
OliveOlive الزیتونالزیتون
ØØاالسم العلمىاالسم العلمى  Olea europea Olea europea 
ØØاسم العائلةاسم العائلة                  OleaceaeOleaceae
vv   تعتبر منطقة الشرق األوسط ھى تعتبر منطقة الشرق األوسط ھى

كما یعتمد  كما یعتمد    ٠٠الموطن األصلى للزیتونالموطن األصلى للزیتون
علیھ اقتصاد معظم دول حوض  علیھ اقتصاد معظم دول حوض  

٠٠البحر األبیض المتوسطالبحر األبیض المتوسط
vv   ٩٩تبلغ المساحة المنزرعة فى العالم تبلغ المساحة المنزرعة فى العالم  

منھا فى منطقة منھا فى منطقة % % ٩٨٩٨((ملیون ھكتارملیون ھكتار
تنتج   تنتج   ) ) حوض البحر األبیض المتوسطحوض البحر األبیض المتوسط

ثمار تستخدم كزیتون مائدة والباقى ثمار تستخدم كزیتون مائدة والباقى 
٠٠الستخراج الزیتالستخراج الزیت



Estimated World Olive Oil Production for Estimated World Olive Oil Production for 20002000--2001 2001 
year in (year in (11,,000 000 metric tons) IOOC metric tons) IOOC 1212//20002000



Rest_of_World_in_DetailRest_of_World_in_Detail



القیمة الغذائیة والصحیةالقیمة الغذائیة والصحیة
ØØ          یستعمل زیت الزیتون كزیت للمائدة  یستعمل زیت الزیتون كزیت للمائدة

وللطبخ ولألغراض الطبیة فھو ینشط وللطبخ ولألغراض الطبیة فھو ینشط 
..الكبد وھو ملینالكبد وھو ملین

ØØ   كما یستعمل فى حالة الحروق كما یستعمل فى حالة الحروق
واألمراض الجلدیة ویزیل القشر من واألمراض الجلدیة ویزیل القشر من 
الشعر كما یستخدم فى بعض األحیان الشعر كما یستخدم فى بعض األحیان 

٠٠كمقوى للشعركمقوى للشعر
ØØ ویستعمل فى صناعة الصابون كما أن ویستعمل فى صناعة الصابون كما أن

مخلفات عملیة التصنیع تستخدم ككسب  مخلفات عملیة التصنیع تستخدم ككسب  
٠٠للماشیة أو كمحسن للتربةللماشیة أو كمحسن للتربة



ØØ المجموع المجموع ٠٠مم٨٨- - ٥٥شجرة مستدیمة الخضرة معمرة تتحمل الظروف الغیر مالئمة ترتفع لحوالى شجرة مستدیمة الخضرة معمرة تتحمل الظروف الغیر مالئمة ترتفع لحوالى
٠٠الجذرى سطحى متفرعالجذرى سطحى متفرع

ØØ   سنوات لون سطحھا العلوى سنوات لون سطحھا العلوى   ٣٣- - ٢٢األوراق جلدیة سمیكة متقابلة على الفرع عمرھا من األوراق جلدیة سمیكة متقابلة على الفرع عمرھا من
  ٠٠أخضر غامق والسطح السفلى أخضر فضىأخضر غامق والسطح السفلى أخضر فضى

ØØاألزھار تحمل األزھار تحمل   ٠٠الجذع فى الشجرة الواحدة یبدو وكأنھ مجموعة من الجذوعالجذع فى الشجرة الواحدة یبدو وكأنھ مجموعة من الجذوع
٠٠فى نورات عنقودیة تخرج من آباط األوراق على نموات العام السابقفى نورات عنقودیة تخرج من آباط األوراق على نموات العام السابق

الوصف النباتىالوصف النباتى



الوصف النباتىالوصف النباتى

ØØ٠٠معظم األصناف بھا ظاھرة العقم الذاتىمعظم األصناف بھا ظاھرة العقم الذاتى  ٠٠األزھار قد تكون خنثى أو مذكرةاألزھار قد تكون خنثى أو مذكرة    
ØØ كما أن األزھار مبكرة المتك كما أن األزھار مبكرة المتكProtandrowProtandrow   حیث تنضج حبوب اللقاح قبل حیث تنضج حبوب اللقاح قبل

    ٠٠نضج المیاسمنضج المیاسم
ØØحبوب اللقاح حبوب اللقاح   ٠٠وبالتالى ینصح بزراعة أكثر من صنف فى المزرعة الواحدةوبالتالى ینصح بزراعة أكثر من صنف فى المزرعة الواحدة

٠٠تنتقل بالریاح والحشراتتنتقل بالریاح والحشرات
ØØ  ٠٠الثمرة لحمیة جافةالثمرة لحمیة جافة  ٠٠تتمیز معظم األصناف بظاھرة تبادل الحملتتمیز معظم األصناف بظاھرة تبادل الحمل    



الظروف البیئیة المالئمةالظروف البیئیة المالئمة

 : :الجو المناسبالجو المناسب١١..
vv تحتاج األشجار لفترة برودة كافیة أثناء الشتاء لتثمر جیدًا فتكون عدد كاف من تحتاج األشجار لفترة برودة كافیة أثناء الشتاء لتثمر جیدًا فتكون عدد كاف من

م على م على °°  ١٠١٠((البراعم الزھریة على األشجار یتطلب تعرضھا لجو بارد شتاءًا البراعم الزھریة على األشجار یتطلب تعرضھا لجو بارد شتاءًا 
٠٠كما تحتاج لصیف حار لتنمو األشجار وتعقد الثمار جیدًاكما تحتاج لصیف حار لتنمو األشجار وتعقد الثمار جیدًا) ) األقل لمدة شھریناألقل لمدة شھرین

 : :التربة المناسبةالتربة المناسبة. . ٢٢
vv تنمو أشجار الزیتون بصورة جیدة فى أنواع مختلفة من األراضى بصرف توافر تنمو أشجار الزیتون بصورة جیدة فى أنواع مختلفة من األراضى بصرف توافر

كما أنھا تتحمل الملوحة كما أنھا تتحمل الملوحة   ٨.٥٨.٥حتى حتى     pHpHالصرف الجید كما تتحمل إرتفاع الـ الصرف الجید كما تتحمل إرتفاع الـ 
كما تنجح فى األراضى التى تحتوى على نسبة مرتفعة من كربونات كما تنجح فى األراضى التى تحتوى على نسبة مرتفعة من كربونات   ٠٠المتوسطةالمتوسطة
٠٠الكالسیومالكالسیوم



الظروف البیئیة المالئمةالظروف البیئیة المالئمة

::التكاثرالتكاثر  ..٣٣
ØØ یتم إكثار الزیتون بالبذرة للحصول على یتم إكثار الزیتون بالبذرة للحصول على

أصول للتطعیم علیھا ویعتبر صنف أصول للتطعیم علیھا ویعتبر صنف 
الزیتون الشماللى ھو األصل الشائع الزیتون الشماللى ھو األصل الشائع 

٠٠االستخدام فى مصراالستخدام فى مصر
ØØویتم إنتاج الشتالت بالطرق اآلتیةویتم إنتاج الشتالت بالطرق اآلتیة::--
..العقل الخشبیة الناضجةالعقل الخشبیة الناضجة١١..
..العقل الساقیة النصف غضةالعقل الساقیة النصف غضة٢٢..
Offsets or offshootsOffsets or offshootsالسرطانات السرطانات ٣٣..
التطعیمالتطعیم٤٤..



--::إنشاء البستانإنشاء البستان. . ٤٤
vv   وتجھز التربة قبل الزراعة وتجھز التربة قبل الزراعة   ٠٠مم  ٦٦× ×   ٦٦یفضل الزراعة على مسافة ال تقل عن یفضل الزراعة على مسافة ال تقل عن

كما یجب تفتیت أى طبقة كما یجب تفتیت أى طبقة   ٠٠بالحرث والعز یق أكثر من مرة للتخلص من الحشائشبالحرث والعز یق أكثر من مرة للتخلص من الحشائش
تحدد أماكن الجور وتحفر  تحدد أماكن الجور وتحفر    ٠٠صماء تحت التربة باستخدام محراث تحت التربةصماء تحت التربة باستخدام محراث تحت التربة

    ٠٠سمسم  ٧٥٧٥× ×   ٧٥٧٥× ×   ٧٥٧٥بأبعاد بأبعاد 
vv یفضل عدم زراعة الزیتون فى األراضى التى سبق زراعتھا بأحد المحاصیل یفضل عدم زراعة الزیتون فى األراضى التى سبق زراعتھا بأحد المحاصیل

    ٠٠البطاطس القرعیات وذلك لسھولة إصابتھا بمرض الذبولالبطاطس القرعیات وذلك لسھولة إصابتھا بمرض الذبول––الطماطم الطماطم : : اآلتیةاآلتیة
--::التسمیدالتسمید. . ٥٥
vvولكن ولكن ٠٠تتحمل األشجار اإلھمال فى التسمید مثلھا مثل أشجار النخیل والجوافةتتحمل األشجار اإلھمال فى التسمید مثلھا مثل أشجار النخیل والجوافة

یتناسب المحصول وجودتھ مع درجة االھتمام بعملیات الخدمة المختلفة ومنھا  یتناسب المحصول وجودتھ مع درجة االھتمام بعملیات الخدمة المختلفة ومنھا  
ویعتبر تحلیل األوراق والتربة ھام جدًا لتقدیر االحتیاجات السمادیة ویعتبر تحلیل األوراق والتربة ھام جدًا لتقدیر االحتیاجات السمادیة   ٠٠التسمیدالتسمید

  ٠٠الفعلیة لإلشجارالفعلیة لإلشجار

الظروف البیئیة المالئمةالظروف البیئیة المالئمة



--::الرىالرى. . ٦٦
كما أن كما أن   ٠٠تتحمل أشجار الزیتون العطش وجفاف الجو وارتفاع درجة الحرارةتتحمل أشجار الزیتون العطش وجفاف الجو وارتفاع درجة الحرارة      

  ٠٠اإلسراف فى الرى ضار باألشجاراإلسراف فى الرى ضار باألشجار
--::التقلیمالتقلیم. . ٧٧
یعتبر من أھم عملیات الخدمة ففى السنتین األولیتین یجرى تقلیم التربیة بغرض یعتبر من أھم عملیات الخدمة ففى السنتین األولیتین یجرى تقلیم التربیة بغرض       

تكوین ھیكل قوى للشجرة ویجرى بعد ذلك تقلیم اإلثمار للحصول على محصول تكوین ھیكل قوى للشجرة ویجرى بعد ذلك تقلیم اإلثمار للحصول على محصول 
٠٠وفیر جید الصفات عن طریق التحكم فى حمل األشجاروفیر جید الصفات عن طریق التحكم فى حمل األشجار

--::العزیقالعزیق. . ٨٨
یجرى للتخلص من الحشائش ویجب أن یكون العزیق سطحى حتى ال یضر یجرى للتخلص من الحشائش ویجب أن یكون العزیق سطحى حتى ال یضر       

٠٠بالجذوربالجذور

الظروف البیئیة المالئمةالظروف البیئیة المالئمة



بعض الظواھر الخاصة بأشجار الزیتونبعض الظواھر الخاصة بأشجار الزیتون

::ظاھرة الثمار الصغیرةظاھرة الثمار الصغیرة١١..
ØØ ویتم ذلك نتیجة عدم حدوث التلقیح وتكون الثمار بكریًا وترجع ھذه الظاھرة ویتم ذلك نتیجة عدم حدوث التلقیح وتكون الثمار بكریًا وترجع ھذه الظاھرة

كما تحدث عند توافر كما تحدث عند توافر   ٠٠كما تحدث فى حالة الشتاء الدافىكما تحدث فى حالة الشتاء الدافى  ٠٠إلى الصنفإلى الصنف
الظروف التى تعیق عملیة التلقیح مثل ھطول األمطار وقت التزھیر مع إرتفاع الظروف التى تعیق عملیة التلقیح مثل ھطول األمطار وقت التزھیر مع إرتفاع 

٠٠الرطوبة الجویةالرطوبة الجویة
::ظاھرة تبادل الحملظاھرة تبادل الحمل.    .    ٢٢
ØØ ویرجع ذلك إلى أن شجرة الزیتون فى سنة الحمل الغزیر توجھ كل طاقتھا نحو ویرجع ذلك إلى أن شجرة الزیتون فى سنة الحمل الغزیر توجھ كل طاقتھا نحو

تكوین الثمار وبالتالى ال تكون أفرع خضریة جدیدة لحمل محصول العام تكوین الثمار وبالتالى ال تكون أفرع خضریة جدیدة لحمل محصول العام 
  ٠٠التالىالتالى



بعض الظواھر الخاصة بأشجار الزیتونبعض الظواھر الخاصة بأشجار الزیتون

األصنافاألصناف.    .    ٣٣
--::تقسم األصناف حسب اإلستخدام إلىتقسم األصناف حسب اإلستخدام إلى••

. . ))التخلیلالتخلیل((أصناف المائدة أصناف المائدة ١١..

 . .أصناف الزیتأصناف الزیت٢٢..

 . .أصناف ثنائیة الغرضأصناف ثنائیة الغرض٣٣..


