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  اثناء النمو والنضج في خصائص ثمار بعض اصناف الزیتون
  اثناء النمو والنضج والخزن  في تغیرات زیت الزیتون – ٢
  بد السالم                       ماجد بشیر االسودشیماء ریاض ع                           

  جامعة الموصــل/ كلیة الزراعة والغابات                                       
  

  الخالصة
بعشµیقي و منزنیلµو و   مµن االصµنافتم دراسة كمیة الزیµت واالحمµاض الدھنیµة فµي ثمµار الزیتµون        

درجµة حµرارة بكمµا تµم فµي نھایµة الموسµم اسµتخالص الزیµت وخزنµھ  ٠دكل  خالل موسم النمو والنضµج 
محاولة ایجµاد نµوع مµن العالقµة الریاضµیة للتنبµؤ بتحدیµد  فضال عنالغرفة ودراسة بعض صفاتھ النوعیة 

وذلµµك باالعتمµµاد علµµى معادلµµة ) اعتمµµادا علµµى كمیµµة الزیµµت والبكتµµین والصµµالبة ( موعµµد قطµµف الثمµµار 
بینت النتائج ان الزیت بدأ بالظھور بكمیات قلیلة جدا خµالل الشµھرین االولµین  ٠االنحدار الخطي البسیط 

من موسم النمو والنضج ، ثم ارتفعت نسبتھ معنویا حتى نھایة الموسم في جمیع االصناف قید الدراسµة ، 
وتباینµµت نسµµب االحمµµاض الدھنیµµة علµµى اخµµتالف انواعھµµا ، وكانµµت اعلµµى نسµµبة لھµµا فµµي جمیµµع االصµµناف 

µµك متمثلµµفھة باالولیµµر  بوصµµذي ظھµµتیاریك الµµت للسµµا كانµµائد واقلھµµدھني السµµامض الµµئیلةالحµµة ضµµ٠بكمی 
الزیت فقد لوحظ ارتفاعµا معنویµا فµي رقµم الحموضµة فµي بدایµة مµدة الخµزن ثµم  فيوبالنسبة لتأثیر الخزن 

نكسار والµرقم تلى ذلك ارتفاعا غیر معنویا حتى نھایة المدة ولجمیع االصناف ، وتباین ارتفاع معامل اال
الیودي بین المعنوي وغیر المعنوي خالل مدة الخزن وارتفع رقم التصبن ورقم البیروكسید معنویا حتµى 

على الرغم من ذلك كانت الصفات النوعیµة مقبولµة وضµمن المواصµفات القیاسµیة لµھ ونھایة مدة الخزن ، 
٠  
  

  المقدمة
مµع اسµتبعاد الزیµوت  بالطریقµة المیكانیكیµة تµونزیت الزیتون ھو الزیت المستخلص مµن ثمµرة الزی       

( زیµµوت طبیعیµµة اخµµرى مµµزج مµµع اعµµادة االسµµترة او أي  ائµµقالمستخلصµµة بµµالمحلالت الكیمیائیµµة او بطر
ان نسبة الزیت في ثمار الزیتون تزداد بتقدم مراحل النمµو ،  ٠) ١٩٩٩،  المجلس الدولي لزیت الزیتون

% ٣٠.٣الµµى  ١٦.٤ازدادت مµµن زیµµت الزیتµµون ن نسµµبة ا) ١٩٩٢(واخµµرون   Muhammedفقµµد بµµین 
الدھنیµµة المركبµµات الµµى ان ) ١٩٩٤(  Tombesiخµالل تشµµرین االول وحتµµى كµµانون االول ، وقµµد اشµار 

یومµا مµن مµدة  ١٢٠-٦٠للزیµت خµالل  تراكمبعدھا  یحدثیوما من اكتمال تشكل الثمرة و ٤٥تتكون بعد 
  ٠النضج 

ید مµن االحمµاض الدھنیµة ، وتتغیµر نسµبھا تحµت تµأثیر عوامµل كثیµرة یحتوي زیت الزیتون على العد     
منھا الصنف والمنشأ ودرجة نضج الثمار ، والخاصیة الرئیسة التي تمیز ھµذا الزیµت عµن بµاقي الزیµوت 
النباتیµµة وحتµµى الحیوانیµµة ھµµي احتوائµµھ علµµى اعلµµى نسµµبة مµµن االحمµµاض الدھنیµµة غیµµر المشµµبعة االحادیµµة 

ج قسمة لمجموع االحماض الدھنیة غیر المشµبعة االحادیµة تك ، كما ان لھ اكبر ناوبخاصة حامض االولی
ضµد  واكثµر ثباتیµة مجموع االحماض الدھنیة متعددة الروابط غیر المشµبعة ، ممµا یعطیµھ مناعµة كبیµرة/ 

 ٠)٢٠٠٠وخلیµف ،  ١٩٩٤،  Tombesi(تفاعالت االكسدة ویجعلھ اكثر الزیوت استقرارا عنµد الخµزن 
المشبعة تزداد خالل مµدة النمµو / الى ان نسبة االحماض الدھنیة غیر المشبعة ) ١٩٩٢(  Benر وقد اشا

٠  
: انھ توجد خمسµة احمµاض دھنیµة رئیسµة فµي زیµت الزیتµون ھµي ) ١٩٨٧( Kiritsakis وقد ذكر        

وقµµد  ٠%١.٩و سµµتیاریك % ١.٩و بالمیتولیµµك % ١٤و بالمتیµµك % ١٥.٢و لینولیµµك % ٦٧.٠اولیµµك 
ان نسب االحماض الدھنیµة خµالل موسµم النمµو تراوحµت بµین ) ١٩٩٢(واخرون   Muhammedظ الح

% ٧٤.٨االولیµµك : االنخفµµاض واالرتفµµاع، اال ان اعلµµى النسµµب كانµµت فµµي نھایµµة تشµµرین الثµµاني وھµµي 
  Tombesiفµµي الصµµنف نیبµµالي ، امµµا % ٢.٧و السµµتیاریك % ١٠.٣و البالمتیµµك % ٩.٣واللینولیµµك 

)١٩٩٤ (µµد اشµµت فقµµب كانµµى ان النسµµك : ار الµµك %٨٠-٧٠االولیµµك % ١٠-٥و اللینولیµµ١٠و البالمتی-
  الصµنف فµي   لنسµب ان ) ١٩٩٨( واخµرون Tayfunفµي حµین الحµظ    ،% ٣-٢و السµتیاریك % ١٥

  % ٦٥.٩  و االولیك   بلغت  منزنیلو
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  ولمستل من اطروحة الدكتوراه للباحث اال
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م ، علمµµµا ان المواصµµµفة القیاسµµµیة لعµµµا% ٤.١و السµµµتیاریك % ١٥.٢و البالمتیµµµك % ١٠.٣اللینولیµµµك و

% ٢٠-٧.٥والبالمتیµك % ٢١-٣.٥و اللینولیµك % ٨٣-٥٥االولیµك : قد حددت النسب كما یµأتي  ١٩٩٩
  ٠%٥-٠.٥و الستیاریك 

یتمتع زیت الزیتون بخصائص غذائیة و بایولوجیµة و عالجیµة قµل نظیرھµا بµین الزیµوت االخµرى         
مضµµµادات اكسµµµدة متمثلµµµة  لمµµµا یحویµµµھ مµµµن احمµµµاض دھنیµµµة غیµµµر مشµµµبعة و فیتامینµµµات ذائبµµµة بالµµµدھن و

والمجلس الدولي لزیµت ،  ١٩٩٤،   Tombesi(بالتوكوفیروالت والمواد الفینولیة و السكوالین وغیرھا 
الزیµµوت ثبµµوت وتجµµرى العدیµµد مµµن االختبµµارات لمعرفµµة مµµدى  ٠) ٢٠٠٠وخلیµµف ،  ١٩٩٩،  الزیتµµون
ار والµµرقم الیµµودي ورقµµم ظµµروف الخµµزن واالسµµتخدام منھµµا رقµµم الحموضµµة ومعامµµل االنكسµµ فµµي والµدھون

المجلµµس الµµدولي لزیµµت الزیتµµون ، (  التصµµبن ورقµµم البیروكسµµید ، وحسµµبما جµµاء فµµي المواصµµفة القیاسµµیة
غµم ورقµم البیروكسµید  ١٠٠/غµم ٣.٣فأن نسبة االحمµاض الدھنیµة الحµرة یجµب ان ال تزیµد عµن  )١٩٩٩

)  ١٩٩٨(  واخµرون Tayfun وقµد اشµار  ٠كغµم زیµت / ملیمكµافئ اوكسµجین  ٢٠یجب ان ال یزیµد عµن 
منزنیلµµو وبلµغ رقµµم الم لزیµت  ٥ ٥اسµµابیع مµن الخµزن فµµي  اربعµةبعµµد % ٢.٨الµى ان رقµم الحموضµµة بلµغ 

 فµياسµابیع مµن الخµزن  سµتةبعµد   Sevillano سµیفیالنو زیµتلكغµم / ملیمكافئ اوكسµجین  ٦البیروكسید 
الطبیعیµµµة ومµµµن ضµµµمنھا  ان مضµµµادات االكسµµµدة) ١٩٩٩( Cichelly و   Procidaوذكµµµر  ٠م  ٥ ٢٠

التوكوفیروالت تتواجد بنسب كبیرة في الزیت وان كمیاتھا تختزل عند حفظ الزیµت فµي عبµوات شµفافة ، 
بینمµµا تختلµµف الحالµµة عنµµد الحفµµظ فµµي عبµµوات معتمµµة او معدنیµµة ، لµµذا یتضµµح ان التغییµµرات المختلفµµة فµµي 

  ٠الخ  ٠٠٠وظروف الخزن ومواد التعبئة  الثوابت المشار الیھا لھا عالقة بكثیر من العوامل منھا مدة
اثنµاء موسµم النمµو والنضµج  فµي یھدف البحث الى دراسة تغیرات زیت الزیتµون واالحمµاض الدھنیµة     

وكذلك دراسة الخواص النوعیµة للزیµت اثنµاء الخµزن وامكانیµة ایجµاد عالقµة تنبؤیµة بµین الزیµت والبكتµین 
  ٠وصالبة الثمار 

  
  البحث وطرائقھمواد 

بعشیقي و منزنیلو و دكل من محطة بستنة   ھي استخدم في البحث ثالثة اصناف من الزیتون      
تم اختیار الثمار في كل مرحلة من مراحل النمو وحتى النضج بلون وحجم  ٠نینوى في مدینة الموصل 

أشجار من كل صنف وبعمر  ٨-٥متجانس قدر االمكان ومن مواقع مختلفة من الشجرة ، حیث حددت 
  :سنة واجریت على العینات التحلیالت االتیة  ٣٥-٣٠
) ١٩٨٠(  AOACكما جاء فµي   Soxhlet سوكسلیت جھاز بوساطة قدر باالستخالص : الزیت   - ١

  ٠م ٥ ٨٠-٦٠وباستخدام االیثر النفطي بدرجة غلیان 
كµµوین حیµµث تµµم ت  GLCكرومµµاتوغرافي السµµائل الغµµاز جھµµاز بوسµµاطة حللµµت : االحمµµاض الدھنیµµة   - ٢

   ٠)١٩٦٤(   Demanاسترات المثیل حسب ما جاء في 
تم استخالص الزیت من ثمار تم تأخیر موعد قطفھا لغایة شھر كانون : الخصائص النوعیة للزیت   - ٣

االول ، وتمµµت عملیµµة االسµµتخالص باسµµتخدام معصµµرة ھیدرولیكیµµة وحفµµظ الزیµµت فµµي عبµµوات زجاجیµµة 
الخµزن  بعµدوتµم تقµدیر خصµائص الزیµت التالیµة ) م  تقریبµا٥ ٢٥(ملونة وخزن في درجة حµرارة الغرفµة 

  ٠لمدة ثالثة اشھر 
ع وطبقµا لمµا  ٠.١  KOHقدرت بالطریقµة التسµحیحیة باسµتخدام محلµول : االحماض الدھنیة الحرة   -أ 

   ٠)١٩٧٣(  Pearsonجاء في 
  ٠)١٩٧٣( Pearson جاء في  قدرت حسبما: رقم البیروكسید والرقم الیودي ورقم التصبن   -ب 
م وطبقµا ٥ ٢٠درجµة حµرارة  فµيRefractometer  ِ◌ Abbeباسµتخدام جھµاز  : معامل االنكسµار  –جـ 

   ٠)١٩٧٧(   Rangannaلما جاء في 
  ٠ ٠.٠٥استخدم اختبار دنكن للمقارنة بین المتوسطات عند مستوى احتمال : التحلیل االحصائي   - ٤

نسµبة  باالرتبµاط مµع معادالت التنبؤ بكمیة الزیت الیجاد سیطاستخدمت طریقة االنحدار الخطي البو      
   ٠)١٩٨٢(   SASالبكتین وصالبة الثمار وذلك باستخدام برنامج 
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  النتائج والمناقشة
ان نسبة الزیت في الشھرین االولیµین مµن موسµم النمµو كانµت قلیلµة جµدا ال ) ١(ظ من الجدول یالح       

، وكما ھو معروف فان الزیتون عند عقد الثمار یحتوي على كمیة قلیلµة مµن الزیµت ، و % ٠.٥تتجاوز 
ي نمµو یبدأ تراكم الزیت ، حیث تمیل الشجرة فµي بدایµة الموسµم الµى اسµتھالك مصµادر الطاقµة فµ ذلك بعد

( وتطور االوراق ثم الثمار ثم بعد ذلµك تبµدأ عملیµة تخµزین الفµائض مµن الطاقµة علµى شµكل زیµت الثمµرة 
Tombesi   ،بتھ ) ١٩٩٤µاع نسµى ارتفµا ادى الµار ممµي الثمµت فµع الزیµدأ تجمµھرین بµي شµد مضµوبع ،

یشµكل تقریبµا لة المرحمعنویا حتى نھایة موسم النمو في شھر كانون االول ، حیث اصبح الزیت في ھذه 
 ٢١.٧٩و  ٢٤.٢٠ وھµي ربع تركیب الثمرة ، وبلغت اعلى النسب في نھایµة موسµم االسµتخالص للزیµت

وتتفµµق ھµµذه النتµµائج مµµع مµµا ذكµµره  ،لالصµµناف بعشµµیقي و منزنیلµµو و دكµµل علµµى التµµوالي % ٢٠.٤٤و 
Tombesi  )٤٥والذي اشار الى ان المواد الدھنیة تتكون بعد ) ١٩٩٤ µرة یوما من اكتمµدثال الثمµویح 

  ٠یوما من النضج  ١٢٠-٦٠بعدھا تجمع للزیت خالل 
  

  للزیت في اصناف الزیتون خالل مدة النمو والنضج نسبة) : ١(الجدول 
  اثناء مدة النمو والنضج في نسبة الزیت  الصنف

  كانون االول  تشرین الثاني  تشرین االول  أیلول  آب  تموز
  أ ٢٤.٢٠  ب ١٧.٥٠  جـ ١٣.٥٠  د ٣.٢٥  ھـ ٠.٢٣  ھـ ٠.١٥  بعشیقي
  أ ٢١.٧٩  ب ١٥.٥٣  جـ ١٢.٤٣  د ٩.٠٨  ھـ ٠.٢٦  و ٠.١١  منزنیلو

  أ ٢٠.٤٤  ب ١٦.١٧  جـ ١٠.٩٠  د ٩.٦٤  ھـ ٠.٣٥  و ٠.٢٠  دكل
   ٠.٠٥ال تختلف معنویا عند مستوى احتمال  في االعمدة االفقیة االرقام التي تحمل احرفا متشابھة ·
  

اثنµµاء النمµµو والنضµµج ، حیµµث یالحµµظ تواجµµد  فµµي حمµµاض الدھنیµµةفیبµµین نسµµب اال) ٢(امµµا الجµµدول        
فقµط وبنسµب منخفضµة جµدا ثµم اصµبح االولیµین  شµھرین الحامض المرستیك فµي الصµنف بعشµیقي خµالل 

السبب في اختفائھ في الشھرین االخیرین من الموسم یعµود الµى  یعزىبعد ذلك ، وقد ضئیال جدا  وجوده 
   ٠)١٩٩٨،  Wales(نبات في تصنیع احماض دھنیة اخرى الصنف او انھ استخدم من قبل ال

  
  اثناء مدة النمو والنضج الصناف الزیتون قید الدراسة  في نسب االحماض الدھنیة) : ٢(الجدول 
  %الحوامض الدھنیة   االشھر

  لینولینك  لینولیك  اولیك  ستیاریك  بالمتیك  میرستیك
  الصنف بعشیقي

  أ ٣.٦٨  أ ٤٩.٤٥  د ٣٦.٦٦  آثار  د ١٠.٠٢  أ ٠.٢١  أیلول
  أ ٣.٦٧  أب ٤٩.٠٨  جـ ٣٦.٨٩  آثار  جـ ١٠.١٤  ب ٠.١٧٨  تشرین االول
  ب ٣.١٣  جـ ٤٤.٠٥  ب ٤١.٥٧  آثار  ب ١١.٢٤  آثار  تشرین الثاني
  جـ ١.٩٧  جـ ٢١.١٠  أ ٥٩.٥٤  آثار  أ ١٦.٨٣  آثار  كانون االول

  الصنف منزنیلو
  د ٣.٢٥  أ ٤٩.٦٦  د ٣٥.٢٨  آثار  د ١٠.٦٠  أ ٠.٧١  أیلول

  جـ ٣.٨٢  ب ٤٧.٤٥  جـ ٣٦.٨٤  آثار  جـ ١١.٦٠  ب ٠.٣٣  تشرین االول
  ب ٣.٩١  جـ ٢٥.٠٧  ب ٥٤.٤٢  آثار  ب ١٤.٦٩  ب ٠.٣٣  تشرین الثاني
  أ ٣.٩٧  د ٢٤.٢٧  أ ٥٥.٣٨  آثار  أ ١٦.٤٣  آثار  كانون االول

  الصنف دكل
  د ٣.٣٢  أ ٤٨.٠٤  د ٣٦.٨١  آثار  د ١١.٦١  آثار  أیلول

  جـ ٣.٥٣  ب ٤١.١٦  جـ ٣٨.٢٠  ثارآ  جـ ١٦.٧١  آثار  تشرین االول
  ب ٣.٩٢  جـ ٣٥.٢٢  ب ٣٩.٨٣  آثار  ب ٢٠.٤٥  آثار  تشرین الثاني 
  أ ٤.٢٠  د ٣٥.١٢  أ ٣٩.١٠  آثار  أ ٢٠.٧٣  أ ٠.٦٢  كانون االول

  ٠.٠٥ال تختلف معنویا عند مستوى احتمال  في االعمدة االفقیة االرقام التي تحمل احرفا متشابھة ·
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، علمµا انµھ مµن الحµوامض الدھنیµة المشµبعة وان  ضµئیال جµدااما حامض الستیاریك فكµان وجµوده 

وجµµµوده یضµµµفي صµµµفة الصµµµالبة علµµµى الµµµدھن بسµµµبب طµµµول السلسµµµلة الكاربونیµµµة ، ولھµµµذا تمیµµµز الزیµµµت 
اما حµامض البالمتیµك فقµد ارتفعµت نسµبتھ معنویµا حتµى  ٠خلص من االصناف الثالثة بصفة السیولة المست

اللینولیك واللینولینك معنویا حتى نھایة المدة ایضµا ، وعلµى  ينھایة المدة وانخفضت نسبة كل من حامض
نولیµك فµي لی سالرغم من ھذا االنخفاض فأن الزیت احتوى على نسب جیµدة مµن الحµامض الµدھني االسµا

  ٠)في الصنف بعشیقي %  ٤٩.٤٥(شھر ایلول 
اما نسب االحماض الدھنیة فµي الصµنفین االخµرین منزنیلµو و دكµل خµالل مµدة النمµو والنضµج فµأن        

كمµا وجµد بالنسµبة  بكمیµة ضµئیلة جµدااالرتفµاع واالنخفµاض والظھµور  بµینالنتائج تشµیر الµى تبµاین نسµبھا 
  ٠تھا المذكورة آنفا لحامض الستیاریك ولالسباب ذا

اما فیما یتعلق بنسب حامض االولیك الذي كانت نسبتھ االعلى مقارنة مع بقیة الحوامض االخµرى        
، فقد ارتفعت نسبتھ معنویا حتى نھایة المµدة حیµث یعµد الحµامض السµائد فµي زیµت الزیتµون ولµھ دور فµي 

 Low  (LDL)الدھنیµµة واطئµµة الكثافµµة التµµأثیر الضµµار بالصµµحة للبروتینµµات حمایµµة جسµµم االنسµµان مµµن 
Density Lipoprotein ٠  

فµµي نسµµب االحمµµاض الدھنیµµة وبخاصµµة غیµµر المشµµبعة منھµµا مقارنµµة مµµع الµµذي حµµدث  ان االرتفµµاع       
 ٠)  ٢٠٠٠خلیµف ، ( المشبعة لھ فائدة صحیة یتمیز بھا زیت الزیتون مقارنة مع باقي الزیµوت النباتیµة  

و ) ١٩٩٢(واخµرون   Muhammedالحصول علیھا الى حد معین مع ما ذكره  وتنطبق النتائج التي تم
Tayfun  ٠)١٩٩٩( والمجلس الدولي لزیت الزیتون) ١٩٩٩٨(  واخرون   

ونظرا لكون نسبة الزیت والمواد البكتینیµة وصµالبة الثمµار لھµا دور كبیµر فµي تحدیµد درجµة نضµج        
ت االرتباط فیما بینھµا وباالعتمµاد علµى النسµبة المئویµة للدقµة الثمار فقد تمت محاولة ایجاد نوع من عالقا

تحدیµد موعµد  بوسµاطتھاالمحسوبة من معادلµة االنحµدار الخطµي البسµیط تµم ایجµاد معµادالت تنبؤیµة یمكµن 
كانµت % ٩٦ان اعلى نسبة للدقة في الصµنف بعشµیقي التµي بلغµت ) ٣(فكما نالحظ من الجدول  ٠الجني 

% ١٠٠لبكتµین او صµالبة الثمµار ، وبالنسµبة للصµنف منزنیلµو كانµت اعلµى نسµبة لنسبة الزیت مع كمیµة ا
بین الزیت وكمیة البكتین وكذلك كمیة البكتین مع الصالبة فµي حµین فµي الصµنف دكµل كانµت اعلµى نسµبة 

وتشµµیر ھµµذه النتµµائج الµµى ان نسµµبة الدقµµة كانµµت مرتفعµµة وانµµھ  ٠لنسµµبة الزیµµت مµµع كمیµµة البكتµµین % ٩٢
  ٠ى المعادالت التنبؤیة یمكن ایجاد نسب الزیت وكمیة البكتین في نھایة الموسم باالعتماد عل

  
العالقة بین نسبة الزیت وكمیة البكتین وصالبة ثمµار الزیتµون لالصµناف قیµد الدراسµة فµي ) : ٣(الجدول 

  نھایة الموسم 
  ) ١٠٠  R2 X(للدقة %   المعادلة التنبؤیة  العالقات 

  الصنف بعشیقي
  ٩٦  ص ١.١٦ – ١٤.٨١= س   الزیت مع البكتین

  ٩٦  ص ١.٠٠ – ١٣.٧٨= س   الزیت مع الصالبة
  ٩٠  ص ٠.٥٣+  ٠.٩٧= س   البكتین مع الصالبة

  الصنف منزنیلو
  ١٠٠  ص ١.٠٠ – ١٣.٣١= س   الزیت مع البكتین

  ٩٥  ص ٠.٣٢+  ١٢.٢٨= س   الزیت مع الصالبة
  ١٠٠  ص ٠.٣٢ – ١.٠٢= س   البكتین مع الصالبة

  كلالصنف د
  ٩٢  ص ٠.٥٠+  ١٠.٣٢= س   الزیت مع البكتین

  ٨٢  ص ١.٠٧ – ١١.١٩= س   الزیت مع الصالبة
   ٩٠  ص ٠.١٠+  ١.١٤= س   البكتین مع الصالبة

  القیمة للعامل الثاني المراد االرتباط معھ=    ص                   )الزیت ( للعامل االول  التنبؤیةالقیمة =   س    
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یشیر الى ارتفµاع ) ٤(الصفات النوعیة لزیت الزیتون فأن الجدول  فيوفیما یتعلق بتأثیر مدة الخزن      
ولیµµة ثµµم اصµµبح االرتفµµاع غیµµر االحمµµاض الدھنیµµة الحµµرة معنویµµا لالصµµناف الثالثµµة خµµالل مµµدة الخµµزن اال

  بعض الصفات النوعیة لزیت الزیتون خالل الخزن) : ٤(الجدول معنوي حتى 
  الصفات  االشھر

  رقم البیروكسید  رقم التصبن  الرقم الیودي  معامل االنكسار  رقم الحموضة
  الصنف بعشیقي

  د ١٥.١٨  د ١٩٤.١٢  أ ٨٣.٥٠  ب ١.٤٤١٢  ب ٣.١١  كانون االول
  جـ ١٥.٧٠  جـ ١٩٥.٥٨  أ ٨٣.٦٨  ب ١.٤٥٠٩  أ ٣.١٥  كانون الثاني

  ب ١٦.٤٦  ب ١٩٦.٠٢  أ ٨٤.١٠  أب ١.٤٧٢٣  أ ٣.٢٢  شباط
  أ ١٦.٨٨  أ ١٩٦.١٩  أ ٨٤.٦٥  أ ١.٥١١٨  أ ٣.٢٥  آذار

  الصنف منزنیلو
  د ١٥.٠٠  د ١٩٢.١٥  د ٨١.٨٨  أ ١.٤٥٠٠  جـ ٢.٩١  كانون االول

  جـ ١٥.٥٠  جـ ١٩٢.٩٦  جـ ٨٢.٤٣  أ ١.٤٦١٧  ب ٣.٠١  نون الثاني كا
  ب ١٦.٢٤  ب ١٩٣.١٤  ب ٨٣.١٢  أ ١.٤٨٢٩  أ ٣.١٦  شباط
  أ ١٧.٠٨  أ ١٩٤.٢٥  أ ٨٣.٤٩  أ ١.٥١١٣  أ ٣.٢٠  آذار

  الصنف دكل
  د ١٤.٩١  د ١٩٤.٠١  أ ٨١.٥٥  ب ١.٤٤٣٠  جـ ٣.٠٦  كانون االول 
  جـ ١٥.٣٠  جـ ١٩٥.٢٥  أ ٨٢.٣٧  أب ١.٤٦٤١  ب ٣.١٢  كانون الثاني 

  ب ١٥.٨٢  ب ١٩٥.٩٢  أ ٨٢.٩٦  أب ١.٤٧٢٨  أ ٣.١٩  شباط
  أ ١٦.٦٧  أ ١٩٦.٢٢  أ ٨٣.٤٣  أ ١.٤٩٥٠  أ ٣.٢٣  آذار 

 ٠.٠٥ال تختلف معنویا عند مستوى احتمال  في االعمدة االفقیة االرقام التي تحمل احرفا متشابھة*    
  

منµذ ان االرتفاع في رقم الحموضة قµد یكµون سµببھ ارتفµاع نسµبة االحمµاض الدھنیµة الحµرة  ٠نھایة المدة 
امµµا معامµµل االنكسµµار فقµµد ارتفµµع بصµµورة غیµµر معنویµµة فµµي جمیµµع االصµµناف باسµµتثناء الصµµنف  ٠البدایµµة 

بعشیقي في الشھر الثالث من الخزن ، وقد یكون سبب االرتفاع ناتجا مµن احتµواء الزیµت علµى نسµبة مµن 
، في حین ارتفµع لون الزیت الناجم عن ظروف الخزن  اغمقاقالشوائب المتبقیة بعد االستخالص او من 

 ٠لرقم الیود خالل مدة الخزن معنویا في الصنف منزنیلو وبصورة غیµر معنویµة فµي الصµنفین االخµرین 
امµا رقµµم التصµµبن فقµµد ارتفµع معنویµµا ایضµµا وحتµµى نھایµة مµµدة الخµµزن لالصµµناف الثالثµة وقµµد یكµµون السµµبب 

  ٠ارتفاع محتوى الزیت من االحماض الدھنیة الحرة 
  

CHARACTERISTICS OF SOME OLIVE VARIETIES DURING 
GROWTH AND MATURITY 

2- CHANGES IN OLIVE OIL DURING GROWTH, MATURITY AND 
STORAGE 

S.R. Al-Obady                          M.B. Al-Aswad 
College of Agric. and Forestry, Mosul Univ., Iraq 

 
ABSTRACT 

          Three varieties of olive (Bashike, Munzanillo, and Dugal) were used to 
study the changes in oil and fatty acids during growth and maturity . The oil 
was extracted at the end of growth period and stored at room temperature to 
study some of its quality properties, also to find prediction equation for 
predicting oil content, with relationship to pectin and hardness to detect the 
proper collecting time of the fruits. The results showed that the oil was 
appeared in fruits with small contents in two  
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months from the beginning of the growth period, and then significantly 
increased   (P < 0.05) toward the end of the growth period in all olive varieties. 
Fatty acids content of olive oil varied among varieties. The highest percentage 
which noticed in the three varieties was oleic acid and the lowest was stearic 
acid, and appeared in traces. Storage of olive oil resulted an increase in traces. 
Storage of olive oil resulted an increase in acid value at the beginning of the 
storage period and a slight increase tow the end of the storage period for the 
three varieties. Refractive index and iodine value of oils for the varieties were 
slightly differed during the storage period. Saponification and peroxide values 
were increased significantly tow the end of the storage period. Anyway, the oil 
characteristics were acceptable and within the standard specifications. 
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