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 في قناني زجاجیة  المعبئةدراسة مقارنة لبعض الثوابت في أنواع مختلفة من زیت الزیتون 
  ماجد بشیر االسود  عدي حسن الجماس    شیماء ریاض العبادي

  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم علوم االغذیة والتقانات االحیائیة 
  

  *الخالصة
 وس╞╞وري  و عراق╞╞ي(بع╞╞ة أن╞واع م╞╞ن زی╞╞ت الزیت╞ون عل╞ى أر م╞ن األس╞╞واق المحلی╞╞ة ت╞م الحص╞╞ول

الحاصلة ف╞ي  التغیراتدراسة مقدار قد استھدف البحث  و، في قناني زجاجیة  والمعبئة )سباني واركي ت
رة ، ـاألحم╞╞اض الدھنی╞╞ة الح╞╞ و رق╞╞م البیروكس╞╞ید ،  الت╞╞ي ت╞╞ؤثر ف╞╞ي نوعی╞╞ة الزی╞╞وت مث╞╞ل بع╞╞ض الثواب╞╞ت

 أربع╞ةبع╞د الخ╞زن ف╞ي الظ╞الم لم╞دة  الرقم الیوديو ، ثافة النسبیةوالك ، بنمعامل االنكسار ، ورقم التصو
النت╞ائج حص╞ول زی╞ادة معنوی╞ة ف╞ي رق╞م  أوضحت . ْ◌ م   ٣٠ و ، ٢٠ و ، ١٠ على درجة حرارةأشھر 

و  ٢٠أن╞واع الزی╞ت، وك╞ان أكث╞ر زی╞ادة ف╞ي الزی╞ت المخ╞زن عل╞ى الخ╞زن ولجمی╞ع  مدة البیروكسید خالل
ان أعل╞╞ى زی╞╞اده لوحظ╞╞ت ف╞╞ي الزی╞╞ت العراق╞╞ي تبع╞╞ھ الس╞╞وري ث╞╞م الترك╞╞ي ث╞╞م .  م  ١٠ْ م مقارن╞╞ة م╞╞ع   ٣٠ْ

 م ، أش╞ارت  ٣٠ْاالسباني ، كما أوضحت النتائج زیادة قیم الكثافة النسبیة ورقم التصبن عن╞د الخ╞زن ف╞ي 
و  ١٠االشكال الى ازدیاد نسبة االحماض الدھنی╞ة الح╞رة م╞ع تق╞دم م╞دة الخ╞زن عل╞ى ال╞درجات الحراری╞ة 

 م ، وعالق╞╞ة معام╞╞ل االنكس╞╞ار م╞╞ع ال╞╞رقم الی╞╞ودي ألن╞╞واع زی╞╞ت الزیت╞╞ون العراق╞╞ي والس╞╞وري  ٣٠ْو  ٢٠
  .والتركي واالسباني 

  
  المقدمة

زیت الزیتون ھو الزیت المستخلص من ثمرة الزیتون بالطریقة المیكانیكیة مع استبعاد الزی╞وت 
زج م╞╞ع زی╞╞وت طبیعی╞╞ة أخ╞╞رى أو أي م╞╞ ةاألس╞╞تر ةع╞╞ادإالمستخلص╞╞ة ب╞╞المحلالت الكیمیائی╞╞ة أو بطرائ╞╞ق 

  .)  ١٩٩٩المجلس الدولي لزیت الزیتون،(
)  ١٩٩٤(   Tombesiمراح╞ل النم╞و ، فق╞د ب╞ین  بتق╞دمأن نسبة الزیت في ثمار الزیت╞ون ت╞زداد 

  دھا ت╞راكم للزی╞ت خ╞اللـویح╞دث بع╞ الثم╞رةتش╞كل یوم╞ا م╞ن اكتم╞ال  ٤٥أن المركبات الدھنیة تتكون بعد 
  . ج یوما من مدة النض ١٢٠-٦٠ 

احتف╞اظ  في مھمالزیتون یكون لھا دور  الزیت المستخلص من ثمار أن الظروف التي یخزن بھا
 Cichellyو  Procida ( الزیت بمكوناتھ المختلفة والتي تكسب زی╞ت الزیت╞ون ص╞فات النوعی╞ة الجی╞دة 

  ) .  ٢٠٠٤العبادي ،  و ١٩٩٩، 
 لظروف الخزن منھا رق╞م البیروكس╞ید زیت الزیتون ثباتیة تجرى العدید من االختبارات لمعرفة

عن╞د تع╞رض زی╞ت ) الت╞زنخ االوكس╞یدي ( عن درجة تقدم التفاعل الكیمی╞ائي المس╞مى  ةوالذي یعطي فكر
 األحم╞اض الدھنی╞ة الح╞رة وأم╞ا تق╞دیر  ، الزیتون لظروف الخزن المختلفة كالحرارة ون╞وع م╞ادة التعبئ╞ة 

كم╞ا  ، المكونة للزیت الى أحماض دھنیة ح╞رة وكلیس╞رول فھو مقیاس لدرجة تحلل الكلیسریدات الثالثیة 
والكثاف╞ة النس╞بیة م╞ن االختب╞ارات الفیزیائی╞ة المس╞تعملة ف╞ي الكش╞ف ع╞ن غ╞ش  معامل االنكس╞اریعد اختبار

التص╞╞بن ف╞╞ي معرف╞╞ة كمی╞╞ة الج╞╞زء القاب╞╞ل م╞╞ن الزی╞╞ت لتك╞╞وین رق╞╞م  ویس╞╞تخدم اختب╞╞ار  ،الزی╞╞وت وال╞╞دھون 
ف╞ي  ةرق╞م الی╞ود مقیاس╞ا لدرج╞ة ع╞دم تش╞بع االحم╞اض الدھنی╞ة الداخل╞ یعد  في حین ،الصابون مع القاعدة 

   . تكوین الكلیسریدات الثالثیة 
عل╞ى أن ال تزی╞╞د نس╞بة األحم╞╞اض ) ١٩٩٩(القیاس╞╞یة المطبق╞ة ف╞╞ي زی╞ت الزیت╞╞ون  المواص╞فھتق╞ر 

مل╞ي  ٢٠أم╞ا رق╞م البیروكس╞ید فیج╞ب أن ال یزی╞د ع╞ن  ، غم كح╞د أقص╞ى١٠٠/غم ٣.٣الدھنیة الحرة عن 
 الحموض╞╞ةأن رق╞╞م ) ١٩٩٢(وآخ╞╞رون   Muhammedكغ╞╞م م╞╞ن الزی╞╞ت وق╞╞د الح╞╞ظ/مك╞╞افئ أوكس╞╞جین

كغ╞م زی╞ت عل╞ى الت╞والي ف╞ي الص╞نف نیب╞الي / ملي مكافئ أوكسجین  ٢.٣٥و % ٠.٣٣بلغا  والبیروكسید
ة بع╞د ثالث╞ ١.٤٦٠٠أما معام╞ل االنكس╞ار فبل╞غ   على التوالي ،  ١٩٦و  ٨٨ وبلغ الرقم الیودي والتصبن

فق╞د بین╞وا أن رق╞م ) ١٩٩٦(، أم╞ا خلی╞ف وآخ╞رون  ) م ْ ٢٥(أشھر م╞ن الخ╞زن ف╞ي درج╞ة ح╞رارة الغرف╞ة 
نتیج╞╞ة الت╞╞أخیر ف╞╞ي  ٠.٤٥یوم╞╞ا بع╞╞د أن كان╞╞ت ال تتع╞╞دى  ١٥م╞╞رة ف╞╞ي ظ╞╞رف  ٢٠الحموض╞╞ة تض╞╞اعف 

ا اللي في ظروف غیر مالئمة من التھوی╞ة والتبری╞د قب╞ل ماستخالص الزیت وحفظ الزیتون من صنف ش
ب╞أن األحم╞اض الدھنی╞ة الح╞رة ارتفع╞ت بص╞ورة  تفق╞د ذك╞ر) ٢٠٠٤(الص الزیت منھ، أما العب╞ادي ستخ

و  ٣.٢٠في الص╞نف بعش╞یقي و %  ٣.٢٥غیر معنویة ، وبلغت في نھایة مدة الخزن البالغة ثالثة أشھر 
                                                                    

   ٢٠٠٨/ ١ /١٦وقبولھ  ٢٠٠٧/  ٧/  ٤تاریخ تسلم البحث 
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 د أح╞╞ یع╞╞د  التعبئ╞╞ة تش╞╞یر المص╞╞ادر إل╞╞ى أن ن╞╞وع م╞╞ادة. ودك╞╞ل عل╞╞ى الت╞╞والي منزنیل╞╞وللص╞╞نفین %  ٣.٢٣
العوامل الم╞ؤثرة ف╞ي ثواب╞ت الزی╞ت خ╞الل م╞دة الخ╞زن ، وأن العب╞وات البالس╞تیكیة والزجاجی╞ة والمعدنی╞ة 
تس╞╞تخدم لغ╞╞رض التعبئ╞╞ة والزجاجی╞╞ة منھ╞╞ا تك╞╞ون ب╞╞ألوان مختلف╞╞ة لتقلی╞╞ل ت╞╞أثیر الض╞╞وء ، وأن م╞╞دة الخ╞╞زن 

 و  Frankو  ٢٠٠٥وآخ╞╞╞رون  Francesco(ش╞╞╞ھر  ١٢أش╞╞╞ھر وكح╞╞╞د أقص╞╞╞ى  ٦ـ  ٤تت╞╞╞راوح م╞╞╞ن 
Antonio ٢٠٠٥ .(وجدFrancesco   وآخرون)األكسدة األولیة كان╞ت موج╞ودة ف╞ي  نواتجأن ) ٢٠٠٥

العینات المحفوظة في الضوء على ن╞واتج أكس╞دة ثانوی╞ة  احتوتعینات الزیت المحفوظة في الظالم بینما 
  . مما یدل على أن الضوء لھ تأثیر كبیر في األكسدة

اصلة في بعض الثوابت ألربعة أن╞واع م╞ن زی╞ت الزیت╞ون الح التغیراتیھدف البحث إلى دراسة 
  .   زجاجیة قناني أثناء الخزن على درجات حراریة مختلفة في 

  
  البحث وطرائقھمواد 

انت╞اج ( وھي النوع العراق╞ي والن╞وع الس╞وري  استخدم في البحث أربعة أنواع من زیت الزیتون
انت╞اج ( والن╞وع االس╞باني )  Rivieraانت╞اج ش╞ركة ( والنوع الترك╞ي ) شركة الراقي للصناعات الغذائیة 

متشابھة تقریبا في تاریخ إنتاجھا تم الحص╞ول علیھ╞ا م╞ن األس╞واق المحلی╞ة  )  Rafael Salgadoشركة 
 ٢٠ و ، ١٠ي الظالم عل╞ى درج╞ات حراری╞ة  ـخزنت العینات فبعدھا  زجاجیة شفافة قناني والمعبئة في 

  : یة ـدرت الثوابت اآلتـشھریا وق التحلیالتجراء إ تم ثم أشھرأربعة لمدة  ْ◌ م  ٣٠ و
المش╞بع ، اذ ت╞م أخ╞ذ وزن مع╞ین م╞ن العین╞ة ف╞ي انبوب╞ة  ی╞د البوتاس╞یومقدر باستخدام یود : رقم البیروكسید

حجم من حامض الخلیك الثلجي وحجم واحد م╞ن  ٢( اختبار، ثم اضیف لھا خلیط من المذیبات العضویة 
 ٠.٠١االنبوبة في م╞اء مغل╞ي لم╞دة نص╞ف س╞اعة ث╞م التس╞حیح م╞ع محل╞ول  بعدھا وضعت) الكلوروفورم 

  ) .  ١٩٧٣(   Pearsonالصودیوم وباستخدام النشا كدلیل وطبقا لما جاء في عیاري من ثایوسلفات 
)  ٠.١( الص╞ودیوم قدرت بالطریقة التسحیحیة باستخدام محل╞ول ھیدروكس╞ید  : األحماض الدھنیة الحرة

  ) .   ١٩٧٣(  Pearsonفثالین وطبقا لما جاء في لالفینو ل دلی وبوجود عیاري 
وطبقا لم╞ا ْ◌ م  ٢٠ وفي درجة حرارة Abbe Refractometerقدر باستخدام جھاز  : معامل االنكسار

  ) .  ١٩٧٧(   Rangannaي ـجاء ف
كث╞ف للتص╞بن ث╞م ت╞م ال╞ربط ال╞ى م ق╞در باس╞تخدام محل╞ول ھیدروكس╞ید البوتاس╞یوم الكح╞ولي : التصبنرقم 

 م وبأس╞تخدام دلی╞ل الفینولفث╞╞الین  ١٠٠ْع╞اكس والتس╞خین ف╞ي حم╞ام م╞╞ائي لم╞دة س╞اعة واح╞دة عل╞╞ى درج╞ة 
عی╞╞╞اري م╞╞╞ن ح╞╞╞امض الھی╞╞╞دروكلوریك وطبق╞╞╞ا لم╞╞╞ا ج╞╞╞اء  ٠.٥م╞╞╞ع  ةم╞╞╞ن القاع╞╞╞د ةبع╞╞╞دھا س╞╞╞ححت الزی╞╞╞اد

  ) .  ١٩٧٣(  Pearsonفي
وطبق╞ا لم╞ا ج╞اء ف╞ي  ْ◌ م ٢٠المختب╞ر باستخدام قنینة الكثافة على درجة حرارة  ت قدر : الكثافة النسبیة

Pearson   )١٩٧٣  . (  
غ╞╞م م╞╞ن االی╞╞ودین ثالث╞╞ي  ٨ھ المتض╞╞من ومحلول╞╞ )(Wijs طریق╞╞ة  وج╞╞زق╞╞در باس╞╞تخدام  : ال炳炳رقم الی炳炳ودي

م╞╞ل م╞╞ن ح╞╞امض الخلی╞╞ك الثلج╞╞ي واس╞╞تخدام الك╞╞اربون رب╞╞اعي الكلوری╞╞د م╞╞ذیبا  ٢٠٠الكلوری╞╞د الم╞╞ذاب ف╞╞ي 
ی╞ود ی╞د  % ١٠نص╞ف س╞اعة ف╞ي الظ╞الم ث╞م اض╞یف الم╞اء ومحل╞ول  وترك╞ت العین╞ة لم╞دة عضویا للعینة،

 دل╞یال النش╞ا عی╞اري م╞ن محل╞ول ثایوس╞لفات الص╞ودیوم وبأس╞تخدام  ٠.١بعدھا تم التس╞حیح م╞ع  البوتاسیوم
  ) .  ١٩٧٣(   Pearsonوطبقا لما جاء في 

طات عن╞د واختب╞ار دنك╞ن للمقارن╞ة ب╞ین المتوس╞ FRCDحللت النتائج احصائیا باستخدام تص╞میم 
  ) .١٩٩٦،  SAS(للتحلیالت االحصائیة  SASوباستخدام برنامج ) ٠.٠٥(مستوى احتمال 
  

  النتائج والمناقشة
الخ╞زن ف╞ي ق╞یم رق╞م البیروكس╞ید ألربع╞ة  دتأثیر درجات الح╞رارة وم╞د)  ١( یالحظ من الجدول 
ید ازدادت بص╞╞ورة یالح╞╞ظ أن ق╞╞یم البیروكس╞╞ ذإ ، ف╞╞ي قن╞╞اني زجاجی╞╞ة المعبئ╞╞ةأن╞╞واع م╞╞ن زی╞╞ت الزیت╞╞ون 

 ١٠رارة ـمقارن╞ة م╞ع درج╞ة الح╞  م ٣٠ْو  ٢٠معنویة خالل مدة الخزن وخاصة في ال╞درجات الحراری╞ة 
 إذ بلغ╞ت ْ◌ م  ٣٠و ٢٠ م مقارن╞ة م╞ع  ١٠ْ، فقد كانت نسب الزیادة ف╞ي رق╞م البیروكس╞ید أق╞ل عل╞ى  ْ◌ م

لتركي، واألس╞باني عل╞ى الزیت العراقي، والسوري، وافي أنواع  % ٧.٨٩و ٩.٦٥و ١٦.٢٣و  ١٨.٣٧
 عل╞ى درج╞ة%  ٢٩.٦٨،  ٣٠.٠٧،  ٣٩.٣٧،  ٤٢.٩٣مقارن╞ة م╞ع    م  ْ ١٠ح╞رارة  درجة التوالي على

 م  ٣٠ْعل╞╞╞╞ى درج╞╞╞╞ة ح╞╞╞╞رارة %  ٣٠.٩٢،  ٣٣.٧٥،  ٤٢.٩٥،  ٤٤.٣٢ م فیم╞╞╞╞ا بلغ╞╞╞╞ت  ٢٠ْ ح╞╞╞╞رارة
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القیم╞╞ة بلغ╞╞ت ولألن╞╞واع نفس╞╞ھا عل╞╞ى الت╞╞والي ، ك╞╞ذلك ف╞╞أن متوس╞╞طات درج╞╞ة ح╞╞رارة الخ╞╞زن تش╞╞یر ال╞╞ى أن 
مل╞ي مك╞افئ  ٧.٧٢و  ٧.٢٨ م مقارن╞ة م╞ع  ْ ١٠من الزی╞ت ف╞ي ح╞رارة كغم /أوكسجینملي مكافئ  ٦.٣١

 م ك╞ذلك ف╞أن الق╞یم اختلف╞ت فیم╞ا بینھ╞ا ب╞أختالف أن╞واع الزی╞ت  ٣٠ْو  ٢٠كغم زیت في ح╞رارة /أوكسجین
یتون العراقي وبلغ╞ت بوضوح من المتوسطات ، اذ أن أعلى االرقام كانت لزیت الزویمكن مالحظة ذلك 

كغم زیت تاله السوري ثم التركي وأخیرا االسباني والذي بلغت قیمة رق╞م /ملي مكافئ أوكسجین ١٢.٠٥
  . كغم زیت /ملي مكافئ أوكسجین ٣.٦٢البیروكسید فیھ 

یك╞ون ن╞اتج م╞ن األكس╞دة الذاتی╞ة وھ╞ي الت╞ي یمثلھ╞ا ق╞د ن االرتفاع الحاصل في رق╞م البیروكس╞ید إ
البیروكس╞یدات وھ╞ي المنتج╞ات األولی╞ة  لتك╞وینین ال╞ذائب ف╞ي الزی╞ت م╞ع مركب╞ات الزی╞ت اتحاد األوكسج

   ،  ) ٢٠٠٤العبادي ، ( لبدء عملیة األكسدة 
  

ت╞╞أثیر درج╞╞ات الح╞╞رارة و م╞╞دة الخ╞╞زن ف╞╞ي  ق╞╞یم رق╞╞م البیروكس╞╞ید ألربع╞╞ة أن╞╞واع م╞╞ن زی╞╞ت ): ١(الج╞╞دول
  .المعبئة في قناني زجاجیة  الزیتون

درجة حرارة 
  الخزن

  )م( ْ

مدة الخزن 
  )شھر(

متوسطات   أنواع زیت الزیتون
حرارة  درجة

  الخزن

متوسطات مدة 
  االسباني  التركي  السوري  العراقي  الخزن

  
  
١٠  

      ج ٣.١٥  ض- أ ٣.٦٥  ن٦.٧٦  ي ٩.٣٧  صفر
      ج ٣.٢١  ض- أ ٣.٧٤  م ن ٧.١١  ح ط ١٠.٤٧  ١
      ج ب ٣.٢٨  ض- أ ٣.٨١  م ٧.٤٦  ح ز ١٠.٨٦  ٢
      ج- أ ٣.٣٣  ذ- ت ٣.٨٨  ل ٧.٩٤  وز ١١.٢٧  ٣
    ج ٦.٣١  ض- أ ٣.٤٢  خ-ر ٤.٠٤  ك ل ٨.٠٧  وھـ ١١.٤٨  ٤

  
  
٢٠  

      ج ٣.١٥  ض- أ ٣.٦٥  ن ٦.٧٦  ي ٩.٣٧  صفر
      ض- أ ٣.٣٧  خ- ت ٣.٩٤  م ٧.٥٠  ح ط ١٠.٥٠  ١
      ض- أ ٣.٥٦  ت- ص٤.٣٠  ك ل ٨.٢٤  د ١٢.٠٢  ٢
      ض- ت ٣.٨٥  ف ص ٤.٧٠  ي ٩.٥٤  ب ١٣.٨٩  ٣
    ب ٧.٢٨  ر- ف ٤.٤٨  س ع ٥.٢٢  ز و ١١.١٥  أ ١٦.٤٢  ٤

  
  
٣٠  

  ھـ ٥.٧٣    ج ٣.١٥  ض- أ ٣.٦٥  ن ٦.٧٦  ي ٩.٣٧  صفر
  د ٦.٥٣    ض- أ ٣.٧٦  ق- ف ٤.٥٤  ك ٨.٤٣  دھـ ١١.٨٨  ١
  ج ٧.٠٢    خ- ش ٣.٩٨  ف ص ٤.٧١  ي ٩.١٤  ج ١٢.٩٤  ٢
  ب ٧.٦٤    ث- ق ٤.١١  ع ف ٤.٩٥  ط ١٠.١٩  ب ١٤.١٤  ٣
  أ ٨.٥٨  أ ٧.٧٢  ش-ص ٤.٥٦  س ٥.٥١  دھـ ١١.٨٥  أ ١٦.٨٣  ٤

متوسطات أنواع زیت 
  الزیتون

      د ٣.٦٢  ج ٤.٢٨  ب ٨.٤٦  أ ١٢.٠٥

  ) ٠.٠٥< أ ( احرفا مختلفة ولكل حالة یوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى احتمال  القیم التي تحمل*
  

روف ـالتصنیع دور ف╞ي ھ╞ذه الحال╞ة إذ أن األن╞واع األربع╞ة حتم╞ا ص╞نعت ف╞ي ظ╞ لطریقةكما أن 
بعض╞ھا ، لك╞ن عل╞╞ى ال╞رغم م╞ن ذل╞ك ف╞╞أن الق╞یم المتحص╞ل علیھ╞ا كان╞╞ت تنطب╞ق م╞ع م╞ا أقرت╞╞ھ مختلف╞ة ع╞ن 

والتي تشیر إلى أن ال یزید رقم البیروكسید ع╞ن )  ١٩٩٩( القیاسیة المطبقة في زیت الزیتون  المواصفة
 و ) ١٩٩٨( وآخ╞╞رون  Tayfunھكغ╞╞م زی╞╞ت وك╞╞ذلك م╞╞ع م╞╞ا أش╞╞ار إلی╞╞/ مل╞╞ي مك╞╞افئ أوكس╞╞جین  ٢٠

Cinquanta  ٢٠٠٤(والعبادي  ) ٢٠٠١(وآخرون . (  
یالحظ أن قیم رقم التصبن حصل فیھا ارتف╞اع معن╞وي خ╞الل الش╞ھر االول م╞ن ) ٢(من الجدول 

 م وحت╞ى نھای╞ة م╞دة الخ╞زن ، أعل╞ى الق╞یم كان╞ت  ٣٠ْو  ٢٠و  ١٠المخزون╞ة عل╞ى  األن╞واعالخزن لجمیع 
مقارن╞ة م╞ع أق╞ل الق╞یم للن╞وع  ١٩٤.٧٨وبلغ╞ت  م  ْ ٣٠لزیت الزیتون االسباني في نھایة مدة الخ╞زن عل╞ى 

، ك╞ذلك ف╞أن نس╞ب الزی╞ادة ف╞ي رق╞م التص╞بن  ١٧٦.٢٢وبلغ╞ت ) صفر تخ╞زین ( بدایة الخزن  التركي في
 م لألن╞╞╞واع العراق╞╞╞ي والس╞╞╞وري والترك╞╞╞ي  ١٠ْعل╞╞╞ى %  ٠.٢٤، و  ٠.٢٧، و  ٠.٣١، و  ٠.٣٣كان╞╞╞ت 

،  ٤.٦٦ م و  ٢٠ْعل╞ى درج╞ة ح╞رارة %  ٠.٤٩، و  ٠.٨٧، و  ١.٣٦، و  ١.٦٤مقارنة مع  واالسباني
  .على التوالي  األنواع م ولكافة  ٣٠ْعلى درجة حرارة %  ٣.٥٠، و  ٣.٧٣، و  ٣.٨٧و 

إن االرتف╞╞اع الحاص╞╞ل ف╞╞ي ق╞╞یم التص╞╞بن ق╞╞د یك╞╞ون ن╞╞اتج م╞╞ن ارتف╞╞اع محت╞╞وى الزی╞╞ت م╞╞ن نس╞╞بة 
  ) . ١(األحماض الدھنیة الحرة وكما لوحظ ذلك من الشكل 
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 م╞ن زی╞ت الزیت╞ون أن╞واعتأثیر درجات الحرارة ومدة الخزن في قیم رقم التص╞بن ألربع╞ة  :) ٢(الجدول 
  . المعبئة في قناني زجاجیة

درجة 
حرارة 
  الخزن

  )م( ْ 

مدة 
الخزن 

  )شھر(

متوسطات   انواع زیت الزیتون
درجة حرارة 

  الخزن

متوسطات مدة 
  االسباني  التركي  السوري  العراقي  الخزن

١٠  

      ل ١٨٧.٩٦  ط ١٧٦.٢٢  د ١٧٨.٥٨  ش ت ١٨٢.٩٢  صفر
      ي ١٨٨.٤٠  ز ١٧٦.٦٩  ب ١٧٩.١٣  ق ١٨٣.٥٢  ١
      ي ١٨٨.٤١  ز ١٧٦.٧٠  ب ١٧٩.١٤  ق ١٨٣.٥٣  ٢
      ي ١٨٨.٤١  ز ١٧٦.٧٠  ب ١٧٩.١٥  ق ١٨٣.٥٤  ٣
    ج ١٨١.٨٤  ي ١٨٨.٤٣  ز ١٧٦.٧١  ب ١٧٩.١٥  ق ١٨٣.٥٤  ٤

٢٠  

      ل ١٨٧.٩٦  ط ١٧٦.٢٢  د ١٧٨.٥٨  ت ش ١٨٢.٩٢  صفر
      ك ١٨٨.١١  ح ١٧٦.٣٦  ج ١٧٨.٧٧  ر ١٨٣.١٧  ١
      ي ١٨٨.٣٥  ز ١٧٦.٦٩  أ ١٨٠.١٩  ف ١٨٤.٩٦  ٢
      ط ١٨٨.٨٣  و ١٧٧.١٣  ض ١٨٠.٧٥  س ١٨٥.٥٦  ٣
    ب ١٨٢.٤١  ط ١٨٨.٩٠  ھـ ١٧٧.٧٨  ذ ١٨١.٠٥  م ١٨٥.٩٨  ٤

٣٠  

  ھـ ١٨١.٤٢    ل ١٨٧.٩٦  ط ١٧٦.٢٢  د ١٧٨.٥٨  ت ش ١٨٢.٩٢  صفر
  د ١٨٣.٦٥    د ١٩٣.١٨  خ ١٨١.٨١  ص ١٨٤.٥٦  ح ١٩٠.١٣  ١
  ج ١٨٤.١٤    ج ١٩٣.٦٨  ث ١٨٢.٣٦  ف ١٨٥.٠٤  ز ١٩٠.٧١  ٢
  ب ١٨٤.٤٧    ب ١٩٤.١٩  ت ١٨٢.٨٠  ع ١٨٥.٣٦  و ١٩١.٢٦  ٣

ر  ١٨٣.٠٥  ن ١٨٥.٧٨  ھـ ١٩١.٨٨  ٤
  ش

  أ ١٨٤.٧٥  أ ١٨٦.٨١  أ ١٩٤.٧٨

متوسطات انواع زیت 
  الزیتون

      أ ١٨٩.٨٣  د ١٧٨.٢٢  ج ١٨٠.٩٢  ب ١٨٥.٧٦

  ).٠.٠٥< أ ( مختلفة ولكل حالة یوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى احتمال  أحرفا القیم التي تحمل*
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لزیتون العراقي والس╞وري والترك╞ي واالس╞باني ف╞ي تأثیر مدة ودرجة حرارة الخزن لزیت ا) : ١(الشكل 

  .نسبة األحماض الدھنیة الحرة
  

و عب╞د الس╞الم واالس╞ود )  ١٩٩٢( وآخ╞رون  Muhammedتتفق ھذه النتائج مع ما أشار إلی╞ھ 
علیھ╞ا ف╞ي نھای╞ة م╞دة الخ╞زن تب╞ین المتحص╞ل وعلى الرغم م╞ن ارتف╞اع ھ╞ذه الق╞یم ف╞أن النت╞ائج ،  )٢٠٠٥(
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والت╞ي تش╞یر إل╞ى أن رق╞م )  ١٩٩٩( للمواصفة القیاسیة المطبقة في زی╞ت الزیت╞ون  نواعاألجمیع  مطابقة
  . ١٩٦یبلغ  التصبن

الى حصول ارتفاع غیر معنوي في ق╞یم الكثاف╞ة النس╞بیة لجمی╞ع االن╞واع ) ٣(تشیر نتائج الجدول   
الزیت╞ون العراق╞ي  ولجمیع الدرجات الحراریة للخزن وحتى نھایة مدة الخزن، أعلى االرق╞ام كان╞ت لزی╞ت

ف╞ي ح╞ین أق╞ل الق╞یم كان╞ت للترك╞ي ف╞ي بدای╞ة  ٠.٩١٢٥ م ف╞ي نھای╞ة م╞دة الخ╞زن وبلغ╞ت  ْ ٣٠على حرارة 
، ومن متوسطات أنواع الزی╞ت ل╞م یك╞ن ھن╞اك ف╞رق معن╞وي ف╞ي  ٠.٦٣٤٨وبلغت ) صفر تخزین(الخزن 

عن╞╞وي بالنس╞╞بة للن╞╞وعین الكثاف╞╞ة النس╞╞بیة ب╞╞ین زی╞╞ت الزیت╞╞ون العراق╞╞ي واالس╞╞باني بینم╞╞ا ك╞╞ان ھن╞╞اك ف╞╞رق م
اآلخرین التركي والسوري ، كذلك الحال ل╞م یك╞ن ھن╞اك ت╞أثیر لدرج╞ة ح╞رارة الخ╞زن ف╞ي الكثاف╞ة النس╞بیة 

  .كما یالحظ ذلك من متوسطات درجة حرارة الخزن 
لن╞وع الزی╞ت %  ٠.١٤لوحظ ثبات نسب الزی╞ادة ف╞ي الكثاف╞ة النس╞بیة خ╞الل م╞دة الخ╞زن وبلغ╞ت   

 ٠.١٧ م و  ١٠ْعل╞ى %  ٠.١٤الحراری╞ة الثالث╞ة وللن╞وع الس╞وري بلغ╞ت الزی╞ادة التركي على الدرجات 
  . م  ٣٠ْى ـعل%  ٠.٢٢ م و  ٢٠ْعلى % 

عل╞╞ى درج╞╞ات %  ٠.٠٧، و  ٠.٠٦، و  ٠.٠٢كان╞╞ت نس╞╞ب الزی╞╞ادة لزی╞╞ت الزیت╞╞ون االس╞╞باني   
دة عل╞╞ى درج╞╞ة  م عل╞╞ى الت╞╞والي ، ولزی╞╞ت الزیت╞╞ون العراق╞╞ي كان╞╞ت نس╞╞بة الزی╞╞ا ٣٠ْو  ٢٠و  ١٠الح╞╞رارة 
،  ٠.٤٠مقارن╞ة م╞ع %  ٠.٣٣ م وبلغ╞ت  ْ ٣٠و  ٢٠ م أقل منھا على ال╞درجتین الح╞راریتین  ْ ١٠حرارة 

  .على التوالي %  ٠.٤١و 
  

م╞╞ن زی╞╞ت  أن╞╞واعت╞╞أثیر درج╞╞ات الح╞╞رارة وم╞╞دة الخ╞╞زن ف╞╞ي ق╞╞یم الكثاف╞╞ة النس╞╞بیة  ألربع╞╞ة  :) ٣(الج╞╞دول 
  .        المعبئة في قناني زجاجیة الزیتون

ة حرارة درج
  الخزن

  )م( ْ

مدة  الخزن 
  )شھر(

متوسطات درجة   زیت الزیتون أنواع
  حرارة الخزن

متوسطات 
  االسباني  التركي  السوري  العراقي  مدة الخزن

١٠  

      أ٠.٩٠٩٥  ج٠.٦٣٤٨  ب٠.٩٠٠٤  أ٠.٩٠٨٧  صفر
      أ ٠.٩٠٩٦  ج٠.٦٣٤٩  ب٠.٩٠١٢  أ٠.٩٠٩٨  ١
      أ ٠.٩٠٩٦  ج٠.٦٣٤٩  ب٠.٩٠١٧  أ٠.٩١٠٤  ٢
      أ ٠.٩٠٩٦  ج٠.٦٣٤٩  ب٠.٩٠١٧  أ٠.٩١١٥  ٣
    أ٠.٨٣٩١  أ ٠.٩٠٩٧  ج٠.٦٣٥٧  ب٠.٩٠١٧  أ٠.٩١١٨  ٤

٢٠  

 ٠.٩٠٨٧  صفر
  أ

      أ ٠.٩٠٩٥  ج٠.٦٣٤٨  ب٠.٩٠٠٤

٠.٩١٠٥  ١ 
  أ

      أ ٠.٩٠٩٧  ج٠.٦٣٥٠  ب٠.٩٠١٧

٠.٩١١٦  ٢ 
  أ

      أ ٠.٩٠٩٩  ج٠.٦٣٥١  ب٠.٩٠١٨

٠.٩١١٩  ٣ 
  أ

      أ ٠.٩١٠٠  ج٠.٦٣٥٢  ب٠.٩٠١٨

٠.٩١٢٤  ٤ 
  أ

    أ ٠.٨٣٩٣  أ ٠.٩١٠١  ج٠.٦٣٥٧  ب٠.٩٠٢٠

٣٠  

 ٠.٩٠٧٨  صفر
  أ

  أ ٠.٨٣٨٣    أ ٠.٩٠٩٥  ج٠.٦٣٤٨  ب٠.٩٠٠٤

٠.٩١٠٧  ١ 
  أ

  أ ٠.٨٣٩١    أ ٠.٩٠٩٨  ج٠.٦٣٥١  ب٠.٩٠٢٠

٠.٩١١٨  ٢ 
  أ

  أ ٠.٨٣٩٥    أ ٠.٩٠٩٩  ج٠.٦٣٥٢  ب٠.٩٠٢٢

٠.٩١٢١  ٣ 
  أ

  أ ٠.٨٣٩٦    أ ٠.٩١٠١  ج٠.٦٣٥٣  ب٠.٩٠٢٢

٠.٩١٢٥  ٤ 
  أ

  أ ٠.٨٣٩٩  أ ٠.٨٣٩٥  أ ٠.٩١٠٢  ج٠.٦٣٥٧  ب٠.٩٠٢٤

 ٠.٩١٠٨  زیت الزیتون أنواعمتوسطات 
  أ

      أ ٠.٩٠٩٧  ج٠.٦٣٥١  ب٠.٩٠١٥

  ).٠.٠٥< أ ( مختلفة ولكل حالة یوجد بینھا فروق معنویة عند  مستوى احتمال  أحرفا القیم التي تحمل*
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ألحم╞اض الدھنی╞ة الح╞رة م╞ع المنحنیات الناتجة من عالقة النسبة المئوی╞ة ل) ١(یظھر من الشكل 

و  ١٠مدة الخزن ألنواع زیت الزیتون العراقي والسوري والتركي واالسباني وعلى الدرجات الحراری╞ة 
یالح╞╞ظ ارتف╞╞اع النس╞╞بة المئوی╞╞ة لألحم╞╞اض الدھنی╞╞ة الح╞╞رة م╞╞ع ازدی╞╞اد م╞╞دة الخ╞╞زن، كم╞╞ا  إذ م ،  ٣٠ْو  ٢٠

 م ، ویع╞زى الس╞بب ف╞ي  ٢٠ْو  ١٠مقارن╞ة م╞ع  م  ْ ٣٠یالحظ أن االرتفاع كان أكثر ف╞ي درج╞ة الح╞رارة 
التي تعمل على تحلل الكلیسـریدات الثالثیة إلى أحماض دھنیـة ح╞رة وكلیس╞رول  األنزیماتفعل  إلىذلك 

)Swern،و  ١٩٩٣وآخرون ، األسودو  ١٩٨٢Rudan  وKlofutar ، ١٩٩٩ . (  
م╞ع ال╞رقم الی╞ودي ألن╞واع  المنحنی╞ات الناتج╞ة م╞ن عالق╞ة معام╞ل االنكس╞ار) ٢(یظھر من الشكل   

 م ، اذ  ٣٠ْو  ٢٠و  ١٠زیت الزیتون العراقي والسوري والتركي واالسباني وعلى الدرجات الحراری╞ة 
تالحظ العالق╞ة الخطی╞ة ب╞ین ق╞یم معام╞ل االنكس╞ار وال╞رقم الی╞ودي اثن╞اء م╞دة الخ╞زن وحت╞ى نھایتھ╞ا ، كم╞ا 

 م مقارن╞ة  ٣٠ْأكث╞ر ف╞ي درج╞ة الح╞رارة ودي ك╞ان لوحظ أن االرتفاع في قیم معامل االنكس╞ار وال╞رقم الی╞
 ویع╞╞زى الس╞╞بب ف╞╞ي ذل╞╞ك ال╞╞ى ح╞╞دوث بلم╞╞رة لسالس╞╞ل جزیئ╞╞ات االحم╞╞اض الدھنی╞╞ة م ،  ٢٠ْو  ١٠م╞╞ع 

و  Rudanو  ١٩٨٢،  Swern( للكلیسریدات المكونة للزی╞وت األربع╞ة بأرتف╞اع درج╞ة ح╞رارة الخ╞زن 
Klofutar  ،١٩٩٩ . (  
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تأثیر مدة ودرجة حرارة الخزن لزیت الزیتون العراقي والس╞وري والترك╞ي واالس╞باني ف╞ي : ) ٢(الشكل 

  .عالقة معامل االنكسار مع الرقم الیودي
  

أن یحص╞╞ل تغی╞╞ر ف╞╞ي  یمك╞╞نل خ╞╞زن زی╞╞ت الزیت╞╞ون خ╞╞ال ھم╞╞ن ك╞╞ل م╞╞ا س╞╞بق یمك╞╞ن أن نس╞╞تنتج أن╞╞  
نس╞ب  و مختلف╞ة وألن╞واع مختلف╞ة م╞ن الزی╞ت ،الالثوابت خاصة إذا كان الخزن عل╞ى ال╞درجات الحراری╞ة 

 ، ٢٠مقارنة مع ال╞درجتین   م ١٠ْالزیادة في الثوابت المدروسة خالل مدة الخزن كانت أقل على حرارة 
أفضل أنواع الزی╞ت ك╞ان األس╞باني و م ھي األفضل في الخزن ، ◌ْ  ١٠ما یؤكد أن الدرجة م  م ، ْ  ٣٠ و

  . فیھاثم التركي والسوري ثم العراقي اعتمادا على قیم الثوابت ونسب الزیادات الحاصلة 
الحاص╞لة ف╞ي ثواب╞ت الزی╞ت خ╞الل الخ╞زن منھ╞ا  التغی╞راتف╞ي مق╞دار تتحكم عوامل عدیدة  توجد  

ن╞╞وع  و طریق╞╞ة العص╞╞ر أو االس╞╞تخالص ، و الزیت╞╞ون ،م╞╞دة الخ╞╞زن ، وص╞نف  و درج╞ة ح╞╞رارة الخ╞╞زن ،
االرتف╞اع الحاص╞ل ف╞ي ق╞یم الثواب╞ت وب╞األخص ف╞ي قیم╞ة األحم╞اض الدھنی╞ة الح╞رة ، ورق╞م  .مادة التعبئة 

ویقل╞ل م╞ن اس╞تھالكھ )  ورائح╞ةطع╞م ( ي الخ╞واص الحس╞یة للزی╞ت ـورقم البیروكسید ق╞د ی╞ؤثر ف╞ التصبن
  . درجات حراریة مرتفعةالخزن الطویلة وعلى  دخاصة عند مد
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TYPES FROM OLIVE OIL PACKAGED IN  GLASS  BOTTLES 
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ABSTRACT 

 The present investigation was conducted to study four types of olive 
oil (Iraqi , Syrian,Turkish and Spanish) packed in glass bottles. The olive oil 
samples had been collected from local markets in Nineva province (Mosul 
city). The study aims at estimating and analyzing some of the factors affecting 
the quality of the oils , such as peroxide value, free fatty acids, refractive index, 
saponification value, relative density, and iodine value after storage in darkness 
for four months at 10, 20 and 30   ْ◌ C . The results showed a significant 
increasing in peroxide number during storage period in all types of olive oil . 
The oils stored at 20 and 30  ْ◌ C provided the highest increase in peroxide 
number than those stored at 10  ْ◌ C . The highest increase was noticed in Iraqi 
samples , Followed by Syrian , Turkish and Spanish, respectively . The results 
showed that the highest increasing of relative density and saponification value 
for oils were noticed at 30  ْ◌ C . The figures were indicated increasing of free 
fatty acids percent with progress in storage period at 10 , 20 and 30  ْ◌ C, and 
the relationship between refractive index with iodine number for Iraqi, Syrian , 
Turkish and Spanish of olive oil types .  
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