 
مقاومة للتاأ�سد خالل �لتخزين. وهذ� �لنوع من �ملعا�سر ميتاز بتوفري كلفة �لتخل�ش من 
مياه �لع�سر، لأنها تنتج كميات قليلة من هذه �ملياه. لهذه �لأ�سباب يو�سى بتحول �ملعا�سر 

�لتي تعمل بنظام �لثالث مر�حل �لى نظام �ملرحلتني �ل�سديق للبيئة.
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* جدول يبني طرق ع�شر ثمار الزيتون وخ�شائ�ض كل طريقة.
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4. تخزين الزيت 

�حلر�رة  مثل  �لتخزين،  �ثناء  �لزيتون  زيت  ف�ساد  �و  تلف  ت�سبب  عو�مل  عدة  هناك 
و�ل�سوء، و�ملعادن و�لرطوبة. لذلك يجب تخزين زيت �لزيتون �لبكر بطريقة �سحيحة 
�لتي مت �حل�سول  على �خل�سائ�ش  مو��سفاته، وحتافظ  على  يطر�أ  قد  تغري  �أي  متنع 
عليها. فمن �ل�سروري تخزين �لزيت يف مكان بارد ن�سبيا ومعتم وذلك للحد من عمليات 

تلفه �و ف�ساده �ثناء �لتخزين ملدة طويلة. 

�لزيتون عدة خز�نات  ويف�سل �ن يتوفر يف معا�سر 
ب�سعة منا�سبة ل�ستيعاب خمتلف اأ�سناف او درجات 
�لزيت �ملتوقع �حل�سول عليها. ويجب �ن تكون مو�د 
�خلز�ن م�سنوعة من مو�د خاملة فيزيائيا وكيمائيا، 
نكهته وطعمه.  توؤثر يف  ول  �لزيت  تتفاعل مع  �أي ل 
ويف�سل ��ستعمال خز�نات معدنية غري قابلة لل�سد�أ 
مثل خز�نات �ل�ستانل�ش �ستيل على �ن تكون معزولة 
حر�ريا لتفادي تغري�ت �حلر�رة. ويف جميع �لأحو�ل 

يجب ان تكون اخلزانات ب�سكل خمروط مقلوب ي�سمح برت�سب وخروج املواد املرت�سبة. 

ويجب تخزين �لزيت عند درجة حر�رة ما بني 15-18 درجة مئوية. وميكن حتقيق ذلك 
تكون  بحيث  �لزيت  خز�نات  حر�رة  بدرجة  وبالتحكم  �لبناء  يف  حر�ري  عزل  باإجر�ء 
مزودة مبقيا�ض للحرارة. ونظرًا ملا يت�سف به زيت الزيتون من �سهولة التقاطه للروائح 
�ية  �ماكن تخزينه خالية من  تكون  �ن  بد  نكهته و�سفاته �حل�سية، فال  يوؤثر على  مما 
م�سادر للرو�ئح �سو�ء كانت م�ستحبة �و �سيئة و�أي خلل للزيت من هذه �لناحية ميكن 
التي  الالزمة  الحتياطات  اتخاذ جميع  يجب  لذا  فقط.  بالتكرير  او  باملزج  ت�سحيحه 

متنع حدوث �أنو�ع �لتلف �لتالية: 

�أ-    �لتلف �لناجت عن �لتما�ش مع معادن غري منا�سبة: �ن �لتالم�ش ما بني �لزيت و�سطح 
�إلى  يوؤدي  �لنحا�ش  �و  �حلديد  من  �مل�سنوعة  وخا�سة  �ملعدنية  �لتخزين  خز�نات 
تاأك�سد وتلف �لزيت. ولتجاوز هذه �مل�سكلة ميكن تخزين �لزيت يف عبو�ت م�سنوعة 

من مو�د خاملة ل تتفاعل مع �لزيت مثل �لزجاج �و �ملعادن �ملطلية من �لد�خل.
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عند  ال�شوائب الرطبة )العكارة(:  التما�ض الطويل المد مع  الناجت عن  التلف  ب-  
تخزين زيت �لزيتون �لبكر، ترت�سب طبقة من ماء �لزيتون و�ل�سو�ئب �لخرى يف 
قعر �خلز�ن. وحتتوي هذه �لرو��سب على مو�د كربوهيدر�تية وبروتينات ��سافة �لى 
بقايا نباتية و�نزميات. و�ذ� بقي �لزيت مالم�سا لهذه �ملو�د لفرتة طويلة فان ذلك 
�أثناء عملية �لع�سر  �أن طول مدة بقاء �لزيت مع ماء �لزيتون  ي�سبب ف�ساده. كما 
ي�سبب وجود  ر�ئحة غري مرغوبة توؤثر �سلبيا على نكهته. وللحد من هذه �مل�ساكل 
يجب �إز�لة هذه �لرت�سبات ب�سرعة �ما بالرتقيد ومن ثم �سحبها من ��سفل �خلز�ن 

�و بطريقة �لت�سفية )�لفلرتة( بو��سطة ن�سيج قطني �و بو��سطة جهاز �لت�سفية. 

ج-  التلف الناجت عن التاأك�شد:  تبد�أ عملية �لتاأك�سد يف �لزيت من �للحظة �لتي تقطف 
فيها �لثمار وت�ستمر �آلية �لتاأك�سد حتى بعد ��ستخال�ش �لزيت ميكانيكيا على �سكل 
جذور حرة مدعومة بالأك�سجني �لذ�ئب يف �لزيت، وتعتمد �سرعة عمليات �لتاأك�سد 
على �لطريقة �لتي خزن بها �لزيت، علما باأن �لتاأك�سد متى بد�أ ل ميكن �إيقافه. �إل �نه 
ميكن تاأخري �لتلف �لناجت عن �لتاأك�سد بتطبيق �لطرق �ملنا�سبة يف �لتخزين. وهذ� 
�لتلف �لذي ي�سيب �لزيت يعرف بالتزنخ، مما يجعل �لزيت غري �سالح �ل�ستهالك 
�لب�سري. وهناك عدة عو�مل ت�سبب تاأك�سد �لزيت �أهمها: �لتعر�ش لل�سوء و�لهو�ء، 

ارتفاع حرارة اجلو املحيط وتالم�ض الزيت مع املعادن. 

ولتجنب تاأك�سد �لزيت بفعل �أوك�سجني �لهو�ء يف�سل حقن غاز �لنيرتوجني يف خز�نات 
الزيت واإحالله حمل الهواء وكذلك حقنه يف خطوط التعبئة. وتعترب اخلزانات املعدنية 
غري �لقابلة لل�سد�أ منا�سبة حلماية �لزيت من �ل�سوء و�لهو�ء و�لتزنخ �ملعدين. ويف�سل 
وكذلك  �لبال�ستيكية  �لعبو�ت  من  بدل  �لد�خل  من  �ملطلية  �ملعدنية  �لعبو�ت  �إ�ستخد�م 
�لعبو�ت �لزجاجية �ملعتمة، حيث �ن �لعبو�ت �ل�سغرية �ل�سفافة �لتي يعبئ فيها �لزيت 
�سو�ء كانت م�سنوعة من �لزجاج �و �لبال�ستيك ل توفر له �حلماية �لكافية من �ل�سوء 

وبع�ش �لعو�مل �لأخرى �لتي توؤثر على جودته.
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5. ت�سفية وفلرتة الزيت 
تتاألف �ل�سو�ئب �ملوجودة يف �لزيت من مو�د غروية ومن 
�لرطوبة  �أن  �إلى  �لإ�سارة  وجتدر  و�للب،  �لبذور  بقايا 
من  عادة  ممت�سة  تكون  �جليدة  �لزيوت  يف  �ملوجودة 
قبل �ملو�د �لغروية وهي عادة ل توؤثر على نوعية �لزيت، 
�إل �أن خطورتها ت�ستد عندما تكون هذه �ل�سو�ئب قابلة 

للتخمر �إ�سافة لوجود �أنزمي �لاليبيز �لذي ي�ساهم بتفكيك جزيئات �لزيت، ولهذ� فاإن 
�إز�لة �لرو��سب تعترب �سرورية للغاية. 

بو��سطة  �لرو��سب  هذه  من  �لتخل�ش  يتم  وعادة 
اإلى �سدة  الت�سفية ولكن مبا اأن عملية الت�سفية توؤدي 
�لطريقة  هذه  �إلى  �للجوء  ينبغي  لذلك  �لزيت  تهوية 
قبل طرح �لزيت يف �ل�سوق للتخل�ش من �لآثار �ل�سلبية 
طرق  تعدد  ومع  �لتخزين  �أثناء  �لهو�ء  لأوك�سجني 
طبقة  عرب  �لت�سفية  طريقة  لتز�ل  �ملختلفة  �لت�سفية 

من القطن حتتل مركز ال�سدارة ويتاألف و�سط الت�سفية فيها من ا�سطوانات ذات قعر 
�أجهزة  �ملعا�سر  يف  حاليًا  ويتوفر  للماء.  �ملا�ش  �لقطن  من  طبقة  فوقها  يوزع  غربايل 

خا�سة لفلرتة �لزيت قبل �لتعبئة.

6. التعبئة والتغليف 

�ل�سناعات  من  �لزيتون  زيت  تعبئة  �سناعة  تعترب 
�لهامة و�ل�سرورية يف معظم �لبالد �ملنتجة لهذه �ملادة 
للزيت،  �مل�سدرة  �لدول  يف  خا�ش  وب�سكل  �لغذ�ئية 
تطورً�  �لأخرية  �لآونة  يف  �ل�سناعة  هذه  تطورت  وقد 
و�لنماذج  �لطرق  من  �لعديد  هناك  و�أ�سبح  ملحوظًا 

�مل�ستعملة لهذه �لغاية.
و�لنقل  �لتخزين  عمليات  �لتعبئة  عملية  �سهلت  وقد 

و�لت�سويق ب�سكل ي�سمن حفظ �لزيت من �لعو�مل �خلارجية �لتي توؤثر على نوعيته.
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ويف �لأردن تعتمد عملية تعبئة �لزيت ونقله وت�سويقه 
كما  ليرت،   16 �سعة  �ل�سحي  �لتنك  عبو�ت  على 
يف  و�لزجاج  �أحيانًا  �لبال�ستيك  عبو�ت  ت�ستخدم 
�ملنازل. وت�ستخدم خز�نات �ل�ستانل�ش �ستيل لتخزين 
�لزيت يف �ملعا�سر وعند بع�ش �لتجار. ونظرً� للتاأثري 
�لكبري لنوعية و�سكل �لعبو�ت على �لزيت �أثناء تخزينه 

�سوف نورد ال�سروط الواجب توفرها يف العبوات:
1- �أن تكون غري نفاذة للزيت )عازلة(

2- �أن تكون �لعبو�ت غري �سامة ول حتوي على 
      مركبات غريبة ت�سبب تلوث �لزيت مثل معادن 

      �حلديد و�لنحا�ش.
3- �سهلة �لت�سويق و�ل�ستعمال )�لفتح و�لإغالق(.
4- �أن تكون �لعبو�ت غري قابلة للتاأثر باأوك�سجني 

      �لهو�ء و�ل�سوء و�حلر�رة.
5- �قت�سادية ومرغوبة من قبل �مل�ستهلك.

)فالتر(  مر�سحات  بو��سطة  �لزيت  وي�سفي 
ليكت�سب ملعانا وتز�ل منه �ية معلقات �و �سو�ئب ثم 
يعباأ اما يف زجاجات خمتلفة ال�سعة او بعبوات من 
التنك ال�سحي )املطلي مبادة �سحية من الداخل( 
�سحنها  ليتم  خمتلفة  ب�سعات  بال�ستيكية  عبوات  او 

�لى حمالت �لبيع باملفرق. 
ب�سكل  و�لناقالت  و�حلاويات  �لرب�ميل  وت�ستخدم 
عام عند نقل �لزيت بكميات كبرية و�لتي يجب �ن 

متالأ لغاية 90٪ من حجمها حتى ل تبقى �ية جيوب هو�ئيه كبرية. 
بيان  بطاقة  �لعبوة  على  وتل�سق  بحو�يل ٪80.  فتعباأ  �ل�سفائح  �إ�ستخد�م  �ما يف حالة 
تو�سح �سنف �لزيت، مو��سفاته، ن�سبة �حلمو�سة، �ملحتوى �ل�سايف بالوزن �و �حلجم، 
��سم �ملنتج �و �ملعبئ وبلد �ملن�ساأ وقد يذكر م�سدر �لزيت �جلغر�يف ويذكر �ي�سا تاريخ 
�لتعبئة بال�سهر و�ل�سنة. وعندما ي�سحن �لزيت يف بر�ميل ل بد من ذكر ت�سنيف �لزيت 

و�لوزن �ل�سايف وبلد �ملن�ساأ و��سم �مل�سدر �و �ملوزع.   
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معايري اجلودة والنقاوة

يتم �لتمييز بني �لأ�سناف �ملختلفة من زيت �لزيتون وزيت جفت �لزيتون بالإعتماد على 
معايري �جلودة و�لنقاوة �ملحددة باملو��سفات �لدولية �ل�سادرة عن �ملجل�ش �لدويل لزيت 
�لزيتون، �لذي قام بو�سع مو��سفات دولية لتجارة زيت �لزيتون، كما ويقوم وب�سكل دوري 

بتعديل هذه �ملو��سفات �لتي تعد �إلز�مية للدول �لأع�ساء على �سعيد �لتجارة �لدولية. 

معايري اجلودة: 
�حل�سية  �لفحو�سات  من  بعدد  �لزيتون  زيت  من  �ملختلفة  �لنوعيات  جودة  حتديد  يتم 

و�لكيميائية حتدد من قبل �ملجل�ش �لدويل لزيت �لزيتون.
1. التقييم احل�سي لزيت الزيتون البكر )فح�ص التذوق(: 

يعتمد �لتقييم �حل�سي على �سدة �خل�سائ�ش �حل�سية لزيت �لزيتون �لبكر �لتي حتددها 
جلنة مكونة من ثمانية �لى �ثني ع�سر ذو�قا مدربا ومنتخبا لهذ� �لغر�ش بقيادة م�سرف 
�لذي يخ�سع لهذ� �لختبار. ويعرف �ملذ�ق على  �لرئي�سي  �لعن�سر  �ملذ�ق  عام. ويعترب 
�نه جمموعة �لإح�سا�سات �ل�سمية و�ملذ�قية و�للم�سية �لتي متكن �لذو�ق من �لتعرف على 
مادة غذ�ئية ما وحتديد معيار متعدد �مل�ستويات يرت�وح ما بني حمبب وغري حمبب وذلك 

للحكم على تلك �ملادة.

�حل�سية  �لإختبار�ت  يف  �ملتبعة  �لطريقة  وحتدد 
�ملجل�ش  عن  و�ل�سادرة  �لبكر  �لزيتون  لزيت 
مثل  للتذوق  الفيزيائية  ال�سروط  للزيتون  الدويل 
�لزجاجية  و�لو�ين  �لختبار  قاعة  مو��سفات 
ودرجة حر�رة �لزيت �خلا�سع لالإختبار و�لقو�عد 
و�مل�سرف  �للجنة  قبل  من  �إتباعها  يجب  �لتي 

و�لنموذج �خلا�ش بالتقييم �حل�سي. 

باإدخال  �لنهائية  �لدرجة  على  �حل�سول  ويتم 
و�لتي  �للجنة  �ع�ساء  �ليها  تو�سل  �لتي  �لنتائج 
برنامج  �لى  �دخالها  يتم  �رقام  �سكل  تقدم على 
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قيمة  ح�ساب  ليتم  باحلا�سوب  خا�ش  �إح�سائي 
الو�سيط  وقيمة  اليجابية  لل�سفات  الو�سيط 
ح�سب  �لزيت  ت�سنيف  ثم  ومن  �ل�سلبية  لل�سفات 

هذه �لقيم.

وهي  �لزيتون  لزيت  �ليجابية  �حل�سية  �ل�سفات 
�لتي يفرت�ش تو�جدها يف �لزيت �ذ� ما مت قطاف 

ثمار �لزيتون ومعاملتها ومعاملة �لزيت �لناجت منها بطريقة �سليمة، �أما �ل�سفات �حل�سية 
�ل�سلبية فقد تتو�جد يف زيت �لزيتون نتيجة �ملمار�سات �خلاطئة خالل �لتعامل مع ثمار 

�لزيتون و�لزيت �لناجت منها.

وفيما يلي و�سف لكل �سفة ح�سية �يجابية يفرت�ش تو�جدها يف زيت �لزيتون وكل �سفة 
ح�سية �سلبية يحتمل 

تو�جدها يف زيت �لزيتون و�أ�سباب ظهور كل �سفة وكيف يتم �لح�سا�ش بها ومتييزها.

*  ال�سفات احل�سية اليجابية:
)Fruity(: نكهة ت�سبه ر�ئحة وطعم ثمار �لزيتون �لطازجة �لتي جمعت يف  •		فاكهي 
   �لوقت �ملنا�سب و�لن�سوج �ملقبول و�ل�سليمة غري �مل�سابة و�لتي مت ع�سرها بطريقة 

    منا�سبة. وهذه �لنكهة يتم متييزها بحا�سة �ل�سم عن طريق �جلزء �خللفي من �لأنف. 
    كما تعتمد �سدة �لنكهة على �سنف �لزيتون ودرجة ن�سج �لثمار، ومن �ملحتمل �ن تذكر 

    بنكهات حمببة لثمار �خرى مثل �لتفاح، �للوز، 
    �لبندورة �أوغريها. 

)Pungent(: طعم مميز لزيت �لزيتون �لناجت عن �لقطاف �ملبكر للثمار  لذع  •		حاد 
    وخا�سة عند وجود ثمار خ�سر�ء مل تن�سج بالكامل بعد �أو  �نها يف �ملر�حل �لأولى من 

    �لن�سج ويتم �ل�سعور به يف منطقة �حللق.
)Bitter(: طعم مر خفيف يتم �ل�سعور به يف موؤخرة �لل�سان ناجت عن زيت زيتون  •		مّر 

    من �سنف معني وغري نا�سج وغني بالفينولت.  

*  ال�سفات احل�سية ال�سلبية والتي تعترب عيوب:
1-  �لعيوب �لناجتة عن ممار�سات زر�عية خاطئة، قطاف وتخزين �لثمار ب�سكل �سىء �أو 

     تعر�ش �لثمار لل�سقيع و�جلفاف:  
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)Fusty(: ر�ئحة ناجتة عن ع�سر ثمار زيتون و�سعت يف �أكيا�ش ومت تكدي�سها  •		عفن 
     ملدة طويلة فوق بع�سها �لبع�ش قبل ع�سرها، نتيجة حدوث عدة �أنو�ع من �لتخمر�ت 

     �لالهو�ئية وخا�سة �للبنية منها.

)Mouldy / Musty-Humid(: ر�ئحة  خا�سة   بالزيت   �ملع�سور  رطب  •		عفن- 
     من زيتون خزن لعدة �يام يف �ماكن رطبة وتعر�ش لنمو �لفطريات و�لبكترييا. ويكون 
     �لح�سا�ش بها �سبيه بالإح�سا�ش بر�ئحة �ملك�سر�ت �لقدمية و�لتي مت حفظها بطريقة 

     غري جيدة.

)Winey-Vinegary(: ر�ئحة ناجتة عن زيت زيتون يحتوي على كمية كبرية  •		تخمر 
    من �ليثانول وحم�ش �خلليك نتيجة لتخمر ثمار �لزيتون. 

•		��سابة ح�سرية )Grubby(: ر�ئحة ناجتة عن ��سابة �لثمار بريقات ذبابة ثمار �لزيتون.

)Earthy(: طعم ناجت عن ثمار زيتون مت جمعها عن �لر�ش مبا�سرة  •		تر�بي-�ر�سي 
     وكانت على �إت�سال مع �لرت�ب و�لطني ومل يتم غ�سلها بالطريقة �ل�سليمة قبل ع�سرها.

)Dry / Hay-Wood(: نكهة ناجتة عن ثمار زيتون جافة جد�. •		جاف 

)Frostbitten olives/wet wood(: نكهة مميزة لزيت �لزيتون �مل�ستخرج  •		�ل�سقيع 
    من ثمار �لزيتون �لتي تعر�ست لل�سقيع بينما هي على �ل�سجار. 

2-  �لعيوب �لناجتة عن �سوء يف طرق ��ستخر�ج �لزيت توؤثر على مو��سفات زيت �لزيتون 
       �لبكر: 

:)Heated or Burnt( نكهة ناجتة عن تعر�ش عجينة �لزيتون  مطبوخ  •		م�سخن- 
    لدرجات حر�رة عالية �و ملدة طويلة خالل عملية �لهر�ش و�لعجن. 

)Pressing mat / Esparto( : هذة �لنكهة  ناجتة عن  �ملكاب�ش/�حل�سري  •		خو�ش 
    ��ستعمال خو�ش م�سنوعة من �لياف جوز �لهند �مل�ستخدمة قدميا يف �ملعا�سر �لتي 

   تعمل مببداأ الكب�ض الهيدروليكي وهي يف طريقها للزوال وقد حلت اخليوط الرتكيبية 
   حملها ل�سهولة �لتنظيف. 
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)Metallic(: نكهة ناجتة عن ��ستخد�م معا�سر جديدة ت�ستعمل  )معدين(  •		�لتمعدن 
     لأول مرة يف �ملو�سم �و عن زيت على متا�ش مع �ل�سطوح �ملعدنية و�ل�سد�أ ملدة طويلة.

: )Vegetable water( نكهة ناجتة عن زيت زيتون كان على متا�ش ملدة  �لزيتون  •		ماء 
    طويلة مع ماء �لزيتون )�لزيبار(.

3-  �لعيوب �لناجتة عن �سوء تخزين �لزيت. 

)Rancid(: وهي �ل�سفة �حل�سية �ل�سلبية �لأكرث �سوء� و�لناجمة عن �ك�سدة  •		�لتزنخ 
  Aldehydes and  Ketones و�لثانوية  Peroxides لزيت وت�سكل مركبات �لك�سدة �لولية�         
       وغريها ويكون �لأح�سا�ش بها بال�سم �أو�لتذوق �أو كالهما معا حيث تظهر ر�ئحه ت�سبة ر�ئحة 

      �لأ�سطح �لتي مت دهانها )طليها( حديثا.  وحتدث عملية �لأك�سدة نتيجة تعر�ش �لزيت 
       للهو�ء �أو �ل�سوء �أو �حلر�رة �لعالية �أو تالم�ش �لزيت مع معادن غري منا�سبة �أثناء �لتخزين.

  
•		�لعكاره )Muddy sediment(: نكهة تنتج عن بقاء �لزيت بتما�ش مبا�سر مع �لرو��سب 

    �و �لعكارة ملدة طويلة خالل فرتة �لتخزين نتيجة عدم تر�سيح �و فلرتة �لزيت.

)Cucumber(: نكهة تنتج عن تخزين �لزيت يف �لتنك  ملدة  طويلة وت�سكل  •		خيار 
. )Nonadienal 2,6( مركب    

)Brine(: وهو �لطعم �لناجت عن ممار�سات خاطئة يقوم بها بع�ش  �مللحي  •		�لطعم 
    �ملز�رعني لغايات �إطالة فرتة حفظ �لثمار قبل ع�سرها  مثل متليح �لثمار �و و�سعها 

    يف و�سط ملحي. 

)Rough(: هو �لح�سا�ش باملذ�ق �ل�سميك �و �للزج �لناجت عن  ثخني  �و  خ�سن  •		طعم 
    بع�ش �لزيوت �لقدمية.

)Greasy(: نكهة �لزيت �لتي تذكر بر�ئحة �لديزل، �ل�سحوم  �ملعدنية  �لزيوت  •		نكهة 
    �و �لزيت �ملعدين.   
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2. التحاليل الكيميائية:

يتم تقييم جودة زيت �لزيتون وت�سنيفه جتاريا 
يف  �ملحددة  �ملخربية  �لتحاليل  على  �عتماد� 
�حل�سي  �لفح�ش  �لى  �إ�سافة  �لدولية  �ملو��سفة 
�لتذوقي �لذي يجرى للزيت. وفيما يلي �هم  �و 
زيت  على  جترى  �لتي  �ل�سا�سية  �لفحو�سات 

�لزيتون: 
1- احلمو�سة احلرة: 

�لزيتون، وهي  �أهم معايري �جلودة �ل�سا�سية لزيت  �أحد  تعترب ن�سبة �حلمو�سة �حلرة 
مقيا�ش مبا�سر جلودة �لزيت وتعك�ش مدى �لهتمام ب�سجرة �لزيتون من بد�ية �لإزهار 
و�لعقد حتى ع�سر �لثمار وو�سول �لزيت للم�ستهلك. ويتم �عتمادها دوليا بالإ�سافة �لى 

�لفحو�سات �لكيميائية �لخرى و�ختبار �لتذوق، لت�سنيف زيت �لزيتون.

عندما يتحلل زيت �لزيتون بفعل �لأنزميات )مثل �نزمي �لاليبيز( �و �حلر�رة �و �أي عامل 
�خر فان �جللي�سريد�ت �لثالثية تتك�سر وتعطي جلي�سرول و�حما�ش دهنية حرة. وهذه 
�لحما�ش �لدهنية �حلرة هي �ل�سبب يف �رتفاع �حلمو�سة يف زيت �لزيتون. لذلك ميكن 
تعريف ن�سبة �حلمو�سة باأنها �لن�سبة �ملئوية لالأحما�ش �لدهنية �حلرة مقدرة بحام�ش 
�لولييك )باعتباره �حلم�ش �لأكرث تو�جد� يف زيت �لزيتون(. علما باأنه ل ميكن �لك�سف 

عنها عن طريق �لتذوق �و �لطعم و�منا  تقا�ش بالتحليل �لكيميائي.

من �ملعروف �ن �لزيت �لناجت من ثمار زيتون طازجة، قطفت بطريقة �سحيحة، وغري 
يف  �حلمو�سة  ن�سبة  و�رتفاع  �حلمو�سة.  منخف�ش  يكون  مبا�سرة  ع�سرها  ومت  م�سابة 
كثرية  عو�مل  وهناك  ونكهته.  طعمه  يف  ف�ساد�  وت�سبب  جودته  تدين  �لى  يوؤدي  �لزيت 

ت�سبب �رتفاع حمو�سة �لزيت وهي:

-  �لإ�سابة بذبابة ثمار �لزيتون وبع�ش �لأمر��ش �لفطرية.

�سحيحة  غري  بطرق  �لثمار  قطف  وبعده:  �لقطف  �أثناء  و�لعناية  �لقطف  طريقة    -
عمل  وين�سط  الثمار وجتريحها  على خد�ض  يعمل  �سيء  ب�سكل  وتو�سيبها  وتكوميها 
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�لأنزميات �لتي حتلل �لزيت.

-  تعبئة �لثمار يف �أكيا�ش بال�ستيكية وو�سعها فوق بع�سها �لبع�ش د�خل �ملع�سرة ولفرتة 
وبالتايل  �لأنزميات  عمل  و�سرعة  وتعفنها  �لثمار  حر�رة  �رتفاع  �لى  يوؤدي  طويلة 

�رتفاع �حلمو�سة. 

-  طول �لفرتة بني �لقطف وع�سر �لثمار.  

-  طريقة ع�سر �لثمار مثل ترك �للب �لناجت عن عملية �لهر�ش مدة طويلة قبل �لع�سر. 

-  عدم مراعاة �سروط التخزين الفنية للزيت وا�ستعمال اأواين غري نظيفة و�سحية.

2- رقم البريوك�سايد:

لأك�سجني  تعر�سه  تاأك�سده عند  نتيجة  �لزيت  �ملوجود يف  �لهيدروبريوك�سايد  كمية  وهو 
�لهو�ء. وحدة �لقيا�ش هي ملمكايفء �وك�سجني بريوك�سايدي لكل كيلوغر�م زيت. 

املزدوجة  والروابط  الوك�سجني  ذرات  بني  ما  ارتباط  يحدث  التاأك�سد  عملية  خالل 
املوجودة يف الحما�ض الدهنية متعددة الروابط غري امل�سبعة مثل الينولييك والينولينيك 
حتطم  �لتاأك�سد  عملية  عن  وينتج  �لبريوك�سايد.  وجزيئات  �حلرة  �جلذور  وتتكون 
�لزيت  تزنخ  ت�سبب  مرغوبة  غري  ونكهة  ر�ئحة  لها  مركبات  وتكون  �لدهنية  �لحما�ش 
وهي:  �لزيت  تاأك�سد  على  تعمل  عو�مل  عدة  وهناك  �لغذ�ئية.  قيمته  على  �سلبيا  وتوؤثر 
�حلر�رة، �ل�سوء وبع�ش �لعنا�سر �ملعدنية مثل �حلديد و�لنحا�ش. وحتدث عملية �لتاأك�سد 
�ثناء تعبئة �لزيت وخالل فرتة �لتخزين وخا�سة عندما يتعر�ش لظروف غري منا�سبة 

�أثناء �لتخزين. 

3- امت�سا�ص ال�سعة فوق البنف�سجية: 

يتم �لك�سف عن وجود �لنو�جت �لثانوية لتاأك�سد �لزيت مثل مركبات �للدهايد و�لكيتون 
عن طريق �مت�سا�سها عند موجات �ل�سعة فوق �لبنف�سجية 270 و 232 نانوميرت بو��سطة 
جهاز �سبكرتوفوتوميرت. كما وميكن ��ستخد�م هذ� �لفح�ش ملعرفة فيما �ذ� كان �لزيت 

مكررً�.
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املوا�سفة الردنية لزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون 
1- املجال

تخت�ش هذه �ملو��سفة �لقيا�سية �لأردنية بالإ�سرت�طات �لو�جب توفرها يف زيت �لزيتون 
وزيت ثفل �لزيتون.

زيت زيتون 

2- امل�سطلحات والتعاريف

لأغر��ش هذه �ملو��سفة ت�ستخدم �مل�سطلحات و�لتعاريف �لو�ردة �أدناه:

2-1 زيت الزيتون

الزيـــت امل�ستخلـــ�ض فقـــط مــن ثمـــار �سجـــرة الزيتــــــون الـمعروفــــة بال�ســــم العلمـــي
بطرق  �أو  باملحلالت  �مل�ستخل�سة  �لزيوت  �إ�ستبعاد  مع   )Olea europea sativa L.  (
اإعادة الأ�سرتة واأي خلط مع زيوت من اأ�سناف اأخرى ، وي�سوق وفقًا للت�سميات والتعاريف 

�لتالية :

  2-1-1 زيوت الزيتون البكر

الزيوت امل�ستخل�سة من ثمار �سجرة الزيتون بالطرق امليكانيكية فقط اأو و�سائل فيزيائية 
�إلى تغيري يف �سفات �لزيت  �أخرى حتت ظروف غالبًا ما تكون حر�رية بحيث ل توؤدي 
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وبدون �أن يخ�سع لأي معاجلة �أخرى عد� �لغ�سل و�لت�سفية و�لطرد �ملركزي و�لرت�سيح.

زيت زيتون بكر

به  امل�ستخل�ص  بال�سكل  لال�ستهالك  ال�سالح  البكر  الزيتون  زيوت   1-1-1-2
وي�سمل:

2-1-1-1-1 زيت زيتون بكر ممتاز

بحم�ش  عنها  �ملعرب  �حلرة  �لدهنية  حمو�سته  كمية  تزيد  ل  �لذي  �لبكر  �لزيتون  زيت 
�لأولييك على 0.8غ/ 100 غ و�لذي تو�فق خ�سائ�سه �لأخرى �خل�سائ�ش �لتي حتددها 

هذه �ملو��سفة لهذ� �لنوع.

2-1-1-1-2 زيت زيتون بكر

بحم�ش  عنها  �ملعرب  �حلرة  �لدهنية  حمو�سته  كمية  تزيد  ل  �لذي  �لبكر  �لزيتون  زيت 
�لتي حتددها  �لأولييك على 2غ/ 100 غ و�لذي تو�فق خ�سائ�سه �لأخرى �خل�سائ�ش 

هذه �ملو��سفة لهذ� �لنوع.
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2-1-1-1-3 زيت زيتون بكر عادي

بحم�ش  عنها  �ملعرب  �حلرة  �لدهنية  حمو�سته  كمية  تزيد  ل  �لذي  �لبكر  �لزيتون  زيت 
�لأولييك على 3،3 غ/ 100 غ و�لذي تو�فق خ�سائ�سه �لأخرى �خل�سائ�ش �لتي حتددها 

هذه �ملو��سفة لهذ� �لنوع.

2-1-1-2 زيت زيتون بكر غري �سالح لال�ستهالك كما هو وي�سمى زيت زيتون بكر 
وقادي )اللمبانتي(

بحم�ش  عنها  �ملعرب  �حلرة  �لدهنية  حمو�سته  كمية  تزيد  �لذي  �لبكر  �لزيتون  زيت 
�أولييك على 3،3 غ/ 100 غ و/�أو �لذي تو�فق خ�سائ�سه �لع�سوية �حل�سية وغريها من 
�خل�سائ�ش تلك �لتي حتددها هذه �ملو��سفة لهذ� �لنوع ويخ�س�ش ل�سناعة �لتكرير �أو 

لالإ�ستعمالت �لتقنية.

2-1-2 زيت زيتون مكرر

�لزيت �لناجت من زيت �لزيتون �لبكر و�لذي �أجريت عليه عمليات �لتكرير بحيث ل توؤدي 
�لدهنية  �لأ�سا�سية و�لذي ل تزيد كمية حمو�سته  بنية �جللي�سرييد�ت  �إلى تغيري�ت يف 
�حلرة �ملعرب عنها بحم�ش �لأولييك على 0.3 غ/ 100 غ و�لذي تو�فق خ�سائ�سه �لأخرى 

�خل�سائ�ش �لتي حتددها هذه �ملو��سفة لهذ� �لنوع.

2-1-3 زيت زيتون

الزيت املكون من خليط زيت الزيتون املكرر وزيت الزيتون البكر ال�سالح لالإ�ستهالك 
بال�سكل �مل�ستخل�ش به و�لذي ل تزيد كمية حمو�سته �لدهنية �حلرة �ملعرب عنها بحم�ش 
�لأولييك على 1 غ/ 100 غ و�لذي تو�فق خ�سائ�سه �لأخرى �خل�سائ�ش �لتي حتددها 

هذه �ملو��سفة لهذ� �لنوع.
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2-2 زيت ثفل الزيتون

مع  �أخرى  فيزيائية  معامالت  �أو  باملذيبات  �لزيتون  ثفل  معاملة  �مل�ستخل�ش من  �لزيت 
اأخرى  اأ�سناف  من  زيوت  مع  خلط  واأي  الأ�سرتة  باإعادة  امل�ستخل�سة  الزيوت  اإ�ستبعاد 

وي�سوق وفقًا للت�سميات و�لتعاريف �لتالية:

زيت ثفل �لزيتون
2-2-1 زيت ثفل زيتون خام

�لنوع  �ملو��سفة لهذ�  �لتي حتددها هذه  تو�فق خ�سائ�سه تلك  �لذي  �لزيتون  زيت ثفل 
واملخ�س�ض للتكرير اإما لالإ�ستهالك الب�سري ، اأو خم�س�ض لالإ�ستعمالت التقنية.

2-2-2 زيت ثفل الزيتون املكرر

�لزيت �مل�ستخل�ش من زيت ثفل �لزيتون �خلام بطرق تكرير ل توؤدي �إلى تغيري�ت يف بنية 
�جللي�سرييد�ت �لأولية و�لذي ل تزيد كمية حمو�سته �لدهنية �حلرة �ملعرب عنها بحم�ش 
�لأولييك على 0.3 غ/ 100 غ و�لذي تو�فق خ�سائ�سه �لأخرى تلك �لتي حتددها هذه 

�ملو��سفة لهذ� �لنوع.

2-2-3 زيت ثفل الزيتون

لال�ستهالك  �سالح  بكر  زيتون  وزيت  املكرر  الزيتون  ثفل  زيت  خلط  من  الناجت  الزيت 
بال�سكل �مل�ستخل�ش به و�لذي ل تزيد كمية حمو�سته �لدهنية �حلرة �ملعرب عنها بحم�ش 
هذه  حتددها  �لتي  تلك  �لأخرى  خ�سائ�سه  تو�فق  و�لذي  غ   100 1غ/  على  �لأولييك 

املوا�سفة لهذا ال�سنف ، يف اأي حال ل ميكن اأن ي�سمى هذا اخلليط بزيت الزيتون.
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3- معايري النقاوة

باأن  �لزيتون، علمًا  ثفل  وزيت  �لزيتون  �لتي تطبق على زيت  �لنقاوة  خ�سائ�ش معايري 
�حلدود �ملعينة لكل معيار تت�سمن قيم دقيقة للطرق �ملو�سى بها مو�سحة فيما يلي :

3-1  �أن يكون تركيب �لأحما�ش �لدهنية بطريقة كروماتوغر�فيا �لغاز “٪ من ��سرت�ت 
�مليثيل” كما هو و�رد يف  �جلدول 1.

اجلدول 1-  تركيب الأحما�ض الدهنية بطريقة كروماتوغرافيا الغاز

% من ا�سرتات امليثيلالأحما�ص الدهنية
 ≤ 0.05  حم�ش �ملريي�ستيك

20 - 7.5حم�ش �لباملتيك

3.5 – 0.3حم�ش �لباملتولييك

≤ 0.3  حم�ش �لهبتاديكانويك

≤ 0.3  حم�ش �لهبتادي�سينويك

5.0 – 0.5حم�ش �ل�ستياريك

83 - 55حم�ش �لأولييك

21 - 3.5حم�ش �للينولييك

≤ 1  حم�ش �للينولينك

≤ 0.6  حم�ش �لآر�كيديك

≤ 0.4  حم�ش �لغدولييك “ �يكو�سينوييك”

*أ  ≤ 0.2  حم�ش �لبهنيك

≤ 0.2  حم�ش �للجنو�سرييك

*�أ:  يرتفع �حلد �إلى ≤0.3 لزيوت ثفل �لزيتون



Technical Guideline for Olive and Olive Oil Production in Jordanالدليل الفني �نتاج الزيتون وزيت الزيتون في ا�ردن

78

3-2  �أن يكون حمتوى �لأحما�ش �لدهنية » تر�ن�ش « كما هو و�رد يف �جلدول 2 

اجلدول 2 - حمتوى الأحما�ض الدهنية »تران�ض« 

% C 18:1Tنوع الزيت
C 18:2T + C 

18:3T %

≤ 0.05≤ 0.05  زيت �لزيتون �لبكر �لغذ�ئية

≤ 0.3≤ 0.2زيت زيتون �ملكرر

≤ 0.3≤ 0.2زيت �لزيتون

≤ 0.1≤ 0.1زيت �لزيتون �لبكر �لوقادي

≤ 0.35≤ 0.4زيت ثفل �لزيتون �ملكرر

≤ 0.35≤ 0.4زيت ثفل �لزيتون

≤ 0.1≤ 0.2زيت ثفل �لزيتون �خلام

3-3  �أن يكون تركيب �لإ�سرتولت وثنائي �لكحول �لثالثي �لرت�يرتبني كما يلي:

�لإ�ستريولت  من  مئوية  كن�سبة  �مليثيل  منزوعة  �لإ�ستريولت  تركيب  يكون  �أن   1-3-3
�لكلية  كما هو و�رد يف �جلدول 3 
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اجلدول 3 -  تركيب الإ�شتريولت منزوعة امليثيل كن�شبة مئوية من الإ�شتريولت الكلية

% الإ�ستريول
≤ 5 .0�لكولي�ستريول

≤ 0.1�لرب��سيكا�ستريول

Campesterol ≥ 4.5 ˂ 4.0�لكامب�ستريول

˃ كامبي�سرتول يف �لزيوت �ستيغما�ستريول
�لغذ�ئية  

 0.8 ≤ 7∆ ˂ 0.5دلتا – 7 – �ستيغما�ستينول

 بيتا – �سايتو�ستريول + دلتا – 5 – �أفينا�ستريول + 
دلتا – 5-23- �ستيغما�ستادينول + كلريو�ستريول 
+ �سيتو�ستانول + دلتا – 5-24-�ستيغما�ستادينول

93 ≥

�أ:  يرتفع �حلد �إلى ≤ 0.2 لزيوت ثفل �لزيتون

3-3-2 �أن يكون حمتوى �لإ�سرتولت �لكلية كما هو و�رد يف �جلدول  4 

اجلدول 4- حمتوى الإ�شرتولت الكلية

حمتوى الإ�سرتولت الكلية  مغ/كغنوع الزيت
زيت �لزيتون �لبكر

1000 ≥
زيت �لزيتون �ملكرر

زيت �لزيتون
≤ 2500زيت ثفل �لزيتون �خلام

≤ 1800زيت ثفل �لزيتون �ملكرر

≤ 1600زيت ثفل �لزيتون
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3-3-3 �أن يكون حمتوى �إريرثوديول و يوفاوؤل كما هو و�رد يف �جلدول  5

اجلدول 5-  حمتوى اإريرثوديول + يوفاوؤل

نوع الزيت
حمتوى اريرثوديول + يوفاول

% الإ�سرتولت الكلية
≤ 4.5زيت �لزيتون �لبكر �لغذ�ئية

≤ 4.5زيت �لزيتون �ملكرر

≤ 4.5زيت �لزيتون

*أ ≤ 4.5  زيت �لزيتون �لبكر �لوقادي

> 4.5زيت ثفل �لزيتون �ملكرر

> 4.5زيت ثفل �لزيتون

*ب > 4.5 زيت ثفل �لزيتون �خلام 

�أ: عندما يكون حمتوى �ل�سمع يف �لزيت من 300 مغ/كغ �إلى 350 مغ/كغ، يعترب �لزيت زيت زيتون بكر 
وقادي �إذ� كان �ملحتوى �لكلي لالأليفاتيك �لكحويل �أقل �أو ي�ساوي 350 مغ/كغ �أو �لريثوديول + يوفاول 

�أقل �أو ي�ساوي ٪3.5.
ب:  عندما يكون حمتوى �ل�سمع يف �لزيت من 300 مغ/كغ �إلى 350 مغ/كغ، يعترب �لزيت زيت ثفل 
�لزيتون �خلام �إذ� كان �ملحتوى �لكلي لالأليفاتيك �لكحويل �أكرب من 350 مغ/كغ �أو �لريثوديول + 

يوفاول �أكرب من ٪3.5.
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3-4 �أن يكون حمتوى �ل�سموع C 42 + C44 + C 46 + C 40 كما هو و�رد يف �جلدول 6

 C 42 + C44 + C 46 + C 40 اجلدول 6- حمتوى ال�شموع 

نوع الزيت
الشموع

C40 + C42 + C44 + C46 
مغ/ كغم

≤ 250زيت �لزيتون �لبكر �لغذ�ئية

≤ 350زيت زيتون مكرر

≤ 350زيت �لزيتون

*أ  ≤ 300زيت �لزيتون �لبكر �لوقادي

> 350زيت ثفل �لزيتون �ملكرر

> 350زيت ثفل �لزيتون

*ب > 350زيت ثفل �لزيتون �خلام 

�أ: عندما يكون حمتوى �ل�سمع يف �لزيت من 300 مغ/كغ �إلى 350 مغ/كغ، يعترب �لزيت زيت زيتون بكر 
وقادي �إذ� كان �ملحتوى �لكلي لالأليفاتيك �لكحويل �أقل �أو ي�ساوي 350 مغ/كغ �أو �لريثوديول + يوفاول 

�أقل �أو ي�ساوي ٪3.5.

ب:  عندما يكون حمتوى �ل�سمع يف �لزيت من 300 مغ/كغ �إلى 350 مغ/كغ، يعترب �لزيت زيت ثفل 
�لزيتون �خلام �إذ� كان �ملحتوى �لكلي لالأليفاتيك �لكحويل �أكرب من 350 مغ/كغ �أو �لريثوديول + 

يوفاول �أكرب من ٪3.5.

3-5 �أن يكون �لفرق �لأق�سى بني �ملحتوى �حلقيقي و�لنظري من ثالثي �جللي�سرييد�ت 
ECN 42 هو كما هوو�رد يف �جلدول  7
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اجلدول 7- الفرق الأق�شى بني املحتوى احلقيقي والنظري من ثالثي اجللي�شرييدات 
ECN 42

نوع الزيت
�لفرق �لأق�سى بني �ملحتوى �حلقيقي 
و�لنظري من ثالثي �جللي�سرييد�ت 

ECN 42

0.2زيت �لزيتون �لبكر �لغذ�ئية
0.3زيت �لزيتون �ملكرر

0.3زيت �لزيتون
0.3زيت �لزيتون �لبكر �لوقادي

0.5زيت ثفل �لزيتون �ملكرر
0.5زيت ثفل �لزيتون

0.6زيت ثفل �لزيتون �خلام 
Equivelant Carbon Number : ECN (عدد ذر�ت �لكربون �ملكافئة(

3-6 �أن يكون حمتوى �ستيغما�ستاديني كما هو و�رد يف �جلدول  8 

اجلدول 8- حمتوى �شتيغما�شتاديني

حمتوى �ستيجما�ستاديني مغ/ كغمنوع الزيت

≤0.1زيت �لزيتون �لبكر �لغذ�ئية

 ≤0.5زيت �لزيتون �لبكر �لوقادي
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3-7 اأن تكون ن�سبة اجللي�سرييدات الأحادية املحتوية على حام�ض الباملتيك فقط عند 
و�سع 2 كما هو و�رد يف �جلدول  9

�جلدول 9- اجللي�شرييدات الأحادية املحتوية على حام�ض الباملتيك فقط عند و�شع 2

نوع الزيت
الفرق األقصى بين المحتوى الحقيقي والنظري 

ECN 42 من ثالثي الجليسيريدات

2P  , %14≥C:16:0≤ 0.9%زيت �لزيتون وزيوت �لزيتون �لغذ�ئية 
%1.0 ≥2P  , %14<C:16:0

زيوت �لزيتون �لبكر غري �لغذ�ئية 
وزيوت �لزيتون �ملكررة

%0.9 ≥2P  , %14≥C:16:0
%1.1 ≥2P  , %14<C:16:0

≤ 1.2 زيوت ثفل �لزيتون 

≤ 1.4 زيوت ثفل �لزيتون �خلام و�ملكرر

3-8 �أن تكون �ملو�د غري �ملت�سبنة كما هي و�ردة يف �جلدول  10 

اجلدول 10 - املواد غري املت�شبنة

املواد غري املت�سبنة مغ/ كغمنوع الزيت
≤ 15زيت �لزيتون 

≤ 30زيت ثقل �لزيتون
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معايري اجلودة  -4

يجب �أن تطبق معايري �جلودة على زيوت �لزيتون وزيت ثفل �لزيتون علمًا باأن �حلدود 
�ملعينة لكل معيار تت�سمن قيم دقيقة للطرق �ملو�سى بها كما هي و�ردة يف �جلدول  11

اجلدول 11 – معايري اجلودة لزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون

�ملعيار�لرقم
زيت 

زيتون 
بكر 

ممتاز

زيت 
زيتون 

بكر
زيت زيتون 
بكر عادي

زيت 
زيتون بكر 

وقادي �أ

زيت 
زيتون 
مكرر

زيت 
�لزيتون

زيت ثفل 
�لزيتون 

�خلام

زيت ثفل 
�لزيتون 

�ملكرر
زيت ثفل 
�لزيتون

�خل�سائ�ش �حل�سية1-4

�لطعم 1-1-4
جيدمقبول-جيدمقبول----و�لر�ئحة

2-1-4

�لطعم 
�لر�ئحة 
)ح�سب 
�لتدريج 
�مل�ستمر(

---------

-1-4
1-2

و�سيط 
�لعيوب

الو�سيط 
 =

�سفر

�سفر ˃ 
الو�سيط 
3.5 ≥

  ˃ 3.5
الو�سيط
 ≤ 6  ب

الو�سيط 
6 ˂-----

-1-4
2-2

و�سيط 
�لفاكهية

الو�سيط 
 ˂

�سفر

الو�سيط 
 ˂

�سفر
-------

�أ�سفر ----�للون3-1-4
فاحت

�أ�سفر 
فاحت مائل 
لالإخ�سر�ر

-
�أ�سفر فاحت 
مائل للبني 

�مل�سفر

�أ�سفر 
فاحت مائل 
لالإخ�سر�ر

4-1-4

�ملظهر على 
درجة 20 �ش 

خالل 24 
�ساعة

ر�ئقر�ئق-ر�ئقر�ئق----

2-4

�حلمو�سة 
�حلرة 

معرًب� عنها 
كحم�ش 

�أولييك ن�سبة 
كتلوية

غري ≤ 1≤ 0.3˂ 3.3≤ 3.3≤ 2≤  0.8
≤  1≤  0.3حمدد
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�ملعيار�لرقم
زيت 

زيتون 
بكر 

ممتاز

زيت 
زيتون 

بكر
زيت زيتون 
بكر عادي

زيت 
زيتون بكر 

وقادي �أ

زيت 
زيتون 
مكرر

زيت 
�لزيتون

زيت ثفل 
�لزيتون 

�خلام

زيت ثفل 
�لزيتون 

�ملكرر
زيت ثفل 
�لزيتون

3-4

رقم 
�لبريوك�سيد 
ميليمكافئ 

�أك�سجني
بريوك�سيدي 
/ كيلوغر�م 

زيت

غري ≤ 20≤ 20≤ 20
غري ≤ 15≤ 5حمدد

≤ 15≤ 5حمدد

4-4(K,1cm 1%( لمت�سا�ش �لنوعي بالأ�سعة �لفوق بنف�سجية�

≤ 1.7≤ 2-≤ 0.9≤ 1.1-≤ 0.3 ج≤ 0.25≤ 2700.22 نانومرت1-4-4

2-4-4  K ∆0.01 ≥0.01 ≥0.1 ≥-0.16 ≥0.15 ≤-0.2 ≥0.18 ≥

-------≤ 2.6≤ 2322.5 نانومرت3-4-4

5-4

�لرطوبة 
و�ملو�د 

�ملتطايرة 
ن�سبة 
كتلوية

0.2 ≥0.2 ≥0.2 ≥0.3 ≥0.1 ≥0.1 ≥1.5 ≥0.1 ≥0.1 ≥

6-4

�ل�سو�ئب 
غري 

�لذ�ئبة 
يف النفط 
�خلفيف 

ن�سبة 
كتلوية

0.1 ≥0.1 ≥0.1 ≥0.2 ≥0.05 ≥0.05 ≥-0.05 ≥0.05 ≥

نقطة 7-4
--≤ 120 °�ش------�لإ�ستعال
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�ملعيار�لرقم
زيت 

زيتون 
بكر 

ممتاز

زيت 
زيتون 

بكر
زيت زيتون 
بكر عادي

زيت 
زيتون بكر 

وقادي �أ

زيت 
زيتون 
مكرر

زيت 
�لزيتون

زيت ثفل 
�لزيتون 

�خلام

زيت ثفل 
�لزيتون 

�ملكرر
زيت ثفل 
�لزيتون

) Trace metals( 4-8 �لعنا�سر �لنزرة مغ/كغم

≤ 3≤ 3-≤ 3≤ 3≤ 3≤ 3≤ 3≤ 3≤ 3حديد

≤ 0.1≤ 0.1-≤ 0.1≤ 0.1≤ 0.1≤ 0.1≤ 0.1≤ 0.1≤ 0.1نحا�ش

 9-4
�إ�سرت�ت 
�مليثيل 

 )FAMEs (
و�إ�سرت�ت 
�لإيثيل 

( FAEEs(

جمموعهما 
≤ 75 مغ/

كغم �أو

 10-4
�ملحتوى 
�لفينويل

�لرجوع �لى �لبند 25-9

  �أ-  لي�ش �إلز�ميًا تز�من معايري )�خل�سائ�ش �حل�سية(  و)�حلمو�سة معرب عنها كحم�ش �أولييك (، معيار و�حد يكفي.
ب-  اأو حينما يكون و�سيط العيوب اأقل اأو ي�ساوي 3.5 و و�سيط الفاكهية ي�ساوي �سفر.

ج - بعد �إمر�ر �لعينة من خالل مادة �لألومنيا �لن�سطة “ �أك�سيد �لأملنيوم “ فاإن درجة �لمت�سا�ش �لنوعي على 270 نانومرت/268 نانوميرت يجب �أن متاثل0.11  
       �أو �أقل منها.
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فحو�سات جلودة الزيت يف خمتربات معتمدة يف الأردن

5-  امل�سافات الغذائية

5-1  ل ي�سمح باأي م�سافات لزيوت �لزيتون �لبكر وزيت ثفل �لزيتون �خلام. 

ثفل  وزيت  �لزيتون  وزيت  �ملكرر  �لزيتون  لزيت  توكوفريول   - �ألفا  باإ�سافة  ي�سمح    2-5
�أ�ساًل  �ملوجود  �لطبيعي  �لتكوفريول  �إعادة  بغر�ش  �لزيتون  ثفل  وزيت  �ملكرر  �لزيتون 
و�لذي فقد �أثناء عملية �لت�سنيع وذلك بحد �أعلى م�سموح به وقدره 200 مغ/كغ �ألفا - 

توكوفريول كلي يف �ملنتج �لنهائي.

6- امللوثات

6-1  املعادن الثقيلة 

- يجب �أل تزيد كمية �لر�سا�ش على 0.1 مغ/كغ.
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- يجب �أل تزيد كمية �لزرنيخ على 0.1 مغ/كغ.

6-2  متبقيات املبيدات 

يجب �أل تزيد �ملتبقيات على �حلدود �مل�سموح بها �سمن مر�جع جلنة د�ستور �لأغذية.

6-3  املذيبات الهالوجينية 

- �حلد �لأق�سى لكل مذيب هالوجيني هو 0.1 مغ/كغ.

- �حلد �لأق�سى ملجموع كل �ملذيبات �لهالوجينية هو 0.2 مغ/كغ.

7- ال�سرتاطات ال�سحية

يجب اأن يتم حت�سري وتداول املنتج وفقًا ل�سروط املوا�سفة القيا�سية الأردنية 493

8- التعبئة

يجب �أن تكون زيوت �لزيتون وزيوت ثفل �لزيتون �ملخ�س�سة للتجارة �لدولية معباأة يف 
�أوعية تتو�فق مع ��سرت�طات

�ملو��سفة �لقيا�سية �لأردنية ) 493 (، وهذه �لأوعية ميكن �أن تكون:

�سهاريج و�أوعية م�سندقة وخز�نات و�لتي ت�سمح باأن تنقل زيوت �لزيتون وزيوت    1-8
ثفل �لزيتون ب�سكل �سائب. 

خز�نات �ستانل�ش �ستيل لتخزين �لزيت
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8-2  بر�ميل معدنية يف حالة جيدة حمكمة �لإغالق ومطلية من �لد�خل بطالء منا�سب. 

8-3  تنك �أو علب معدنية مطبوعة وجديدة وحمكمة �لقفل ومطلية من �لد�خل بطالء 
منا�سب.

عبو�ت  �أو  جمدولة  بقب�سان  مك�سوة  �لعنق  �سيقة  �جلوف  و��سعة  �سخمة  زجاجة   4-8
زجاجية �أو عبو�ت م�سنعة من مادة منا�سبة.

9 - الت�سامح يف تعبئة العبوات

يجب �أن ل يقل حجم �ملحتويات عن 90% من ال�سعة املائية الكلية عند ملئها متامًا مباء 
مقطر عند درجة حر�رة 20�ش° ماعد� يف �لعبو�ت �ملق�سدرة و�لتي �سعتها لرًت� و�حًد� �أو 
�أقل فيجب �أن ل يقل حجم �ملحتويات عن 80٪ من �ل�سعة �ملائية �لكلية للعبوة عند ملئها 

متامًا مباء مقطر عند درجة 20 °�ش.

10 - طرق التحليل واأخذ العينات
تتبع طرق �أخذ �لعينات وفح�سها �لو�ردة يف �لبند 11 “طرق �لتحليل و�أخذ �لعينات” 

من مو��سفة �ملجل�ش �لدويل لزيت �لزيتون وزيت ثفل �لزيتون.
11 - بطاقة البيان

عبوة  كل  على  يدون  �أن  يجب  �إ�سافة �إلى ما ورد يف �ملو��سفة �لقيا�سية �لأردنية “ 9” ، 
�لبيانات �لإي�ساحية �لتالية باللغة �لعربية ويجوز كتابتها باأي لغة �أخرى �إلى جانب �للغة 

�لعربية �لأ�سا�سية:
11-1  العبوات املخ�س�سة للبيع مبا�سرة للم�ستهلك 

11-1-1 ا�سم املنتج 
11-1-1-1  اأ�سماء زيت الزيتون 

- زيت زيتون بكر ممتاز
- زيت زيتون بكر

- زيت زيتون بكر عادي
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- زيت زيتون مكرر
- زيت زيتون

11-1-1-2 اأ�سماء زيت ثفل الزيتون 
- زيت ثفل زيتون مكرر

- زيت ثفل زيتون
11-1-2 املحتوى ال�سايف 

يجب �أن يدون �ملحتوى �ل�سايف بالوزن �أو �حلجم بالوحد�ت �لدولية.
11-1-3  الإ�سم والعنوان 

يجب �أن يو�سح �إ�سم وعنو�ن �مل�سنع �أو �ملعبئ �أو �ملوزع �أو �مل�ستورد �أو �مل�سدر �أو �لبائع.
11-1-4 بلد املن�ساأ 

يجب �أن يو�سح ��سم بلد �ملن�ساأ و�إذ� خ�سع �لزيت لتحويالت جوهرية فاإن �لبلد �لذي تتم 
فيه هذه �لتحويالت يجب �أن يعد بلد �ملن�ساأ من حيث �لبطاقة.

11-1-5  عالمة امل�سدر وت�سمية املن�ساأ 
11-1-5-1 عالمة امل�سدر 

�أو  �لإقليم  �أو  �مل�سدر”�لبلد  �إلى  ت�سري  �أن  ميكن  �لبكر  �لزيتون  لزيوت  �لبيان  بطاقات 
�أنتجت  �لبكر  �لزيوت  هذه  تكون  وعندما  �حلق  بهذ�  �ملن�ساأ  بلد  ي�سمح  �ملوقع” عندما 

وعبئت فقط يف البلد اأو الإقليم اأو املوقع املذكور.
11-1-5-2 ت�سمية املن�ساأ 

بطاقات �لبيان لزيوت �لزيتون �لبكر �ملمتاز ميكن �أن ت�سري �إلى ت�سمية �ملن�ساأ )�لبلد �أو 
اأو املوقع( حينما ي�سمح له بهذا وح�سب ال�سروط املتوقعة يف ت�سريع بلد املن�ساأ  الإقليم 
وحينما يكون زيت �لزيتون �لبكر �ملمتاز قد �أنتج وعبئ بالبلد �أو �ملنطقة �أو �ملوقع �ملذكور.

11-1-6  رقم الدفعة 
�أو مكتوبة ب�سكل و��سح  �أو عالمة د�ئمة ب�سكل رمز  �أن يدون على كل عبوة نق�ش  يجب 

لتعرفة �مل�سنع �ملُنِتج و�لدفعة.
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11-1-7 احلد الأدنى لل�سالحية 
بال�سهر  �لتاريخ  ذكر  مع   .... قبل  �إ�ستخد�مه  �لأف�سل  من  عبارة:  �لتاريخ  قبل  تو�سع 

و�ل�سنة وعلى �أن يكون �لتاريخ مكتوب ب�سكل و��سح وغري م�سلل.
11-1-8  تعليمات التخزين 

يجب �أن تدون ظروف �لتخزين و�حلفظ.
11-2  عبوات ال�سحن للزيوت اجلاهزة لالإ�ستهالك الب�سري 

بالإ�سافة �إلى ما ورد يف �لبند  11-1 يجب ذكر �لعبارة �لتالية:
»عدد ونوع �لعبو�ت يف �لرزمة«

11-3  �سهاريج النقل ال�سائب لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون 
يجب �أن يدون على �ل�سهريج �لبيانات �لتالية:

11-3-1  اإ�سم املنتج 
يجب �أن يكون �إ�سم �ملنتج مطابق فعليًا للمحتوى ولإ�سرت�طات مو��سفة �ملنتج.

11-3-2 املحتوى ال�سايف 
يجب �أن يذكر �ملحتوى �ل�سايف بالوزن �أو �حلجم ح�سب وحد�ت �لنظام �لدويل.

11-3-3  الإ�سم والعنوان 
يجب ذكر �إ�سم وعنو�ن �مل�سنع �أو �ملوزع �أو �مل�سدر.

11-3-4  بلد املن�ساأ 
يجب ذكر �إ�سم �لبلد �مل�سدر.
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املوا�سفة الردنية لزيتون املائدة
1- املجال

تخت�ش هذه �ملو��سفة �لقيا�سية �لأردنية بالإ�سرت�طات �لو�جب توفرها يف زيتون �ملائدة 
باأنو�عه �ملعباأ �أو �ل�سائب �لذي �سيتم تعبئته يف عبو�ت منا�سبة و�ملعد لالإ�ستهالك �لب�سري.

2- امل�سطلحات والتعاريف
لأغر��ش هذه �ملو��سفة ت�ستخدم �مل�سطلحات و�لتعاريف �لو�ردة �أدناه:

2-1  زيتون املائدة
منتج غذ�ئي جمهز من ثمار �سجرة �لزيتون �ل�سليمة و�مل�سماة 

وجودة  ن�سج  مرحلة  عند  قطفها  مت  و�لتي   Olea europaea sativa, Hoffg, Link
منا�سبة و�مل�سنعة بطريقة �سليمة.

زيتون م�سنع ومعباأ

2-2الزيتون الأخ�سر

تلونها  زيتون مائدة جمهز من ثمار جمعت وهي ما ز�لت يف مرحلة �لن�سج ولكن قبل 
�لق�ش(،  �لأ�سفر )بلون  �إلى  �لأخ�سر  لونه من  �ملنا�سب ويختلف  وعند و�سولها �حلجم 

ويجوز معاملته باملحلول �لقلوي �أثناء جتهيزه.
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زيتون �أخ�سر

2-3 زيتون متغري اللون

زيتون مائدة جمهز من ثمار جمعت قبل مرحلة �لن�سج �لتام ويكون لونه وردي �أو وردي  
نبيذي �أو بني ، ويجوز معاملته باملحلول �لقلوي �أثناء جتهيزه.

2-4 الزيتون الأ�سود

زيتون مائدة جمهز من ثمار جمعت عند متام �لن�سج �أو قبل متام �لن�سج بقليل، �إعتماًد� 
على منطقة �لإنتاج �أو موعد �حل�ساد ويختلف �للون من �أحمر م�سود �أو بنف�سجي م�سود 
اأو بنف�سجي داكن اأو اأخ�سر م�سود اأو ك�ستنائي داكن لي�ض فقط على ال�سطح اخلارجي 
للثمرة و�إمنا ي�سمل �للب �أي�سًا. ويجوز معاملته باملحلول �لقلوي �أثناء جتهيزه كما يجوز 

حتويل لون �لزيتون �إلى �للون �لأ�سود بالأك�سدة.

ثمار زيتون ��سود
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2-5 الزيتون املعامل

زيتون مائدة “زيتون �أخ�سر �أو متغري �للون �أو �أ�سود” معامل اأثناء جتهيزه مبحلول قلوي 
كهيدروك�سيد �ل�سوديوم لتقليل �ملر�رة ومغ�سول جيًد� باملاء لإز�لة �ملحلول �لقلوي

2-6 زيتون م�سود اللون ناجت عن الأك�سدة يف املحلول امللحي

زيتون �أخ�سر �أو زيتون متغري �للون قد تغري لونه نتيجة �لتاأك�سد و�لذي مت �إز�لة �ملر�رة 
بالتعقيم  ويحفظ  ملحي  حملول  يف  تعبئته  يتم  و�لذي  �لقلوي  �ملحلول  باإ�ستخد�م  منه 

باحلر�رة.

2-7 عيوب احل�سو

عيوب تظهر يف �لأ�سكال �ملح�سوة على �سكل تبقع �لن�سيج �أو عيب بلون مادة �حل�سو و�لتي 
توؤثر على املظهر وكذلك احل�سو الناق�ض وغري الكامل اأو غري املنتظم يف و�سط الثمرة.

2-8 زيتون اأ�سود ذابل

قلوي �سعيف ومت حفظه  و�لذي مت غمره يف حملول  �لتام  �لن�سج  قبل  زيتون مت قطفه 
بر�سه بكميات �سئيلة من �مللح يف بر�ميل ويتم تغيريه تدويره  يوميًا ح�سب حاجة �لزيتون.

2-9 زيتون اأ�سود ذابل طبيعيًا غري معامل

يف  مبا�سرة  معاملته  ومت  �ل�سجرة  على  وذبل  متامًا  ن�سجه  مت  �أن  بعد  قطفه  مت  زيتون 
�ملحلول �مللحي.

2-10 زيتون اأ�سود جمفف

زيتون نا�سج يتم �سلقه وجتفيفه جزئيًا بامللح وحر�رة خفيفة جًد�

2-11 مواد غريبة غري �سارة

�أي مادة خ�سرية غري موؤذية لل�سحة ، مثل �لأور�ق و�لأعناق �ملنف�سلة ول ت�سمل �ملو�د 
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�لتي ي�سمح باإ�سافتها.

2-12 الت�سوهات ال�سطحية

عالمات �سطحية توؤثر على ق�سرة �لثمرة �خلارجية ولكنها ل ت�سل �إلى �للب وهي لي�ست 
ناجتة عن مر�ش.

ت�شوهات �شطحية

2-13 التلف الداخلي

�لعالمات  مع  ترت�فق  ل  �أو  ترت�فق  وهذه  �لد�خلي  �لثمرة  لب  ي�سيب  تلف  �أو  ت�سوهات 
�ل�سطحية ، يف حالة �لزيتون  �خلايل من �لنو�ة ، فاإن �لتلف فيه ي�سل �إلى �لنو�ة بحيث 

�أن جزء كبري من لب �لثمرة يكون و��سحًا.

تلف د�خلي
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2-14 احلبات املنكم�سة

ظهور �لتجعد�ت �إلى درجة توؤثر على �سكل ومظهر �لثمرة.

ثمار متجعدة ومنكم�سة

2-15 تليف اأو طراوة

وجود حبات طرية ب�سكل مفرط اأو غري عادية مقارنة بالنمط التجاري.

2-16 اللون غري الطبيعي

�لزيتون �لذي يختلف لونه عن باقي حمتويات �لعبوة.

2-17 تلف بالفطريات

مثل  معينة  فطريات  عن  و�لناجتة  �لغامقة  �أو  �لباهتة  �ل�سود�ء  �لبقع  ذ�ت  �حلبات 
Gloesporium �أو Macrophoma وغريها و�لتي تنمو بني �لثمار وتوؤدي �إلى جفافها �أو 

على �ل�سطح �خلارجي وتوؤثر على لون �لثمار.

Dacus oleae  2-18 التلف الناجت عن احل�سرات غري

الثمار ذات البقع غري الطبيعية اأو تلك الثمار التي يت�سف لبها الداخلي مبوؤثرات غري 
عادية.
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Aspidiotus nerii أ�سر�ر ح�سرة�

Dacus oleae 2-19 التلف الناجت عن ذبابة الزيتون

تلف يحدث ثقب على �سطح �لثمرة.

ثمار زيتون م�شابة بذبابة الزيتون
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2-20 تلف ناجت عن املمار�شات الزراعية اخلاطئة  

�لثمار �لتي يكون �سطحها �خلارجي قد �إحرتق �أو ت�سرر بال�سدفة.

�سرر حروق/ درجات حر�رة عالية

2-21 الأعناق

�لعنق �ملت�سل مع �لثمرة و�لتي يزيد طولها على 3 مم عندما تقا�ش من كتف �لثمرة ، 
وهذ� ل يعترب تلفًا يف حبات �لزيتون �ملعرو�سة للبيع بالعنق.

�أعناق تزيد عن 3 ملم
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2-22 عيوب احل�سوة

تلف �حل�سوة �أو ت�سوهات يف �أن�سجتها و�لتي توؤثر على �ملظهر �لعام للمنتج.

2-23 النوى اأو اأجزاوؤها

�لنو�ة �لكاملة �أو �أجز�ء منها و�لتي تزيد على 5 مغ.

-3 اأ�سكال املنتج

يتم عر�ش �ملنتج بالأ�سكال �لتالية:

3-1  زيتون كامل 

�لأعناق  ترك  ويجوز  �مل�سطب  �أو  �ملر�سوع  �أو  �لنوى  منزوع  غري  �لعادي  ب�سكله  زيتون 
مت�سلة بالثمار.

3-2  زيتون منزوع النوى 

زيتون ب�سكله �لعادي ومنزوع �لنوى.

زيتون منزوع �لنوى
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3-3 زيتون حم�سو 

�أو  �لفلفل �حللو  �أكرث من �ملنتجات �ملنا�سبة مثل  �أو  �لنوى وحم�سو بو�حد  زيتون منزوع 
�لب�سل �أو �للوز �أو �لكرف�ش �أو �لأن�سوجة �أو زيتون مفروم �أو �جلزر �أو �لبقدون�ش ، ... �إلخ.

زيتون حم�سو بقطع �جلزر

3-4  زيتون اأن�ساف 

زيتون منزوع �لنوى �أو زيتون حم�سو ، م�سطور �إلى جزئني مت�ساويني.

3-5  زيتون اأرباع 

زيتون منزوع �لنوى ، مق�سم �إلى �أربعة �أجز�ء مت�ساوية.

3-6  زيتون مقطع طولياً 

زيتون منزوع �لنوى ، مق�سم طوليًا �إلى �أكرث من �أربعة �أجز�ء.
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3-7 زيتون �شرائح 

زيتون منزوع �لنوى �أو حم�سو ، مق�سم �إلى �سر�ئح.

زيتون �سر�ئح

3-8  زيتون مفروم 

زيتون منزوع �لنوى مقطع �إلى قطع �سغرية ع�سو�ئية �ل�سكل و�حلجم.

3-9  زيتون مه�سم 

زيتون منزوع �لنوى �أو حم�سو وقد ته�سم بالكامل �أثناء عملية �لتجهيز.

3-10 زيتون م�سكل 

ن�سبة  تكون  حيث   ، احل�سوة  وبوجود  النوى  منزوع  اأو  بنوى  امله�سم  الزيتون  من  خليط 
�لزيتون هي �لن�سبة �لعالية.

4- طرق التجهيز

يتم جتهيز الزيتون كالآتي:

4-1  الزيتون الأخ�شر 
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4-1-1  »زيتون �أخ�سر معامل« يف حملول ملحي

4-1-2  »زيتون �أخ�سر غري معامل« يف حملول ملحي

4-2 زيتون متغري اللون 

4-2-1  »زيتون متغري �للون معامل« يف حملول ملحي

4-2-2  »زيتون متغري �للون غري معامل« يف حملول ملحي

4-3  زيتون م�شود اللون ناجت عن الأك�شدة يف املحلول امللحي 

4-4 الزيتون الأ�شود 

4-4-1 زيتون �أ�سود يف حملول ملحي

4-4-1-1 »زيتون �أ�سود معامل« يف حملول ملحي

4-4-1-2 »زيتون �أ�سود غري معامل« يف حملول ملحي 

4-4-2  زيتون �أ�سود ذ�بل

4-4-3  زيتون �أ�سود ذ�بل طبيعي غري معامل

4-4-4  زيتون �أ�سود يف ملح جاف

4-4-4-1  زيتون �أ�سود معامل

4-4-4-2  زيتون �أ�سود غري معامل

4-4-4-3  زيتون �أ�سود ذ�بل طبيعي غري معامل

4-4-5  زيتون �أ�سود جمفف.
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5- تدريج الزيتون الكامل ح�سب احلجم

�لثمار يف كيلوغر�م و�حد وزن  �لكامل ح�سب �حلجم طبقًا لعدد  �لزيتون  ميكن تدريج 
م�سفي، كما وميكن �أن يعباأ دون تدريج. ويف حالة �لتدريج يجب �أن يو�سح �حلجم بعددين 
�لكيلوغر�م  يف  �لثمار  لعدد  �لأعلى  و�حلد  �لأدنى  �حلد  يو�سحان  مائلة  �سرطة  بينهما 

�لو�حد كما هو مو�سح يف �جلدول 1 وي�سمح بخلط حجمني متتالني.

�جلدول 1 - تدريج �لزيتون �لكامل ح�سب �حلجم

عدد ثمار �لزيتون لكل كيلوغر�م و�حد وزن م�سفي
60 �إلى 70
71 �إلى 80
81 �إلى 90

91 �إلى 100
101 �إلى 110
111 �إلى 120
121 �إلى 140
141 �إلى 160
161 �إلى 180
181 �إلى 200
201 �إلى 230
231 �إلى 260
261 �إلى 290
291 �إلى 320
321 �إلى 350
351 �إلى 380
381 �إلى 410

�أكرث من 410 ، تكون �لزيادة يف عدد �حلبات 50 حبة
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6-  الإ�سرتاطات القيا�سية

يجب تو�فر �لإ�سرت�طات �لقيا�سية �لتالية يف �ملنتج �لنهائي:

6-1  �أن يكون حمتوى �ل�سحنة من ثمار �لزيتون ذ�ت �سنف نباتي و�حد ومتجان�سة يف 
�ل�سكل و�لنوع و�حلجم “عند تدريجه ح�سب �حلجم” و�للون وجمهزة بنف�ش �لطريقة.

6-2  �أن يكون متجان�سًا يف �للون ما عد� �لزيتون �مل�ساف له منكهات �أو �لزيتون متغري 
�للون.

6-3  �أل تكون ثمار �لزيتون ليفية �أو مهرتئة �لقو�م.

6-4  �أن تكون ثمار �لزيتون �سليمة نظيفة خالية من �أي طعم ور�ئحة غريبة.

على  توؤثر  التي  العيوب  من  وخالية  منا�سبة  ن�سج  الزيتون مبرحلة  ثمار  تكون  اأن    5-6
قابليته لالإ�ستهالك �أو �حلفظ �ل�سحيح.
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درجات ن�سج ل�سنف زيتون

6-6  �أن يكون �ملحلول �مللحي �مل�ستخدم يف حفظ زيتون �ملائدة نظيفًا لي�ش له ر�ئحة �أو 
طعم غري عادي وخاليًا من �أية مو�د غريبة.

6-7 �أل تزيد ن�سبة �لعيوب �مل�سموح بها يف �لزيتون �لأخ�سر و�لزيتون �لأ�سود و�لزيتون 
متغري �للون و�لزيتون �مل�سود  �لناجت عن �لأك�سدة على �لن�سب �لو�ردة باجلدول 2.

اجلدول 2-  احلد الأعلى لن�شب العيوب امل�شموح بها يف الزيتون الأخ�شر والزيتون 
الأ�شود والزيتون متغري اللون والزيتون امل�شود الناجت عن الأك�شدة:

�لعيوب

�حلد �لأعلى �مل�سموح به

�لزيتون 
�لأخ�سر

زيتون متغري �للون
وزيتون م�سود ناجت عن 

�لأك�سدة
�لزيتون �لأ�سود

71012ت�سوهات �سطحية
558تلف د�خلي

5510ثمار منكم�سة
101212ثمار متليفة �أو طرية

101010لون غري طبيعي
101010تلف بالفطريات
101012تلف باحل�سر�ت
تلف ناجت عن 

ممار�سات �لقطف 
�خلاطئة

خالخالخال

6710تلف بذبابة �لزيتون
555�لأعناق



Technical Guideline for Olive and Olive Oil Production in Jordanالدليل الفني �نتاج الزيتون وزيت الزيتون في ا�ردن

106

�لعيوب

�حلد �لأعلى �مل�سموح به

�لزيتون 
�لأخ�سر

زيتون متغري �للون
وزيتون م�سود ناجت عن 

�لأك�سدة
�لزيتون �لأ�سود

--10عيوب �حل�سوة
وجود �لنوى يف 
�ملنزوعة �لنوى

و�ملح�سوة
222

وجود �أجز�ء �لنوى يف 
�ملنزوعة �لنوى

و�ملح�سوة
222

نوى مه�سمة 
-66ومتما�سكة

جمموع �لعيوب �لكلية 
17٪17٪17٪حتت �أي ظروف

مو�د غريبة غري 
قطعة و�حدة/كغ�سارة

مالحظة 1: وجود �لنوى �أو �أجز�ء �لنوى غري م�سمولة يف ن�سبة �لعيوب �لكلية.
مالحظة 2: �لن�سب �ملئوية �لو�ردة يف �جلدول حم�سوبة بالعدد.
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6-8 �أن ل يقل �لوزن �مل�سفي عن �لن�سب �لو�ردة يف �جلدول 3

اجلدول 3 - احلد الأدنى للوزن امل�شفي لأنواع الزيتون املختلفة

الن�سبة املئوية للوزن امل�سفي %نوع الزيتون
60زيتون �أخ�سر كامل

50زيتون �أخ�سر منزوع �لنوى �أو حم�سو
50زيتون متغري �للون �أو �أ�سود كامل

40زيتون متغري �للون �أو �أ�سود منزوع �لنوى �أو حم�سو

�أنو�ع �لزيتون عن �لن�سب  “كلوريد �ل�سوديوم” يف  �أن ل يقل حمتوى ملح �لطعام   9-6
�لو�ردة يف �جلدول 4

اجلدول 4 - حمتوى ملح الطعام يف اأنواع الزيتون املختلفة

نوع ومعاملة الزيتون
احلد الأدنى ملحتوى ملح الطعام

 “كلوريد �سوديوم” %
زيتون �أخ�سر يف حملول ملحي معامل �أو غري معامل 

5يف عبو�ت حمكمة �لغلق

زيتون �أخ�سر يف حملول ملحي معامل �أو غري معامل 
6يف عبو�ت غري حمكمة �لغلق

4زيتون �أخ�سر منكه يف عبو�ت حمكمة �لغلق 
6زيتون �أخ�سر منكه يف عبو�ت غري حمكمة �لغلق

6زيتون متغري �للون معامل
7زيتون �أ�سود يف حملول ملحي

10زيتون �أ�سود يف ملح جاف
2�لزيتون �ملب�سرت 
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اأنواع الزيتون املختلفة على الن�سب  اأن ل يزيد الرقم الهيدروجيني لو�سط تعبئة   10-6
�لو�ردة يف �جلدول 5

اجلدول 5 - الرقم الهيدروجيني لو�شط التعبئة

نوع ومعاملة الزيتون
الرقم الهيدروجيني " pH" حد 

اأق�سى
زيتون �أخ�سر يف حملول ملحي معامل �أو غري 

4معامل يف عبو�ت حمكمة �لغلق

زيتون �أخ�سر يف حملول ملحي معامل �أو غري 
4.5معامل يف عبو�ت غري حمكمة �لغلق

4زيتون �أخ�سر منكه يف عبو�ت حمكمة �لغلق

زيتون �أخ�سر منكه يف عبو�ت غري حمكمة 
4.5�لغلق

-زيتون متغري �للون معامل
-زيتون �أ�سود يف حملول ملحي

-زيتون �أ�سود يف ملح جاف
4.3�لزيتون �ملب�سرت 

6-11  �أن ل تقل ن�سبة �حلمو�سة يف حالة �لزيتون �لأخ�سر �ملخمر طبيعيًا عن 0.4 ٪ 
حم�سوبة كحم�ش لكتيك.

6-12  �أن يكون خاليًا من �ملو�د �لغريبة ، �أما �ملو�د �مل�سموح �إ�سافتها ل تعترب مو�د غريبة.

6-13  �أن ل يوجد �أي مظهر من مظاهر �لف�ساد ناجت عن �لتخمر غري �لطبيعي.
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7- املكونات الختيارية

ي�سمح باإ�سافة �ملو�د �لتالية:

7-1  ماء. 

7-2  ملح طعام “كلوريد �ل�سوديوم.” 

7-3  خل. 

7-4  زيت زيتون. 

7-5  �سكريات.

7-6  �أي مو�د ت�ستخدم للح�سو و�ساحلة لالإ�ستهالك مثل �لب�سل �أو �للوز �أو �لكرف�ش ،..�إلخ. 

7-7  �لتو�بل وم�ستخل�سات �لأع�ساب.
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8- امل�سافات الغذائية

ي�سمح بوجود �أو �إ�سافة �مل�سافات �لغذ�ئية �لو�ردة يف �جلدول 6 وبالن�سب �ملقررة �إز�ء 
كل منها.

اجلدول 6 -  امل�شافات الغذائية امل�شموح بها:

احلد الأق�سى امل�سوح بهامل�سافات الغذائية
�ملو�د �حلافظة

حم�ش �لبنزويك و�أمالحه “�ل�سوديوم 
1غ/كغ حم�سوبة كحم�ش بنزويكو�لبوتا�سيوم”

حم�ش �ل�سوربيك و�أمالحه “�ل�سوديوم 
0.5غ/كغ حم�سوبة كحم�ش �سوربيكو�لبوتا�سيوم”

�لعو�مل �ملحم�سة
15 غم/ كغمحم�ش �لالكتيك
15 غم/ كغمحم�ش �ل�سرتيك

15 غم/ كغمحم�ش �لرتتريك �لي�ساري
ح�سب ممار�سات �لت�سنيع �جليدحم�ش �خلليك 

ح�سب ممار�سات �لت�سنيع �جليدثاين �أك�سيد �لكربون
مو�د مانعة للتاأك�سد

0.2 غم/ كغمحم�ش �لإ�سكوربيك
مثبتات

جلوكونات �حلديدوز “ ت�ستخدم فقط 
لتثبيت لون

�لزيتون �ملعامل �مل�سود بالتاأك�سد”
0.15 غم/ كغم حم�سوبة كحديد 

كلي يف �لثمرة

0.15 غم/ كغم حم�سوبة كحديد لكتيت �حلديدوز 
كلي يف �لثمرة
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احلد الأق�سى امل�سوح بهامل�سافات الغذائية
عو�مل منكهة

منكهات طبيعية كما هي معرفة يف جلنة 
ح�سب ممار�سات �لت�سنيع �جليدد�ستور �لأغذية

�ملثخنات و�ملل�سقات “ت�ستخدم فقط يف عجينة احل�سوة”
5 غم/ كغم�أجلنات �ل�سوديوم

ح�سب ممار�سات �لت�سنيع �جليدكار�جينان
)Carob bean gum(  ح�سب ممار�سات �لت�سنيع �جليد�سمغ �خلروب

)Guar gum(  ح�سب ممار�سات �لت�سنيع �جليد�سمغ �جلو�ر
)Xanthan gum(  3 غم/ كغم�سمغ �لز�نثان

عو�مل مثبتة “ت�ستخدم فقط يف عجينة احل�سوة”
كال�سيوم كلور�يد
كال�سيوم لكتيت
كال�سيوم �سرتيت
بوتا�سيوم كلور�يد

1.5 غ/كغ حم�سوبة كاأيونات 
�لكال�سيوم منفردة �أو جمتمعة

حم�سنات �لنكهة
مونو �سوديوم جلوتاميت “فقط للزيتون 

5 غم/ كغم�ملح�سي بالأن�سوجة”

م�سافات �أخرى
ح�سب ممار�سات �لت�سنيع �جليد�سوديوم �أو بوتا�سيوم هيدروك�سيد

ح�سب ممار�سات �لت�سنيع �جليدحم�ش �لهيدروكلوريك
م�ساعد�ت �لت�سنيع

ح�سب ممار�سات �لت�سنيع �جليدمز�رع �أحياء دقيقة – لكتيك
ح�سب ممار�سات �لت�سنيع �جليدنيرتوجني

ح�سب ممار�سات �لت�سنيع �جليدثاين �أك�سيد �لكربون
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9 - الإ�سرتاطات ال�سحية

يجب توفر �لإ�سرت�طات �ل�سحية �لتالية يف �ملنتج �لنهائي:

9-1  اأن يتم ت�سنيع املنتج وفقًا ل�سروط ومتطلبات املوا�سفة القيا�سية الأردنية 493 

9-2  �أن يخلو �ملنتج من كافة �ملو�د غري �ملرغوب بها. 

9-3  �أن يخلو �ملنتج من �لكائنات �حلية �لدقيقة �ملمر�سة ، و�أن ل يحتوي على �أي مو�د 
ناجتة من �لكائنات �حلية �لدقيقة بكميات قد ت�سبب �سرًر� على �ل�سحة �لعامة وذلك 
عند �إجر�ء �لفحو�سات على �لعينات �ملاأخوذة بالطرق �ملنا�سبة و��ستخد�م طرق �لفح�ش 

و�لختبار �ملالئمة.

9-4  �أن يجتاز �لزيتون �ملعقم باحلر�رة و�ملعباأ يف عبو�ت حمكمة �لإغالق �إختبار �لتعقيم 
للتاأكد من حتطيم �أبو�غ �لكلو�سرتيدمي بوتولينيوم.

9-5  �أن ل تزيد ن�سب بقايا �ملبيد�ت عما هو م�سموح به دوليًا. 

9-6  �أن ل تزيد كمية �مللوثات على ما هو و�رد يف �جلدول 7 وبالن�سب �لو�ردة �إز�ء كل منها.

اجلدول 7 - حدود امللوثات امل�شوح بها يف املنتج النهائي

احلد امل�سموح به مغ/كغمامللوث

250�لق�سدير

1�لر�سا�ش
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10- التعبئة والنقل والتخزين

يجب عند تعبئة ونقل وتخزين زيتون �ملائدة مر�عاة ما يلي:

10-1  التعبئة 

�ملاء  لت�سرب  مانعة  �سليمة  �لزيتون يف عبو�ت �سحية منا�سبة نظيفة  يعباأ  �أن    1-1-10
وم�سنوعة من مو�د ل تنقل للزيتون �أية ر�ئحة �أو طعم غريب وتقاوم �لتاآكل ول تتفاعل 

مع �ملنتج �ملوجود بها.

10-1-2 �أل تخفي �لعبو�ت �مل�سنوعة من مو�د �سفافة �ملظهر �حلقيقي للزيتون. 

10-1-3 �أن تكون �لعبو�ت �ملعدنية �مل�ستخدمة للتعبئة مطلية بطالء منا�سب ل تتفاعل مع 
�ملنتج �ملوجود بها. 

10-1-4 �أن يغطي �ملحلول �مللحي �سطح �لزيتون �ملعباأ فيه. 

10-1-5 األ يقل حجم الزيتون وو�سط التعبئة عن 90٪ من �ل�سعة �ملائية للعبوة. 

10-2  النقل 

�أن تكون �لعبو�ت قادرة على حتمل عمليات �لنقل و�أن تنقل �لعبو�ت بطريقة ل توؤدي �إلى 
ته�سيمها �أو تلفها و�أن تكون و�سائل �لنقل جمهزة بطريقة حتمي �لعبو�ت من �لتلوث و�أل 
يكون قد �سبق ��ستخد�مها يف نقل مبيد�ت ح�سرية �أو فطرية �أو �أية مو�د �سامة �أو �سارة.

10-3  التخزين 

اأن يخزن زيتون املائدة يف خمازن جيدة التهوية بعيًدا عن م�سادر التلوث واحلرارة العالية.

11- بطاقة البيان

�لبيانات  منتج  كل  على  تدون  �أن  يجب   ،9 �لقيا�سية  �ملو��سفة  يف  ورد  ما  �إلى  �إ�سافًة 
�لإي�ساحية �لتالية باللغة �لعربية ويجوز كتابتها باأي لغة �أخرى �إختياريًا �إلى جانب �للغة 

�لعربية �لأ�سا�سية:

11-1  �إ�سم �ملنتج »زيتون« �أو »زيتون مائدة«. 
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11-2 �أن يدون بجانب �لإ�سم لون �لزيتون و�سكل �لزيتون وطريقة معاملته بالإ�سافة �إلى 
�حل�سوة �مل�ستخدمة. 

11-3  نوع �ملعاملة �حلر�رية �مل�ستخدمة يف �حلفظ “�إن وجدت”. 

11-4  حجم �لزيتون “يف حالة تدريجه ح�سب �حلجم”. 

11-5  بلد �ملن�ساأ. 

11-6  �لوزن �ل�سايف و�لوزن �مل�سفي بالكيلوغر�م و�أجز�ئه. 

11-7 �إ�سم  �ل�سانع �أو �ملعبئ وعنو�نه. 

11-8  املكونات مبا فيها امل�سافات امل�ستخدمة. 

11-9  عبارة »يف�سل �إ�ستخد�مه قبل ....« مع ذكر �لتاريخ �أو مكان وجود �لتاريخ “�أ�سفل 
�لعبوة مثاًل”، على �أن يكون �لتاريخ و��سحًا وغري م�سلل.

11-10  رقم �لدفعة �أو �لت�سغيلة. 

�أعاله  �ملذكورة  �ملعلومات  ترفق  �أن  فيجب  �سائب  ب�سكل  �ملنتج  وجود  حالة  يف    11-11
�ل�سركة  وعنو�ن  و�إ�سم  �ملنتج  �إ�سم  عد�  “ ما  كوثيقة  مرفق  �أو  �حلاويات  على  مل�سقة 

�ل�سانعة �أو �ملعبئ ورقم �لدفعة �أو �لت�سغيلة فيجب �أن تدون على �حلاوية”.

عبوة زيتون �أردين “ �لوزن �ل�سايف ، تاريخ �لتعبئة،...�إلخ”
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الأ�سرار الف�سيولوجية وامليكانيكية

�أ�سر�ر تربيد

CO2 أ�سر�ر غاز�                                    SO2 أ�سر�ر غاز�

�أ�سر�ر �لطيور                                �لأ�سر�ر �مليكانيكية
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نق�ش بورون                                       �سرر �سم�ش

 

�سرر حبات �لربد

�أ�سر�ر �سقيع وبرودة
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الإ�سابات الباثولوجية

Aspidiotus nerii أ�سر�ر ح�سرة �لدفلة �لق�سرية�

�أ�سر�ر �لبقة �خل�سر�ء

�أ�سر�ر �حل�سر�ت �لق�سرية
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مر�ش �لأنرث�كنوز - مر�ش فطري 

Queensland fruit fly أ�سر�ر ح�سرة�              Anthracnose disease       

  

 �سد�أ على �لثمار                                      عفن �لألرتناريا
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Lepra Fruit أ�سر�ر ح�سرة�

Peacock spot disease مر�ش تبقع عني �لطاوو�ش

Cercosporiose disease مر�ش �لتبقع �ل�سركو�سبوري
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ملحق 1

•  اخلطوات الواجب اتباعها للح�شول على زيت زيتون عايل اجلودة

اأوًل: مرحلة ما قبل القطاف والقطاف وحتى اإي�سال الثمار الى املع�سرة:

1- يتم جمع �لثمار �جلافة �ل�ساقطة على �لر�ش و�لثمار �مل�سابة بذبابة ثمار �لزيتون 
�سناعة  يف  زيتها  ��ستعمال  وي�ستح�سن  �لع�سر  مو�سم  بد�ية  يف  وحدها  وتع�سر 

�ل�سابون. 
2-  يجب العلم ان نوعيات خمتلفة من الثمار تعطي زيت بجودة خمتلفة فيجب ف�سل 
�لثمار �مل�سابة عن �ل�سليمة وع�سر ثمار كل �سنف لوحدها وح�سب درجة �لن�سج 

و�عطاء �لولوية لف�سل �نو�ع �لثمار.
3-  ين�سح قبل �لبدء بالقطاف بت�سوية �لر�ش حتت �ل�سجرة وفر�سها باخلي�ش �و �ل�سادر 

او اأي و�سيلة نظيفة لت�سقط الثمار عليها فتبقى نظيفة وي�سهل جمعها وتعبئتها.
4-  تقطف ثمار �لزيتون لأ�ستخر�ج �لزيت بعد �ن يتم تلون ما يزيد عن 70٪ من �لثمار 

على �ل�سجرة تلونًا كامال باللون �لبنف�سجي �لغامق �و �ل�سود.
5-  ثمار الزيتون ذات طبيعة لينة ويجب التعامل معها بلطف وجتنب ال�سغط واحلرارة 
�لعالية وعدم خد�سها �ثناء �لقطف. وحدوث جتريح للثمرة �ثناء �لقطف يوؤدي �لى 
عمليات �لتخمر د�خل �لثمرة ومن ثم تلف �لزيت وتدين نوعيته وزيادة حمو�سته. 
لذلك يجب عدم ��ستعمال �لع�سا لقطف �لثمار لأنها ت�سبب ك�سر �لفرع �لتي �ستحمل 

�لثمار يف �ملو�سم �لقادم. 
 6- �ذ� كانت �ل�سجار عالية ي�ستح�سن �ل�ستعانة بال�سالمل �ملزدوجة.

 7- يف�سل قطف الثمار باليد واإذا امكن ا�ستعمال الآت القطف ن�سف الآلية كالم�ساط 
اليدوية او الم�ساط التي تعمل ب�سغط الهواء لنها توفر اجلهد والكلفة.  
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تعباأ يف �سناديق بال�ستيكية  ثم  �ملك�سرة،  و�لفرع  �لور�ق  وتنقى من  �لثمار   8- جتمع 
ين�سح  ول  الثمار.  حرارة  ارتفاع  من  وحتد  الهواء  مبرور  ت�سمح  جانبية  بفتحات 
�لى  وتوؤدي  �لتهويه  �سيئة  لأنها  �خلي�ش  �كيا�ش  �و  �لبال�ستيكية  �لكيا�ش  با�ستعمال 

تلف وتعفن �لثمار وبالتايل �رتفاع حمو�سة �لزيت �لناجت و�نخفا�ش جودته.
��سطر  �ذ�  �ما  طويلة.  ملدة  خزنها  وعدم  مبا�سرة  �لثمار  بع�سر  �ل�سر�ع  يف�سل   -9  
�ملز�رع �لى تخزين �لثمار حتى �نتهاء عملية �لقطف �و �نتظار �لدور يف �ملع�سرة، 
فتو�سع �لثمار يف مكان مظلل، جيد �لتهوية، بعيد� عن ��سعة �ل�سم�ش ول تزيد �سماكة 
طبقة �لثمار عن 20 �سم حتى ل تتعفن الثمار ب�سبب ال�سغط وارتفاع درجة احلرارة 

وبالتايل زيادة حمو�سة �لزيت.    
ين�سح  كما  �جلافة.  �لأفرع  و�إز�لة  �لقطف  �ثناء  �أ�سجاره  بتقليم  �ملز�رع  ين�سح   -10
باإ�سافة �ل�سماد �لع�سوي و�ل�سماد �لكيماوي لالأ�سجار بعد �لنتهاء من عملية �لقطف 

لال�ستفادة ما �أمكن من �أمطار �ل�ستاء.

ثانيًا: مرحلة ع�سر الثمار 

1- �إن �لظروف و�ملعامالت �لتي يخ�سع لها �لزيتون يف �ملع�سرة توؤثر كثريً� على نوعية 
الفنية  ال�سروط  الزيتون  معا�سر  يف  تطبق  اأن  يجب  لذلك  الناجت  الزيت  وكمية 

�لزر�عية �أثناء عملية �لع�سر.
2- ين�سح باإختيار معا�سر �لزيتون �حلديثة لع�سر �لثمار ويف�سل �ن يتم ع�سر �لثمار 
يف �ملعا�سر �لتي  تعمل على درجات حر�رة منخف�سة  )ل تزيد عن 30م°(، وذلك 
�لتي  و�ملو�د  و�لفيتامينات  للتاأك�سد  �ملانعة  و�ملو�د  �لعطرية  �ملركبات  على  حفاظا 
تك�سب �لزيت طعمه �جليد ولونه ور�ئحته �ملرغوبني، كما �ن �رتفاع درجة �حلر�رة 

�ثناء �لع�سر يوؤدي �لى تدين نوعية �لزيت �لناجت ب�سبب عمليات �لك�سدة.
�لإنتاجية  و�لطاقة  تتنا�سب  �لزيتون  ثمار  تخزين  �أجل  من  م�ساحة  توفري  �سرورة   -3

للمع�سرة.
4- تو�سع �لثمار يف �سناديق عند و�سولها للمع�سرة �أو يف �أحو��ش ن�سف مك�سوفة بحيث 

ل تزيد �سماكة �لثمار يف �حلو�ش عن 30 �سم ريثما يتم ع�سرها.
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5- يجب ع�سر �لثمار يف مدة �أق�ساها 48 �ساعة من تاريخ قطافها. 
6- يجب �ن متر ثمار �لزيتون خالل ماكنة �لغ�سل ومن ثم �إز�لة �لأور�ق �لعالقة و�ل�سو�ئب 

�لأخرى. 
7- تاأمني م�سدر للماء �لنظيف حيث ير�عى تبديل ماء �لغ�سيل كل �ست �ساعات عمل.

8- ير�عى يف �ملعا�سر �لتي تعمل بطريقة �ملكاب�ش وت�ستخدم �خلو�ش يف عملية �لع�سر 
غ�سل �خلو�ش كلما لزم �لأمر.

9- �أن ل يزيد عدد �خلو�ش بني كل �سفيحتني معدنيتني عن ثالثة وذلك يف �ملعا�سر �لتي 
تعتمد على طريقة �لكب�ش يف ��ستخال�ش �لزيت.

10- الفرتة الزمنية املثالية الالزمة لعملية اخللط )العجن( هي ما بني 30-60 دقيقة 
ويجب �ن ل تزيد درجة حر�رة �لعجينة عن 28-30 درجة مئوية.

ثالثًا: مرحلة تخزين وتعبئة الزيت

1- يجب ��ستخد�م خز�نات �ل�ستانل�ش �ستيل لتخزين �لزيت يف �ملعا�سر، كما يجب تخزن 
�لزيت يف عبو�ت منا�سبة غري قابلة لل�سد�أ.

2- يجب تخزين �لزيت عند درجة حر�رة ما بني 15-18 درجة مئوية وبعيدً� عن �ل�سوء 
قدر �لإمكان، كما يجب �أن تكون �أماكن تخزين �لزيت خالية من �أية م�سادر للرو�ئح 

�أو �لتلوث. 
3- يف�سل ت�سفية وفلرتة �لزيت قبل �لتعبئة بهدف �إز�لة �ل�سو�ئب �لعالقة و�لرو��سب.

4- يف�سل حقن غاز �لنيرتوجني يف خز�نات �لزيت و�إحالله حمل �لهو�ء وكذلك حقنه يف 
خطوط التعبئة وذلك لتجنب تاأك�سد الزيت بفعل اأوك�سجني الهواء. 

5-  يجب و�سع مل�سق على عبوة �لزيت يبني ت�سنيف �لزيت، وزن �لعبوة ومكان وتاريخ 
�لإنتاج.
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ملحق 2

الربنامج الزمني خلدمة ب�ساتني الزيتون

�لعمليات �لزر�عية�ل�سهر

كانون �لثاين
1- زر�عة �أ�ستال �لزيتون �ملرباة باأكيا�ش )طوبارة(.

2- تقليم اأ�سجار الزيتون وطالء جروح التقليم مبادة املا�ستيك ملنع دخول املاء 
وم�سببات �لأمر��ش عرب تلك �جلروح.

�سباط

1- �لإ�ستمر�ر يف زر�عة غر��ش �لزيتون يف �ملناطق �ملرتفعة.
كمية  ن�سف  تعادل  و�لتي  �لذوبان  �ل�سريعة  �لكيماوية  �لأ�سمدة  �إ�سافة   -2

�لأ�سمدة �ملقررة يف �لن�سف �لثاين منه.
�أو  منا�سبة  �لأمطار  كانت  فاإذ�  �لزيتون.  �أ�سجار  تقليم  �إمكانية  ��ستمر�ر   -3
كافية تقلم ب�سكل خفيف �أما �إذ� كانت قليلة تقلم ب�سكل جائر ن�سبيًا. ل نلجاأ 

�لى �لتقليم �جلائر �ل �ذ� كانت �لأ�سجار هرمة.
4- �إعطاء رية للب�ساتني �ملروية �ذ� �نحب�ست �لأمطار.

�آذ�ر
1- متابعة �إمكانية زر�عة غر��ش �لزيتون يف �ملناطق �ملرتفعة.

2- �إجر�ء حر�ثة ربيعية قبل �لأزهار بعمق )10-15( �سم.
 3- و�سع م�سائد فرمونية لعثة �لزيتون لتحديد موعد ظهور �جليل �لزهري 

وكذلك مر�قبة ح�سرة ب�سيال �لزيتون.

ني�سان
با�ستعمال  �و  يدويًا  �لأ�سجار  حتت  �لو�قعة  �ملناطق  من  �لأع�ساب  �إز�لة   -1

�لأدو�ت �ملنا�سبة.
2- �إز�لة �لنمو�ت غري �ملرغوب بها و�ل�سرطانات �لتي قد تنمو على �ل�ساق.



Technical Guideline for Olive and Olive Oil Production in Jordanالدليل الفني �نتاج الزيتون وزيت الزيتون في ا�ردن

124

�لعمليات �لزر�عية�ل�سهر

�أيار

وبكميات  �أمكن  �إذ�  تكميلي  ري  �لأ�سجار  �إعطاء  ويف�سل  �لثمار  بدء عقد   -1
�ل�ستوية  �لأمطار  كانت  �إذ�  خا�سة  متقاربة  فرت�ت  وعلى  متو�سطة  �لى  قليلة 
من  و�حلد  �لثمار  عقد  فر�ش  حت�سني  �لى  هذه  �لري  عملية  وتهدف  قليلة. 

ت�ساقط الأزهار وجفاف الثمار ال�سغرية يف فرتات هبوب رياح اخلما�سني.
النحا�ض  يتكون من كربيتات  الذي  بوردو  الأ�سجار مبحلول  �سيقان  2- طالء 
1 كغم من كربيتات �لنحا�ش + 5 كغم جري حي + 20  واجلري واملاء ومبعدل 
لرت ماء ويف�سل �إ�سافة كمية قليلة من مادة �ل�سبة وملح �لطعام �لى �ملحلول. 
�أثناء  و�لهدف من طالء �ل�ساق هو �حلد من تاأثري درجات �حلر�رة �ملرتفعة 
�ملحلول  �سمن  �لنحا�ش  كربيتات  وجود  �أن  كما  �ل�سجرة،  �ساق  على  �ل�سيف 

ي�ساعد يف �حلد من �لإ�سابات �لفطرية على �ل�ساق.  
3- �إمكانية تطعيم �لأ�سجار يف �لب�ستان بالعني لأغر��ش تغيري �ل�سنف.

4- مر�قبة ظهور ح�سر�ت حفار �ساق �لزيتون ومكافحتها �إذ� وجدت.

حزير�ن

1- تفقد �لأ�سجار بحثًا عن �لنمو�ت غري �ملرغوب بها و�إز�لتها.
2- متابعة مقاومة �لأع�ساب يف �لب�ساتني �ملروية وب�ساتني �لري �لتكميلي.

�أ�سجار �لزيتون يف �لب�ساتني �ملروية بالعنا�سر �لغذ�ئية �لرئي�سية  3- ت�سميد 
وخا�سة �لنيرتوجني و�لبوتا�ش.

4- ��ستمر�ر تطعيم �لأ�سجار يف �لب�ستان بالعني لأغر��ش تغيري �ل�سنف.
5- ��ستمر�ر مر�قبة ظهور ح�سر�ت حفار �ساق �لزيتون ومكافحتها �إذ� وجدت.

متوز

1- تفقد �أ�سجار �لب�ستان بحثًا عن �لنمو�ت غري �ملرغوب بها و�إز�لتها وي�سمل 
ذلك �لنمو�ت �لربية و�لطرود �ملائية و�لأغ�سان �جلافة �و �مل�سابة.

2- اإعطاء رية تكميلية لالأ�سجار ومبعدل  240 لرت لكل �سجرة منتجة وذلك يف 
املناطق التي يقل فيها معدل �سقوط الأمطار ال�سنوي عن 400 ملم. و�لهدف 

من �لري �لتكميلي هو تقوية �ل�سجرة و�حلد من ظاهرة جتعد وذبول �لثمار.
3- ��ستمر�ر �إجر�ء�ت �لوقاية و�ملر�قبة لذبابة ثمار �لزيتون وتعليق �مل�سائد 

�حل�سرية.
4- ��ستمر�ر مر�قبة ظهور ح�سر�ت حفار �ساق �لزيتون ومكافحتها �إذ� وجدت.
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1- ��ستمر�ر �إجر�ء�ت �ملر�قبة و�ملكافحة لذبابة ثمار �لزيتون.�آب
2- �ل�ستمر�ر بالري �لتكميلي لالأ�سجار.

�أيلول

1- �ل�ستمر�ر بالري �لتكميلي لالأ�سجار.
�أماكن مظللة  وتخزينها يف  �لأ�سجار  �ملت�ساقطة حتت  �لزيتون  ثمار  2- جمع 
�لثمار  يتم ع�سر هذه  �ملعا�سر، حيث  مو�سم عمل  بدء  �لتهوية حلني  وجيدة 

مبعزل عن الثمار حديثة القطف.  
�أ�سجار �لزيتون لأغر��ش �لقطاف يف �سهر ت�سرين  3- حت�سري �لأر�ش حتت 
وجدت  �إن  �لأع�ساب  �إز�لة  هذه  �لتح�سري  عملية  وت�سمل  ثاين  ت�سرين  �إو  �أول 
�لأ�سجار  �لقما�ش حتت  �و  �لبال�ستيك  �سر�ئح  و�سع  تعيق  قد  �لتي  و�حلجارة 

�أثناء فرتة �لقطاف.
�ل�سرورة  �لأ�سجار عند  ور�ش  �لزيتون  ثمار  بذبابة  �لإ�سابة  4- متابعة تطور 
وذلك للمرة �لأخرية خالل �ملو�سم ويجب �لتقيد بفرتة �لأمان �مل�سار �إليها يف 

تعليمات ��ستعمال �ملبيد قبل �لبدء بقطف �ملح�سول.
5- عدم �للجوء ملكافحة ذبابة ثمار �لزيتون على �أ�سناف �ملائدة )�لتخليل(.

ت�سرين �لأول

1- حت�سري �لأر�ش للزر�عة: يف حالة �لزر�عات �حلديثة يتم حت�سري �لأر�ش 
للزر�عة باإز�لة �حلجارة �لكبرية وغريها من �لعو�ئق ثم حترث �لأر�ش حر�ثة 
�لأ�سمدة  �إ�سافة  ويلي ذلك  �سم  وبعمق 100-70   Ribber با�ستعمال  عميقة 
وتخطط  عادية  حراثة  الأر�ض  حترث  ثم  اللزوم  عند  والكيماوية  الع�سوية 

وحت�سر �جلور ل�ستقبال مياه �لأمطار خا�سة يف مناطق �لزر�عة �ملطرية.  
عدم  ويجب  دومن   / طن   6-2 مبعدل  املختمر  الع�سوي  ال�سماد  اإ�سافة   -2

مالم�سة �ل�سماد �لع�سوي ل�ساق �لأ�سجار.
�ملخ�س�سة  �لكيماوي  �ل�سماد  كمية  ن�سف  �لى  ثلث  بني  ما  �إ�سافة  3- ميكن 

لالأ�سجار يف �ملناطق �ملطرية.
4- �حلر�ثة �خلريفية. وتهدف هذه �حلر�ثة �لى فتح �أر�ش �لب�ستان لإ�ستقبال 
مياه �لأمطار بالإ�سافة لتغطية �ل�سماد �لع�سوي و�لكيماوي �مل�ساف �لى �لرتبة 

وخلطه مع �لرت�ب.
5- بدء قطف حم�سول �لزيتون لأغر��ش �لع�سر �أو لأغر��ش �لتخليل ويجب 

مر�عاة �أن تكون �لثمار �ملعدة للع�سر كاملة �لن�سج.
6- �لتوقف عن مكافحة ذبابة ثمار �لزيتون.
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ت�سرين �لثاين

1- ��ستمر�ر قطف حم�سول �لزيتون لأغر��ش �لع�سر مع مر�عات عدم تعبئة 
قطفها  بعد  �لثمار  و�سع  ويف�سل  بال�ستيكية.  �أكيا�ش  يف  قطفها  بعد  �لثمار 

وجمعها يف �سناديق بال�ستيكية مزودة بفتحات جانبية. 
2- �ل�ستمر�ر يف عمليات حت�سري وجتهيز �لأر�ش للزر�عة �جلديدة.

3- �لبدء بتقليم ب�ساتني �لزيتون �لتي مت قطفها.

كانون �لأول

1- زر�عة غر��ش �لزيتون يف �لأر�ش �لد�ئمة.
2- ا�ستمرار تقليم اأ�سجار الزيتون ويجب الهتمام بطالء جروح التقليم مبواد 

�لطالء �ملنا�سبة لذلك خا�سة �جلروح �لتي يزيد قطرها عن 2 �سم. 
�ملع�سرة  يف  تركها  عدم  على  �حلر�ش  مع  �لزيتون  ثمار  قطف  ��ستمر�ر   -3

لفرتة طويلة..
4- ��ستمر�ر �إمكانية �إ�سافة �لأ�سمدة �لع�سوية لأ�سجار �لزيتون �إن مل تكن قد 

�أ�سيفت خالل �سهر ت�سرين �أول �أو ت�سرين ثاين.
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