
 

Jerdy et al– Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(6): 320-335 December 2020 
 

 2020 ديسمبر/كانون األول  335-320(: 6)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  الجردي  320

 لمصنف الدعيبميزيت الزيتون ل الصفات اإلنتاجية والنوعيةتأثير التسميد العضوي في 
 في محافظة حمص، سورية

 (1)ووفاء ىاشم عبود (1)وأسامة نعيم مره (1)بسام إبراىيم عودةو   (1)*عبد الكريم ىاشم الجردي
        .ةسكري الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية، ،مركز بحكث حمص ،محطة بحكث المختارية(. 1) 
   (.jerdi62@gmail.com. البريد اإللكتركني: عبد الكريـ ىاشـ الجردم)*لممراسمة: الباحث  

 23/07/2019تاريخ القبول:    15/05/2019تاريخ االستالم: 

 الممخص
في جكدة كسالمة الزيت مف صنؼ الزيتكف  أغناـ ر التسميد العضكميأثتأجريت الدراسة بيدؼ معرفة 

 محطة بحكث المختارية -في مركز بحكث حمص  2013 ك 2012 مكسميخالؿ ، الدعيبمي )محمي(
األكلى: المعاممة  تضمف البحث خمس معامالت سمادية: .التابعة لمييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية

،  كغ/شجرة( 60كغ/ق،0632)بمعدؿ سماد عضكم/ ى ³ـ 02الشاىد )دكف تسميد(، المعاممة الثانية: 
 ى/³ـ 32،المعاممة الرابعة: كغ/شجرة( 30كغ/ق،00002)بمعدؿسماد عضكم/ ى ³ـ 02المعاممة الثالثة: 

تكصيات  سماد عضكم، المعاممة الخامسة: تسميد معدني كفؽ كغ/شجرة( 63كغ/ق،00222بمعدؿ)
 استخدـ تصميـ القطاعات العشكائية الكاممة في التحميؿ اإلحصائي ك كزارة الزراعة كاإلصالح الزراعي
 6كغ/ ( 060، 020بمتكسط )في إنتاجية الثمار  (الرابعةك  تيف )الثالثةدّلت النتائج إلى تفكؽ المعامم

الكيميائية لمزيت الناتج مف ثمار %. أشارت التحاليؿ 5مقارنةن مع بقية المعامالت عند مستكل أشجار 
كسدة األ كانخفاضالصنؼ الدعيبمي بعد مركر عاـ عمى تخزينو بجك مف غاز النتركجيف إلى ثباتو 

 0016) (الثالثة كالرابعة)بمغت قرينة البيرككسيد في المعاممتيف ك ، (الثالثة كالرابعة)ذاتية في المعاممتيف ال
بقية المعامالت )األكلى، الثانية، الثالثة(  التكالي، مقارنةن مع كافئ أككسجيف/ كغ عمىي مميم (0013 -

النسبة المئكية لمحمكضة متقاربة  كبقيت ،كافئ أككسجيف/ كغمي ميم 0210 إلى 0010 التي تراكحت بيف
نانكمتر أقؿ  002. بمغت االمتصاصية عند طكؿ المكجة %2100ك  2160بيف المعامالت كتراكحت بيف 

 ،نسب األحماض الدسمة )البالميتيؾ بقيتبقة لممكاصفات القياسية لزيت الزيتكف. كىي مطا 2105مف 
المينكلينيؾ( في حدكدىا الطبيعية ككانت التغيرات في  ،المينكليئيؾ ،األكليؾ ،البالميتكلئيؾ ،الستياريؾ

 حدكدىا الدنيا. 
  .، صنؼ الدعيبميجكدةالصفات ، زيت زيتكف، )ركث األغناـ( زيتكف، تسميد عضكم:الكممات المفتاحية

 :المقدمة
حيطة كمنيا انتقؿ إلى كافة الدكؿ الم ،سنة قبؿ الميالد 4000ّتعد سكرية المكطف األصمي لمزيتكف المزركع، فقد كجد في سكرية منذ 

(. تحتؿ زراعة الزيتكف المرتبة األكلى بيف األشجار المثمرة في سكرية مف حيث ,I.O.O.C (1996بحكض البحر األبيض المتكسط 
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شجرة، كيبمغ عدد األشجار في محافظة حمص  1047543المساحة المزركعة ككمية اإلنتاج، ك يقدر عدد أشجار الزيتكف في سكرية 
يؤثر السماد العضكم بشكؿ  (. 2016الزراعي،  شجرة زيتكف نصفيا مثمر )المجمكعة اإلحصائية لكزارة الزراعة كاإلصالح 15436

إيجابي عندما يضاؼ إلى التربة فيحسف مف صفاتيا الفيزيائية كيزيد مف نسبة المادة العضكية كاآلزكت العضكم الذم يمتص بسيكلة 
ي تخضع لنظاـ أف الترب الت Benitez (2006)(. أكضحت نتائج الدراسة التي قاـ بيا 2003العيسى،  مف قبؿ النبات )عكدة ك

 Hasan et )السماد العضكم امتازت بنشاط حيكم عاٍؿ كقدرة عمى االحتفاظ بالماء أعمى مف األنظمة التقميدية المألكفة. أشارت نتائج 

al., 2015)   أف إضافة السماد العضكم إلى ترب أشجار الزيتكف لو تأثير معنكم ايجابي في اإلزىار كعقد الثمار كاإلنتاجية كجكدة
زيت الناتج، حيث أنو عند إضافة السماد العضكم )أغناـ( أعطى أعمى نمك خضرم لألشجار كأعمى إنتاجية كأفضؿ نكعية لمزيت ال

. كتأتي أىمية التسميد العضكم أنو يشكؿ مصدران رئيسان لممادة العضكية في التربة (Al Kahtani and Ahmed, 2012)الناتج 
(، كُيحسف  كمصدران مباشران كغير مباشر لمعديد ، ككالسيـك كمغنزيـك مف العناصر الغذائية التي يتطمبيا النبات )فكسفكر، كبكتاسيـك

% مقارنةن مع الزراعة التقميدية )دكف 50-20، فيك يزيد اإلنتاجية مف (Vessey, 2013)خكاص التربة الفيزيائية كالكيميائية كالحيكية 
أف مكاصفات الزيت الناتج مف أشجار الزيتكف المسمدة باألسمدة العضكية  Cufrol  (2006)ذكر (.(Stephanos, 2006تسميد( 

 ميمي 10كحمض حر، كرقـ بيرككسيد منخفض ال يصؿ إلى أكثر مف  األكليؾ% مف حمض 0.5ذات جكدة عالية حيث يحتكم عمى 
مغ/كغ( أما نسبة حمض  1000مغ/كغ )الحد األعمى 300- 200ة الييدرككسيؿ ما بيف مكافئ أككسجيف/ كغ، كفينكالت متعدد

%. تتغير مكاصفات زيت الزيتكف أثناء التخزيف الحتكائو عمى أحماض دسمة كمركبات فينكلية كعطرية 80ك  77فكانت بيف  األكليؾ
%، كقرينة البيرككسيد 1كعناصر معدنية، حيث كجد أف زيت الزيتكف البكر الممتاز يككف فيو النسبة المئكية لمحمكضة الحرة أقؿ مف 

(. Cimato et al., 1996)مغ/كغ( 0.1مغ/كغ، النحاس  3/كغ، كتركيز العناصر النادرة )الحديد مكافئ أككسجيف ميمي 20قؿ مف أ
نانكمتر لزيت الزيتكف البكر  270( قيمة االمتصاصية عند مستكل I.O.O.C, 1995حددت دراسات المجمس الدكلي لزيت الزيتكف )

، كترتفع ىذه النسبة لتصؿ في زيت البيريف إلى أقؿ 0.30ا في زيت الزيتكف البكر العادم أقؿ مف ، بينم0.25الممتاز، فكانت أقؿ مف 
. كما أكدت الدراسات العممية المخبرية أىمية دراسة االمتصاص لألشعة فكؽ البنفسجية عمى زيت الزيتكف كأحد العكامؿ 1.70مف 

يرات األكسدة الذاتية قبؿ التخزيف كبعده، كمعرفة فيما إذا كاف الزيت الميمة في تحديد جكدتو مف حيث مقدرتو عمى الثبات ضد تغ
بأف ( Simic et al (1992تعرض إلى معامالت تكنكلكجية أك ظركؼ حفظ سيئة أدت إلى تغير مكاصفاتو أثناء االستخالص. أكضح 

األككسجيف الذم يعتبر مف أكثر العكامؿ المسببة أحد معايير تقييـ جكدة زيت الزيتكف ىي دراسة األكسدة الذاتية التي تعكد إلى عنصر 
 ،لألكسدة كبالتالي فساد الزيت. إف أكسدة زيت الزيتكف عند حدكثيا تمر بطكريف األكؿ األكسدة البطيئة كالثاني األكسدة السريعة

(. Esti and Cinquanta, 1996)كيتميزاف بحدكث تغيرات كيميائية مع تغير الطعـ كالرائحة كانخفاض قرينة االنكسار كزيادة المزكجة 
فتبّيف أنيا تزداد بكجكد الحرارة كالضكء كالرطكبة كبعض المعادف كالحديد كالنحاس كعزل تحمؿ الزيت إلى ، الذاتية لزيت الزيتكفاألكسدة 

مما أدل إلى  ،C18:1 األكليؾ، الذم يتأكسد بسرعة أكبر مف حمض C18:2زيادة اليدركبيرككسيدات الناتجة عف حمض المينكليئيؾ 
 رفع قرينة البيرككسيد مع بقاء الرائحة الطبيعية. كتعرؼ قرينة البيرككسيد بأنيا محتكل المادة الدسمة مف األككسجيف القادر عمى أكسدة

، كأف المادة الدسمة لزيت الزيتكف المقبكلة تككف قرينة البيرككسيد بيف  لشعار، ايرككسيد/كغ دسـ )ب ميمي مكافئ 20- 0يكد البكتاسيـك

( إمكانية االعتماد عمى األسمدة العضكية في تسميد الزيتكف I.O.O.C, 2001(. أكضح المجمس الدكلي لزيت الزيتكف )2006
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عطاء منتج خاؿٍ  مف اآلثار المعدنية الناتجة عف إضافة األسمدة الكيميائية. ازداد في السنكات  لمحصكؿ عمى إنتاج عاؿٍ  كمان كنكعان، كا 
المزارع عمى زيت زيتكف ذك مكاصفات أقؿ جكدة يتصؼ بارتفاع درجة الحمكضة كرقـ البيرككسيد مما يسرع في سرعة األخيرة حصكؿ 

تزنخ الزيت كأكسدتو كخاصة بعد تخزينو لفترة مف الزمف، لذلؾ كاف مف الضركرم إجراء بحث ييتـ بنكعية زيت الزيتكف لمحصكؿ عمى 
كاالجراءات المتخذة لمحصكؿ عمى ذلؾ  ت قياسية مف حيث رقـ الحمكضة كالبيرككسيدمنتج ممتاز قابؿ لمتخزيف كيتمتع بمكاصفا

 المنتج.
 :إلى البحث ييدف

 دراسة أثر التسميد العضكم في إنتاجية الزيتكف صنؼ دعيبمي مقارنةن مع التسميد المعدني. -0

 أثر التسميد العضكم في جكدة كسالمة زيت الزيتكف الناتج مف الثمار. -0
 :وطرائقومواد البحث 

 :المادة النباتية -1
)محمي( مركم بطريقة التنقيط  Al-deibliسنة في طكر اإلثمار مف صنؼ دعيبمي  18( بعمر Olea europeae)أشجار زيتكف 

/ نقاطات لكؿ شجرة تصريؼ النقاطة 8% مف السعة الحقمية، كذلؾ باستعماؿ شبكة رم بالتنقيط بكاقع /80)دكف تسميد(عند مستكل 
 شجرة/ىكتار.  238ـ بكاقع  6×7ؿ/سا، المسافة الزراعية بيف األشجار 8 النظرم

  موقع التجربة والظروف البيئية: -2
كالتي تقع في الجزء األعمى مف حكض العاصي عمى بعد  2013ك 2012أجريت التجربة في محطة بحكث المختارية خالؿ مكسمي 

شماال"، كاالرتفاع عف  34.48شرقا"، خط العرض  36.45طكؿ دكنـ. عمى خط  200كـ شماؿ شرؽ مدينة حمص مساحتيا  15
ممـ تتساقط خالؿ سبعة أشير مف العاـ تبدأ مف تشريف األكؿ حتى نياية نيساف  390ـ، معدؿ األمطار السنكم  503سطح البحر 

مكقع البحث خالؿ فترة الدراسة. كتعتبر ضمف منطقة االستقرار الثانية. كأخذت المعطيات المناخية مف المحطة المناخية المكجكدة في 
 .( الخكاص الكيميائية لمتربة في بداية المكسـ2( الخكاص الييدركفيزيائية، كالجدكؿ رقـ )1كيكضح الجدكؿ رقـ )

 (: الخواص الييدروفيزيائية لمتربة المدروسة 1جدول رقم )

 العمق/ سم
 % التركيب الميكانيكي معامل الذبول السعة الحقمية 3الكثافة غ/سم

 طين سمت رمل حجماً  وزناً  حجماً  وزناً  الحقيقية الظاىرية
0-30 1.12 2.66 31.85 36.55 16.95 19.45 31.1 20.2 48.7 

30-00 1.12 2.67 30.55 34.05 16.30 18.15 30.1 24.2 45.6 

00-00 1.14 2.70 31.85 36.2 16.95 19.25 22.3 18.1 59.6 

 الكيميائي لمتربة المدروسة(: التحميل 2دول رقم )الج 

 العوق/ سن
pH  

2:0.1 

EC 

 الناقليت الكهربائيت

 عجينت هشبعت

Ds / cm 

كربوناث الكالسيوم 

% 
 ppmبوحاسيوم كلي  هادة عضويت %

 فوسفورهخاح

ppm 

0-30 7.4 0.9 32.7 1.3 753 38.0 

30-00 7.3 1.7 33.2 1.2 667 31.8 

00-00 7.4 0.9 40.0 0.9 700 22.4 
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 تصميم التجربة : -3
 صممت التجربة بطريقة القطاعات العشكائية الكاممة:

 عدد المعامالت خمسة ىي:
 معاممة أكلى: دكف تسميد عضكم أك معدني ) الشاىد (. -
 كغ/شجرة(  ركث غنـ. 32كغ/ق) 7360سماد عضكم متخمر بمعدؿ / ى  ³ـ 20معاممة ثانية:  -
 كغ/شجرة ( ركث غنـ. 64كغ/ق) 14720بمعدؿ سماد عضكم متخمر / ى  ³ـ 40معاممة ثالثة:  -
 كغ/شجرة( ركث غنـ. 96كغ/ق) 22080سماد عضكم متخمر بمعدؿ / ى  ³ـ 60معاممة رابعة:  -
 كغ .  368سماد يعادؿ 3ـ1كزف  -
 يكريا ى كغ/  440مكصى بو مف قبؿ كزارة الزراعة كاإلصالح الزراعي بمعدؿ:  N.P.Kمعاممة خامسة: تسميد معدني  -
كػػغ لمشػػجرة بعػػد العقػػد مباشػػرة، ك يعقبيػػا مػػاء  0.9كػػغ لمشػػجرة، كالثانيػػة  0.9عمػػى دفعتػػيف: األكلػػى فػػي بدايػػة شػػير  ذار  % أضػػيفت46 -

 الرم في بداية شير حزيراف.
/ى كغ  200لمشجرة(، ك P2O5 غ  900)ما يعادؿ P2O5 ى كغ/ 101.2% أم  46سكبر فكسفات ثالثي ى كغ/ 220كأضيؼ 

 لمشجرة( حسب تكصيات كزارة الزراعة كاإلصالح الزراعي.  K2Oغ 830)ما يعادؿ  K2Oى كغ/ 100 % أم 50سمفات البكتاسيـك 
تػـ إضػافتو حػكؿ مسػقط تػاج الشػجرة خػالؿ عػامي البحػث مػف بدايػة شػير  ،السماد المستخدـ: سماد مف ركث األغناـ )مخمػر لمػدة عػاـ(

نتائج التحميؿ الكيميائي لمسماد العضكم المستخدـ.عدد األصػناؼ صػنؼ ( يبيف 3كانكف الثاني بعد االنتياء مف القطاؼ، كالجدكؿ رقـ )
 كاحد دعيبمي )صنؼ محمي( يستخدـ لممائدة كالزيت.

 / لكؿ معاممة.3عدد المكررات /
 / أشجار.3عدد أشجار كؿ مكرر/
 شجرة. 45=  5× 3×3عدد أشجار التجربة: 

 (: التحميل الكيميائي لمسماد العضوي .3جدول رقم )
 العينتنوع 

 

Ec 

 هيلي

 ³سنهوز/

 ppm غرام سواد 100غرام / 

N 

 كلي
P2O5 K2O 

 

 للرهاد % 

 

      % 

 هادة عضويت 
Cu Fe Mn Zn 

 295.5 139.5 300.0 أثار 45.4 26.36 0.32 4.76 1.43 3.61 عينت جافت

 205.0 93.0 300.0 أثار 44.5 21.58 0.23 3.43 0.94 3.10 عينت رطبت

 اإلحصائي:التحميل  -4
، كسجمت النتائج، كحسب أقؿ MstatCباستخداـ برنامج  ANOVAتـ التحميؿ اإلحصائي باستخداـ الحاسب بطريقة تحميؿ التبايف 

 % بيف المعامالت المدركسة خالؿ كؿ عاـ.5فرؽ معنكم عند مستكل 
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 تقدير اإلنتاجية: -5
كذلؾ بعد المعرفة الدقيقة لمكعد النضج مف حيث ثبات نسبة تـ قطاؼ أشجار التجربة يدكيان في بداية شير تشريف ثاني، 

%، بمكف أسكد(، كتـ تسجيؿ إنتاج كؿ شجرة /كغ كبالتالي معرفة 75%(، كاكتساب ثمار الصنؼ المكف الخاص)أكثر مف 23.3الزيت)
 كؿ مكرر كمعاممة، كسجمت في جداكؿ خاصة بذلؾ.

 صفات الزيت الناتج:  -6
العصر المخبرية بجياز السككسيميت كتـ إجراء التحاليؿ المطمكبة في مخابر الييئة العامة لمبحكث العممية  تـ استخراج الزيت بطريقة

 الزراعية كمخابر كمية اليندسة البترككيميائية في جامعة البعث.
 طريقة استخراج الزيت مخبريًا: -
 تنقية الثمار مف األجراـ كاألكراؽ كغسميا بماء عادم. -
 مـ. 5بمطحنة مطرقية خاصة مزكدة بمصفاة ذات قطر طحف الثمار  ليا  -
. 2±  30دقيقة بحرارة  20د/د كلمدة  50غ مف العجينة السابقة كتكضع في خالط  لي يدكر بسرعة  700يؤخذ  -  ـْ
، كيترؾ المزيج مدة  30مؿ ماء مقطر عند الدرجة  200ُيضاؼ  -  دقائؽ، كيترؾ حتى تماـ انفصاؿ الزيت مف العجينة. 10ـْ
 د/د لمدة دقيقة كاحدة. 3000العينة السابقة إلى جياز الطرد المركزم بسرعة  تنقؿ -
 يكضع الناتج السائؿ في اسطكانة مدرجة  لفصؿ الزيت عف الماء بعممية اإلبانة. -
يؤخذ الزيت الناتج كيكضع في زجاجات قاتمة المكف محكمة اإلغالؽ حسب تكصيات مخابر الييئة العامة لمبحكث العممية  -

 عية.الزرا
 مواصفات عينات الزيت الناتج : -

 تـ إجراء التحاليؿ الكيميائية لعينات الزيت الناتجة مف المعامالت المدركسة كىي:
 .2000لعاـ  181المكاصفة القياسية السكرية رقـ النسبة المئكية لمحمكضة الحرة بطريقة  .1
 قرينة البيرككسيد. .2
 الكركماتكغرافيا الغازية.النسبة المئكية لألحماض الدسمة باستخداـ  .3
 االمتصاصية باألشعة فكؽ البنفسجية. .4
 تحديد نسبة العناصر المعدنية. .5
 النسبة المئوية لألحماض الدسمة الحرة:-

ُتّعبر النسبة المئكية لمحمكض الدسمة الحرة عف عدد غرامات الحمكض الدسمة الحرة في مئة غراـ مادة دسمة محسكبة عمى أساس 
، كتبمغ قيمة النسبة المئكية لمحمكض الدسمة الحرة حكالي نصؼ قيمة قرينة الحمكضة. أما قرينة الحمكضة فيي عدد األكليؾحمض 

 ميميغرامات ماءات البكتاسيـك الالزمة لتعديؿ الحمكض الدسمة الحرة )مجمكعات الكربككسيؿ الحرة( المكجكدة في غراـ كاحد مف العينة. 
 –غراـ كمذيب غكؿ 10التي تقترح استخداـ عينة كزنيا  1989/لعاـ  708صفة القياسية السكرية رقـ / تـ إجراء التحميؿ طبقان لممكا

. 0.1اتير كالمعايرة بػ   نظامي ماءات الصكديـك
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 تعيين قرينة البيروكسيد:-
بكحدة  ،شركط التجربة تعرؼ قرينة البيرككسيد بأنيا محتكل المادة الدسمة مف األككسجيف القادر عمى أكسدة يكد البكتاسيـك تحت

 ,AOCS) حسبمكافئ(.  2مكؿ=1غ مف المادة الدسمة ) 1000مكافئ مف األككسجيف لكؿ  1/1000مكؿ بيرككسيد أك  1/1000
كالتي تعتمد في تعييف قرينة البيرككسيد لممكاد الدسمة عمى قدرة البيرككسيدات عمى تحرير اليكد مف يكد البكتاسيـك في كسط  1989)

 لثمجي.حمض الخؿ ا
   االمتصاصية باألشعة فوق البنفسجية:-

     ( باستخداـ جياز التحميؿ الطيفي الضكئيIUPAC, 1987قيست االمتصاصية باألشعة فكؽ البنفسجية كفقان لمطرائؽ الدكلية )
(Pye – Unicam sp 18 - 150 UV / VIS). 

   الكروماتوغرافيا الغازية:تحديد النسب المئوية لمحموض الدسمة بالزيت باستخدام -
               ككاشؼ تشرد الميب، ( التي تستخدـ غاز النتركجيف الخامؿ كطكر متحرؾGCاستخدمت الكركماتكغرافيا الغازية )

Flame Ionization  في فصؿ كتعييف ىكية األحماض الدسمة كميان في عينات زيت الزيتكف بعد أسترتيا إلى المشتقات الميثيمية
 .2000لعاـ  181المكاصفة القياسية السكرية رقـ المقابمة كالقابمة لمتشرد عند احتراقيا في الميب حسب 

  طرائق تحديد الحديد والنحاس بالزيت: -
 اإلجراءات المتبعة مف قبؿ جمعية كيميائّيي الزيكت األمريكيةكفؽ تحديد نسبة الحديد: -أ 
(AOCS, 1991) ،ب كذلؾ( إذابة زيت الزيتكف في المركب ميثيؿ ايزكبكتيؿ كيتكفMIBK بمعدؿ )مؿ، كحقنو في جياز  5مغ/  100

م يتشكؿ نتيجة احتراؽ غاز الذ ،، كباستخداـ تقانة التحميؿ بطيؼ الميبPerkin – Elmer AA 700 االمتصاص الذرم نكع: 
 نانكمتر. 248.3االستيميف كاليكاء، حيث تـ التحميؿ عند طكؿ مكجة 

إذابة زيت ب كذلؾ ،(AOCS, 1989) جمعية كميائيي الزيكت األمريكية حسب اإلجراءات المتبعة مف قبؿ تحديد نسبة النحاس: -ب
 Perkin – Elmerمؿ كحقنو في جياز االمتصاص الذرم  5مع/ 100بمعدؿ  MIBKالزيتكف في المركب ميثيؿ ايزكبكتيؿ كيتكف 

AA 700  نانكمتر، كباستخداـ تقانة فرف الغرافيت كفؽ الشركط الخاصة بتعييف النحاس، كىي شركط معيارية  324.7طكؿ مكجة
 مثبتة في طرائؽ تحميؿ الزيكت لمجمعية األمريكية لكيميائي الزيكت. 

  لزيت المخزن لمدة عام في جو الغرفة بوجود غاز النتروجين:دراسة بعض خصائص ا -
تـ تخزيف الزيت الناتج في أكعية زجاجية عاتمة بعد إضافة غاز النتركجيف، أغمقت األكعية لمنع دخكؿ األككسجيف ثـ كضعت في جك 

اصةن عنصرم الحديد كالنحاس كدكر الغرفة العادية كذلؾ لمعرفة حصكؿ األكسدة الذاتية الناتجة عف كجكد العناصر المعدنية كخ
مضادات األكسدة الطبيعية )الفينكالت كالتكككفيركالت( المكجكدة في عينات الزيت بعد مركر عاـ عمى التخزيف. درست النسبة المئكية 

 الدسمة. لمحمكضة الحرة ك قرينة البيرككسيد كاالمتصاصية لألشعة فكؽ البنفسجية كالنسبة المئكية لألحماض
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 النتائج والمناقشة: 
 تأثر التسميد العضوي في اإلنتاجية )كغ(: -1

كىي اليدؼ  ،ُتعتبر دراسة اإلنتاجية كمحصمة نيائية في العممية الزراعية التي تخضع لمتقييـ مف قبؿ الباحث كالمنتج عمى حد سكاء
ـ  2012لمكسـ  (4التحميؿ اإلحصائي في الجدكؿ) أظير كبيا يتـ التقييـ االقتصادم ليذا النشاط الزراعي. ،النيائي ألية عممية زراعية

 أف ىناؾ فركؽ معنكية كاضحة في اإلنتاجية بيف المعاممتيف )الثالثة كالرابعة( كبقية المعامالت عدا المعاممة الثانية، ككذلؾ كاف ىناؾ
%. تميزت 5المعاممة الخامسة عند مستكل بيف المعاممتيف )الثالثة كالرابعة( كبقية المعامالت عدا  2013فركؽ معنكية في مكسـ 
بينما انخفضت اإلنتاجية في العاـ الثاني  ،ـ بارتفاع في كزف الثمار الناتجة ككنيا سنة الحمؿ الغزير 2012اإلنتاجية في العاـ األكؿ 

تبادؿ الحمؿ(. ُتعزل ككنيا سنة معاكمة كىذا أمر طبيعي في ميؿ أشجار الزيتكف صنؼ الدعيبمي إلى المعاكمة الشديدة )سنكات 
ر اإلنتاجية المرتفعة لممعامالت )الثالثة كالرابعة( خالؿ العاـ األكؿ كالثاني إلى تكفر كميات األسمدة العضكية التي أضيفت إلى األشجا

بالتالي كأدت إلى تحسيف ظركؼ التغذية مف تكفر لمعناصر الصغرل كالكبرل سكاء مف السماد نفسو أك مف تحريره مف التربة األـ، ك 
أف السماد العضكم ُيحسف خكاص التربة  (Vessey, 2013)ازداد معدؿ االستفادة مف محتكيات التربة بشكؿ جيد، كيتكافؽ ذلؾ مع 

فيذا يدؿ عمى أف لمسماد أثران ايجابيان  ىذا البحث باستثناء عامؿ السماد، الفيزيائية كالكيميائية كالحيكية، كبما أف كافة العكامؿ ثابتة في
كىذا يتفؽ مع  مقارنة بالشاىد غير المسمد، 2012 % لممعاممة الثالثة عاـ 34.8ي اإلنتاجية، حيث بمغت نسبة الزيادة باإلنتاجية ف

ُأجرم التحميؿ (. % مقارنةن مع الزراعة التقميدية )تسميد معدني50-20( أف اإلنتاجية تزداد مف (Stephanos, 2006نتائج 
 بسبب ظاىرة المعاكمة. االحصائي لكؿ مكسـ عمى حدل 

  . م 2013و 2012(: اإلنتاجية /كغ لممعامالت المختبرة لعامي 4جدول رقم )

 أشجار( 3متوسط اإلنتاجية  كغ/ مكرر ) المعـاممـة م
 2013عـام  2012عـام 

c )الشاىد بدكف تسميد( 1مع 1
 135.0 

c
 6.6 

ab /ىكتار(3ـ 20) 2مع  2
177.0 

bc
 10.8 

a /ىكتار( 3ـ 40) 3مع  3
 207.0 

a
 20.7 

a /ىكتار(3ـ 60) 4مع  4
 192.0 

a
 20.5 

bc )تسميد معدني فقط( 5مع  5
147.0 

ab
 14.2 

L.S.D 5% 34.6 6.6 

 %5األرقاـ ذات األحرؼ المتشابية ضمف العمكد الكاحد ال تختمؼ فيما بينيا معنكيان عند مستكل 

 :إنتاجية الزيت )كغ( -2
بيف  2012معنكية كاضحة في مكسـ ( تأثير السماد العضكم في إنتاجية الزيت فكاف ىناؾ فركؽ 5رقـ )يكضح الجدكؿ 

)الثالثة كالرابعة( كبقية المعامالت المدركسة عدا المعاممة الثانية، ككذلؾ كجد فركؽ معنكية بيف المعاممتيف )الثالثة كالرابعة( المعاممتيف
 %.5عدا المعاممة الخامسة عند مستكل  2013كبقية المعامالت المدركسة في مكسـ 
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 .م 2013و 2012(: إنتاجية الزيت لعامي 5جدول رقم )

 هعاهالث م
 أشجار( 3هخوسظ  كويت السيج كغ / هكرر )

2012 2013 

 )الشاهد بدون تسميد( 1مع 1
c
 32.4 

c
 1.5 

 /هكتار(3م 20) 2مع  2
ab
 41.6 2.7 

bc
 

 /هكتار( 3م 40) 3مع  3
a

46.0 5.1 
a

 

 /هكتار(3م 60) 4مع  4
a
 43.9 

a
5.0 

 )تسميد معدني فقط( 5مع  5
bc

35.0 
ab 

3.5 

L.S.D 5% 7.4 1.6 

C.V 3.76 26.76 

 %5األرقاـ ذات األحرؼ المتشابية ضمف العمكد الكاحد ال تختمؼ فيما بينيا معنكيان عند مستكل 

 مواصفات الزيت: -3
 بعد العصر مباشرة: -3-1

الدراسات العممية المتعمقة بتحديد مكاصفات زيت الزيتكف، بأف ىذه المكاصفات تتحكـ بيا عكامؿ عديدة أىميا الصنؼ كنكع أثبتت 
كطريقة جمع الثمار كاستخالص الزيت كحفظو. كانطالقان مف ىذه المعطيات جرل تحميؿ الزيت الناتج مف عينات  األسمدة المستخدمة

ككميات مختمفة مف التسميد العضكم كالمعدني، كجرل استخراج الزيت مباشرةن بعد قطاؼ الثمار يدكيان، ثمار الزيتكف المسمدة بأنكاع 
 كأجريت عميو الدراسات التالية:

 النسبة المئوية لمحموض الحرة: - أ
تمفػة بػالطرد المركػزم ( لعينات الزيت المسػتخرجة مػف  الثمػار العائػدة لممعػامالت المخ6أظيرت نتائج التحميؿ الكيميائي في الجدكؿ رقـ )

% كىػذه النسػبة ممتػازة  0.33إلػى  0.22تراكحت ما بػيف  األكليؾأف النسبة المئكية لمحمكضة التي يعبر عنيا كنسبة مئكية مف حمض 
( الػذم حػدد نسػبة الحمكضػة I.O.O.C, 1995)مػف حيػث تطابقيػا مػع المكاصػفات الدكليػة التػي كضػعيا المجمػس الػدكلي لزيػت الزيتػكف 

%. لذلؾ يعتبر الزيت الناتج مف ثمار التجربة زيت زيتكف بكر ممتاز، كبالمقارنة نجد 1زيت الزيتكف البكر الممتاز أقؿ أك يساكم الحرة ل
 (. Cimato et al., 1996)أف ىذه النتائج تتفؽ مع 

 قرينة البيروكسيد: - ب
/ كغ زيت، تقع ىذه النتائج ضمف الحدكد المسمكح مكافئ أككسجيفي ميم 9.8 - 8( بيف 6تراكحت قرينة البيرككسيد في الجدكؿ رقـ )

 ككجد(. Cimato et al., 1996)ممممكافئ أككسجيف / كغ  20بيا دكليان أف قرينة البيرككسيد لزيت الزيتكف البكر الممتاز أقؿ مف 
مستكل  عندالمعامالت المدركسة نتيجة التحميؿ اإلحصائي أنو ال يكجد فركؽ معنكية لمنسبة المئكية لمحمكضة كلقرينة البيرككسيد بيف 

5.% 
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 (: النسبة المئوية لمحموضة وقرينة البيروكسيد في عينات الزيت بعد العصر مباشرة.6جدول رقم )
 

 المعامالت               
 البيان  

  

 L.S.D 5مع 4مع 3مع 2مع 1مع

5% 
C.V 

0.30 النسبة المئوية لمحموضة
 a
 0.22

 a
 0.22

 a
 0.33

 a
 0.22

 a
 0.15 31.55 

8.0 كغمكافئ أوكسجين/ي ميم قرينة البيروكسيد
 a
 9.8

 a
 8.9

 a
 9.0

 a
 9.2

 a
 1.94 11.47 

 دراسة امتصاصية الزيت لألشعة فوق البنفسجية: -ج
االمتصاصية ( بأف رقـ 7دّلت نتائج االمتصاصية لألشعة فكؽ البنفسجية لمزيت الناتج بعد العصر مباشرةن المكضحة في الجدكؿ رقـ )

نانكمتر تراكحت مابيف  270كأف قيـ االمتصاصية عند طكؿ المكجة  1.942 – 1.833نانكمتر تراكح بيف  232عند طكؿ المكجة 
لزيت الزيتكف البكر  0.25نانكمتر كىي قيـ متقاربة جدان كتقع ضمف الحدكد المسمكح بيا دكليان، كىي أقؿ مف  0.096 – 0.091
(. ككجد نتيجة التحميؿ اإلحصائي أنو ال يكجد فركؽ معنكية في رقـ االمتصاصية بيف المعامالت المدركسة I.O.O.C, 1995)الممتاز

 %.5عمى مستكل 
 (: رقم امتصاصية الزيت من عينات الثمار لصنف الزيتون دعيبمي بعد العصر مباشرة.7جدول رقم )

 
 المعامالت     البيان

 
 5مع 4مع 3مع 2مع 1مع

L.S.D 
5% 

C.V 

صيـة
صا

المت
م ا

رق
 

K232 
 نانومتر

1.847 a 1.874 a 1.893 a 1.833 a 1.942 a 0.24 6.68 

K 270 
 نانومتر

0.092 a 0.093 a 0.094 a 0.091 a 0.096 a 0.004 2.83 

 لألحماض الدسمة في زيت الزيتون: النسب المئوية -د
النسػػػب المئكيػػػة لكافػػػة  حيػػػث كانػػػت( نتػػػائج تحميػػػؿ األحمػػػاض الدسػػػمة فػػػي الزيػػػت النػػػاتج عػػػف المعػػػامالت المختمفػػػة 8يبػػػيف الجػػػدكؿ رقػػػـ )

 ,I.O.O.C)األحمػػاض تقػػع ضػػمف الحػػدكد المسػػمكح بيػػا فػػي زيػػت الزيتػػكف البكػػر الممتػػاز كالتػػي حػػددىا المجمػػس الػػدكلي لزيػػت الزيتػػكف 

 ,Frakel)%، كاف زيادتػو يػؤدم لسػرعة أكسػدة الزيػت 14.5إلػى  13.3ف النسبة المئكيػة لحمػض المينكليئيػؾ تراكحػت بػيف أ، ك  (1995

%،  0.68 – 0.64، ككانػػت قػػيـ كافػػة المعػػامالت األخػػرل متقاربػػة. كتبػػيف أف النسػػبة المئكيػػة لحمػػض المينكلينيػػؾ تراكحػػت بػػيف (1962
%، كحمػض البالميتيػؾ  68.0 – 66.7مػا بػيف  األكليػؾكح بيا. بينمػا تراكحػت نسػب حمػض كىي قيـ متقاربة كتقع ضمف الحدكد المسم

 . 0.73 - 0.66، كحمض البالميتكلئيؾ ما بيف 3.23 - 3.13، كحمض الستياريؾ ما بيف 13.66 - 13.12ما بيف 
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 .(: نتائج تحميل األحماض الدسمة في عينات الزيت بعد العصر مباشرة8جدول رقم )

 المعامالت                                     
 

 البيان
 5مع 4مع 3مع 2مع 1مع

 النسبـة
 المئويـة

 لألحماض
 الدسمـة

 C16:0 13.4 13.5 13.3 13.1 13.6حمض البالميتيك 

 C18:0 3.2 3.1 3.2 3.2 3.2حمض الستياريك 
 C16:1  0.7 0.7 0.7 0.6 0.7حمض البالميتولئيك

 C18:1 66.8 66.7 68.0 67.4 66.8  األوليكحمض 
 C18:2 14.2 14.2 13.3 14.1 14.5حمض المينوليئيك 
 C18:3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6حمض المينولينيك 

 لعناصر المعدنية في زيت الزيتون:تحديد ا -ى
كبالتػالي يجػب الكشػؼ عنيػا فػي  (Frakel, 1962) يعتبر عنصػرا الحديػد كالنحػاس مػف العناصػر اليامػة التػي تػؤثر عمػى أكسػدة الزيػت 
( 9الجدكؿ رقػـ )في  الزنؾ( كالمدكنة  -النحاس  -الزيكت خالؿ عممية التخزيف. تظير النتائج التي تـ الحصكؿ عمييا لمعادف )الحديد 
. كتركيػز النحػاس تػراكح بػيف ppm 0.19حتػى  0.11بأف تركيػز الحديػد فػي المعػامالت الخمسػة متقػارب جػدان حيػث تراكحػت قيمتػو بػيف 

. إف تراكيز الحديد كالنحػاس كالزنػؾ فػي ثمػار الزيتػكف الناتجػة ppm 4.3حتى  3.1. كتركيز الزنؾ تراكح بيف ppm 0.03حتى  0.01
ات كالمكاصػف 1992( عػاـ FAOف معامالت التسميد المختمفة ىػي فػي الحػدكد المسػمكح بيػا كفقػان لمنظمػة األغذيػة كالزراعػة العالميػة )ع

ف معػامالت التجربػة عػالقياسية العالمية كالمكاصفات القياسية السكرية. كبالتالي فإف احتماؿ حصكؿ أكسدة ذاتية في زيت الزيتػكف النػاتج 
نتيجػػة كجػػكد الحديػػد كالنحػػاس كالزنػػؾ ىػػك احتمػػاؿ ضػػعيؼ جػػدان. بينمػػا تراكيػػز بقيػػة المعػػادف المكجػػكدة فػػي الزيػػت الفكسػػفكر فػػي المعاممػػة 

التسػػميد المعػػدني فقػط( بكميػػة تعػػادؿ ضػػعؼ الكميػة تقريبػػان فػػي بقيػة المعػػامالت. كيكجػػد اآلزكت بشػػكؿ قميػؿ جػػدان )أثػػار( كيعػػكد الخامسػة )
ذلؾ إلى سيكلة انحالؿ المركبات اآلزكتية بالماء أثناء العصر، كيالحظ أف أعمى قيمػة لمبكتاسػيـك فػي المعاممػة الخامسػة بينمػا أقػؿ قيمػة 

الثالثػة، فػي حػيف تحػكم المعاممػة الرابعػة عمػى أكبػر نسػبة مػف الكالسػيـك ككانػت أقػؿ نسػبة مكجػكدة فػي المعػاممتيف  لو كانػت فػي المعاممػة
التحميؿ اإلحصائي أنو ال  أظير الثانية كالخامسة، أما المغنيزيـك فيك مكجكد بأعمى نسبة في المعاممة الرابعة كأقميا في المعاممة األكلى.

عػامالت المدركسػة فػي تركيػز الفكسػفكر، بينمػا كػاف ىنػاؾ فػركؽ معنكيػة فػي تركيػز الكالسػيـك كالمغنيزيػـك بػيف يكجد فركؽ معنكية بػيف الم
كؽ المعاممة الرابعة كبقية المعامالت، كفركؽ معنكية في تركيز الحديد بيف المعػامالت )الثانيػة، الثالثػة، الخامسػة( كبقيػة المعػامالت، كفػر 

 %.5امالت )الرابعة، الخامسة( كبقية المعامالت عمى مستكل معنكية في تركيز الحديد بيف المع
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 (: يبين محتوى المعادن المختمفة في عينات الزيت المدروسة.9جدول رقم )

 المعامالت
N 
% 

P 

% 

K 

% 

Ca 

% 

Mg 

% 

Ppm 

Fe Cu Zn 

0.28 أثار 1مع
 a
 0.0059 0.15

 a
 0.04

 a
 0.14

 b
 0.01 3.1

 d
 

0.26 أثار 2مع
 a
 0.0062 0.14

 a
 0.06

 a
 0.19

 a
 0.01 4.1

 b
 

0.27 أثار 3مع
 a
 0.003 0.19

 a
 0.06

 a
 0.17

 a b
 0.02 3.5

 c
 

0.25 أثار 4مع
 a
 0.0058 0.28

 b
 0.29

 b
 0.11

 b
 0.03 4.2

 a b
 

0.54 أثار 5مع
 b

 0.0064 0.14
 a
 0.08

 a
 0.18

 a
 0.03 4.3

 a
 

L.S.D 5% - 0.08 - 0.06 0.04 0.04 - 0.1 

C.V - 14.68 - 19.28 18.53 13.27 - 13.81 

 خصائص الزيت المخزن لمدة عام في جو الغرفة بوجود غاز النتروجين: -3-2
 النسبة المئوية لمحموضة الحرة: - أ

مما يدؿ عمى عدـ حصكؿ تغير ميـ بالحمكضة  0.42حتى  0.31( إف النسبة المئكية لمحمكضة تراكحت مف 10يكضح الجدكؿ رقـ )
 في الزيت المخزف.

 قرينة البيروكسيد: - ب
ارتفاع قرينة البيرككسيد لمزيت يرتبط بزيادة الييدركبيرككسيدات الناتجة عف أكسدة حمض المينكلينيؾ أف ( 10الجدكؿ رقـ ) نالحظ مف

ة ، كاألمر الذم يؤدم إلى رفع قرينة البيرككسيد مع بقاء الرائحاألكليؾكحمض المينكليئيؾ المذاف يتأكسداف بسرعة أكبر مف حمض 
. لقد حصؿ ارتفاع في قرينة البيرككسيد كلكنيا استمرت ضمف النسبة المسمكح بيا ككاف االرتفاع في (,Frakel 1962)طبيعية 

ا ُيعزل المعامالت )الشاىد، الثانية كالخامسة( كبيران في قرينة البيرككسيد في المعامالت المدركسة ما عدا المعاممتيف الثالثة كالرابعة، كىذ
كمية كبيرة مف مضادات األكسدة الطبيعية التكككفيركالت كالفينكالت في زيت المعاممتيف الثالثة كالرابعة. كمف المحتمؿ أف إلى كجكد 

التسميد العضكم زاد مف نسبة مضادات األكسدة، فزيت الزيتكف يحتكم عمى مضادات أكسدة طبيعية أىميا التكككفيركالت 
(δ،γ،β،αالتي تعيؽ األكسدة الذاتية ،)  في زيت الزيتكف كبالتالي تحافظ عمى خصائصو الجيدة. إف قرينة البيرككسيد في زيت

 ( كبالتالي فإف الزيت ممتاز في كؿ المعامالت المدركسة.2006ميمي مكافئ أككسجيف / كغ )الشعار،  20المعامالت لـ يصؿ إلى 
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البيروكسيد في عينات الزيت في جو من غاز النتروجين بعد حفظيا لمدة عام (: نتائج تحميل النسبة المئوية لمحموضة وقرينة 10جدول رقم)
 ومقارنتيا بعد التخزين

 المعامالت            

 البيان

 5مع 4مع 3مع 2مع 1مع

قبؿ 
 التخزيف

بعد 
 التخزيف

قبؿ 
 التخزيف

بعد 
 التخزيف

قبؿ 
 التخزيف

بعد 
 التخزيف

قبؿ 
 التخزيف

بعد 
 التخزيف

قبؿ 
 التخزيف

 بعد 
 التخزيف

المئوية  النسبة
 0.31 0.22 0.42 0.33 0.32 0.22 0.37 0.22 0.39 0.30 لمحموضـة 

قرينة البيروكسيد 
مكافئ ي ميم

 أوكسجين/ كغ
8.0 18.1 9.8 17.5 8.9 11.3 9.0 11.6 9.2 17.4 

 دراسة االمتصاصية لألشعة فوق البنفسجية: -ج
 232بنفسجية عند طكؿ المكجة تغير طفيؼ في االمتصاصية لألشعة فكؽ ال( حصكؿ 11تبيف النتائج المكضحة بالجدكؿ رقـ )

متر، الذم يعطي امتصاصان أعظميان لمركابط المضاعفة الثنائية المتجاكرة كالييدركبيرككسيدات كنكاتج األكسدة األساسية لحمض نانك 
نانكمتر الذم يعطي امتصاصان أعظميان لمركابط المضاعفة الثالثية المتجاكرة كالمركبات  270كعند طكؿ المكجة  C18:2المينكليئيؾ 

، بينما ال تعطي الزيكت الطبيعية كغير المؤكسدة امتصاصان أعظميان عند C18:3الكربكنية األخرل كنكاتج األكسدة لحمض المينكلينيؾ 
ارتفعت قيمة  نانكمتر 232كجد أنو عند طكؿ المكجة و كبات ذات ركابط مضاعفة متجاكرة.ىذه المكجات ألنيا ال تحتكم عمى مر 

كارتفعت االمتصاصية عند زيت  بعد التخزيف، 2.62قبؿ التخزيف إلى  1.84االمتصاصية لزيت الزيتكف الناتج مف المعاممة األكلى مف 
التخزيف، ككذلؾ ارتفعت االمتصاصية عند زيت الزيتكف لممعاممة بعد  2.53قبؿ التخزيف إلى  1.87الزيتكف لممعاممة الثانية مف 

، بينما C18:2 (Frakel, 1962)بعد التخزيف، كىذا يدؿ عمى أكسدة حمض المينكليئيؾ  2.54فبؿ التخزيف إلى  1.94الخامسة مف 
(عمى التكالي قبؿ التخزيف إلى  1.83 – 1.89يالحظ في المعاممتيف الثالثة كالرابعة أف قيـ االمتصاصية ارتفعت بشكؿ طفيؼ مف )

نانكمتر بمغت قيمة االمتصاصية لزيت الزيتكف الناتج مف  270بينما عند طكؿ المكجة  ( عمى التكالي بعد التخزيف.2.37 - 2.13)
 - 0.13)( عمى التكالي، كارتفعت بعد التخزيف إلى 0.096 - 0.093 - 0.092المعامالت األكلى كالثانية كالخامسة قبؿ التخزيف )

، أما في المعاممتيف الثالثة كالرابعة فقد كانت قيمة C18:3( عمى التكالي، كىذا يدؿ عمى أكسدة حمض المينكلينيؾ 0.12 - 0.11
( عمى التكالي، كىذا يدؿ 0.101 - 0.099( عمى التكالي، كارتفعت بشكؿ طفيؼ إلى )0.091 - 0.094االمتصاصية قبؿ التخزيف )
في المعاممتيف المذككرتيف كيفسر االرتفاع الطفيؼ في قرينة البيرككسيد في المعاممتيف  C18:3لمينكلينيؾ عمى ضعؼ أكسدة حمض ا

 الثالثة كالرابعة.
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 (: تحميل االمتصاصية في عينات الزيت في جو من غاز النتروجين بعد حفظيا لمدة عام ومقارنتيا قبل التخزين11جدول رقم)

 5مع 4مع 3مع 2مع 1مع المعامالت      البيان

صيـة
صا

المت
ا

 

 
K232   مترنانو 

 قبل
 التخزين

 بعد
 التخزين

 قبل
 التخزين

 بعد
 التخزين

 قبل 
 التخزين

 بعد 
 التخزين

قبل 
 التخزين

 بعد
 التخزين

 قبل 
 التخزين

 بعد 
 التخزين

1.847 2.620 1.874 2.530 1.893 2.130 1.833 2.370 1.942 2.54 
 K270 0.12 0.096 0.101 0.091 0.099 0.094 0.110 0.093 0.130 0.092 نانومتر 

 النسبة المئوية لألحماض الدسمة بعد التخزين: -د
( أف نسبة األحماض الدسمة بعد التخزيف لمدة عاـ تقع ضمف الحدكد المسمكح بيا كفقان لمعطيات المجمس الدكلي 12يبّيف الجدكؿ رقـ )
. فكجد في المعاممة األكلى نسبة األحماض 2000لعاـ  182كالمكاصفة القياسية السكرية رقـ  ،(I.O.O.C, 1995لزيت الزيتكف )

 66.3( عمى التكالي، كانخفضت بعد التخزيف إلى ) 0.6 - 14.2 - 66.8المينكلينيؾ قبؿ التخزيف )  –المينكليئيؾ  – األكليؾالدسمة: 
المينكلينيؾ قبؿ التخزيف  –المينكليئيؾ  – األكليؾية نسبة األحماض الدسمة: ( عمى التكالي. ككانت في المعاممة الثان0.45 - 11.9 -
( عمى التكالي. ككانت في المعاممة 0.42 - 11.5 -66.6( عمى التكالي، انخفضت بعد التخزيف إلى )0.6 - 14.2 - 66.7)

( عمى التكالي، انخفضت بعد 0.6 -14.5 -66.8)المينكلينيؾ قبؿ التخزيف  –المينكليئيؾ  – األكليؾالخامسة نسبة األحماض الدسمة: 
المينكلينيؾ  –المينكليئيؾ  – األكليؾ( عمى التكالي. ككانت في المعاممة الثالثة األحماض الدسمة: 0.45 -11.5 -66.6التخزيف إلى ) 
( عمى 0.55 - 12.5 - 67.9( عمى التكالي، انخفضت بشكؿ طفيؼ بعد التخزيف إلى ) 0.6 - 13.3 - 68.0قبؿ التخزيف ) 

( عمى 0.6 - 14.1 - 67.4المينكلينيؾ قبؿ التخزيف ) –ؾ المينكليئي– األكليؾالتكالي. ككانت في المعاممة الرابعة األحماض الدسمة: 
ُيالحظ في المعاممتيف الثالثة كالرابعة أف  ( عمى التكالي.0.54 - 13.8 - 67.2التكالي، كانخفضت بشكؿ طفيؼ بعد التخزيف إلى ) 

المينكلينيؾ( بعد التخزيف أقؿ مف المعامالت األكلى كالثانية كالخامسة، كىذا يفسر  –المينكليئيؾ  – األكليؾكسدة األحماض الدسمة )أ
أيضان عدـ ارتفاع قرينة البيرككسيد بشكؿ كبير في المعاممتيف المذككرتيف، كيعكد ذلؾ إلى كجكد مضادات األكسدة الطبيعية في 

 ئيؾ فمـ يحصؿ عمييا أم تغير يذكرالبالميتكل –الستياريؾ  –ة كالرابعة، أما باقي األحماض الدسمة: البالميتيؾ المعاممتيف الثالث
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 (: النسب المئوية لألحماض الدسمة في عينات الزيت في جو من غاز النتروجين بعد حفظيا لمدة عام12جدول رقم)
 المعامالت

 

 البيان

 5مع 4مع 3مع 2مع 1مع
قبل 

 التخزين
 بعد

 التخزين
 قبل

 التخزين
بعد 

 التخزين
 قبل

 التخزين
بعد 

 التخزين
 قبل

 التخزين
 بعد

 التخزين
 قبل

 التخزين
 بعد

 التخزين

سمة
 الد

ض
حما

 لأل
وية

لمئ
ة ا

سب
الن

 

 حمض البالميتيك
C16:0 

13.4 14.23 13.5 13.85 13.3 13.80 13.1 13.05 13.6 13.10 

حمض الستياريك 
C18:0 

3.2 3.03 3.1 3.01 3.2 3.06 3.2 2.91 3.2 3.30 

حمض 
 C16:1البالميتولئيك

0.7 0.92 0.7 0.88 0.7 0.87 0.6 0.64 0.7 0.78 

 األوليكحمض 
C18:1 

66.8 66.30 66.7 66.60 68.0 67.90 67.4 67.20 66.8 66.60 

حمض المينوليئيك 
C18:2 

14.2 11.90 14.2 11.50 13.3 12.50 14.1 13.80 14.5 11.50 

حمض المينولينيك 
C18:3 

0.6 0.45 0.6 0.42 0.6 0.55 0.6 0.54 0.6 0.45 

 :االستنتاجات
كغ/شجرة(  في تسميد صنؼ  64كغ/ق،14720)بمعدؿ/ ى ³ـ 40أدل استخداـ األسمدة )العضكية( )ركث األغناـ( بمعدؿ  -

، 2012% لعاـ  34.8الزيادة في المردكد مقارنةن مع الشاىد الزيتكف الدعيبمي إلى أفضؿ النتائج في ظركؼ التجربة. حيث بمغت 
 كغ/شجرة(  سماد عضكم إلى زيادة معنكية في اإلنتاجية. 64كغ/ق،14720)بمعدؿ/ ى ³ـ 40إضافة أكثر مف  كلـ تؤد  

ى /³ـ 40 عند إضافة السماد العضكم بكميةغني بمضادات األكسدة الطبيعية، الحصكؿ عمى زيت زيتكف بكر ممتاز تـ -
كأدل ذلؾ إلى انخفاض االرتفاع في  ،كغ/شجرة(  96كغ/ق،22080)بمعدؿ/ ى ³ـ 60إلى  كغ/شجرة( 64كغ/ق،14720)بمعدؿ

 .عند المقارنة بالمعامالت األخرل قرينة البيرككسيد بعد التخزيف
 بالتسميد العضكم.يكصى بدراسة مضادات األكسدة الطبيعية مف تكككفيركالت كفينكالت كمدل تأثرىا كمان كنكعان  -
 يقترح استمرار األبحاث المتعمقة باستخداـ األسمدة العضكية عمى أصناؼ أخرل مف الزيتكف. -
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Abstract 

This study was held in order to detect the effect of organic fertilization (sheep 

dung) on the productivity and quality traits of olive cultivar (Al-deibli), during 

the years 2012 and 2013, at the Agricultural Research Center (Al-Mokhtariah 

Research Station), General Commission for Scientific Agricultural Research 

(GCSR). This research includes five fertilization treatments as follows: 1
st
 

treatment: control (without fertilization), 2
nd

 treatment: 20 m
3
/ha of organic 

fertilizer (7360 kg/ha, 32 kg/tree), 3
rd

 treatment: 40 m
3
/ha of organic fertilizer 

(14720 kg/ha, 64 kg/tree), 4
th

 treatment: 60 m
3
/ha of organic fertilizer (22080 

kg/ha, 96 kg/tree), 5
th

 treatment: only mineral fertilizers according to the 

recommendations of Agriculture Ministry. The Results indicated that the 

productivity was high in the 4
th

 and 3
th

 treatments which exceeds other 

treatments at level 5%,. Chemical analysis of oil after one year of storage in 

nitrogen environment, indicated that the oil was stable and that is no self 

oxidation was occurred, in treatments 3 and 4 comparing with other treatments, 

were the peroxide values for these two treatments were 11.3 and 11.6 meq 

O2\kg respectively, comparing with other treatments (1,2,3) which ranged from 

17.4 to 18.1 meq O2\kg and the percentages of acidity were 0.32 and 0.42 

respectively. Absorbency at 270 nm wave length was less than 0.25 and this 

responds to IOOC for olive oil. Fatty acids (palmitic – stearic – palmitoeic – 

oleic – linoleic – linolenic) stay in their normal levels, and changes were at 

lower levels. 

Keyword: Olive, Organic Fertilization (sheep dung), Olive Oil, Quality Traits, 

Aldeibli cv 

 


