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)كونسر فولیا و كوراتینا دعیبلي ومحزم ابو سطل ، ( دراسة توصیفیة لبعض أصناف الزیتون 
دیمیةتحت ظروف الزراعة ال

أحمد معروف
جامعة حلب, كلیة الزراعة, قسم البساتین

الخالصة
تمت دراسة أربعة من األصناف المزروعة في المجمع الوراثي للزیتون في قمیناس بمحافظة ادلب 

- ٢٠٠٨وذلك خالل . مم ٥٠٠-٤٥٠بمعدل أمطار سنوي وم عن سطح البحر ٤٤٠ارتفاعھ بموقع
حیث أظھرت ) كونسرفولیا ، كوراتینا ( وصنفان مدخالن) محزم ، دعیبلي (وھما صنفان محلیان ٢٠٠٩

:النتائج ما یلي 
یبلي قویة النمو وجود تباین في عدید من الصفات المورفولوجیة المدروسة، فقد كانت شجرة الدع

بینما شجرة الصنف كوراتینا متوسطة النمو متدلیة . وفي المحزم قویة النمو أیضاً ولكنھا متدلیة نسبیاً . منتشرة
وكانت شجرة الصنف كونسرفولیا ھرمیة قائمة قویة النمو وسالمیاتھا طویلة متفرقة وسالمیاتھا طویلة جداً،

اختلفت .جداً بیضویة مدببة وعدد األخادید فیھا مرتفعة وھي كرویة متناسقة وبذرتھ ذات وزن مرتفع
فقد لوحظ أن النمو الخضري یبدأ مبكراً في صنف المحزم أما بین األصناف مواعید األطوار الفینولوجیة

موعد تلون الثمار فقد بدأ بالصنف الدعیبلي منذ منتصف أیلول وحتى بدایة تشرین األول حیث بدأ تلون ثمار 
الورقة متفوقة بفروق عالیة المعنویة /٢سم٤.٣٧بلغت المساحة الورقیة في صنف الكوراتینا .نافبقیة  األص

على التوالي مغ٤.٦٣و٤.٩٦صنفي المائدة المحزم وكونسرفولیا لوزن الثمرة بلغ.على باقي األصناف 
تفوق محتوى .معنویة بفروق عالیة ال) مغ٣.٠٣(والكوراتینا) مغ٣.٦٧(وتفوقا على الصنفین الدعیبلي 

وتفوق كالھما بفروق عالیة %) ٢١.١(على محتواه في الكوراتینا %) ٢٥.٩( الثمار من الزیت في الدعیبلي
ارتفعت معنویاً %) .١١.٩(وكونسرفولیا %) ١٢.٥(المعنویة على محتوى الثمار من الزیت في المحزم 

صنف الدعیبلي بارتفاع معنوي لنسبة كما تمیز .في صنف المحزم % ٧١.٣٣نسبة حمض األولیك إلى 
%) .١٠.٩٦(حمض اللینولیك 

المقدمة
تعد شجرة الزیتون مورداً طبیعیاً متجدداً وخیاراً زراعیاً واستراتیجیاً لجزء كبیر من المناطق الجافة وشبھ 

عة مادة كما توفر ھذه الزرا.الجافة العربیة بحیث تضمن لھذه المناطق شكالً مستداماً الستخدام األرض
غذائیة أساسیة من السلة الغذائیة في سوریة، إضافة إلى دورھا في توفیر العمالة وتقدیم المدخالت للصناعة 

وإن انتشار زراعة الزیتون الذي شمل كافة محافظات القطر في ، )٢٠٠٨اإلبراھیم،(والمساھمة في التصدیر 
من % ٦٥ن أنواع الفاكھة بحیث یمثل حوالي السنوات العشر األخیرة جعل الزیتون في المكانة األولى بی

٩٣.٤ألف ھكتار تضم ٦٣٥وقد وصلت مساحة الزیتون إلى . المساحة الكلیة المزروعة بأشجار الفاكھة 
ینتشر في سوریا عدد . ٢٠٠٩ألف طن حسب إحصائیات عام ٨٩٥ملیون شجرة وبلغ اإلنتاج من الثمار 

وقد بینت الدراسات ف السنین وتشكل ثروة وراثیة للزیتون،كبیر من األصناف التي تم انتخابھا منذ آال
وھي ، سنة قبل المیالد٢٤٠٠الجیولوجیة واالكتشافات األثریة أن ھذه الشجرة كانت مزروعة منذ أكثر من 

تنتشر في ظروف بیئیة متنوعة وقد قام المزارعون بانتخاب وتحسین الزیتون لذلك تتواجد أصناف عدیدة 
سط المحیط الذي انتخبت فیھ وتم إكثارھا خضریاً مما ساعد في الحفاظ علیھا متأقلمة مع الو

Vergari)، إن عملیة توصیف أصناف الزیتون لھ أھمیة علمیة وزراعیة تطبیقیة كما أن .)١٩٩٨واخرون
الدراسات العلمیة في ھذا المجال بدأت منذ بدایة القرن الماضي باالعتماد على الصفات المورفولوجیة 

ورغم ھذه الدراسات الكثیرة .ختلف أجزاء الشجرة باإلضافة إلى الصفات الزراعیة والكیمیائیة والحیویةلم
وقد )١٩٩٠واخرون،(Caballeroمازالت ھناك بعض االلتباسات في تحدید وتمییز األصناف والسالالت

و) ١٩٦٠(وآخرون في سوریة  فقد ذكر  معالأجریت العدید من الدراسات حول التنوع الحیوي للزیتون
) ٢٠٠٢(وأجرى الدیري ومعروف . أھم المواصفات ألصناف الزیتون األكثر انتشاراً )١٩٩٣(الدیري

ودان خضیري ومحزم أبو سطل وقیسي ودراسة أولیة لتوصیف بعض أصناف الزیتون وھي صوراني 
ناطق الزراعة ومراحل متأثیر) ٢٠٠٣(كما درس عبد هللا ومعروف . زیتيومصعبي وجلط ودرماللي 

المزروعة في المجمع الوراثي تطور الثمار ومحتواھا من الزیت ببعض أصناف الزیتون المحلیة والمدخلة
ف . سوریا–ادلب –بكفر یحمول  .صنفاً في منطقة  تدمر١٩)٢٠٠٨(واخرون Al Ibrahemكما وصَّ

٤/١٠/٢٠١٠وقبولھ  ١٦/٩/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث  
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متباینة من حیث معدالت الھطول وع األصناف المزروعة وتواجد الزیتون البري في بیئاتإن تن
االرتفاع عن سطح البحر وظروف تربة مختلفة ساعد على حفظ التنوع الوراثي لھذا النوع النباتي , المطریة

)Trigui ،الشجرة لكن وعلى الرغم من أن ھناك العدید من الدراسات حول التنوع الحیوي لھذه ). ٢٠٠١
الدراسات المتعلقة باألصناف والسالالت المحلیة لھا مازالت محدودة والتي قد نجد فیھا طرازاً أو أفرادا تتمتع 
بصفات جیدة من حیث اإلنتاجیة ونوعیة المنتج كنسبة الزیت والخصائص الكیمیائیة والحسیة ، في الوقت 

ة وإرضاء رغبات المستھلكین والتي تعتبر قاعدة ھامة الذي یتزاید فیھ الطلب على زیت الزیتون عالي الجود
باإلضافة إلى تنوع المادة الوراثیة فإن التسمیات . لتسویق منتجات ھذه الشجرة على المستوى المحلي والدولي

في فرنسا، و ) ١٩٧٨(Brousseو Loussertالمحلیة تتعدد في مختلف دول المتوسط كما ذكر
Bouloulta)٢٠٠١ (رب، وفي المغــTrigui)٢٠٠١ (في تونس، وRallo واخرون)في ) ٢٠٠١

.اسبانیا
:ما یلي)  ٢٠٠٠زعلولة، ( ومن أھم المعلومات المتوفرة عن األصناف المدروسة في ھذا البحـث 

ینتشر في الساحل السوري كما ینتشر في المناطق :)التمراني-خوخاني––الدرماللي (الدعیبلي  -١
ویتواجد في الالذقیة وحماة ودرعا، ثمرتھ كبیرة الحجم نسبیاً كرویة متطاولة فظة حمصالغربیة لمحا

نسبة .واألسودیستخدم ھذا الصنف الستخالص الزیت والتخلیل. م غ٤٠٠-٢٦٠ثمرة ١٠٠متوسطة وزن 
، حساس للجفاف ، حساس )مائدة –زیت ( وھو صنف ثنائي الغرض. والصنف معاوم%. ٢٤-٢٠: الزیت

.ة ثمار الزیتون و لعین الطاووس ،شدید المعاومة ، وقابلیة للتجذیر متوسطة لذباب
ینتشر في محافظة حمص وخاصة في منطقة تدمر ویتواجد في  ) :محزم أبو سطل ، تدمري ( المحزم–٢

ثمرتھ كبیرة الحجم بیضویة متطاولة یظھر علیھا حزام في الوسط عند .درعا  حیث یزرع مرویاً –حماه 
وھو %. ١٢-٩: یستخدم للمائدة ونسبة الزیت فیھ.م غ٨٠٠-٦٠٠ثمرة ١٠٠وزن ة النضج متوسطبدای

حساس للجفاف غیر مقاوم لحفار ساق التفاح ، قابلیة التجذیر متوسطة ویتمیز باإلنتاجیة . قلیل المیل للمعاومة
. العالیة وھو قلیل المعاومة

%  ١٦-١٤نسبة الزیت فیھا و، ثماره كبیرة الحجم  ١٩٧٠صنف أدخل من الیونان عام: كونسر فولیا -٣
یستخدم ومتحمل للجفاف  وحساس لإلصابة بذبابة ثمار الزیتون و حفار ساق التفاح في المنطقة  الساحلیة  

للحفظ ینضج في تشرین الثاني و كانون األول وھو حساس للجفاف ذو إنتاجیة عالیة وھو قلیل المعاومة ، 
.ر متوسطةقابلیة التجذی

وھو صنف % ٢٥وثماره متوسطة الحجم نسبة الزیت فیھا ١٩٧٢صنف إیطالي أدخل عام :كوراتینا -٤
: عقیم ذاتیا مقاوم للصقیع لكنھ حساس لإلصابة بذبابة ثمار الزیتون و حفار ساق التفاح، وموعد النضج 

إنتاج زیت –حفظ أسود -تخلیل أخضر: یستخدم . أخضر في تشرین األول و أسود في تشرین الثاني 
مقاوم للبرد ، حساس لعتة الزیتون واإلنتاجیة عالیة وھو معاوم ، قابلیة وللجفافومن ممیزاتھ أنھ حساس .

.التجذیر  متوسطة 
یھدف ھذا البحث إلى دراسة أربعة من األصناف المزروعة في المجمع الوراثي للزیتون في قمیناس 

و صنفین ) محزم أبو سطل ، دعیبلي(وھما صنفین محلیین ) ٢٠٠٨( راعي بمحافظة ادلب خالل الموسم الز
عبر إجراء دراسة مورفولوجیة وبومولوجیة لھذه األصناف و توصیفھا ) كونسرفولیا ، كوراتینا ( مدخلین  

ثم مقارنة  ). ٢٠٠٠واخرون، Barranco( وفقا لألسس المعتمدة من قبل المجلس الدولي للزیتون
.األصناف مواصفات ھذه

مواد البحث و طرائقھ
ضمن المجمع –نفذت الدراسة في مركز البحوث العلمیة الزراعیة في محافظة ادلب : موقع البحث -١

دونم بموقع ینتمي للطابق البیو ٢٧على مساحة ٢٠٠١الوراثي للزیتون في بلدة قمیناس الذي أنشأ عام 
وفیما . ملم ٥٠٠-٤٥٠ومعدل األمطار السنوي فیھ م٤٤٠:مناخي شبھ الرطب ویرتفع عن سطح البحر 

:یلي بعض الظروف البیئیة لموقع البحث
م خالل النھار أما خالل اللیل فكانت٣٩ْتموز و كانت ١٥سجلت أعلى درجة حرارة في ٢٠٠٨في عام 

.م ٢٥ْ-٢٣: م ومتوسط درجة الحرارة السنوي ٢٨ْ
.باً  و شمالیة غربیة أحیاناً غربیة غال: اتجاه الریاح السائدة -
% ٧٠-٦٥: المعدل السنوي للرطوبة النسبیة -

م   ٧×٧مزروعة بمسافات ) عاماً ٨(استعملت في الدراسة أشجار زیتون متماثلة بالعمر: المادة النباتیة -٢
.كونسر فولیا -كوراتینا -المحزم-الدعیبلي: و قد شملت الدراسة األصناف التالیة 
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أفرع موزعة على / ٨/تم اختیار ثالث أشجار من كل صنف و على كل شجرة تم تعلیم : ل البستاني العم-٣
محیط الشجرة في كل االتجاھات ومن األعلى و األسفل و كانت خطوات التوصیف تعتمد طریقة التوصیف 

التي ). ٢٠٠٠واخرون،Barranco(األولي ألصناف الزیتون المعتمدة من قبل المجلس الدولي للزیتون 
تحدید -دراسة المواصفات الشكلیة لألوراق و قیاس أبعادھا -ھیكل الشجرة وتاجھا والنمو الخضري : تشمل 

دراسة الثمار والبذور بحیث تم أخذ عینات من ثمار األصناف المدروسة و -مواعید األطوار الفینولوجیة 
-ة داخلھا وفق المعاییر  التطبیقیة المحدودة ثمرة من كل صنف و دراسة كل من الثمرة ثم البذر/ ٥٠/بمعدل 

.تحدید إنتاجیة كل شجرة من أشجار األصناف المأخوذة 
استخدم تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة وتم تحلیل النتائج إحصائیاً على الحاسب :التحلیل اإلحصائي -٤

.Gene stateبرنامج اآللي باستخدام 

النتائج والمناقشة
نتائج التوصیف الشكلي ألصناف ) ١(یبین الجدول :الدراسة المورفولوجیة لألصناف المدروسة–أوالً 

الزیتون األربعة المزروعة  في المجمع الوراثي للزیتون في قمیناس بمحافظة ادلب خالل الموسمین 
رون،واخBarranco(وفقا لألسس المعتمدة من قبل المجلس الدولي للزیتون ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(الزراعیین 

والتي تظھر وجود تباین بین العدید من الصفات المدروسة فقد تمیز الصنف الدعیبلي ان طبیعة نموه ) ٢٠٠٠
منتشرة وبكثافة التاج  وكانت طول سالمیاتھ متوسطة وقد اشترك بالصفتین األخیرتین مع الصنف المحزم 

متوسط دائریة الشكل حلمتھا بینما كانت ورقتھ متوسطھ وھي بیضویة مستدقة الطرف  ثمرتھ ذات وزن
غائبة ولونھا عند النضج اسود وبذرتھ بیضویة ذات وزن مرتفع جداً وھي صفة مشتركة مع الصنف كوراتینا 

.ثنائي الغرض أیضاً 

نتائج التوصیف الشكلي لألصناف المدروسة) : ١(الجدول 
كونسر فولیاكوراتیناالمحزمالدعیبليالصنف

الشجرة 
قویةمتوسطة النمو)النمو الخضري كثیف(قویةقوة النمو

ھرمي قائممتدلیة متفرقةمتدلیة نسبیاً منتشرةطبیعة النمو
كثافة المجموع الخضري 

قلیل الكثافةكثیف)التاج ( 

طول :أفرع اإلثمار
)سم٣أكبر من ( طویلة  )سم٣-١مابین (متوسطة السالمیات

الورقة

:الشكل 
بیضوي مستدق 

ع /ط(طرفال
٦-٤مابین 

مستدقة 
الطرف

بیضوي مستدق 
الطرف

ع /مستدقة الطرف ط
٦أكبر من

طویلة)سم٧-٥مابین ( متوسطة الطول
)سم٧اكبر من(

مابین (متوسطةالعرض
)سم١.٥-١

أقل من (ضیقة
ضیقةمتوسطة)سم١

مسطحة و التقوس الطوالني للورقة
مسطحةمنحنیةمسطحةأحیانا منحنیة

:د الزھري العنقو
٣٥أكبر من ( طویل)مم٣٥-٢٥مابین ( متوسطالطول

متوسط)مم

متوسط)٢٥أكبر من ( مرتفع)٢٥-١٨مابین ( متوسط عدد األزھار
الثمرة

-٤(مرتفع)غ٤-٢(متوسطالوزن
)غ٦-٤(مرتفع)غ٤-٢(متوسط)غ٦
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Aالشكل حسب الوضع 
دائریة

ع /ط(بیضویة
- ١.٢٥مابین

١.٤٥(

أكبر ع /ط( متطاولة
)١.٤٥من 

ع أقل من /ط(كرویة
١.٢٥(

متناسقةمائلة لعدم التناسقAالتناسق حسب الوضع 
دائریةمدببةAالقمة حسب الوضع 

غائبةأثریةغائبةالحلمة
دائریةمبتورةAالقاعدة حسب الوضع 

موقع القطر األعظمي 
مركزيباتجاه القاعدةمركزيBحسب الوضع 

لون الثمار الناضجة
أسود

أسود مع 
وجود خطوط 

بشكل حزم

أسود مع وجود نقاط 
اسودبیضاء

شجرتھ قویة النمو ومتدلیة ) غ٦-٤( والصنف المحزم ھو صنف للمائدة ثمرتھ ذات وزن مرتفع 
نسبیاً وھي كثیفة التاج وطول السالمیات متوسطة، ورقتھ متوسطة متطاولة رفیعة ولون ثمرتھ عند النضج 

بذرتھ كبیرة الوزن مستدقھ وعدد األخادید . سمیتھاسود مع وجود خطوط بشكل حزم ومن ھنا جاءت ت
منخفض 

أن شجرة الصنف كوراتینا متوسطة النمو متدلیة متفرقة وسالمیاتھا طویلة ) ١(كما یوضح الجدول 
الورقة متوسطة الطول والعرض وھي بیضویة مستدقة الطرف عنقودھا الزھري طویل وعدد األزھار . جداً 

بینما كانت شجرة الصنف كونسرفولیا .بشوكة مرتفع جداً وھي مدببة ومنتھیةفیھ مرتفع وبذرتھ ذات وزن 
( ھرمیة قائمة قویة النمو وسالمیاتھا طویلة، وھي ذات ورقة مستدقة الطرف طویلة والثمرة كبیرة الوزن 

وھي كرویة متناسقة وبذرتھ ذات وزن مرتفع جداً بیضویة مدببة وعدد األخادید فیھا ) فھو صنف مائدة
.مرتفعة 

فقد لوحظ أن النمو الخضري یبدأ مبكراً ) ٢(لفینولوجیة التي یوضحھا الجدول أما مواعید األطوار ا
في الصنف المحزم یلیھ الدعیبلي ثم یأتي الصنف كوراتینا من نھایة آذار حتى بدایة نیسان حیث یبدأ نمو 

نھایة في) الدعیبلي والمحزم ( الصنف كونسرفولیا فیما تشابھ موعد اإلزھار الكامل بالصنفین المحلیین 
إلى بدایة حتى منتصف أیار ، أما ) كوراتینا وكونسرفولیا(نیسان وبدایة أیار فیما تأخر الصنفین المدخلین

موعد تلون الثمار فقد بدأ بالصنف الدعیبلي منذ منتصف أیلول وحتى بدایة تشرین األول یلیھ الصنف المحزم 
والصنف ) تشرین الثاني–یة تشرین األول بدا(من بدایة حتى نھایة تشرین األول ثم الصنف كوراتینا 

)تشرین الثاني–منتصف تشرین األول (كونسرفولیا 

البذرة
مرتفع جداً الوزن

٠.٧أكبرمن
غ

كبیر
٠.٤٥-
غ٠.٧

مرتفع جداً 

بیضویةمستدقةبیضويAالشكل حسب الوضع 
مائلة لعدم التناسقAالتناسق حسب الوضع 
مائلة لعدم التناسقمتناسقةBالتناسق  حسب الوضع

موقع القطر األعظمي حسب 
باتجاه القمةباتجاه القاعدةدائریةBالوضع 

مدببةمدببةدائریةAالقمة حسب الوضع 
لھا شوكة Aنھایة القمة حسب الوضع 

بدون شوكةمنتھیة بشوكةصغیرة

دائریةمدببةمبتورةدائریةAالقاعدة حسب الوضع 
ناعمخشنBالسطح حسب الوضع 

أكثر من :مرتفع)٧أقل من (منخفض عدد األخادید
١٠



ISSN 1815(مجلة زراعة الرافدین - 316X               (المجلد)٢٠١٠)١ملحق(العدد) ٣٨

مواعید  األطوار الفینولوجیة لألصناف المدروسة) : ٢(الجدول 
كونسر فولیاكوراتیناالمحزمالدعیبليالطور

النمو بدایة
الخضري

–منتصف آذار 
نھایتھ

-بدایة آذار 
منتصفھ

بدایة –نھایة آذار
بدایة نیساننیسان

اإلزھار 
الكامل

–نھایة نیسان 
بدایة أیار

–نھایة نیسان 
بدایة أیار

–بدایة أیار 
منتصف أیار

منتصف –بدایة أیار 
أیار

صالبة 
النواة

منتصف حزیران 
نھایة حزیران–

–نھایة حزیران 
بدایة تموز

منتصف حزیران 
بدایة تموزبدایة تموز–

موعد تلون
الثمار

–منتصف أیلول 
بدایة تشرین األول

بدایة حتى نھایة 
تشرین األول

بدایة تشرین األول 
تشرین الثاني–

منتصف تشرین األول 
تشرین الثاني–

نتائج الدراسة التي أجریت في المجمع الوراثي ألصناف )  ٣(یبین الجدول :ظواھر النمو الخضري–ثانیاً 
ح تباین معدالت النمو الخضري الربیعي ألصناف الزیتون المدروسة فقد كان الزیتون في سراقب  حیث یتض

سم متفوقاً بفروق معنویة على الصنف كونسرفولیا ١٧.٤٢أعلى معدل نمو في صنف الدعیبلي والذي بلغ 
.في حین كانت باقي الفروق غیر معنویة ) سم١٣.٩٣(

أن صنف الكوراتینا كان األعلى حیث ) ٣(ینة في الجدولأما بالنسبة للمساحة الورقیة فقد أظھرت النتائج المب
ورقة  متفوقة بفروق عالیة المعنویة على باقي األصناف وجاء الصنف /٢سم٤.٣٧بلغت المساحة الورقیة 
)ورقة/٢سم٣.٢٢(متفوقاً بفروق معنویة على الصنف الدعیبلي) ورقة/٢سم٣.٦٥(المحزم بالمرتبة الثانیة 

،كما أوضح التحلیل اإلحصائي تفوق )ورقة/٢سم٢.٧٩(نویة على الصنف كونسرفولیاوبفروق عالیة المع
.الدعیبلي على الكونسرفولیا بفروق عالیة المعنویة 

عند القطاف في أوائل تشرین : بعض مواصفات الثمار والزیت الناتج من أصناف  الزیتون المدروسة: ثالثاً 
من ) ثمرة١٠٠(باللون الممیز للصنف تم أخذت عینات عشوائیة من الثمار % ٦٠وبعد تلون ٢٠٠٨األول 

توزع األصناف األربعة ) ٤(كل صنف وتم إجراء القیاسات والتحالیل المخبریة علیھا ویبین الجدول
المدروسة لمجموعتین األولى أصناف المائدة التي تمیزت بحجم ثمرة وبذرة كبیر نسبیاً مقارنة بالمجموعة 

سم الذي اقترب منھ طول الثمرة في ٢.٣٩، فقد بلغ طول الثمرة في الصنف المحزم ) الغرضثنائیة(الثانیة 
وعالیة المعنویة ) سم٢.١٤(وقد تفوق بفروق معنویة على الصنف الدعیبلي ) سم٢.٢٤(كوراتیناالصنف

روق سم وتفوق بف١.٨٥وكان طول البذرة في الصنف محزم ابوسطل ) ٢.٠٥( على الصنف كونسرفولیا 
.  عالیة المعنویة على باقي األصناف 

سم في الصنف المحزم بدون وجود ١.٧٤سم في الصنف كونسرفولیا و١.٨٢كان قطر الثمرة 
والكوراتینا) سم١.٦٤(فروق معنویة بینھما وقد تفوق األول بفروق عالیة المعنویة على الصنفین الدعیبلي

. عیبلي وعالیة المعنویة على الكوراتیناوتفوق الثاني بفروق معنویة على الد) ١.٤٨(
على التوالي وتفوقا على ٤.٦٣و ٤.٩٦وقد ارتفع وزن الثمرة بالصنفین المحزم وكونسرفولیا إلى 

وكان أقل وزن للبذرة .بفروق عالیة المعنویة معنویة ) غ ٣.٠٣(وكوراتینا) غ٣.٧٦(الصنفین الدعیبلي 
وكانت الفروق غیر ) غ٠.٨١(صنف كونسرفولیا بفروق معنویة وتفوق علیھ ال) غ٠.٧٠(بالصنف المحزم 

) .٤الجدول ( معنویة مقارنة بالصنفین الدعیبلي والكوراتینا 
٨علماً أن عمر ھذه األشجار لم یتجاوز ) ٥الجدول ( تم تسجیل إنتاجیة كل شجرة من الثمار كما 

ك تؤخذ بحذر ألنھا ال تعبر عن اإلنتاجیة الكاملة سنوات وھذه النتائج تشیر إلى اإلنتاج التبشیري المبدئي لذل
شجرة وتفوق بمعنویة عالیة على /كغ١٩.٢٧ألشجار ھذه األصناف فقد تفوق الصنف المحزم بمعدل إنتاج 

وكونسرفولیا ) شجرة/كغ١٥.٥٨(بقیة األصناف بینما كانت الفروق غیرمعنویة بین الصنفین الدعیبلي
) .شجرة/كغ٩.٣٧( ى الصنف كوراتینااللذین تفوقا عل)شجرة/غ١٤.٩٠(

*معدل النمو الخضري والمساحة الورقیة ألصناف الزیتون المدروسة) :  ٣(جدول ال

معدل النمو الخضري الصنف
)الورقة/٢سم(المساحة الورقیة )سم( الربیعي

١٧.٤٢٣.٢٢الدعیبلي
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١٥.٤٦٤.٣٧الكوراتینا
١٥.٤١٣.٦٥المحزم

١٣.٩٣٢.٧٩كونسر فولیا

L.S.D0.05٢.٣٤٠.٢٤
0.01٣.٥٥٠.٣٤

شجرة وتم قیاس النمو الخضري الربیعي  في أوائل /ورقة٤٠أخذت العینات الورقیة من منتصف نموات العام الماضي بمعدل * 
.شھر حزیران

*المواصفات الشكلیة لثمار و بذور  أصناف الزیتون المدروسة ) :  ٤(جدول ال

الصنف
ذورالبالثمار

مغ/وزنالسم/قطرالسم/طولالمغ/وزنالسم/قطرالسم/طولال
٢.١٤١.٦٤٣.٧٦١.٥٦٠.٩١٠.٧٩الدعیبلي

٢.٢٤١.٤٨٣.٠٣١.٤٨٠.٩٦٠.٧٤الكوراتینا
٢.٣٩١.٧٤٤.٩٦١.٨٥٠.٨٩٠.٧٠المحزم

٢.٠٥١.٨٢٤.٦٣١.٤٥٠.٧٨٠.٨١كونسر فولیا  

L.
S. D٠.٠٥٠.١٩٠.٠٩٠.٢٢٠.١١٠.٣٠٠.١١

٠.٠١٠.٢٧٠.١٢٠.٣٤٠.١٦٠.٤٦٠.١٧
 ثمرة لكل صنف100عینة عشوائیة مكونة من .

)شجرة /كغ( إنتاجیة  أشجار  الزیتون ألصناف المدروسة) :  ٥(جدول ال
)شجرة /كغ( اإلنتاج الثمري الصنف
١٥.٥٨الدعیبلي

٩.٣٧الكوراتینا
١٩.٢٧المحزم

١٤.٩٠كونسر فولیا  

L.S.D0.05٢.٠٤
0.01٣.٠٩

على الصنف الكوراتینا %) ٢٥.٩( تفوق محتوى الثمار من الزیت في الصنف الدعیبلي
وھما من مجموعة األصناف ثنائیة الغرض وكالھما تفوقا بفروق عالیة المعنویة على الصنفین %) ٢١.١(

دة كزیتون أخضر أو اسود وھما صنفان یستخدما للمائ%) ١١.٩(وكونسرفولیا %) ١٢.٥(المحزم 
في الصنف المحزم وتفوق بفروق عالیة % ٧١.٣٣وقد ارتفعت نسبة حمض األولیك إلى )٦الجدول (

فیما انخفضت نسبة %) ٦٩.٨٠(المعنویة على بقیة األصناف ،وجاء في الدرجة الثانیة الصنف الدعیبلي 
محزم أیضاً بانخفاض معنوي مقارنة وقد تمیز الصنف ال.في الصنف كوراتینا % ٦٧.١حمض األولیك إلى 

%). ١٥.٣٦(وكان أعالھا في الصنف كوراتینا %  ١٣.٧٣بباقي األصناف في نسبة حمض البالماتیك إلى 
وبفروق عالیة المعنویة مقارنة بباقي %) ١٠.٩٦(اللینولیككما تمیز صنف الدعیبلي بارتفاع نسبة حمض 

وتتفق القیم المسجلة للصنفین .في الصنف المحزم% ٨.٢٤األصناف فیما لم تتجاوز نسبة ھذا الحمض 
.٢٠٠٧عام المحلیین الدعیبلي ومحزم مع مواصفات أصناف الزیتون السوریة الرئیسیة ل

محتوى ثمار األصناف المدروسة من الزیت ومكوناتھ من أھم األحماض الدھنیة : ) ٦(الجدول 

كونسرفولیاالمحزمكوراتیناالدعیبلياألصناف

L.S.D.

٠.
٠٥

٠.
٠١
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25,9٢١.١١٢.٥١١.٩٠.٥٩٠.٨٩)وزن رطب(% محتوى الزیت

حما
األ

ض  یة 
ھن

الد
%

14,28١٥.٣٦١٣.٧٣١٤.٢٢٠.٢٩٠.٤٤البالمتیك
69,80٦٧.١٧١.٣٣٦٩.٢٠.١١٠.١٧األولییك

١٠.٩٦١٠.٦٨.٢٤٩.٥٠.٠٩٠.١٤اللینولیك

DESCRIPTION STUDY FOR SOME OLIVE CULTIVARS ( DOEBLI,
MUHASAM ,CORATINA,CONSERVOLIA)UNDER RAIN-FED

AGRICULTURE CONDITION
Ahmad Maroff

Dept. Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Aleppo, Syria

ABSTRACT
1. Four olive cultivars in the Qmenas Gene Bank (Idlib province), located at 440 m

above sea level, with average annual rainfall of 450-500 mm were studied  during
2008 - 2009 The varieties studied were of  two types: local (Doebli ,Muhasam)
and two types of exotic introduced varieties (Coratina,Conservolia). Results
revealed the followings: :

2. There was differences between many of the morphological traits studied In
Doebli, the nature of the growth was spread, Muhasam var. fruit weight was too
high (greater than 6 g) Its tree growth was strong and pending. Coratina growth
habit was medium- sporadically pending and fruits were very long while growth
habit in Conservolia was hierarchical with strong growth and the fruit weight
was high (it is a table cultivars) a spherical coherent and seed weight is very high
and the number of pointed oval grooves are high.

3. different dates of phenology stages were observed with vegetative growth
starting early in the Muhasam The date of fruits discoloration began jumping
into Doebli from mid-September until early October, followed by other
cultivars.

4. Coratina leaf area( 4.37 cm2 ) surpassing others with significant differences
5. Fruit weight  in the table cultivars Muhasam and Conservolia increased to 4.96

and4.63 g, respectively, and were significantly superior compared to Coratina
(3.03 g).

6. Fruit oil content in Doebli (25.9%), Coratina (21.1%) was significantly superior
as compared with  Muhasam (12.5%) and Conservolia (11.9%).

7. Significant higher proportion of oleic acid to 71.33% in Muhasam. and Doebli.
This was also marked by significant increase in the proportion of linoleic acid
(10.96%).

المصادر 
اإلصدار الكامل لورشة .الواقع الراھن واألفاق المستقبلیة: الزیتون في سوریة). ٢٠٠٨(أنور،اإلبراھیم

. الوطنیة حول استخدام المنتجات الثانویة للزیتون من أجل زراعة مستدامة للحفاظ على البیئةالعمل
).٤٠-٢١(الصفحات .سوریةإدلب،

مشروع الدعم الفني لتحسین زیت الزیتون في سوریة). ٢٠٠٧(مواصفات أصناف الزیتون السوریة الرئیسیة
الممول من وزارة الشؤون الخارجیة اإلیطالیة والمنفذ من قبل مركز الدراسات الزراعیة المتوسطیة

.ص١٢٨. الحدیثة والھیئة العامة للبحوث الزراعیة السوریة
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مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة ،. أشجار الفاكھة المستدیمة الخضرة ). ١٩٩٣(نزال ،دیريال
.منشورات جامعة حلب 

دراسة أولیة لتوصیف بعض أصناف الزیتون المحلیة المزروعة في ). ٢٠٠٢(معروف أحمدونزال ،الدیري
واقع لبحثیة السوریة اللبنانیة ، ندوةاألیام ا. إدلب  –المجمع الوراثي ألصناف الزیتون في كفریحمول 

سوریة–٢٠٠٢شباط ١٨-١٦وآفاق شجرة الزیتون وزیتھ في سوریة ولبنان المنعقدة في الالذقیة 
تأثیر مناطق الزراعة ومراحل تطور الثمار ومحتواھا من الزیت ). ٢٠٠٣(معروف أحمد وغسان،عبد هللا 

–الزیتون(اللقاء العلمي حول.مزروعة في سوریة ال.Olea europaea Lببعض أصناف الزیـتون  
المملكة العربیة –الجوف –سكاكا –٢٦/٢/٢٠٠٣ولغایة ٢٤/٢الذي عقد بالفترة ) زراعة وصناعة

.السعودیة 
أشجار الفاكھة، المطبعة الجدیدة ،). ١٩٦٠(حلوة عبد الحنانوخلیفة طاھر وخوام رفول وجمیل ،معال

.ص ٧٨٩دمشق
بحوث قسم. أطلس أھم أصناف الزیتون المحلیة والمدخلة المنتشرة في سوریة) ٢٠٠٠(محمد عادل،زغلولة

.ص١٩٧.البستنة ، مدیریة البحوث العلمیة الزراعیة ، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ، سوریة 
.٢٠٠٩المجموعة اإلحصائیة الزراعیة للجمھوریة العربیة السوریة الصادرة عن وزارة الزراعة 
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