
زیت الزیتون
فوائده–تعلیبھ –استخالصھ –إنتاجھ 

:مقدمة
تعتبر شجرة الزیتون شجرة الحضارات القدیمة ، وتشیر التنقیبات األثریة إلى أن تاریخ زیت الزیتون یرتبط 

أول من بتاریخ البحر المتوسط ومنذ العھد البرونزي ، ویعتقد الكثیر من العلماء الدارسین أن سوریة الطبیعیة ھي 
عام ، وھذا ما أكدتھ االكتشافات األثریة في أوغاریت على الساحل السوري ، 6000عرف زراعة الزیتون ومنذ 

.حیث وجدت عبوات من الزیت كانت معدة للتصدیر إلى بلدان المتوسط

ل أن الكثیر وتشیر الكتب التاریخیة القدیمة إلى اھتمام مختلف الشعوب وعبر العصور المختلفة بھذه الزراعة، ب
منھم اعتبرھا رمزاً للسالم والمحبة. وقد ورد ذكر شجرة الزیتون في الرساالت السماویة ، حیث مر ذكرھا في 

اإلنجیل المقدس، فقد اختار السید المسیح بستاناً من الزیتون إلقامة صلواتھ. وفي القرآن الكریم ورد ذكر الزیتون 
ن وطور سنین) ، وفي سورة أخرى شبھ القرآن الكریم نور زیتھا بنور والزیت في أكثر من موقع (والتین والزیتو

هللا (هللا نور السموات واألرض مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنھ كوكب دري 
یوقد من شجرة مباركة زیتونة الشرقیة والغربیة یكاد زیتھا یضيء ولو لم تمسھ نار نور على نور یھدي هللا 

(لنوره من یشاء ویضرب هللا األمثال للناس وهللا بكل شيء علیم 35سورة النور اآلیة  .

كما أشاد الرسول العربي الكریم محمد (ص) بذكرھا فقال (اللھم بارك في الزیت والزیتون) وقال أیضاً (كلوا 
.(الزیت وادھنوا بھ فإن فیھ شفاء من سبعین داء منھا الجزام

یتون أثناء الفتوحات اإلسالمیة ألن العرب نقلوا ھذه الزراعة إلى أغلب البلدان التي وقد ازدھرت زراعة الز
فتحوھا. وتعد زراعة الزیتون حالیاً من أھم الزراعات في بالد المتوسط وعلیھا تتوقف معیشة المالیین من 

المثمرة بقدمھا وطول األفراد والعائالت ، وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن شجرة الزیتون تختلف عن باقي األشجار
.عمرھا وجودة عطائھا وتحملھا للظروف البیئیة القاسیة وتعتبر بحق من أھم الزراعات البعلیة التي ماتزال تدر 
بخیراتھا على أكثر من ربع سكان العالم ومنذ مئات السنین ، وحتى الحرب العالمیة الثانیة وزیت الزیتون یشكل 

الدھنیة الضروریة في البالد المنتجة لھ. إال أنھ بعد االنتشار السریع للزیوت القدر األكبر من استھالك المواد 
النباتیة األخرى، وبفضل تطور طرق صناعة ھذه الزیوت وتكریرھا ظھر نوع من االھتمام بھا على حساب 

.زیت الزیتون نظراً النخفاض أسعارھا مقارنة مع الزیت الزیتون ولحمالت الدعایة المكثفة لھا

ذلك فإن زیت الزیتون استطاع أن یشق طریقھ في التجارة الدولیة بل وأخذ یغزو الكثیر من البلدان مثل ومع 
أمریكا الشمالیة والجنوبیة وأوروبا الشمالیة ، كما أخذت المساحة المزروعة بالزیتون تتسع سنة بعد أخرى نتیجة 

الطبیة العالیة التي الیمكن ألي زیت نباتي آخر أن لزیادة الطلب على ھذه المادة ذات القیمة الغذائیة والحیویة و
یتمتع بھا. ویقدر اإلنتاج العالمي من زیت الزیتون الیوم حسب إحصائیات المجلس الدولي لزیت الزیتون بحوالي 

.ملیون ونصف الملیون طن

ر الماضیة ھذا وقد توسعت زراعة الزیتون في القطر العربي السوري بشكل كبیر وخاصة خالل السنوات العش
ألف 470بحوالي 1982إلى ثالثین ملیون شجرة قدر إنتاجھا في عام 1983حیث وصل عدد األشجار في عام 

% والباقي الستخراج 20طن من الثمار یستھلك جزء من ھذا اإلنتاج للتخلیل األخضر واألسود ویقدر بحدود 
علیھا غالبیة سكان ھذا القطر. ھذا باإلضافة الزیت الذي یعتبر من المصادر الغذائیة التقلیدیة التي یعتمد 

.لالستعماالت العدیدة لزیت الزیتون كدواء وعالج فعال للعدید من األمراض ولمختلف مراحل عمر اإلنسان

:أوالً : إنتاج واستھالك زیت الزیتون في العالم



ون في العالم، ویشكل إنتاجھا تعتبر منطقة البحر المتوسط من أكثر المناطق المنتجة والمستھلكة لزیت الزیت
% الباقیة من اإلنتاج فھي موزعة في كل من أمریكا الشمالیة 2% من اإلنتاج العالمي أما الـ98حوالي 

.واألرجنتین وشرق آسیا وأخیراً دخلت زراعة الزیتون إلى بعض المناطق في الصین

ج العالم من الزیت وصل إلى حوالي ) أن إنتا1983-1981وتفید إحصائیات المجلس الدولي لزیت الزیتون (
/ ملیون ونصف الملیون طن1.5/ .

) الذي یبین توزع إنتاج واستھالك زیت الزیتون1وفیما یلي الجدول رقم ( .

اسم البد  (اإلنتاج (ألف طن
االستھالك اإلجمالي

ألف طن

متوسط استھالك الفرد 
سنویاً كغ

المجموعة االقتصادیة 
األوروبیة 832 820 41% فرنسا وحتى في

في الیونان22.01
اسبانیا 946 350 10.01
تركیا 89 85 2.21
تونس 84.5 36.7 6.21
سوریا 30 40 6.21

المغرب 22 20 2.21
األرجنتین 12 2 -

الجزائر 10 10.5 1.21
األردن 7 11 2.41

الجماھیریة اللیبیة 6 45 18.01
لبنان 4 5 6.31

قبرص 1 1.8 3.31
الوالیات المتحدة 1 26 -

مصر  1.1 0.6 -
بقیة العالم 5.7 56.8 -

المجموع العالمي 1691.8 1465.4 -

1جدول رقم ( )

) یبین الدول المنتجة والمستوردة لزیت الزیتون في العالم والمأخوذة عن المجلس الدولي لزیت 1والشكل رقم (
.الزیتون

:الثمار والعوامل المؤثرة فیھثانیاً : مراحل تشكل زیت الزیتون في
مراحل تشكل الزیت-أ :

تشیر الدراسات واألبحاث التي أجراھا العدید من الدارسین إلى أنھ في مرحلة انقسام الخالیا بعد العقد الیوجد 
زیت بحیث یمكن تقدیره. أما في المرحلة الثانیة وھي مرحلة تصلب النواة التي تصادف في شھري تموز وآب 

بة الزیت تكون قلیلة أیضاً. أما المرحلة الثالثة وھي مرحلة امتالء الخالیا ففیھا یزداد الزیت زیادة ملحوظة فإن نس
.إال أنھ یمیز في ثمار الزیتون مرحلتان من النضج



- االولى : .مرحلة النضج األخضر ویكون الزیت فیھا بنسبة البأس بھا

- ر قد أصبحت بلون أسود وتصل نسبة الزیت فیھا إلى أقصاھاالثانیة : مرحلة النضج الكامل وتكون الثما .

تحول الثمار إلى اللون األسود بشكل كامل أما في األصناف المتأخرة النضج فإن نسبة الزیت تبلغ أقصاھا في 
نھایة كانون األول وبدایة كانون الثاني. وتلعب الصفات الوراثیة دوراً كبیراً في كمیة الزیت یعطیھ كل صنف 

.ونوعیتھ

وتشیر الدراسة التي أجراھا الدكتور دیر على بعض أصناف الزیتون في سوریا حیث وجد فیھا أن نسبة الزیت 
%27.6في الصنف الزیتي المأخوذة من حقول (اعزاز وعفرین) كانت  في الثمار الخضراء في حین بلغت 

% فقط في صنف محزم أبو سطل 12.4% في الثمار السوداء وللصنف نفسھ، بینما تھبط ھذه النسبة إلى40.8
.المستخدم للتخلیل والمأخوذ من حقول الزیتون في تدمر

الخدمات الزراعیة :
الحراثة (الفالحة-أ ):

تلعب الحراثة دوراً ھاماً في تحسین قابلیة التربة لالستفادة من میاه األمطار كما أنھا تعمل على قلب وخلط 
ل جید. إضافة إلى أنھا تعمل على إزالة األعشاب كما أن الفالحات السطحیة األسمدة العضویة والمعدنیة بشك

تعمل على منع التشققات التي تحصل في فصل الصف وبالتالي تقلل من عملیات البخر وكل ھذه العوامل مجتمعة 
ن الظروف سوف تؤدي في النھایة إلى إیجاد عالقة جدیدة بین الرطوبة والتھویة في التربة وھذا یزید في تحسی

.المناسبة إلنتاج أفضل من الزیت والزیتون

التسمید- ب :

تحتاج أشجار الزیتون كغیرھا من األشجار المثمرة لتكوین نموھا وإنتاجھا الثمري إلى إضافة األسمدة العضویة 
أن كمیة والمعدنیة على الرغم من تحملھا لظروف التربة الفقیرة والقلیلة الخصوبة إال أن التجارب تؤكد على 

الزیت في الثمار تتوقف بشكل كبیر على كمیة وطریقة إضافة األسمدة العضویة والكیماویة، ولھذا فإنھ من 
.األھمیة بمكان توفیر العناصر الغذائیة األساسیة لھذه الشجرة وفي مواعیدھا المناسبة من أجل إنتاج أفضل

الري- ج :

لقطر مزروعة في أراضي بعلیة إلى أن الدراسات واألبحاث بالرغم من أغلب أشجار الزیتون المزروعة في ا
تشیر إلى أن تعرض أشجار الزیتون في فصل الصیف وبدایة الخریف للجفاف أدى النخفاض نسبة الزیت 

المتشكلة من الثمار بشكل ملحوظ مقارنة مع األشجار التي تم ریھا. وبشكل عام فإن ري األشجار خالل أشھر 
أفضل من الزیتون والزیتالجفاف یؤدي إلنتاج  .

:اإلصابة باآلفات المختلفة

تؤدي إصابة ثمار الزیتون باآلفات المرضیة الماكروفاما والحشریة (عثة الزیتون وذبابة الثمار) إلى خسارة 
كبیرة في كمیات الزیت سنویاً إضافة إلى سوء نوعیتھ حیث تؤدي إصابة الثمار بالذبابة إلى تلف وتساقط الثمار 

ة ثانیة فإن الثقب الذي تحدثھ الذبابة أثناء وضع البیض في الثمرة وأثناء خروج الحشرة الكاملة یفسح من جھ
المجال لدخول العدید من الفطریات التي تعمل على التحلل المائي للثمار وأكسدة الزیت نتیجة تعرضھ للھواء. 

سوء نوعیة الزیت الناتج. ومن ھنا تأتي وھذا مایؤدي لحدوث سلسلة من التفاعالت البیوكیمیائیة التي تسبب 
أھمیة مكافحة اآلفات التي تصیب أشجار الزیتون وثمارھا من أجل الحصول على إنتاج أفضل ونوعیة جیدة من 

.الزیت



نضج الثمار :

تعتمد كمیة الزیت المستخلصة من الثمار على درجة النضج إذ أن كمیات الزیت تتزاید طرداً مع زیادة نضج 
وحتى تلونھا باللون األسودالثمار  .

أما الثمار غیر الناضجة (الخضراء اللون) فإنھا تعطي كمیة أقل من الزیت مقارنة مع الثمار الناضجة السوداء 
اللون. ویتمیز الزیت الناتج عن الثمار الخضراء بطعم مر وبلون أخضر إضافة إلى غناه بالمركبات العطریة 

.وذو حموضة أقل

جة تماماً فإنھا تعطي زیتاً بكمیة أكبر ونسبة أعلى إال أن مركباتھ العطریة قلیلة وحموضتھ أكثرأما الثمار الناض .

.كما أنھ أكثر شفافیة (لونھ أفتح) من زیت الثمار الخضراء

:موعد القطاف

أن النضج الكامل للثمار یختلف بدرجات متفاوتة بین األصناف المختلفة كما أنھ یختلف أحیاناً بین شجرة وأخرى 
وللصنف نفسھ وضمن الحقل الواحد. وكما أسلفنا فإن للعوامل المناخیة تأثیراً واضحاً على موعد النضج. إال انھ 

دما تصل نسبة الثمار الناضجة إلى وبشكل عام یمكن القول أن الموعد المناسب للقطاف ھو عن 60% وھو 
الموعد المتبع في معظم مناطق الزیتون في العالم. وھنا البد من اإلشارة وإبداء النصیحة لمزارعي الزیتون 

بضرورة التریث في قطاف محصولھم حتى موعد النضج التام للثمار بغیة الحصول على أكبر كمیة ممكنة من 
من خالل نتائج التحالیل األسبوعیة لنسب الزیت في العینة الرطبة ألربعة أصناف الزیت. ویمكن مالحظة ذلك 

طرطوس–الالذقیة –حلب –رئیسیة في القطر في محافظة إدلب  . وللحقول نفسھا والمعامالت نفسھا تقریباً 
القطاف . ھذه التحلیل أجریت من خالل تجارب 1982باستثناء محافظة طرطوس حیث تم تغیر الحقل في عام 

.اآللي والكیماوي وسوف یرد ذكرھا ثانیة

) یوضح نتائج تحلیل العینات وعلى مدى ثالث سنوات ویالحظ بشكل واضح في الجدول أن 2والجدول رقم (
نسبة الزیت تزداد مع تقدم النضج وتستمر الزیادة بشكل ملحوظ حتى مرحلة النضج الكامل للثمار وفیھا تكون 

ل باللون األسود. ویالحظ أیضاً موعد النضج یتأخر في سنوات الحمل الغزیر وبالتالي فإن الثمار قد تلونت بالكام
.التأخر في جمع المحصول یسمح بالحصول على كمیة أكبر من الزیت

:ثالثاً : الطرق المتبعة في قطاف الزیتون
الزیت الناتج عنھا، وفیما یلي نورد إن لطریقة القطاف المتعبة تأثیراً كبیراً على الشجرة وإنتاجھا وعلى نوعیة 

.الطریقة المتبعة في قطاف الزیتون

القطاف بواسطة العصا-أ :

تعتبر من أسوأ الطرق المتبعة نظراً لألضرار الكبیرة التي تلحقھا بالشجرة نتیجة لتكسر الفروع الحدیثة 
ا لألغصان والتي تساعد فیما بعد على والمسؤولة عن حمل الثمار في العام المقبل إضافة إلى الجروح التي تسببھ

ذبابة األغصان) كما أنھا تؤدي إلى تھشم الثمار مما یؤدي لتخمیرھا وبالتالي زیادة حموضة )اإلصابة بالحشرات 
الزیت النتاج عنھا ، ومن ناحیة أخرى فإن ھذه الطریقة تسبب ضیاع الكثیر من الثمار بسبب تناثرھا بعیداً عن 

بالعصاالشجرة أثناء ضربھا .

:ب_ القطاف الیدوي

تعتبر من أفضل الطرق المتبعة وبھذه الطریقة یمكن الحصول على ثمار سلیمة دون إلحاق الضرر باألشجار ( 
.(تستخدم الساللم الخشبیة والحدیدیة إال أنھا تعتبر مكلفة نظراً الرتفاع أجور الید العاملة وقلة مردود العامل فیھا



یماويالقطاف اآللیة والك- ج :

نظراً الرتفاع أجور الید العاملة في األونة األخیرة بدأ التفكیر في العالم ومنذ عدة سنوات بإیجاد طریقة آلیة أو 
.كیماوي لقطاف محصول الزیتون، وتجري حالیاً العدید من التجارب في العالم حول ھذا الموضوع

األولى من صناعة إیطالیة والثانیة من صناعة وفي القطر العربي السوري بدأ العمل باختبار آلتي قطاف ، 
وذلك بالتعاون بین وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي (مدیریة مكتب الزیتون) 1981اسبانیة بدءً من موسم 

والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة. وتجري التجارب حالیاً على أھم أصناف الزیتون 
كما یجري اختبار المسقطات الكیماویة أیضاً لھذه الغایةالمنتشرة في القطر، .

) تبین آلتي القطاف (اومیسود وانمیكو) المستخدمتین في التجارب في القطر2) ورقم (1والصورتین رقم ( .

المحافظة الصنف

تاریخ 
أخذ 

العینة 
لعام 

1981

%
للزیت 

في 
العینة 
الرطبة

تاریخ 
أخذ 

العینة 
لعام 

1982

للزیت %
عینة في ال

الرطبة

تاریخ 
أخذ 

العینة 
لعام 

1983

للزیت %
في العینة 

الرطبة
مالحظات

–إدلب 
سلقین صوراني 20-9 12.8 20/9 23.2 21/9 33.97 1981 حمل 

جید

27/9 13.43 25/9 36.48 1/10 35.35 1982 حمل 
ضعیف

3/10 15.83 3/10 36.82 9/10 38.85 حمل 1983
فوق الوسط

13/10 18.6 10/10 38.36 15/10 39.74
18/10 20.35 16/10 38.68 23/10
25/10 22.22 24/10 40.61 30/10
1/11 24.27 31/10 41.07 8/11 43.59
7/11 26.57 10/11 41.19 20/11 43.79

14/11 29.25 14/11 42.13 27/11 44.74
27/11 32.47 16.12 42.55 3.12 43.29
30/11 33.33 21/12 - 10/12 41.28
15/12 35.31 15/12

-حلب
جندیرس زیتي 20/9 20.51 19/9 29.88 26/9 37.08 حمل 1981

جید

27/9 23.49 26/9 32.70 1/10 37.44 1982 حمل 
قلیل

3/10 25.08 3/10 33.45 10/10 39.93 1983 حمل
قلیل

13/10 27.83 10/10 33.66 16/10 36.06
18/10 29.57 16/10 34.82
25/10 31.37 22/10 35.00 22/10 41.82
1/11 33.08 30/10 37.18 29/10 44.32
7/11 35.92 6/11 37.59

14/11 37.78 13/11 37.81
16/11 37.98



المحافظة الصنف

تاریخ 
أخذ 

العینة 
لعام 

1981

%
للزیت 

في 
العینة 
الرطبة

تاریخ 
أخذ 

العینة 
لعام 

1982

للزیت %
في العینة 

الرطبة

تاریخ 
أخذ 

العینة 
لعام 

1983

للزیت %
في العینة 

الرطبة
مالحظات

-الالذقیة
جبلة

خضیري 20/9 14.08 19/9 26.33 25/9 39.09 1981
حمل 
خفیف

27/9 17.73 25/9 26.49 2/10 41.71 1982
حمل جید

3/10 21.9 4/10 28.96 9/10 43.37 1983
حمل جید

13/10 26.22 11/10 30.22
25/10 31/97 19/10 33.57 16/10 46.14
30/11 35.02 25/10 34.53 23/10 48.08

2/11 24.09
15/11 34.34

طرطوس 
صافیتا–

دعیبلي 20/9 21.17 18/9 28.9 25/9 25.08 1981
حمل 
خفیف

27/9 23.10 4/10 37.2 3/10 28/28 1982
حمل فوق 

الوسط
3/10 25.98 11/10 38.7 9/10 29.44 1983

حمل فوق 
الوسط

13/10 28.10 17/10 39.7 16/10 29.63
18/10 32.67 24/10 41.17 23/10 35.05

31/10 42.68 30/10 37.88

1983-1981) یبین النسبة المئویة للزیت في العینة الرطبة ألربعة أصناف خالل األعوام 2جدول رقم (

:رابعاً جمع وتعبئة الثمار
اإلصابات الحشریة أو المرضیة أو إن جمع الثمار المتساقطة على األرض خالل فصل الصیف من جراء 

المتساقطة من جراء الظروف البیئیة وعزلھا یعتبر ذو أھمیة كبیرة لتحسین مواصفات الزیت الناتج إذ أن خلط 
ھذه الثمار مع ثمار أخرى جیدة سوف یؤدي لسوء نوعیة الزیت الناتج. كما أن إجراء عملیة تسویة أولیة للتربة 

لقماش أو الخیش الستقبال الثمار المتساقطة وعدم ضیاع أو تجریح قسم منھا تحت األشجار ووضع قطع من ا
.یؤدي للحصول على ثمار سلیمة تعطي نوعیة زیت أفضل كما أن ذلك یرفع من مردود العامل وھذا بدوره 

لیات ) التي تبین آلة التسویة المستخدمة في العالم إلجراء عم1یؤدي لتقلیل الكلفة. وفیما یلي الصورة رقم (
التسویة للتربة قبل البدء بجمع المحصول وتستخدم ھذه اآللة مع القطافات اآللیة حالیاً كما تستخدم في تجمیع 

.المحصول المتساقط بعد القطاف

وقد انتشر مؤخراً استخدام شباك بالستیكیة لجمع الثمار حیث تجري عملیة تسویة للتربة بواسطة اآللة الموضحة 
ومن ثم یجري وضع ھذه الشباك تحت األشجار، إال أنھ یجب االنتباه إلى عدم إطالة بقاء في الصورة السابقة، 



الثمار على ھذه الشباك وخاصة في األراضي الرطبة أو في الظروف المناخیة غیر المناسبة ألن ذلك یؤدي لسوء 
الشباك أن ینقل مباشرة نوعیة الزیت الناتج ومن المفضل بالنسبة للزیتون المقطوف أو الذي یتم جمعھ بواسطة

.(إلى المعصرة وحسب المثل القائل ( من الشجر إلى الحجر

إال أن المزارع كثیراً مایعني من بعض الصعوبات في عملیة النقل ھذه وذلك بسبب المزرعة ووعورة الطرقات 
:وعدم توفر وسائط النقل ، أما تعبئة الثمار فتتم بالطرق التالیة

1- : وھي الطریقة العملیة المتبعة في نقل الثمار المعدة للعصر إال أنھا تؤدي لھرس بواسطة أكیاس الخیش
الثمار وخاصة إذا ترافقت ھذه العملیة بسوء عملیة النقل ووضع كمیات كبیرة من األكیاس فوق بعضھا 

ج ولفترة طویلة وفي ظروف تھویة سیئة إذ أن ذلك یؤدي إلى تخمر الثمار وارتفاع حموضة الزیت النات
.عنھا

2- بواسطة الصنادیق الخشبیة أو البالستیكیة : وھي الطریقة المثالیة لنقل الزیتون وخاصة بالنسبة للثمار 
) التي توضح 2المعدة للتخلیل إال أنھا تعتبر مكلفة مقارنة مع الطریقة السابقة . وفیما یلي الصورة رقم (

.الشباك المستعملة في جمع الثمار

یتون في المعصرةخامساً : تخزین الز :
إن لفترة التخزین التي تتعرض لھا الثمار في المعصرة أھمیة كبیرة على نوعیة الزیت الناتج، إذ أن لمدة وطریقة 

.التخزین أثراً واضحاً على نوعیة الزیت الناتج وھناك نوعین من أماكن التخزین

-أ مناطق ذات الشتاء البارد الذي یخشى فیھ من مخازن داخلیة مغلقة: وغالباً ما تستخدم ھذه الطریقة في ال
حدوث الصقیع ، إال أنھ یجب أن تتوفر فیھا اإلضاءة والتھویة الجیدتین ، كما یجب المحافظة على 

) م10-8درجة الحرارة المثالیة للتخزین ( ° .

ذه الحالة مخازن خارجیة مكشوفة : وھذه تستخدم في األماكن ذات الشتاء المعتدل ویكون المخزن في ھ- ب
.عبارة عن ساحة اسمنتیة مكشوف أو مغطاة بالتوتیاء أو االترنیت

وكثیراً ما یخزن الزیتون في المعاصر بشكل أكوام یصل ارتفاعھا إلى أكثر من متر. إال أن ھذه الطریقة تعتبر 
الطریقة الفضلى سیئة نظراً لمساھمتھا الكبیرة في رفع درجة حرارة الزیتون وبالتالي سرعة تخمر الثمار، أما

أو یتم 2كغ/م300-250سم كحد أقصى ویمكن تخزین 30في ھذه الحالة فھي فرش الثمار بطبقة التزید عن 
سم وتجھز 15-12تخزین الثمار ضمن صنادیق خشبیة ویجب أن التزید سماكة الزیتون في الصندوق عن 

لثمار عند وضع الصنادیق فوق بعضھا وفي سم . بحیث تضمن تھویة ا5الصنادیق بقوائم تترك مسافة مقدارھا 
. إال أن الطریقة تحتاج 2كغ/م500-400صنادیق فوق بعضھا وعلیھ یمكن تخزین 6- 5ھذه الحالة یمكن وضع 

لمزید من الید العاملة. وإن الصنادیق تستھلك بعد مدة وجیزة، وفي أغلب األحیان تترك الثمار في أكیاسھا في 
. وفي ھذه الحالة تكون نوعیة الزیت سیئة خصوصاً إذا طالت فترة التخزین. وبشكل المعصرة ریثما یتم عصرھا

أیام ألن ذلك یؤدي للحصول على زیت مرتفع الحموضة ، إضافة 5-4عام ینصح بعدم إطالة فترة التخزین من 
.إلى فقدان جزء كبیر من مركبات الزیت العطریة

النوعیة للزیت عند إطالة فترة تخزینھ ( أجریت التجربة من قبل ) الذي یبین الفوارق3وفیما یلي الجدول رقم (
.(السید بسیالكس في كریت الیونان

النسبة المئویة للمواد الطیارة بعد القطاف مباشرة أیام10بعد التخزین لمدة 
الدھیدات 29.92% 13.58%
كحوالت 17.14% 25.77%
أسترات 4.37% 2.24%

ھیدروكربونات 71.44% 14.14%
أثیر 40.40% 44.26%
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زیت

2جدول رقم ( )

یالحظ من الجدول السابق أن فترة التخزین لمدة عشرة أیام لثمار الزیتون قبل عصرھا ، أدى النخفاض نسبة 
العطریة وبالتالي سوء نوعیتھاأللدھیدات وارتفاع نسبة الكحوالت وھذا مایؤدي لفقد الزیت لصفاتھ  .

:سادساً: الطرق المتبعة في استخالص الزیتون
تطورت صناعة زیت الزیتون بشكل بطيء على مر الزمن مقارنة مع باقي الصناعات الغذائیة كونھا تعتبر من 

ھذا فإنھ في كثیر األعمال الموسمیة من جھة ومن جھة ثانیة فإن إنتاج الزیتون یعاني من مشكلة المقاومة. وعلى 
من األحیان یكون العمل كل سنتین مما اضطر أصحاب المعاصر إلى اعتماد النماذج القدیمة في عملیات العصر 
وعدم اللجوء إلى تجدید معاصرھم خاصة وأن المعاصر الحدیثة ( التي تعتمد مبدأ الطرد المركزي) تحتاج إلى 

الموجودة في القطر حالیاً تعتمد على مبدأ الضغط بواسطة رأس مال كبیر إلقامتھا. وبشكل عام فإن المعاصر
المكابس اآللیة أما المعاصر التي تعتمد على الطاقة العضلیة فأصبحت نادرة والتشكل أعداداً تذكر وقد دخلت 

خالل السنوات القلیلة الماضیة المعاصر الحدیثة التي تعتمد على مبدأ الطرد المركزي وھي آلیة في جمیع مراحل 
40- 30عملھا كما أنھا تتمیز بقدرتھا العالیة في استخالص الزیت وطاقتھا اإلنتاجیة الكبیرة والتي قد تصل حتى 

% كما أنھا التحتاج إلى 5طن یومیاً أضف إلى ذلك أن نسبة الفاقد من الزیت في العرجون ( البیرین) التتجاوز 
/ عامل فقط3-2أیدي عاملة كثیرة ویمكن االكتفاء بـ / .

فیما یلي نبین التأثیرات المختلفة على زیت الزیتون في كل من الطریقة التقلیدیة و المكابس) وھي األكثر شیوعاً )
(في القطر والطریقة الحدیثة (الطرد المركزي .والتي مازالت في بدایة انتشارھا

الطریقة التقلیدیة (المكابس- أ )

اصر المنتشرة في الدول المنتجة للزیتون ومنھا القطر العربي مازالت ھذه الطریقة تشكل الغالبیة العظمى من المع
السوري على الرغم من تدني طاقتھا اإلنتاجیة وحاجتھا إلى عدد كبیر من األیدي العاملة وكثرة الھدر الناتج عنھا 

:مقارنة مع الطریقة الحدیثة وفیما یلي نبین أھم العوامل التي تؤثر على نوعیة الزیت أثناء االستخالص

:الخوص المستعملة-1 تؤثر الخوص المستعملة في طریقة المكابس على كمیة ونوعیة الزیت تأثیراً سیئاً إذا أنھا 
تحتفظ بكمیة من عجینة الزیتون وھذا مایؤدي إلى تأثیرھا بأوكسجین الھواء والحرارة المرتفعة وعندھا یبدأ 

ھ العطریة، ومن جھة ثانیة فإن اختالط عصر ثمار الزیت المتبقي باألكسدة مما یقلل إلى حد كبیر من مركبات
الزیتون من نوعیة سیئة مع ثمار أخرى من نوعیة جیدة سوف یؤثر سلباً على نوعیة الزیت الناتج عن الثمار 

الجیدة إال أنھ یمكن التقلیل من اآلثار السیئة للخوص المستعملة عن طریق الغسل المستمر لھا. إال أن ھذه العملیة 
ما یطبقھا أصحاب المعاصر نظراً الرتفاع تكالیف التشغیل الناجمة عن ذلكنادراً  .

2- :سطوح تالمس للعجینة والزیت إن أغلب سطوح التالمس للعجینة والزیت مصنوعة من الحدید، ونظراً 
ي الستعمال ضغوط عالیة أثناء عملیة االستخالص البد وأن یؤثر ولو جزء قلیل من الحدید في الزیت وھذا یؤد

.لسرعة فساد الزیت أثناء التخزین إذ أن الحدید یلعب دوراً محرضاً في ھذه العملیة

الطریقة الحدیثة ( طریقة الطرد المركزي–ب  ):

وھي من أحدث الطرق المعروفة في استخالص الزیت في العالم حتى اآلن، وقد انتشر استعمال ھذه الطریقة منذ 
تون في العالم ومنھا القطر العربي السوري حیث دخلت عدة معاصر من ھذا فترة قریبة في البلدان المنتجة للزی



النوع إال أنھا ال تزال مقتصرة على محافظتي حلب وادلب وتمتاز ھذه الطریقة باعتمادھا على مبدأ القوة النابذة 
.(في استخالص الزیت وھي بذلك ال تحتاج إلى الخوص المعروفة في الطریقة التقلیدیة (المكابس

كما أن أغلب مراحل العمل فیھا آلیة. ویعتبر تأثیر ھذه الطریقة على الزیت الناتج عنھا قلیل جداً إذا ما قیس 
:بالطریقة السابقة وذلك لالسباب التالیة

1- .عدم وجود الخوص التي تساعد على أكسدة الزیت الناتج عنھا

2- عملیة الخلط التي تحصل في الطریقة السابقةیمكن تجمیع عجینة ثمار الزیتون من النوع الجید واستبعاد .

3- كافة سطوح التالمس مع الثمار والعجینة والزیت مصنوعة من معادن غیر قابلة للصدأ وال تؤثر على 
.نوعیة الزیت

) في الیونان إلى أن الزیت الناتج عن المعاصر الحدیثة أغنى 1981وتشیر الدراسة التي قام بھا ( بیسالكس عام 
بات العطریة وذو حموضة أقل من الزیوت الناتجة عن معاصر تعمل بطریقة المكابس. إال أن نسبة بالمرك

.الكلوروفیل في الزیت الناتج عن معاصر الضغط أعلى منھ في المعاصر الحدیثة

وتجدر اإلشارة ھنا إلى ضرورة المحافظة على الشروط الحراریة بشكل جید للحیلولة دون حدوث تأثیر سيء 
وعیة الزیت. ونظراً لألھمیة الكبیرة التي تقع على عاتق أصحاب المعاصر من أجل إنتاج أكبر كمیة ممكنة على ن

من الزیت بنوعیة جیدة كان البد من تقیدھم بالشروط الفنیة اآلنفة الذكر (طرق التخزین) إضافة إلى الشروط 
:التالیة أثناء عملیة االستخالص

1- القدیمة على غسالة من أجل تنظیف الثمار من الشوائب قبل عملیة استخالص یجب أن تحتوي المعاصر 
.الزیت

2- یجب تأمین مصدر كاف للماء النظیف على أن یتم تبدیل ماء الغسالة دوریاً لضمان نظافة الثمار من الشوائب 
.المختلفة

3- احل العمل بمعاصر الطرد درجة مئویة في مختلف مر25یجب االنتباه لدرجات الحرارة بحیث التزید عن 
المركزي حفاظاً على المركبات العطریة والمواد الملونة (كلوروفیل وزانثوفیل) والفیتامینات والتي تكسب 

.الزیت الطعم الجید واللون الرائحة المرغوبین

4- من الضروري وجود إفرازات آلیة للزیت في كل معصرة ویجب تنظیف ھذه الفرازات دوریاً لضمان الفرز
.الجید للزیت

5- ساعة عمل) ألن االستعمال 72یراعى في معاصر المكابس غسل الخوص المستعملة دوریاً (عادة كل 
المتكرر لھذا الخوص یغلق مسامھا ویؤدي لضیاع قسم كبیر من الزیت فیھا إضافة لتأكسد الزیت المتبقي 

.فیھا وتأثیره السیئ على زیت الثمار الالحقة

لعناصر الزیتون القدیمة والحدیثةوفیما یلي نماذج  .

سابعاً: حفظ الزیت :
% من الماء والشوائب وإذا كانت الزیوت عالیة 0.5تحتوي الزیوت بعد فرزھا في المعصرة على نسبة 

الحموضة تترسب الشوائب فیھا بسرعة كبیرة وتبدو الزیوت شفافة أما الزیوت الجیدة فإنھا تتصف بخاصة حفظ 
ب لمدة طویلة ویجري ترسیبھا عادة ببطء وبالتالي یجب أن تعطي أھمیة خاصة لتخزین الزیوت الرطوبة والشوائ

.الجیدة وأھم اإلجراءات الواجب اتخاذھا ھو فصل الشوائب والمیاه من أسفل الخزانات وبشكل دوري، ولما كان 



لحفظھ بعیداً عن مختلف من خواص الزیت امتصاص الروائح الكریھة كان البد من اتخاذ االحتیاطات الالزمة 
الروائح بما فیھا دخان مختلف أنواع المحروقات، ونظراً ألھمیة الموضوع سوف نستعرض العوامل المؤثرة 

.على الزیت أثناء التخزین

:العوامل المؤثرة على الزیت أثناء التخزین

تھ وأن التغیر األكثر أھمیة ھو إن للشروط غیر المناسبة خالل فترة تخزین الزیت تأثیراً كبیراً على تدني نوعی
تأكسد الزیت المعروف بتزنخ الزیت. والذي یؤدي إلى سوء طعمھ ورائحتھ وأھم العوامل المؤثرة على تزنخ 

:الزیت أثناء التخزین ھي

1- األكسجین : إن تعرض الزیت لألوكسجین الجوي أثناء عملیة التصفیة والترویق أو من خالل األوكسجین 
ت یؤدي ألكسدتھ وبالتالي لتزنخھ. وكلما زاد سطح تالمس الزیت باألكسجین زادت المحلول بالزی

عملیة األكسدة. وھذا یستدعي إمالء الخزانات واألوعیة بالزیت بشكل كامل وأحیاناً تستعمل الغازات 
الخاملة ( أرغون) من أجل التخلص من األكسجین ، وھي أكثر الطرق اتباعاً في أغلب 0أوزون 

لزیت في العالمالدول ل .

2- الحرارة: إن درجة الحرارة المرتفعة في مستودعات الزیت تؤدي لتنشیط وسرعة عملیة األكسدة، وتعتبر 
مثالیة لمنع األكسدة وھذه الدرجة التؤدي لتعكر الزیت علماً أنھ من °م15-10درجة الحرارة مابین 

.األفضل استعمال درجات حرارة أدنى من ذلك

3- ن لألشعة الشمسیة المباشرة أو غیر المباشرة تأثیراً منشطاً على عملیة أكسدة الزیت عن اإلضاءة: إ
طریق تنشیط كلوروفیل الزیت كما أن األشعة فوق البنفسجیة تعتبر أكثر ضرراً على الزیت أثناء 

.التخزین

4- صري (الحدید ، المعادن : تؤثر المعادن تأثیراً سیئاً على نوعیة الزیت أثناء التخزین وخاصة عن
والنحاس) إذ أنھا تلعب دوراً محرضاً لزیادة عملیة األكسدة وعادة یكون مصدر ھذه المعادن من 

.األسطح المعدنیة آلالت العصر واألوعیة المستعملة في الحفظ

5- األحماض الدھنیة الحرة: تزداد عملیة األكسدة بزیادة األحماض الدھنیة الحرة نتیجة لسرعة التفاعل بین
االكسجین والحمض الدھني الحر بینما تنخفض نسبة التفاعل عندما تكون األحماض مرتبطة ، وبالتالي 

.فإن ارتفاع حموضة الزیت تشجع عملیة التزنخ أثناء التخزین

:خزانات حفظ الزیت

وآثار المعادن تمیل صناعة الزیت حالیاً لتأسیس وحدات كبیرة لتخزین الزیت ، وبما أن الھواء والنور والحرارة 
:تؤدي إلى تدني نوعیة الزیت ولذلك ینبغي عند تأسیس خزانات حفظ الزیت أن تتصف باألتي

1- كونھا عازلة بصورة التمتص الزیت ألن أي نسبة امتصاص تؤدي إلى نتائج سیئة بالنسبة لتخزین زیوت 
.الحقة

2- یاً بالنسبة للزیتینبغي أن تكون مواد البناء للخزانات خاملة فیزیائیاً وكیمیائ .

3- أن تكون بمعزل عن النور والھواء اللذین یعجالن عملیة األكسدة .

4- درجة لتجنب التبدالت الناجمة عن تجمد الزیت عند انخفاض الحرارة 15ینبغي أن تبقى الحرارة حوالي 
.أو تسارع أكسدتھ عند ارتفاع الحرارة

المثلى ویصبح التخزین مثالیاً إذا رافق ذلك طالءھا بصورة لذلك یبدو أن الخزانات المنشأة تحت األرض ھي
جیدة من الداخل. وكذلك ینبغي إعطاء أھمیة خاصة للمواد المستخدمة في طالء الخزانات من الداخل. وبما أن 

أن الزجاج یعتبر أھم مادة خاملة فقد تم استخدام ھذه المادة بنجاح في تغطیة األجزاء الداخلیة في الخزانات إال 



تعرضھا للكسر یجعل كلفتھا عالیة. أما بالنسبة للسیرامیك فیبدو أنھ یسبب بعض المشاكل نتیجة االمتصاص 
.الجزئي للزیت

كما ینبغي إعطاء أھمیة خاصة للوصالت بحیث التتأثر بحموضة الزیت وبالتعفنات الناجمة عن الشوائب والمیاه 
.المترسبة في قاع الخزانات

ستخدام مواد راتنجیة خاصةولقد أعطى مؤخراً ا (epoxy resins) نتائج جیدة إذا أن ھذه المادة خاملة بالنسبة 
للزیت وھناك سھولة في طالئھا فضالً عن دیمومتھا لفترة طویلة ، نظراً لسھولة العمل في الخزانات الموجودة 

ت من الفوالذ غیر القابل فوق سطح األرض وقلة كلفتھا قیاساً بالتي تبنى تحت األرض فقد جرى تأسیس خزانا
للصدأ وخزانات من فیبركالس (P.V.C) .وقد كانت النتائج التي تم الحصول علیھا جیدة جداً 

یعتبر الترویق الدوري للزیوت الجیدة أثناء التخزین ضروري وعلى جانب كبیر من األھمیة وذلك إلبعاد الماء 
ة على كمیة كبیرة من السكریات القابلة للتخمر ومن والشوائب المختلفة من أسفل الخزانات والتي تحتوي عاد

المواد البروتینیة القابلة للفساد حیث تؤدي ھذه المواد عادة إلى فساد الزیت ناقلة إلیھ الروائح الكریھة . غیر أن 
.الترویق یؤدي إلى زیادة تھویة الزیت وھذا یؤدي بالتالي لزیادة األكسدة وتزنخ الزیت

عملیة الترویق یجري بناء قاعدة خزانات الزیت بشكل ھرم مقلوب وھذه الطریقة تسمح ومن أجل التخلص من 
بترسب الشوائب والمیاه إلى أسفل الھرم حیث یسھل التخلص منھا بواسطة صنبور خاص مثبت لھذه الغایة في 

.أسفل الخزان

:تصفیة الزیت

فتات البذور واللب ، وتجدر اإلشارة إلى أن تتألف الشوائب الموجودة في الزیت من مواد غرویة وراتنجیة ومن
الرطوبة الموجودة في الزیوت الجیدة تكون ممتصة عادة من قبل المواد الغرویة وھي عادة التؤثر على نوعیة 

الزیت إال أن خطورتھا تشتد عندما تكون ھذه الشوائب قابلة للتخمر إضافة لوجود أنزیم اللیباز الذي یساھم بتفكیك 
یت ولھذا فإن إزالة الرواسب تعتبر ضروریة للغایةجزیئات الز . وعادة یتم التخلص من ھذه الرواسب بواسطة 

التصفیة ولكن بما أن عملیة التصفیة تؤدي إلى شدة تھویة الزیت لذلك ینبغي اللجوء إلى ھذه الطریقة قبل طرح 
ن ومع تعدد طرق التصفیة المختلفة الزیت في السوق للتخلص من اآلثار السلبیة ألوكسجین الھواء أثناء التخزی

التزال طریقة التصفیة عبر طبقة من القطن تحتل مركز الصدارة ویتألف وسط التصفیة فیھا من اسطوانات ذات 
.قعر غربالي یوزع فوقھا طبقة من القطن الماص للماء

:ثامناً : التركیب الكیماوي لزیت الزیتون

% ومواد أخرى دھنیة ولكن یدخل 97الغلیسیریدات (االسترات) بنسبة یتألف زیت الزیتون من مواد دھنیة تسمى
في تركیبھا الفوسفور مثل اللیبیدات واللثیثین ثم األنزیمات ( أنزیم اللیباز Lipase ) الذي یمتاز بقدرتھ على 

–مینات (أ تحلیل الغلیسیریدات بوجود الماء إلى أحماض دھنیة وغلیسیرین . كما یحوي زیت الزیتون على الفیتا
ج) ومواد ملونة كلوروفیل وزانثوفیل ومواد عطریة تكسبھ رائحة وطعم خاص وأخیراً یحوي زیت الزیتون –ب 

على كمیات ضئیلة من العناصر المعدنیة (حدید ، منغنیز، كالسیوم) إضافة إلى مواد على شكل شوائب تنتج من 
لة من الماءنسیج الثمرة مثل المواد الغرویة والراتنجیة وكمیة ضئی . % من تركیب 3ھذه المواد تشكل بحدود 

.زیت الزیتون

:وبشكل عام فإن األحماض الدھنیة التي تدخل في تركیب زیت الزیتون تقسم إلى قسمین

-أ :األحماض الدھنیة غیر المشبعة % من مجموع األحماض في الزیت وتمتاز بكونھا سائلة 80- 70تشكل 
فإن المواد الدھنیة التي تدخل في تركیبھا ھذه األحماض تجعلھا سائلة بدرجة بدرجة الحرارة العادیة وعلیھ 

:الحرارة العادیة ومن ھذه األحماض



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

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

-ب % من مجموع األحماض الدھنیة في زیت الزیتون وتمتاز ھذه 10-8األحماض الدھنیة المشبعة : تشكل من 
الدھنیة التي تدخل في تركیبھا ھذه األحماض بكونھا صلبة بدرجة الحرارة العادیة لذلك فإن المواد 

:األحماض تكون صلبة بدرجة الحرارة العادیة ومن ھذه األحماض

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

- :C17H35CooH (حمض األستیاریك (حمض الشحم ون بین تتراوح نسبة ھذا الحمض في زیت الزیت
0.5-3.5 %.

ولقد تم تحدید األحماض الدھنیة بواسطة التصویر الملون أثناء المرحلة الغازیة وثبت أن األحماض األساسیة ھي 
.األولییك ، اللینولییك ، البالمتیك ، ویوجد كذلك ولكن بنسب أقل أحماض: البالمولییك ، اللینولنیك ، واالستیاریك

من ذلك أحماض : األراشیدونیك ، الغادلییك ، اللیغنوسریك، والبھنیك ( المجلس كما یمكن أن یوجد بمقادیر أقل 
.(الدولي لزیت الزیتون

ومن الجدیر بالذكر أن نسب األحماض الدھنیة التي تشكل زیت الزیتون تختلف باختالف المنطقة والصنف 
اض المشبعة وینطبق ھذا األمر العملیات الزراعیة ونوع التربة ودرجة نضج الثمار تؤدي لزیادة نسبة األحم

على األراضي الطینیة العمیقة وفي ھذه الحالة فإن الزیت یتجمد بسھولة من جراء زیادة نسبة األحماض الدھنیة 
.المشبعة ویكون طعم الزیت قریب من طعم الدھون الحیوانیة

ت البذرة أكثر غنى بحمض وتشیر التحالیل الكیماویة لكل من زیت لب ثمرة الزیتون وزیت البذور إلى أن زی
.اللینولییك في حین أن زیت اللب أكثر غنى بحمض االولییك

:بعض الصفات الكیمیائیة الخاصة بزیت الزیتون

1- معادل التصبن أو رقم التصبن: وھو عبارة عن كمیة البوتاس مقدرة بالمللیغرام الالزمة لتصبن غرام واحد 
-184حسب أنواع الزیوت وتتراوح نسبة التصبن في زیت الزیتون من المادة الزیتیة وھذه القیمة تختلف

196.

2- غرام من الزیت والتفاعل یثبت 100الدلیل أو الرقم الیودي: وھو عبارة عن كمیة الیود الالزمة للتفاعل مع 
ذرات الیود في الروابط الزوجیة الموجودة في األحماض الدھنیة غیر المشبعة ویعطي فكرة واضحة عن 

جة تشبع الزیت ومدى قابلیتھ للجفاف والمعروف أنھ ھناك عالقة بین قابلیة الجفاف والروابط الزوجیة در
في حین أن 94-57غیر المشبعة في الحمض الدھني، وعادة یتراوح الرقم الیودي في زیت الزیتون بین 

.ھذا الرقم في جمیع الزیوت النباتیة أعلى مما ھو علیھ في زیت الزیتون

3- الحموضة : ھو عبارة عن عدد المللغرامات من ھدروكسید البوتاسیوم الالزمة لمعادة األحماض الدھنیة رقم
.الحرة الموجودة في غرام واحد من الزیت

4- درجة الحموضة PH: عبارة عن النسبة المئیة لألحماض الدھنیة الحرة مقدرة بحامض األولییك (باعتباره 
العظمى في تركیب زیت الزیتون).. ولتقدیر درجة الحموضة تعادل الحمض الدھني الذي یمثل النسبة



األحماض الدھنیة بمحلول نظامي من مادة قلویة ویستعمل البوتاس الكاوي أو الصودا الكاوي واألخیر أكثر 
.استعماالً 

:وتتلخص عملیة تقدیر الحموضة بالتالي

10یؤخذ  سم تقریباً دون الحاجة إلى الوزن 10.9الكمیة بالحجم غ من الزیت المراد تقدیر حموضتھ ویمكن أخذ 
5-4یضاف 2:1من مزیج الكحول واألتیر األتیكي بنسبة 3سم30وتوضع في دورق مخروطي ویضاف إلیھا 

نقاط من الدلیل فینول فیتالین ثم یرج الدورق جیداً ویبدأ بتنقیط محلول الصودا الكاوي بواسطة السحاحة مع 
ر حتى یظھر اللون الوردي الخفیف وثبات اللون عندھا تقرأ الكمیة المأخوذة من محلول الصودا التحریك باستمرا

المستخدم فإذا كان المحلول المستخدم نظامي (مرسلیا) أمكننا معرفة درجة الحموضة مباشرة أما إذا كان المحلول 
نظامي فیجرى الحساب وفق المعادلة التالیة1/10 :

عدد غرامات الزیت100× 0.0282× من الصودا الكاوي الالزمة 3سمدرجة الحموضة = عدد ال .

:بعض الصفات الفیزیائیة لزیت الزیتون

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

2- لتي یتحول عندھا الزیت من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة وھذه درجة التجمد: وھي درجة الحرارة ا
درجة مئویة2تقدر بـ .

3- 7-5نقطة الذوبان : وھي الدرجة التي یتحول فیھا الزیت من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة وتقدر بـ
.درجة مئویة

4- لتفكك ویتشكل عندھا مركبات سامة درجة حرارة تفكك الزیت: وھي الدرجة التي یبدأ عندھا الزیت با
220-210(األكرولین ومشتقاتھ) وعادة تتراوح ھذه الدرجة بین  في حین أن أغلب المواد الدھنیة ° م

م180تتفكك عند الدرجة  ° .

5- معامل االنكسار: من المعروف أن األشعة الضوئیة عندما تخترق جسماً شفافاً فإنھا تنحرف عن مسارھا 
االنحراف تختلف باختالف المواد. ویقاس انحراف األشعة الضوئیة بجھاز األصلي وزاویة 

–1.4680بین ° م20الرفراكتومیتر. وعادة تتراوح نسبة االنكسار في زیت الزیتون بدرجة حرارة 
1.4707.

) الذي یبین نسبة األحماض المشبعة وغیر المشبعة في عدد من الدھون النباتیة 3فیما یلي الجدول رقم (
.والحیوانیة

) یبین نسبة األحماض المشبعة وغیر المشبعة 3جدول رقم (

(الداخلة في تركیب عدد من الدھون الحیوانیة والنباتیة عن (برجامي

نسبة األحماض المشبعة المادة الغذائیة
%

نسبة األحماض األحادیة 
غیر المشبعة %

نسبة األحماض العدیدة 
غیر المشبعة %

الزیوت النباتیة



9262زیت جوز الھند
12808زیت الزیتون
185626زیت الفستق السوداني
134542زیت السمسم
143056زیت الصویا
162757زیت الذرة
101872زیت عباد الشمس
121078زیت القرطم
الدھون الجامدة
58393الزبدة
64306المارغرین

ذو المارغرین الخصوصي 
504010األحماض غیر المشبعة

325414دھن شحم الخنزیر
دھون اللحم
40573لحم العجل
40555لحم الحمل
50455لحم الخروف
404416لحم األرنب
265024لحم الفروج
75-25لحم السمك
مواد أخرى
315316بیض الدجاج
60382الكاكاو

للدھن النسبة الوسطى
414613البشري

:تاسعاً: تصنیف زیت الزیتون
یمكن أن یصنف زیت الزیتون بحسب خصائصھ المختلفة مثل الطعم والرائحة واللون أو حسب المظھر والشفافیة 

أو حسب مدة التخزین. وسوف نورد التصنیف المعتمد في التجارة الدولیة والصادر عن المجلس الدولي لزیت 
:الزیتون

1- :زیت الزیتون البكر

تطلق ھذه التسمیة على زیت الزیتون المستخلص من ثمار الزیتون بالطرق الفیزیائیة والمیكانیكیة وفي ظروف 
حراریة خاصة ال تغیر في نوعیة الزیت. ویكون صالحاً لالستھالك بحالتھ الطبیعیة ویصنف حسب الدرجات 

بحمض االولیك إلىالتالیة وفقاً لدرجة الحموضة الحرة المعبر عنھا :

-أ 100% في 1زیت الزیتون البكر الممتاز: وھو الزیت الذي ال تزید نسبة حموضتھ عن 
.غرام زیت

-ب 1.5زیت الزیتون البكر الجید: وتقدر نسبة الحموضة فیھ بـ  %.

-ج زیت الزیتون البكر شبھ الجید (أو زیت الزیتون العادي): وتصل نسبة الحموضة فیھ إلى 
% من نسبة الحموضة زیادة عن المسموح بھ10مع تسامح 3.3% .



2- :زیت الزیتون الخرید

:یجب أن یخضع للتكریر كي یكون صالحاً لالستھالك ویصنف حسب الدرجات التالیة

-أ زیت الزیتون الخرید اللمبانتني( زیت المصباح ): زیت الزیتون ذو الطعم المعیب أو 
3.3المعبر عنھا بحمض األولیك الزیت الذي تفوق حموضتھ  %.

-ب زیت الزیتون المكرر (زیت الزیتون الخالص المكرر): زیت الزیتون المستخلص بتكریر 
% في كل 0.3زیت الزیتون الخرید وتبلغ حموضتھ المعبر عنھا بحمض األولیك 

غرام زیت كحد أقصى100 .

-ج الممتاز أو )زیت الزیتون الخالص ( الریفیرا): زیت مركب من مزیج زیت الزیتون البكر 
الجید أو شبھ الجید) وزیت الزیتون المكرر یتم تحدید نسب المزیج باالتفاق بین 

البائع والمشتري ویكون لون ورائحة وطعم المزیج وسطاً بین لون ورائحة وطعم 
لمكرر اللذین یشكالن الخلیط ویجب أن تكون زیت الزیتون البكر وزیت الزیتون ا

% كحد أقصى1الحموضة المعبر عنھا بحمض األولیك  .

:زیت ثفل الزیتون-3

زیت العرجون أو البیرین) ھو الزیت المستخلص من العرجون باستخدام المذیبات ویصنف على الشكل التالي) :

ن العرجون باستخدام المذیبات زیت ثفل الزیتون النيء (زیت العرجون): زیت استخلص م-أ
.المختلفة

زیت ثفل الزیتون المكرر: ھو الزیت المستخلص بتكریر زیت العرجون النيء ویكون - ب
0.3مخصصاً لالستھالك الغذائي وحموضتھ التزید عن  %.

:عاشراً : تعلیب الزیت

لبالد المنتجة لھذه المادة الغذائیة تعتبر صناعة تعلیب زیت الزیتون من الصناعات الھامة والضروریة في معظم ا
وبشكل خاص في الدول المصدرة للزیت وقد تطورت ھذه الصناعة في اآلونة األخیرة تطوراً ملحوظاً وأصبح 

.ھناك العدید من الطرق والنماذج المستعملة لھذه الغایة

من العوامل الخارجیة التي وقد سھلت عملیة التعلیب عملیات التخزین والنقل والتسویق بشكل یضمن حفظ الزیت 
.تؤثر على نوعیتھ

لیتر 20وفي القطر العربي السوري فإن عملیة تخزین الزیت ونقلھ وتسویقھ تعتمد على عبوات الصفیح سعة 
ومازالت عبوات الفخار مستعملة على المستوى المنزلي وتستخدم عبوات البالستیك أحیاناً والزجاج وتستخدم 

بالمعاصر وعند بعض التجار ونظراً للتأثیر الكبیر لنوعیة وشكل العبوات على الزیت البرامیل لتخزین الزیت 
:أثناء تخزینھ سوف نورد الشروط الواجب توفرھا في العبوات

1- (أن تكون غیر نفوذة للزیت (عازلة

2- .أن تكون العبوات غیر سامة والتحوي على مركبات غریبة تسبب تلوث الزیت مثل معادن الحدید

3- .(سھلة التسویق واالستعمال (الفتح واإلغالق

4- .أن تكون العبوات غیر قابلة للتأثر بأوكسجین الھواء والضوء والحرارة

5- اقتصادیة ومرغوبة من قبل المستھلك



:طرق التعلیب

:ھناك طریقتین لتعلیب الزیت ھما

1- :التعلیب بعبوات كبیرة لیتراً وھي نادراً ما تستعمل لالستھالك / 20وھي العبوات التي تحوي أكثر من /
لیتر وتستعمل عادة للتصدیر حیث یحفظ الزیت فیھا 200المباشر وتكون غالباً على شكل برامیل سعة 

لمدة طویلة إال أنھ من مساوئ ھذه الطریقة حدوث تبدالت على الزیت أثناء التخزین وأھم ھذه التبدالت 
تصبن الحدید. ولقد تم مؤخراً الحصول على نتائج أفضل بطالء اكتساب الزیت الطعم المعدني نتیجة ل

السطح الداخلي للبرامیل بمشتقات راتنجیة حیث سمحت بتخزین الزیت بشروط ممتازة قیاساً بالزیوت 
.المحفوظة ببرامیل غیر مطلیة

2- 200بین التعلیب في عبوات صغیرة : توجد أحجام مختلفة من العبوات الصغیرة التي تتراوح سعتھا 
كغ حیث تتخصص ھذه العبوات لالستھالك المباشر وتتألف مواد التعبئة عادة من 20غرام وحتى 

الصفیح أو الزجاج أو البالستیك. وفي اآلونة األخیرة تم التوصل الستعمال عبوات مصنوعة من 
وات الصغیرة الكرتون مطلیة من الداخل بمواد عازلة للزیت. وأعطت نتائج جیدة ویأتي في مقدمة العب

المستعملة في العالم عبوة لیتر وعموماً تتداخل مجموعة عوامل لتحدید حجم العبوة حسب رغبة 
المستھلكین وسھولة االستعمال (اإلغالق والفتح) ومتانة العبوة ومقاومتھا للكسر مع عدم إمكانیة 

العبوة فوق الزیت، ومن استخدامھا مرة ثانیة ومع محاولة تعبئة غاز خامل في الفراغ الموجود أعلى 
.الجدیر بالذكر أن األبحاث مازالت مستمرة إلیجاد طرق حفظ وتعلیب تكون أكثر فاعلیة ومن 

الضروري أثناء التعلیب ذكر تاریخ التعبئة والمصدر والوزن ونوعیة الزیت وأي معلومات أخرى 
.مفیدة للمستھلك

:حادي عشر : األھمیة الغذائیة والصحیة لزیت الزیتون
تلعب المواد الدھنیة دوراً أساسیاً في بناء الجسم وتأمین حرارتھ ونقل الفیتامینات والمواد الھرمونیة والمعادن 

وأشباھھا إضافة لدورھا كفاتح للشھیة ، وتتوقف القیمة الغذائیة ألیة مادة دھنیة على تركیبھا الكیماوي سواء على 
بعد طبخھا وعلى درجتھا الھضمیة واالمتصاصیة ومدى استفادة حالتھا الطبیعیة أو بعد تطویرھا صناعیاً أو 

الجسم منھا وغناھا بالفیتامینات وطاقتھا المضادة لألكسدة ، كل ھذا بجانب معرفتنا لمحتواھا من حمض اللینولییك 
الحمضي الدھني األساسي الذي الغنى للجسم البشري عنھ والذي الیستطیع تركیبھ وغیابھ یؤدي لحدوث العدید
من األضرار وبشكل عام یخضع ھضم وامتصاص المواد الدھنیة لعوامل مختلفة أھمھا األمالح الصفراویة في 

الھضم ، استطاع أحد الباحثین (عن كتاب األدھان في التغذیة اإلنسانیة زیت الزیتون) الصادر عن المجلس 
واسطة التحلیل الشعاعي امتیاز زیت الدولي لزیت الزیتون أن یثبتوا من خالل السبر الدقیق لإلثني عشري وب

الزیتون مقارنة بباقي الزیوت النباتیة الستثارة المرارة على االنقباض والتحرك وإفراز أمالحھا ذات التأثیر 
.الكبیر على ھضم المواد الدھنیة. ویعتقد العلماء أن غنى الزیتون بحمض األولیك لھ أھمیة كبیرة في ھذا المجال

ن العلماء أن القدرة االستحالبیة العالیة التي یملكھا زیت الزیتون تساعد على ھضم المواد ویعتقد فریق آخر م
الدھنیة التي التستحلب بحد ذاتھا ویؤكد الباحثون في ھذا المجال أن زیت الزیتون یملك قدرة استحالبیة عالیة 

.مقارنة بباقي الزیوت النباتیة

زیائیة أھمیة كبیرة في ھضم وامتصاص المواد الدھنیة ، وقد أكد وكذلك فإن للتركیب الكیماوي وللصفات الفی
الباحثون أن المواد الدھنیة تھضم بسھولة كلما تقاربت درجة ذوبانھا من حرارة الجسم البشري أو كلما كانت غنیة 

) 7-5بحمض األولییك ومعروف أن زیت الزیتون غني جداً بحمض األولییك وأن درجة ذوبانھ تتراوح بین (
رجة مئویة وھذا مایجعل زیت الزیتون یستغل كلھ تقریباً في الجسم البشريد .

ومن ھنا تبرز أھمیة زیت الزیتون الذي احتفظ بمكانتھ الرفیعة وقیمتھ العالیة حتى عصرنا ھذا ألنھ المادة الدھنیة 
اوي المتوازن القریب من الجذابة اللون والعطریة الرائحة والسائلة بدرجة الحرارة العادیة وذات التركیب الكیم

تركیب الدھن البشري وأن زیت الزیتون الذي یستخلص من عصر الثمار بالطرق المیكانیكیة دون إلحاق أي 



ضرر بقیمتھ الغذائیة أو إضافة أي مواد كیمیائیة یعتبر سید الزیوت وفي مقدمة المواد الدھنیة في التغذیة 
الغذائیة والصحیة على مختلف مراحل العمر بدءً من الطفولة المعاصرة وفیما یلي نبین أھمیة زیت الزیتون

.وانتھاء مرحلة الشیخوخة

1- :زیت الزیتون وتغذیة الطفل

تزداد أھمیة المواد الدھنیة بشكل عام في مرحلة الطفولة نظراً لكثرة الوحدات الحراریة المفقودة نتیجة حیویة 
فة إلى أن نقصھا في الوجبة یؤدي لعدم االستفادة من المواد الطفل المختلفة ودورھا الھام كفاتح للشھیة إضا

% من الحمض الدھني لینولینك الحمض األساسي والذي تم التحدث 8.3البروتینیة وأن حلیب المرأة یحوي على 
% 1.6عن أھمیتھ بینما تنخفض ھذه النسبة من الحمض المذكور حتى  في حلیب األبقار وھنا یؤكد أطباء 

ألطفال الذین یحرمون من حلیب أمھاتھم معرضون لإلصابة بالعدید من األمراض خصوصاً إذا تمت األطفال أن ا
تغذیتھم على حلیب خالي من الدسم. وھذا األمر دفع األخصائیین في طب األطفال في استعمال حلیب البقرة 

یك وخوفاً من اإلفراط بھ ممزوجاً بالزیوت النباتیة وینصح ھؤالء للحصول على القدر األمثل من حمض اللینولی
عن طریق استخدام زیوت البذور التي یجب االحتیاط منھا أكثر من الدھون الحیوانیة، ویؤكدون أنھ یمكن 

استعمال زیت الزیتون لتحویل حلیب البقرة إلى حلیب بشري ألنھ یحوي نفس النسبة تقریباً من حمض اللینولییك 
على حمض األولییك كما ذكر سابقاً وأكثر قابلیة لذوبان وھو سھل الھضم واالمتصاص نظراً الحتوائھ

وامتصاص الفیتامینات المختلفة. لذلك یعتبر زیت الزیتون الزیت المغذي للطفل والذي یستطیع أن یؤمن حاجات 
.الرضیع من المواد الدھنیة الالزمة للنمو الجید للعظام والدماغ إضافة إلى غناه بفیتامین ك الضرورة لھذا النمو

والواقع أن زیت الزیتون المشتمل على التركیب المتوازن والسھل الھضم واالمتصاص والغني بالفیتامینات 
والعوامل المضادة لألكسدة التقتصر فائدتھ على األطفال الرضع بل یعتبر من أفضل المواد الدھنیة لتغذیة الحامل 

الذین یفیدھم زیت الزیتون فائدة غذائیة كبیرةوالمرضع على حد سواء وكذلك أیضاً بالنسبة لألطفال الكبار  .

2- :زیت الزیتون وتغذیة الكبار لقد كانت الطرق التي یستعملھا اإلنسان في الماضي لتھیئة المواد الدھنیة بسیطة 
غایتھا فصل المواد الدھنیة لجعلھا أكثر قابلیة لالستھالك دون اإلخالل في مواصفاتھا أما الیوم وبفضل إدخال 

ق الحدیثة والتكنولوجیا المتطورة أمكن الحصول على مواد دھنیة والتزال قیمتھا الحیویة موضع مناقشة وقد الطر
.بلغت أحیاناً درجة الشك أو منع استھالك بعض المواد

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

درجة مئویة التؤثر على خواصھ ، وتأكسده خالل عملیة الطھي أقل من تأكسد 220-210ارتفاع الحرارة حتى 
ھذا ماتؤكده ضرورة استعمال الزیوت األخرى والتي تؤدي لتكون مادة األكرولین ومشتقاتھا السامة جداً للكبد و

زیت الزیتون في الطبخ واالبتعاد عن استعمال زیوت البذور وعموماً ینصح العلماء باستعمال الزیت لقلي 
.األطعمة لمرة واحدة فقط

إن استعمال زیت البذور إضافة إلى كونھا تتفكك أثناء الطبخ وتكون مواد سامة ویتغیر طعمھا فإنھا تحتوي على 
من حمص اللینولییك مقارنة مع زیت الزیتون واستھالكھا یتطلب كمیة كبیرة من فیتامین ج وغیاب كمیة كبیرة

ھذا الفیتامین یؤدي آلثار سلبیة على الجملة العصبیة في حین أن زیت الزیتون الذي یحتوي على كمیة معتدلة من 
ستعمالھ نیئاً أو مطبوخاً الیشكل أي % والغني بالفیتامینات وبشكل خاص فیتامین ج فإن ا10-8حمض اللینولییك 

.ضرر

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

(سیكلور أثینول وفنیال تانولالحتوائھ على مركبین ھما  ).

وفي دراسة أجریت على عدد من األشخاص في كل من أمریكا الیونان إیطالیا یوغسالفیا وفنلندا ، لوحظ أن نسبة 
المصابین باألمراض القلبیة ارتفع لحوالي خمسة أضعاف في الدول التي الیغلب على استھالكھا زیت الزیتون 

ل أن زیت الزیتون من الناحیة العملیة یعتبر المادة الدھنیة المثالیة للوقایة من أمراض وھذا ما دفع العلماء إلى القو
.القلب



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

المراریة بینما تزداد ھذه األخطار عند استعمال زیوت البذور األخرى. وتشیر الدراسات التي أجریت على 
مرضى السكري الذي تمت تغذیتھم بزیت الزیتون بنسب مختلفة إلى تناقص كمیة السكر في دم المرضى الذین 

مال زیت الزیتون على الریق یعد وسیلة عالجیة لكثیر من كانت حصتھم أكبر من ھذا الزیت وثبت أن استع
األمراض االلتھابیة والكبدیة دون أن یشكل ضرر حتى ولو طال استعمالھ ، وزیت الزیتون یساھم في تخفیض 

.الوزن للذین یعانون من السمنة المفرطة مؤمناً في الوقت نفسھ الحریرات الالزمة للجسم

ن الذي كان أجدادنا یستعملونھ دواء للعدید من األمراض الجلدیة والھضمیة وأخیرا ً نؤكد أن زیت الزیتو
وااللتھابیة قد أثبتت الدراسات والتجارب صحة ھذا االستخدام والزال ھذا الزیت بحاجة للمزید من الدراسات 

السكريواألبحاث ألن التقنیة الحدیثة تشیر على أنھ یمكن أن یكون مصدراً للبروتینات والسكریات للجسم .

زیت الزیتون وتغذیة الشیوخ: إن للتغذیة المناسبة في سن الشیخوخة أھمیة كبرى بغیة المحافظة على الحالة -3
الجسمیة والعقلیة الجیدة لسن متأخرة وإن الخلل الذي یكاد یشمل جمیع وظائف الجسم المختلفة یرغم على تناول 

لشھیة وذات قیمة غذائیة كبیرة، حینما نقوم بتحلیل المواد مواد غذائیة سھلة االمتصاص والھضم وتكون مثیرة ل
الدھنیة المحتویة على أفضل ممیزات الھضم واالمتصاص وإثارة الشھیة نجد وبدون شك أن زیت الزیتون ھو 

أفضل ھذه المواد ومن المعروف حالیاً أن نسب الوفیات بأمراض األوعیة القلبیة منخفض جداً في البالد التي 
استھالكھا زیت الزیتون ألن ھذا الزیت الیسبب زیادة الكولیسترول في الدم كما ذكر سابقاً ویزید من یغلب على

إمكانیة استفادة الجسم من البروتینات وعالوة على ذلك یحول زیت الزیتون دون تجمع الكریات الدمویة وبالتالي 
وفضالً عن ذلك فقد اثبت بعد الباحثین أن یحد من أخطار التخثر الشریاني ویحافظ على العظام من االنكسار .

زیت الزیتون غني جداً بمادة األستروجین مما یجعلھ صالحاً للمرأة بصفة خاصة أثناء سن الیأس ویحول دون 
.النقص المفاجئ لھذه المادة في الجسم

قاومة اإلمساك والننسى دور زیت الزیتون في مساعدة المرارة على االسترخاء الشيء الذي یتدخل بجدیة في م
.المنتشر في سن الشیخوخة

:ثاني عشر استعماالت زیت الزیتون
لقد كان لشجرة الزیتون منزلة كبیرة عند اإلنسان ومنذ مختلف العصور إذ اكتشف فیھا خواص التتوفر في 

فیھ قابلیة غیرھا ، فاقتات على ثمرھا وود في لبھ الزیت الذي تغذى علیھ أیضاً واستعملھ في طبخھ واكتشف 
لالشتعال فأوقد بھ السرج والمشاعل وھكذا قدر لنور الزیتونة أن یمحو ظلمة اللیل آلالف السنین وقدر للعالم 

.المعروف أن یتمتع ببركة ھذه الشجرة التي تفخر على أشجار العالم لما قدمتھ للمدنیة من خدمات جال

في التغذیة اإلنسانیة فقد أثبتت الدراسات الحدیثة أن لھ وفضالً عن المكانة المرموقة التي یحتلھا زیت الزیتون 
استعماالت عدیدة في مجاالت الصحة العامة ویكاد یكون الدواء الناجح للعدید من األمراض باإلضافة لقیمتھ 

الكولسترول) ولفوائده العدیدة على جھاز الھضم والدوران فإنھ یحافظ على التوازن )المضادة لمرض العصر 
الجنسي ویقي العین والجلد من األوبئة واإلشعاعات وینمي شعر الرأس ویحافظ علیھ من التساقطالغددي و .

.وفي الصیدلیات یستعمل لتحضیر المراھم والحقن الشرجیة واللزقات ویصلح كدواء فعال للجھاز التنفسي العلوي

ق ولتدلیك األمراض وفي الماضي استعمل في مسائل عدیدة مثل تجبیر الكسور ولدھن الجروح والحرو
الروماتیزمیة ، وتستعملھ األمھات عند الوالدة لدھن جسم المولود وكان یستعمل العالج الجرب واستعمل كقطرة 
في األذن وفي الصناعة یستعمل لتحضیر الصابون الفاخر ویمكن أن یستخدم لتشحیم اآلالت المیكانیكة المختلفة 

.والسیارات



عمل في منتجات الزینة المختلفة والواقع لیس في شجرة الزیتون ماال یستفاد منھ وأخیراً فإن زیت الزیتون یست
فاألزھار واألوراق والثمار والخشب والرماد یستفاد منھ في مجاالت شتى وھذا مادفع اإلنسان ومن أقدم العصور 

.لتقدیس ھذه الشجرة المباركة

:الخاتمة

تشكلھ في الثمار والعوامل المؤثرة فیھ وحتى مرحلة النضج الكامل بعد ھذه الدراسة حول زیت الزیتون بدءً من 
وطرق القطاف وكیفیة استخالصھ والفوائد الغذائیة والصحیة والطبیة الكبیرة التي أكسبتھ دوراً بارزاً ورائداً في 

.حضارتنا المعاصرة التي تعاني من األمراض الناتجة عن نقص التغذیة أو اإلفراط فیھا أحیاناً 

د أثبتت تجارب القدماء في الماضي وأبحاث العلماء في الحاضر أن زیت الزیتون حقق نجاحاً باھراً في معالجة فق
العدید من األمراض القلبیة والھضمیة أو الوقایة منھا. إضافة لدوره الكبیر في التغذیة البشریة ، وأمام ھذا الدور 

ة الفنیین والمزارعین لبذل الجھود الممكنة لتحسین كمیة الكبیر الذي یلعبھ زیت الزیتون البد من دعوة األخو
ونوعیة إنتاج ھذه الشجرة المباركة حتى تستطیع المحافظة على مجدھا وحضارتھا التي اشتھرت بھ على مر 

.العصور ولتبقى رافداً جیداً ألفراد مجتمعنا في الحاضر والمستقبل
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