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سوریا–وتوصیف طرز من صنف الزیتون صفراوي في منطقة مصیاف/ حماة مسح
3عبد الرحمن الراوي2منذر الدرویش1غادة قطمة

قسم بحوث الزیتون/ الهیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة 2و1
مدیریة زراعة االنبار3

الخالصة
من الصنف طرز 7في منطقة مصیاف حیث انتخبت 2011و 2010ل الموسمین أجریت هذه الدراسة خال

دراسة تم .من ثالثة مناطق حزور و الوراقة ووادي القواصالرئیسي المنتشر في هذه المنطقة والذي یدعى الصفراوي
ز نسبة الزیت في مخبر هیئة البحوث الزراعیة باستخدام جهاتحدید نسبة اللب / البذرة إضافة لكل من وزن الثمار و 

حصائي لتحدید اإلGenStat 8استخالص الزیت (السوكسلیت)، كما تم تحلیل القراءات إحصائیا باستخدام برنامج 
أشارت النتائج لوجود تنوع حیوي بین أشجار الصنف الصفراوي وفقًا للمواصفات .LSDأقل فرق معنوي بینها 

مما یرجح %27لى أعلى نسبة زیت بلغت عS5حیث احتوى الطراز حتى ضمن طرز المنطقة الواحدة المدروسة، 
،7.03(من وزن الثمار و نسبة اللب/ البذرة لكلنسبة جیدةS3استخدامه كطراز النتاج الزیت بینما أعطى الطراز 

حفظ هذه الطرز في مجمعات وراثیة ومتابعة تقییمهایتبین مما ذكر ضرورة ) لذا ینصح به كصنف مائدة. غم4.79
الجزیئیة لها لتحدید القرابة الوراثیة بینها.یت واجراء التحالیل بتحلیل مكونات الز 

كلمات مفتاحیة: زیتون، صفراوي، طراز، زیت، وزن ثمرة، اللب/ البذرة
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Abstract
This research was carried out during 2010-2011 in Mosiaf rذegion. We selected and

described seven types (sub cultivar) of the main cultivar in this region which is called

Safrawi from three places Hazoor, Al Warraka and Wadi El Kawwas.

The fruit weight and pulp to pit ratio were studied in addition to calculate oil percentage

in GCSAR laboratory by soxhlet, and the data were  analyzed statistically by  using

Genstat 8 program in order to determine the least significant differences between them.
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The results of the study point to the presence of the biodiversity  among the  tress of the

cultivar Safrawi in Mosiaf according to its fruits weight, pulp/pit and oil percentage, even

among types grow in the same place, the Type S5 have had the highest oil percentage

(27%) so it is good for oil production whereas the type S3 had good traits in both fruit

weight and pulp/pit ratio ( 7.03, 4.79g) so it is recommended as a table olive type.

From all above mentioned, arises the need for conserving these types in germplasms and

consuming the evaluation of them by analyses its oil components and conducting

biogenetic experiment to determine the genetic relationship among them .

Keywords: olive , Safrawi , type, oil, fruit weight, pulp/ pit.

مقدمةال
إلى زراعة الحبوب من أهم النشاطات إضافةً زراعة الزیتونوتعتبر ،شجرة الزیتون من أقدم األشجار المزروعةتعد 

حضاریةً المؤرخون عالمةً ّدها یعكما ،الزراعیة التقلیدیة لمنطقة المتوسط وأكثر السمات الممیزة لمظهرها الزراعي
).9الحضارات (الستطالع مدى تطور الثقافات و وبوصلةً 

ویؤكد ذلك أغلب الدراسات مستندة في معظمها إلى غابات الزیتون ، (5)الموطن األصلي لشجرة الزیتونسوریةتعد 
البري المنتشرة في جبال تركیا والجبال الساحلیة وجبال لبنان وٕالى اآلثار المكتشفة في إیبال حیث عثر على 

وكذلك المعاصر ،)2تستعمل بالتبادل التجاري مع مصر () جرة زیت في مستودعات القصر كانت 11000(
یعتبر الصنف الحجریة القدیمة الموجودة في مناطق انتشار أشجار الزیتون المعمرة والبریة (مشاهدات حقلیة).

صفراوي من األصناف الرئیسة المنتشرة في سوریة حیث تتركز زراعته في المنطقة الوسطى مصیاف وغربي حماة 
متوسطة إال أن المعاومة فیه أقل من الصنفین خضیري و –وتعد نسبة الزیت فیه منخفضة ،)8رطوس (وصافیتا وط

دعیبلي المرافقین له في مناطق انتشاره (مشاهدات حقلیة)، لذا یعد انتخاب طرز منه متفوقة بمواصفاتها االنتاجیة ذو 
تحتوي األصناف السوریة على تنوع وراثي من ل. دور هام في الحفاظ على هذا المصدر الوراثي من التدهور واالهما

الطرز (تحت الصنف) مما یفسح المجال واسعًا إلجراء أبحاث وبرامج للتحسین الوراثي للزیتون في سوریة من خالل 
انتخاب طرز متفوقة بمواصفاتها االنتاجیة (زیتون، زیت، حموض دهنیة مشبعة ...)، حیث وجدت أنماط من الصنف 

مزروع في محافظ ادلب وذات مواصفات جیدة من حیث نسبة حمض االولیك و محتوى الستیروالت الكلیة الصوراني ال
من حیث المواصفات الشكلیة وزن الثمار Ayvalikطرز من صنف الزیتون التركي ثمانیة أظهر تقییم).1(

دراسة القرابة الوراثیة بینهم باستخدام هاوالتي أكدتوجود اختالفات معنویة بینها،والبذور والنسبة بینهما وتركیب الزیت
درست الصفات الشكلیة والفینولوجیة والزراعیة ألصناف زیتون مخصصة للمائدة وأخرى .)11البصمة الوراثیة (

في تركیا، حیث أخذت مواصفات األشجار واألوراق واألزهار والثمار لألصناف Çukurovaإلنتاج الزیت في منطقة 
).14أصناف بمواصفاتها في هذه الظروف (5تمیزت و ة في هذه المنطقة، المدروسة والمزروع
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أصناف أخرى 5في تركیا من حیث مواصفات الثمار ومقارنتها مع Derikطرز من صنف الزیتون 10تم تقییم 
ماكة بینت الدراسة وجود اختالفات في وزن الثمرة وسدخالت باستخدام البصمة أیضًا، ودرس التنوع خالل هذه الم

تناولت العدید من الدراسات التنوع الحیوي على مستوى تحت الصنف .)10اللب بین الطرز المدروسة (
subcultivar شكلیًا (الورقة، الثمرة، كما في دراسة أجریت في المغرب لسبع طرز منتخبة من البیشولین تم توصیفها

محلیة أبدت خمس طرز من البیشولین تشابهًا في 5أصناف مدخلة و7البذرة) وتم تقییم قرابتها ومقارنتها بـ
من خمس Oblicaشجرة للصنف 36تم توصیف). 15مواصفاتها بینما  تمیز طرازان بصفاتهما عن باقي الطرز (

صفة شكلیة كان للظروف البیئة والسیما االرتفاع عن سطح البحر التأثیر 12مناطق في كرواتیا من خالل تقییم 
وفي . )13(%4.82بینت الدراسة الوراثیة أن مقدار االختالف كان بسیط حیثلمدروسة األكبر في الصفة ا

حیث تبین ووزن الثمار ونسبة الزیتلإلنتاجمناطق وفقاً في ثالث ومزروعةراز زیتون منتخب ط21تم تقییم ایطالیا 
الطراز من الزیت یرتبط بالدرجة وى أن وزن الثمار تأثر بالمناخ ومنطقة الزراعة بینما نسبة اللب / البذرة و محت

).12((الصنف أو الطراز)عوامل وراثیةاألولى ب

:المواد وطرائق العمل
طرز منتخبة من صنف الزیتون صفراوي في المنطقة الوسطى من سوریا.المادة النباتیة:

من الزیتون الصفراوي طرزسبعة تم خالل الجوالت المیدانیة في مزارع للزیتون منطقة مصیاف وصافیتا انتخاب 
من )S1() من منطقة حزور وS7و S4(كما یلي:Sوحیث تم ترمیزها وتعلیم االشجار لمتابعة الدراسة علیها

. من منطقة وادي القّواص)S2, S3, S5, S6(الطرزوالوراقة
(الحیواني)ها السماد البلديمع ریات تكمیلیة صیفًا و یضاف لدیماً مو في مزارع للفالحین تروى الطرز تنجمیع هذه 
سنوات بدون أي معامالت أخرى تذكر. إلى ثالث كل سنتین 

لمنتخبة للدراسة ووزعت هذه العیناتااألشجارعینات من الثمار لهذه وأخذتتم انتخاب شجرة واحدة لكل طراز 
ثالث مكررات وأجریت علیها القیاسات التالیة:إلىمختبریًا 

جمعت الثمار السلیمة یدویًا من كامل محیط الشجرة ومن جمیع المستویات وحدد : (غم)حدةوزن الثمرة الوا1-
.ثمرة/ شجرة (طراز) وأخذ متوسطها الحسابي50الوزن لـ 

بعد وزن كل ثمرة ، وزنت البذرة لحساب نسبة التصافي وفق المعادلة التالیة:   نسبة اللب/البذرة : 2-
وزن البذرة / وزن الثمرة–رة نسبة التصافي = وزن الثم

،العامة للبحوث العلمیة الزراعیةنسبة الزیت في مخبر فیزیولوجیا الفاكهة في الهیئةقدرتنسبة الزیت :3-
وأخذ وزن الزیت ، 2011و 2010خالل العامین soxhletحیث تم استخالص الزیت  باستخدام جهاز 

ثم تم حساب وزن  الزیت الجاف والرطب وفق القوانین التالیة:ربترولثلمستخلص من الجهاز بعد تبخر اإلیا
.x100= (وزن الزیت/وزن العینة) جافعلى أساس الوزن الالنسبة المئویة للزیت 



2013ISSN: 1992-7479)، 2العدد (11مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد: 

114

xالجاف  على اساس الوزنلزیتالنسبة المئویة لالرطب = (على أساس الوزنللزیتالنسبة المئویة
).3(الواردة فيطریقةالوفق . 100نسبة المادة الجافة)/

%، متوسطة 18-16تم التعبیر عن نسبة الزیت على أساس المادة الرطبة والتي تصنف إلى: منخفضة إذا كانت 
).7% (20%، مرتفعة > 20- 18بین 
:التحلیل اإلحصائي

GenStatت النتائج باستخدام برنامج حللو ) C R Dالتصمیم العشوائي الكامل (حت تندرج هذه التجربة ت 8th

editionفرق معنوي ، حیث تم حساب قیمة أقلLSD 5بین القراءات عند مستوى احتمالیة.%
:والمناقشةالنتائج

تحدد عوامل االنتاجیة وكذلك الغرض التيمواصفاتالمنوزن الثمرة ونسبة اللب/ البذرة ونسبة الزیتیعد
لذلك تم اعتمادها في بحثنا هذا ، لطراز (زیتون مائدة، صنف زیت، صنف ثنائي الغرض)االستهالكي للصنف أو ا

لتوصیف وتقییم الطرز المنتخبة. 
وزن الثمار من الصفات الهامة عند تقییم أصناف أو طرز الزیتون حیث تعد الثمار الكبیرة مرغوبة عدیوزن الثمار:

ثمار  الطرز المدروسة بین المرتفع والمرتفع جدًا وفقًا لمعاییر تراوحت أوزان ال سیما في صنف زیتون المائدة. 
ومرتفع جدًا إذا كان وزنها مغ6و 4توصیف المجلس الدولي للزیتون الذي حدد وزن الثمار بالمرتفع إذا كانت بین 

).4(مغ6أكبر من 
) تفوقت معنویًا على باقي مغ7.03، 7.28، 7.74على الترتیب (S3و S5و S6) أن الطرز 1یبین الجدول (

أقل وزنًا.  S4الطرز المدروسة من حیث وزن الثمار بینما كانت ثمار الطراز 
ن طرز المنطقة الواحدة (داخل الحقل الواحد) تباینت معنویًا من حیث وزن ثمارها كما في ألنتائج كما أظهرت ا

وراثي ضمن طرز هذا الصنف وهذا یتفق مع المتواجدین بمنطقة حزور مما یشیر لوجود تنوعS7وS4الطرازین 
) في دراسته لطرز الصنف صوراني في مناطق من محافظة إدلب.1ماتوصل إلیه (

متوسط وزن الثمار (غ) للطرز المدروسة خالل موسمي الدراسة) 1جدول (

المتوسط20102011الطراز
S14.814.844.83c

S25.675.965.82 b

S36.957.117.03 a

S42.562.922.74 d

S57.816.757.28 a

S67.667.817.74 a

S74.134.594.36 c
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LSD5%0.89

CV%6.4

نسبة تعدبینما،عملیات الخدمة (ري، تسمید، تقلیم)الثمار وبذورها بالظروف الجویة و تتأثر وزن نسبة اللب/ البذرة:
).12ا دور هام في تقییم المصادر الوراثیة للزیتون (صفة وراثیة لهاللب / البذرة

و S2ماعدا الطرازین على باقي الطرز معنویًا S4ز الطر تفوق ) ل2إذ تشیر نتائج التحلیل اإلحصائي في جدول (
S3 أي بین المنخفضة والعالیة 2.94و 5.68من حیث نسبة اللب / البذرة والتي تراوحت في الطرز المدروسة بین

وسّجل أدناها الطراز بدون وجود فارق معنوي بینهمS3وS2حیث تاله الطرازان تقییم المجلس الدولي للزیتونحسب 
S6 ،النسبة متقاربة بین الطرز ) إلى أن 2(جدول ویتضح منS2 وS3 وS4 والتي تعتبر جیدة المحتوى من
.اللب

للطرز المدروسة متوسط نسبة اللب/ البذرة) 2جدول (

المتوسط20102011ز الطر 
S14.343.403.87b

S24.734.734.73ab

S34.654.934.79ab

S45.865.505.68a

S52.854.353.60b

S63.012.862.94b

S73.093.263.18b

LSD5%1.29

CV%12.90

النسبة طرز الصفراوي المنتخبة من حیث تباین )3كما هو موضح في جدول (بینت نتائج الدراسةنسبة الزیت:
وكانت أغلب الطرز المنتخبة ذات نسبة زیت مرتفعة عدا الطرازین لثمارلأساس الوزن الرطب المئویة للزیت على

S1وS7، للطراز 18.20حیث تراوحت نسبة الزیت بین %S1 للطراز 27.00و %S5،بین وهي نسبة
مجلس الدولي للزیتون. وفقًا لمعاییر الالمتوسطة والمرتفعة

، S7)25.39وS4بین طرز المنطقة الواحدة  كما في طرز منطقة حزور اً وملحوظاً هذا التباین معنویكان و 
، وتفوقت معظم الطرز عما بینته الدراسات السابقة لصنف الصفراوي من حیث نسبة الزیت )والي% على الت18.99

)8.(
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المدروسة النسبة المئویة للزیت للطرز) 3جدول (

المتوسط20102011الطرز 
S117.9818.4218.20c

S223.4023.6023.50b

S324.5525.1924.87ab

S425.0025.7825.39ab

S526.6027.4027.00a

S624.9825.0225.00ab

S720.5417.4418.99c

LSD5%2.40

CV%4.20

تنوعًا في الطرز الشكلیة للصنف الصفراوي متفقًا مع دراسة أجریت في ایران الدراسة أظهرتوبهذا نجد أن نتائج هذه 
في طرز الصنف التركي الملحوظالتنوعمعوكذلك،)Shengeh)6طراز شكلي من الزیتون صنف 49على 

Ayvalik)9 (. وأن الطرازS5لصنف صفراوي یجعله مرجحًا لیكون طراز من اامتفوق من حیث نسبة الزیت م
بنسبة جیدة من وزن الثمار و نسبة اللب / البذرة لذا ینصح به كطراز S3مخصص إلنتاج الزیت بینما تمیز الطراز 

في مناطق للصنف صفراوي مبشرة  جعلت من األهمیة بمكان انتخاب طرز جدیدة الإن هذه النتائج .زیتون مائدة
لوراثیة وادخالها في برامج التحسین الوراثي للزیتون في سوریة، و وحفظ هذه الطرز في مجمعاتنا ا،أخرى من مصیاف

والغلیسیریدات البروكسیدو الحموض الدهنیة متابعة تقییمها من حیث دراسة عناصر جودة الزیت أي محتواه من 
م تقانات البصمة لمعرفة هویة هذه الطرز بشكل أدق، ومن ثم تحدید القرابة الوراثیة بینها باستخداوالشموع و الفینوالت

. الوراثیة
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