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  اثناء النمو والنضج  في خصائص ثمار بعض اصناف الزیتون
  بعض الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة  - ١

  ماجد بشیر االسود                   شیماء ریاض عبد السالم                              
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات                                       

  
  الخالصة

لدراسmة التغیmرات التmي ) بعشیقي ومنزنیلو و دكmل ( استخدم في البحث ثالثة اصناف من الزیتون        
من تمmوز الmى تشmرین االول ( اثناء النمو والنضج  في في بعض الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة تحدث

اوضحت النتائج ارتفاع نسبة الرطوبة معنویا لالصناف الثالثة وكانت اعلmى نسmبة فmي شmھر ایلmول ،  ٠)
الرماد والبروتین والكاربوھیدرات وااللیmاف الخmام  نسبثم انخفضت في تشرین االول ، كذلك انخفضت 

سبة البكتین معنویا في جمیع االصناف وكانت اعلى نسmبة فmي شmھر آب ، بشكل معنوي ، بینما ارتفعت ن
وارتفmع  معنmوياما الحموضة الكلیmة فقmد انخفضmت انخفاضmا طفیفmا غیmر  ٠ثم انخفضت حتى نھایة المدة 

أ و ب فقmmmد  ینوفیمmmmا یتعلmmmق بmmmالكلوروفیل ٠حتmmmى نھایmmmة المmmmدة  يغیmmmر معنmmmو بشmmmكل االس الھیmmmدروجیني
وبالنسmبة للخصmائص الفیزیائیmة فقmد  ٠ویا فmي جمیmع االصmناف وحتmى نھایmة المmدة معن ماانخفضت كمیتھ

النmواة بصmورة معنویmة ، فmي حmین انخفضmت /  اللmبازداد طول الثمار وقطرھا وحجمھا ووزنھmا ونسmبة 
  ٠الصالبة والكثافة معنویا حتى نھایة المدة 

  
  المقدمة

رة النمو وحتى النضج من حیث خصائصھا تغیرات مختلفة لثمار الزیتون خالل فتتحدث        
تراكم للزیت  كما یحدث الصالبة ، انخفاض فضال عن التغیرات اللون ھذه الكیمیائیة والفیزیائیة ، واھم

  ٠) ٢٠٠٠الدوري والراوي ، ( في المراحل المتقدمة 
مmاء بنسmبة الزیتmون تتكmون مmن ثالثmة اجmزاء رئیسmة ھmي ال ثمmرةالmى ان ) ٢٠٠٠(وقد اشار خلیmف       

،  وتختلف ھذه النسب اعتمادا على عوامل عدیmدة ومنھmا % ٢٠وزیت %  ٣٠ومواد صلبة كلیة % ٥٠
 تقmدمالصنف ودرجة النضج والمناخ ، وتشیر المصادر ان نسبة الرطوبة في ثمار الزیتmون تmنخفض مmع 

  ٠)١٩٩١و داؤد ،  آغا( النمو نتیجة للعالقة العكسیة بینھا وبین الزیت 
انخفmاض  یحدثالى انھ خالل فترة النمو وحتى النضج ) ١٩٩٨(واخرون  Gutierrezوقد اشار         

فmmي جمیmmع المركبmmات ومmmن ضmmمنھا الرمmmاد باسmmتثناء المركبmmات الدھنیmmة التmmي یحmmدث فیھmmا زیmmادة ، امmmا 
Tombesi  )ة  )١٩٩٤mكریات الذائبmا والسmة النشmى ان كمیmنخفض  فقد اشار الmى تmو وحتmاء النمmي اثنmف

النضmmج بسmmبب تحولھmmا الmmى مركبmmات دھنیmmة ، حیmmث ان السmmكر ھmmو العنصmmر االسmmاس فmmي عملیmmات بنmmاء 
ان المركبmات البكتینیmة ) ١٩٩٤(واخmرون   Ana، وقد اوضmحت ) التمثیل الغذائي ( المركبات االخرى 

ة ھي عبارة عن سmكریات متعmدد Hojiblanca ھوجیبالنكا یلو ونفي جدار ثمار الزیتون من صنفي منز
 ٠واالرابینmmور  وزوالبmmاقي سmmكریات اخmmرى مثmmل الزایلmm% ٨٠   Homogalactoronic acidیشmmكل 

ان نسmبتھا تmنخفض خmالل النمmو ، حیmث كانmت ) ١٩٨٧(  Kiritsakisوبالنسبة لاللیmاف الخmام فقmد وجmد 
وفیمmmا یتعلmmق  ٠فmmي تشmmرین الثmmاني علmmى اسmmاس الmmوزن الجmmاف % ٨فmmي شmmھر تمmmوز واصmmبحت % ٣٢

اال انھ ال یختفي كلیا ، ویعد تغیmر اللmون احmد  ءاثناء النضج تقل تدریجیا وببط في یل فان كمیتھبالكلوروف
واخmرون   Isabelوقد اشmارت  ٠)  ١٩٩٨یوسف ، ( العالمات الدالة على ضرورة القیام بعملیة الجني 

في شmھر  غم ١٠٠/ ملغم  ٢.٥١بلغت   Verdialالى ان كمیة الكلوروفیل في صنف الزیتون ) ١٩٩٠(
ان وزن الثمmار ) ٢٠٠٠(اما فیما یتعلق بالخصائص الفیزیائیة فقد بین الدوري والmراوي  ٠كانون االول 

امmا الكثافmة فقmد  ٠سmم  ١.٥سmم وقطرھmا بمعmدل  ٢.٥غم تقریبا وطول الثمmرة  ٤من صنف بعشیقي یبلغ 
% ٧١زدادت مmن في الزیتون صنف نیبmالي قmد ا اللبان نسبة ) ١٩٩٢(واخرون   Muhammedذكر 
من بدایة تشرین االول وحتى نھایة كانون االول ، وفیمmا یخmص صmالبة الثمmار خmالل موسmم % ٨٠الى 
  وھذا  النمو   بتقدم انخفضت  فقد  النمو

  مستل من اطروحة الدكتوراه للباحث االول 
   ٢٠٠٦/ ١/  ٤وقبولھ     ٢٠٠٥/    ٨/    ١٤تاریخ تسلم البحث      
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یرجmmع فmmي معظmmم الحmmاالت الmmى تحmmول البروتmmوبكتین غیmmر الmmذائب الmmى بكتmmین ذائmmب وان ھmmذه العملیmmة تmmتم 
  ٠) ١٩٨٥الحكیم ومھدي ، (   انزیمیا
یmرات فmي بعmض الخصmائص الكیمیائیmة والفیزیائیmة لثالثmة اصmناف تھدف الدراسmة الmى معرفmة التغ        

فmي تحدیmد الموعmد المالئmم  ا مھمmالھmذه الخصmائص دور حیmثاثناء النمو والنضmج  في محلیة من الزیتون
  ٠لجني الثمار سواء لغرض التخلیل او استخالص الزیت 

  
  البحث وطرائقھمواد 

بعشیقي ومنزنیلو و دكل  من محطة   وھي زیتوناستخدمت ثالثة اصناف من ال: تحضیر العینات 
بستنة نینوى ، حیث تم اختیار الثمار في كل مراحل النمو وحتى النضج بلون وحجم متجانسین قدر 

سنة  ٣٥-٣٠أشجار من كل صنف وبعمر  ٨-٥االمكان ومن مواقع مختلفة من الشجرة ، وتم تحدید 
ل مرحلة النمو واعتبارا من شھر تموز حتى شھر ودرست بعض التغیرات الكیمیائیة والفیزیائیة خال

  :تشرین االول وقد اجریت على العینات التحلیالت التالیة شھریا وباستخدام ثالث مكررات 
باسmmتخدام الفmmرن الحmmراري الھmmوائي علmmى  ) ١٩٧٣(  Pearsonقmmدرت كمmmا جmmاء فmmي : الرطوبmmة   - ١

  ٠الوزن  وتم لحین ثب ٥١١٠
  ساعات  ٦م لمدة  ٥٤٥٠ فيباستخدام فرن الترمید ) ١٩٧٣(  Pearsonجاء في قدر كما : الرماد   - ٢
  كیلدال  طریقةباستخدام ) ١٩٧٣( Pearsonقدر كما جاء في : البروتین   - ٣
  :قدرت بطریقة حسابیة بفرق الوزن وكما یأتي : الكاربوھیدرات   - ٤

  ) الدھن + روتین الب+ الرماد + الرطوبة (  – ١٠٠= الكاربوھیدرات           
  بطریقة االستخالص بالھضم ) ١٩٨٠(  AOACقدرت كما جاء في : االلیاف الخام   - ٥
  Pearsonقدرت بالطریقة الترسیبیة علmى شmكل بكتmات الكالسmیوم وطبقmا لمmا جmاء فmي : البكتینات   - ٦
)١٩٧٣(  
  )١٩٧٣( Binsted و   Gooseقدرت كحامض الكتیك وحسب ما جاء في : الحموضة الكلیة   - ٧
مmmن نmmوع   pH  meter قیmmاس االس الھیmmدروجیني جھmmاز بوسmmاطة:   (pH)االس الھیmmدروجیني   - ٨

Philips   وحسب ما جاء فيAOAC )٠) ١٩٨٠  
باسmmmmmتخدام جھmmmmmاز ) ١٩٥٧(  Wittesteinكمmmmmmا جmmmmmاء فmmmmmي  اقmmmmmدر: أ و ب  ینالكلmmmmmوروفیل  - ٩

Spectrophotometer   ول ال عندmوجي الطmادلتین   ٦٦٢و  ٦٤٤مmن المعmز مmبت التراكیmوحس
  :االتیتین 

Chlo. a (mg/L) = (9.787 X E662) – ( 0.99 X E644)                                     
                            Chlo. b (mg/L ) = ( 21.42 X E644) – ( 4.65 X E662)                  

  لجھاز عند الطول الموجي المذكورتمثل قراءة ا   E:  حیث            
تم قیاس طول الثمار كال على حدة ، اما القطmر فmتم قیاسmھ بعmد قطmع الثمmرة :  طول الثمار وقطرھا  -١٠

  ٠الى نصفین من المركز وقیاس القطر
فیھmا مmاء ومالحظmة مقmدار   Cylinderتmم بوضmع الثمmار فmي انبوبmة مدرجmة : حجم الثمار ووزنھا  -١١

  ٠لقیاس الوزن   Metler، واستخدم میزان الكتروني من نوع  ءفي حجم الما الزیادة
والنmواة كmال  اللmبثmم قیmاس وزن  بشmكل عشmوائي تم بوزن مجموعmة مmن الثمmار: النواة /  للب%  -١٢

  :على حدة وباستخدام المعادلة االتیة 
  اللبوزن                                                     

   ١٠٠  Xـــــــــــــ=    النواة  /  للب%                      

  وزن الثمرة كاملة                                                    
بعد اجراء تحویر ) التفاح ( تم قیاس الصالبة باستخدام جھاز فحص صالبة الثمار : الصالبة  -١٣

دخالھا ببطئ من اماكن عدة ملم ، حیث تم ا ٢بسیط علیھ من خالل استبدال الغاطس بابرة بقطر 
ملم ، حیث یعطي الجھاز قراءة مباشرة  ٢في الثمرة ومن جوانب متعاكسة ولمسافة مقدارھا 

  ٠للصالبة 
  ٠.٠٥تم باستخدام اختبار دنكن للمقارنة بین المتوسطات عند مستوى احتمال : التحلیل االحصائي 
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  النتائج والمناقشة
نسmبة الرطوبmة معنویmا نتیجmة لتطmور نمmو الثمmار وكانmت  ازدیmاد  ٣و  ٢و  ١یالحظ من الجداول         

ثم انخفضت معنویا فmي تشmرین االول ، %  ٨٠.٣٢و  ٧٣.١٤و  ٨٨.١٨اعلى نسبة لھا في شھر ایلول 
لالصmناف بعشmیقي و منزنیلmو و دكmل ، علmى التmوالي ، %  ٧٩.٩٤و  ٧١.٦٥و  ٧٩.٠٧یث اصبحت ح

، وقmد یعلmل سmبب ) ٢٠٠٠(وخلیmف ) ١٩٩٨(واخmرون   Tayfunوتتفق ھmذه النتmائج مmع مmا اشmار الیmھ 
ك انخفاض الرطوبة في المراحل النھائیة الى ان الماء یمثل عنصر اذابة للمواد االخmرى فmي الثمmرة وبmذل

باالضmافة الmى العالقmة العكسmیة بmین ) ١٩٨٥محمmد ، ( یتحول مmن مmاء حmر فmي الخلیmة الmى مmاء مmرتبط 
بدء مرحلmة تmراكم الزیmت فmي الثمmار ، وتتفmق ھmذه النتmائج  عنوبھذا یمكن االستنتاج  ٠الرطوبة والزیت 

   ٠الزیت في الثمرة ، حیث تقل نسبة الماء مع زیادة نسبة ) ٢٠٠٠(مع ما اشار الیھ الدوري والراوي 

 الصفات الكیمیائیة للزیتون صنف بعشیقي خالل مدة النمو والنضج): ١(الجدول       
  الصفة
  

  مدة النمو
  تشرین االول  ایلول  آب  تموز

  ب  ٧٩.٠٧  أ  ٨٨.١٨  جـ  ٧٤.٤١  د  ٦٠.١٧  %الرطوبة 
  ب  ٠.٨٩  ب  ٠.٩٤  أ  ١.٠٢  أ  ١.٠٥  %الرماد  

  جـ  ١.٠٨  جـ  ١.١١  ب  ١.٦١  أ  ١.٨٨  %البروتین  
  د  ٥.٤٦  جـ  ٦.٥٢  ب ٢٢.٧٣  أ  ٣٦.٧٥  %الكاربوھیدرات  

  د  ٧.١٨  جـ  ٩.٤٩  ب  ٩.٩٤  أ ١٠.٠٥  %االلیاف الخام  
  أ  ١.١٤  أ  ١.٠٨  ب  ٠.٥٥  جـ  ٠.٣٥  %البكتین  

  ب  ٠.٥١  أب  ٠.٧٢  أ  ١.٧٣  أب ٠.٧٥  %البروتوبكتین  
  ب ٠.٠٧٠  أب ٠.٠٧٢  أب ٠.٠٧٢  أ ٠.٠٧٣  الحموضة الكلیة 

  أ  ٧.٣٧  أب ٧.٢٥  أب ٧.٢١  ب  ٧.٠٩  االس الھیدروجیني
  د  ٠.٢٤  جـ ٠.٥٤  ب  ١.٣٨  أ  ٢.٠٢  لتر/ ملغم  Aكلوروفیل 
  جـ  ٠.٧١  ب ١.٠٤  ب  ١.١٢  أ ١.٩٣  لتر/ ملغم  Bكلوروفیل 

  جـ  ١٣.٥٠  ب  ٣.٢٥  حـ  ٠.٢٣  جـ ٠.١٥  %الزیت 
   ٠.٠٥ال تختلف معنویا عند مستوى احتمال  العمدة االفقیةفي ا االرقام التي تحمل احرفا متشابھة

  
  الصفات الكیمیائیة للزیتون صنف منزلیلو خالل مدة النمو والنضج): ٢(الجدول        

  الصفة 
  

  مدة النمو
  تشرین االول  ایلول  آب  تموز

  جـ ٧١.٦٥  أ  ٧٣.١٤  ب ٧١.٧٩  د ٥٨.٣٤  %الرطوبة 
  ب ٠.٧٥  ب ٠.٨٠  أ ٠.٨٨  أ ٠.٩١  %رماد  ال

  د ١.٣٤  جـ ١.٥٥  ب ١.٩٨  أ ٢.٢٢  %البروتین  
  د ٣.٨٣  جـ ١٥.٤٣  ب ٢٥.٠٩  أ ٣٨.٤٢  %الكاربوھیدرات  

  د ٦.٦٩  جـ ١٠.٧٩  ب ١٠.٨٨  أ ١١.٢٨  %االلیاف الخام  
  أ ٠.٨٨  ب ٠.٧٣  جـ ٠.٥٥  د ٠.٣٦  %البكتین  

  د ٠.٤٠  جـ ٠.٥٧  أ ١.١١  ب ٠.٦٨  %البروتوبكتین  
  ب ٠.٠٦٩  ب ٠.٠٦٩  أ ٠.٠٧١  أ ٠.٠٧١  الحموضة الكلیة 

  أ ٧.٤٥  ب ٧.٣٩  جـ ٧.٣٣  جـ ٧.٣١  االس الھیدروجیني
  جـ ٠.٣٦  ب ٠.٨٥  ب ٠.٨٩  أ ١.٣٨  لتر/ ملغم  Aكلوروفیل 
  د ٠.٣١  جـ ٠.٧٢  ب ٠.٨٣  أ ١.٩١  لتر/ ملغم  Bكلوروفیل 

  أ ١٢.٤٣  ب ٩.٠٨  جـ ٠.٢٦  د ٠.١١  %الزیت 
   ٠.٠٥ال تختلف معنویا عند مستوى احتمال  االعمدة االفقیة في االرقام التي تحمل احرفا متشابھة
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نسmبتھ فmي  اما بالنسبة للرماد فقد انخفض معنویا في االصناف الثالثة وحتى نھایة مدة النمو وبلغmت      
علmى التmوالي ، وقmد  ، في االصناف بعشیقي و منزنیلو و دكل%  ٠.٨٢و  ٠.٧٥و  ٠.٨٩نھایة الموسم 

تغیرات في صmفات اخmرى كmالبكتین والزیmت واالحمmاض  وحدوثالنمو  تقدمیعزى سبب االنخفاض الى 
ركبmmات اخmmرى ان المعmmادن التmmي تشmmكل جmmزءا مmmن الرمmmاد قmmد اسmmتعملت فmmي بنmmاء م فضmmال عmmنالدھنیmmة ، 

امmmا  ٠)١٩٩٨(واخmmرون   Gutierrezكالصmبغات والفیتامینmmات ، وتتفmmق ھmmذه النتmmائج مmmع مmا اشmmار الیmmھ 
الكاربوھیدرات فقد عانت انخفاضا معنویا كبیرا في كمیاتھا حتى نھایmة المmدة ولجمیmع االصmناف ، حیmث 

منزنیلmmو و دكmmل ،  االصmmناف بعشmmیقي و فmmي% ٦.٤٣و  ٣.٨٣و  ٥.٤٦وصmmلت فmmي نھایmmة الموسmmم الmmى  
بسmmبب اسmmتخدامھا فmmي انتmmاج الطاقmmة وعملیmmات التمثیmmل البنmmائي فmmي  علmmى التmmوالي ، ویmmأتي ھmmذا االنخفmmاض

من االختالف الحاصل في المكونات االخرى باعتبارھا حسبت على اساس فرق الmوزن ،  مرحلة النضج
   ٠)١٩٩٤(  Tombesiو ) ١٩٨٧(  Kiritsakisوتتفق ھذه النتائج مع ما وجده 

فقmmد ازدادت نسmmبھا معنویmmا وفmmي جمیmmع االصmmناف حتmmى  )البكتmmین والبروتmmوبكتین (  امmmا البكتینmmات        
و  ١.٦٥واصmmبحت فmmي شmmھر تشmmرین االول % ٢.٦٨و  ١.٦٦و  ٢.٢٨شmmھر آب حیmmث بلغmmت نسmmبھا 

بmین  في االصناف بعشیقي و منزنیلو و دكل ، على التوالي مmع وجmود اختالفmات فیمmا% ١.٥٠و  ١.٢٨
االصناف ، وقد یرجmع االرتفmاع المعنmوي فmي كمیmة البكتmین الmى ان ھmذه المركبmات تmزداد خmالل مراحmل 
اكتمال نمو ثمار الزیتون وتقل كمیاتھmا فmي اثنmاء النضmج وعلmى ھmذا االسmاس تقmل الصmالبة وكمmا سmیأتي 

ة االلیmاف الخmام فقmد ، امmا نسmب) ١٩٩٤(واخmرون   Anaوتتفق ھذه النتائج مmع مmا اشmارت الیmھ  ٠الحقا 
% ٧.٧٧و  ٦.٦٩و % ٧.١٨عانmmت انخفاضmmا معنویmmا فmmي كمیاتھmmا حتmmى نھایmmة المmmدة ، حیmmث بلغmmت  

تغیmmرات فmmي  حmmدوثالنمmmو و تقmmدملالصmmناف الثالثmmة ، علmmى التmmوالي ، وقmmد یعmmزى سmmبب االنخفmmاض الmmى 
تmائج مmع مmا وجmده صفات اخرى كالبكتین والزیت واالحماض الدھنیة ومركبmات اخmرى ، وتتفmق ھmذه الن

Kiritsakis )٠) ١٩٨٧  
  

  الصفات الكیمیائیة للزیتون صنف دكل خالل مدة النمو والنضج ) : ٣(الجدول        
  الصفة
  

  مدة النمو
  تشرین االول  ایلول  آب  تموز

  ب ٧٩.٩٤  أ ٨٠.٣٢  جـ ٧٥.٢٤  د ٦٦.٠٨  %الرطوبة 
  ب ٠.٨٢  ب ٠.٨٦  أ ٠.٩٢  أ ٠.٩٧  %الرماد  

  د ١.٩١  ـج ٢.١٨  ب ٢.٤١  أ ٢.٥٧  %البروتین  
  د ٦.٤٣  جـ ٧.٢٠  ب ٣١.٠٨  أ ٣٠.١٨  %الكاربوھیدرات  

  د ٧.٧٧  جـ ١٠.٥٤  ب ١٠.٧٢  أ ١١.٢٨  %االلیاف الخام  
  أ ١.١٥  ب ٠.٩١  جـ ٠.٧٤  د ٠.٥٥  %البكتین  

  جـ ٠.٣٥  ب ٠.٤٩  أ ١.٩٤  أ ١.٨٤  %البروتوبكتین  
  أ ٠.٠٧٠  أ ٠.٠٧٠  أ ٠.٠٧١  أ ٠.٠٧١  لكلیة الحموضة ا

  أ ٧.٣٣  ب ٧.٢٥  ب ٧.٢١  ب ٧.٢٠  االس الھیدروجیني
  د ٠.٤٦  جـ ١.٠٧  ب ١.٢٣  أ ١.٥٩  لتر/ ملغم  Aكلوروفیل 
  د ٠.٢٨  جـ ٠.٧٤  ب ١.٩١  أ ٢.٠٧  لتر/ ملغم  Bكلوروفیل 

  أ ١٠.٩٠  ب ٩.٦٤  جـ ٠.٣٥  د ٠.٢٠  %الزیت 
 ٠.٠٥معنویا عند مستوى احتمال  ال تختلف في االعمدة االفقیة االرقام التي تحمل احرفا متشابھة

  
      mون  ةكما یالحظ من الجداول نفسھا حدوث انخفاض طفیف غیر معنوي في الحموضmد یكmة وقmالكلی

فmي الوقmت نفسmھ ارتفmع االس الھیmدروجیني ارتفاعmا  ٠السبب اسmتھالك الحmوامض العضmویة فmي التmنفس 
التغیmرات فmي المركبmات االخmرى والسmیما  ھmو حmدثوقد یكون السmبب فیمmا  ٠طفیفا وغیر معنویا ایضا 

  ٠البروتینات والرماد باعتبارھا المركبات التي تؤثر في الحموضة 
اما البروتین فقد انخفضت نسبھ معنویا في االصناف الثالثة وحتى نھایة مدة النمو وبلغت نسبھ فmي       

كmmل ، علmmى التmmوالي وقmmد فmmي االصmmناف بعشmmیقي ومنزنیلmmو ود %١.٩١و  ١.٣٤و  ١.٠٨نھایmmة الموسmmم 
یعزى سبب االنخفاض الى تقدم النمو وحدوث بعض التغیرات في صفات اخرى مثmل الزیmت والبكتmین ، 

  كذلك فأن 
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ثمmرة عنmد اذابتmھ للبmروتین یسmتطیع ان یحmتفظ بالمmاء بمmا مقmداره ثالثmة الmى الماء المرتبط الموجmود فmي ال

   ٠)١٩٨٧(  Kiritsakisخمس مرات اكثر من وزنھ ، وتتفق ھذه النتائج مع ما اشار الیھ 
جمیmع االصmناف ل محتویاھمmا لھمmا انخفmاض معنmوي فmي حدثأ و ب فقد  ینوفیما یتعلق بالكلوروفیل     

ھmmدم صmmبغة  نمmmو الثمmmار باتجmmاه النضmmج ، حیmmث حmmدوثویرجmmع السmmبب فmmي ذلmmك الmmى حتmmى نھایmmة المmmدة ، 
وھmذه التغیmرات تعتمmد علmى الصmنف والمنmاخ ودرجmة الكلوروفیل یصاحبھ ضھور الصبغات السmایونینیة 

/ ملغmم  ٠.٤٦و  ٠.٣٦و  ٠.٢٤وقد بلغت كمیmة كلوروفیmل أ فmي نھایmة المmدة   ٠النضج وعوامل اخرى 
لتر لالصناف الثالثة ، على التوالي ، وھذه النتmائج / ملغم  ٠.٢٨و  ٠.٣١و  ٠.٧١ب  لتر  وكلوروفیل 

   ٠) ١٩٩٠(واخرون   Isabelمطابقة لما وجدتھ 
ان طmول الثمmار وقطرھmا ازداد معنویmا لالصmناف ) ٤(اما الصmفات الفیزیائیmة فmیالحظ مmن الجmدول       

ھmاتین الصmفتین ، حیmث بلmغ طmول الثمmار وقطرھmا  الثالثة حتى نھایmة المmدة وقmد تفmوق الصmنف دكmل فmي
سmم  ، علmmى التmوالي ، كmmذلك فmان حجmmم الثمmار ووزنھmmا ازداد بصmورة معنویmmة لالصmmناف  ٢.١٧و  ٣.٢١

الثالثmmة وتفmmوق الصmmنف دكmmل ایضmmا فmmي ھmmاتین الصmmفتین وبلmmغ اعلmmى حجmmم ووزن للثمmmار فmmي نھایmmة المmmدة  
النmواة فقmد ازدادت معنویmا وبلغmت اعلmى / مmا نسmبة اللحmم ا ٠غmم  ، علmى التmوالي  ٥.٤٠و   ٣سم ١٩.٠١

امmا الصmالبة فقmد  ٠نسبة في نھایة المدة لالصناف الثالثة ، اال ان الصنف بعشیقي تفوق في ھmذه الصmفة 
انخفضmmت معنویmmا وفmmي جمیmmع االصmmناف ولكmmن بصmmورة متفاوتmmة فmmي حmmین ان الكثافmmة عانmmت فmmي البدایmmة 

حتmى شmھر ایلmول ثmم ارتفعmت قلmیال مmع تmراكم الزیmت وكانmت اعلmى كثافmة فmي النمو  لتقدمانخفاضا نتیجة 
  ٠نھایة الموسم في الصنف بعشیقي 

  
  الصفات الفیزیائیة الصناف ثمار الزیتون خالل النمو والنضج) : ٤(جدول ال       

  
  الصفات

  االشھر
  ١ت  ایلول   آب   تموز 

  بعشیقي
  أ ٢.٤٢  ب ٢.١٦  ب ١.٩٥  جـ ١.٦٤  )سم ( مرة طول الث

  أ ٢.١٦  ب ١.٥٤  ب جـ ١.٣٤  ب جـ ١.٠٧  )سم ( قطر الثمرة 
  أ ٥.١٣  ب ٣.٦١  جـ ٢.٣٨  د ١.٠١  )٣سم ( حجم الثمرة 
  أ ٥.٢٦  ب ٣.٥٨  جـ ٢.٤٣  د ١.٠٧  )غم ( وزن الثمرة 

  أ ٨٠.٤١  ب ٧٢.٤٣  جـ ٦٩.٠٨  د ٥٤.٦٦  النواة /  اللب
  د ٠.٢٤  جـ٠.٤٣  ب ٠.٨٤  أ ١.٠١  )٢مس/ كغم ( الصالبة 

  منزنیلو
  أ ٢.٥٤  أ ٢.٤٢  أ ٢.٣٢  ب ٢.٠٠  )سم ( طول الثمرة 
  أ ١.٩٧  أ ١.٩١  ب ١.٥٤  جـ ١.١٧  )سم ( قطر الثمرة 
  أ ٢.٨٨  أ٢.٦٦  ب ١.٩٥  جـ ١.٠٢  )٣سم ( حجم الثمرة 
  أ ٢.٩١  أ ٢.٥٣  ب ١.٩٨  جـ ١.٠٩  )غم ( وزن الثمرة 

  أ ٧٣.٦٨  أب ٧١.٦٨  ب ٦٩.١٨  جـ ٥٨.٩٣  النواة /  اللب
  جـ ٠.٤٢  ب ٠.٥٧  ب ٠.٦٦  أ ١.٠٩  )٢سم/ كغم ( الصالبة 

  دكل
  أ ٣.٢١  ب ٢.٨٧  جـ ٢.٥٧  د ٢.٢٤  )سم ( طول الثمرة 
  أ ٢.١٧  ب ١.٦٤  جـ ١.٤٤  د ٠.٩٨  )سم ( قطر الثمرة 
  أ ٥.٣٩  ب ٥.٣٧  جـ ٤.٧٦  د ١.٦١  )٣سم ( حجم الثمرة 
  أ ٥.٤٠  أ ٤.٩٦  أ ٤.٩٣  ب ١.٧١  )غم ( وزن الثمرة 

  أ ٧٧.٦٥  ب ٧٠.٢٧  جـ ٦٤.٠٨  د ٥٨.٣٧  النواة /  اللب
  جـ ٠.٢٦  جـ ٠.٢٨  ب ٠.٦٤  أ ٠.٨٦  )٢سم/ كغم ( الصالبة 

  ٠.٠٥ال تختلف معنویا عند مستوى احتمال في االعمدة االفقیة  االرقام التي تحمل احرف متشابھة*  
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فضmال نمو الثمار باتجاه النضج  تقدم حصیلة في الصفات الفیزیائیة ھي التي حدثتان التغیرات 

الى ان زیادة الوزن والحجم ھو ناتج من تطور وكبر النواة وتراكم الزیت في الثمرة ، امmا انخفmاض  عن
من خmالل تحmول البروتmوبكتین غیmر الmذائب الmى بكتmین  ي صور البكتینالتحوالت ف الصالبة فكان بسبب

(   Tombesiو ) ١٩٩٢(واخmرون   Muhammedذائmب ، وتتفmق ھmذه النتmائج مmع مmmا ذكmره كmل مmن 
 ٠)٢٠٠٠(و الدوري والراوي ) ١٩٩٤

CHARACTERISTICS OF SOME OLIVE VARIETIES DURING 
GROWTH AND MATURITY  

1-SOME CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES 
S.R. Al-Obady                                   M.B. Al- Aswad 

College of Agric. and Forestry, Mosul Univ.,  Iraq 
 

ABSTRACT 
          Three varieties of olives  (Bashike, Manzanillo  and Dugal) were used to 
study the chemical and physical changes during growth and maturity (From 
July to November).  The results showed that moisture % of Bashike, 
Manzanillo  and Dugal varieties were  significantly (P< 0.05) increased . The 
highest percentage was noticed during October , and started to decrease in 
November. The percentages of ash, protein, carbohydrate, and crude fiber 
significantly (P   < 0.05 ) decreased , while the pectin  contents were 
significantly (P < 0.05) increased . The highest percentages of pectin was 
noticed in August, then decreased toward the end of the growth period, also a 
slight decrease in total acidity, whereas pH values increased during the growth 
period. The contents of chlorophyll a and b significantly (P< 0.05) decreased at 
the end of the growth period. The physical properties of the olive  fruits were 
also changed during  the  growth period. Length of the fruits, diameter, volume, 
weight and  flesh/ seed were significantly (P< 0.05) increased, whereas the 
hardness and density significantly (P< 0.05) decreased with at the end of the 
growth period. 

  
  المصادر

تصنیع االغذیة ، الجزء االول ، مطبعة جامعة  ٠)١٩٨٥(الحكیم ، صادق حسن وعبد علي مھدي 
  ٠العراق بغداد ،

الجزء االول ،  ٠انتاج الفاكھة المستدیمة الخضرة  ٠)١٩٩١(و داؤد عبد هللا داؤد  ذنون، جواد  آغا
  ٠دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، العراق

مقالة في  ٠الخصائص والمواصفات ووسائل االستخراج : زیت الزیتون  ٠) ٢٠٠٠(حسن خلیف ، م
  ٠الندوة العلمیة المقامة بساقیة الدائر ، تونس 

دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل  ٠انتاج الفاكھة  ٠)٢٠٠٠(الدوري ، علي وعادل الراوي 
  ٠، العراق

الجزء الثاني ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  ٠سلجة النبات علم ف ٠)١٩٨٥(محمد ، عبد العظیم كاظم 
  ٠جامعة الموصل ، العراق 

المواصفة القیاسیة المطبقة في زیت الزیتون وزیت ثفل  ٠)١٩٩٩(المجلس الدولي لزیت الزیتون 
  ٠نیقوسیا ، قبرص  ١٩٩٩حزیران  ١٠في  ٢/٩الزیتون رقم 

وزارة الزراعة واالصالح  ٠تون ، كیف تعتني بھا نشرة شجرة الزی ٠)١٩٩٨(یوسف ، احمد الشیخ 
  ٠الزراعي ، الجمھوریة العربیة السوریة 
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