
 

 

 

 شجرة الزيتون

 

هي تلك الشجرة املباركة اليت ورد ذكرها عدةة ردرايف حم م دل التلزيدا وكدان اهتشدارها       

تلك امللطقدة الديت تتوسدط ال دا  رد        –رلذ قرون عةة حم حوض البحر األبيض املتوسط 

يتطداب  ردع قدوحل اجد  عدا وعدت ن  يتوهدة   شدرقية و           حيث املوقع اجلغدراحم وهدذا ردا   

 غص  الزيتون قة ظا ررزًا للستم على رر ال صور واألعياحل . أن ما، كغربية (  

كدان ا هتمدام بهدذل الشدجرة رت دةدة ال وا دة رد  عاهدا اايةدة ال اردة لشدةون             أنو غدر فت 

بالغدًا ميااهدًا رلهدا بيهميدة هدذل      الزراعة والثروة السم ية الديت أولدش شدجرة الزيتدون اهتماردا      

بدش بالتجدارا ال لميدة وب دة أن أ بتدش الشدجرة  احدا        الشجرة وت دةد فوا دةها حسدا ردا      

رلقطع اللظري على ارض ال ويش ويوعدة ال ةيدة رد  أشدجار الزيتدون داادا ربداهي اايةدة         

 .بالرابية 

ال اليدة   ا قتصدادية ن اايةة   تةار عهدةًا حم سدبيا ميداداحل األفدلات ذايف اجلدودة      كما أ

حيدث  وكدذلك األفدلات  لا يدة الغدرض      ميهتدا  الزيدش   أفدلات و املا دةة أ  أفدلات سواء رد   

يمية ال ارلة حم امللطقدة رد  أعدا    قلالت اون رع امللظمايف واايةايف اإلدأبش على روافلة 

 عراء رزية ر  التجارا على شجرة الزيتون مي

  ميعدراء التجدارا   وتستمر عهود اايةة ر  اعدا تطدوير  راعدة الزيتدون بال ويدش عد   ريد       

 تدةعل تشدجيع   لي أرثا الطرق إلكثار الشجرة ميضدافة ميلدي املشداريع الديت    امل ث ة للوفوحل مي

راعددة هددذل الشددجرة ظلددش توافددا ن اايةددة حم مي ددار سدد يها لتشددجيع   راعددة الزيتددون كمددا أ

تو يع شتتيف الزيتون بيس ار ررزية للموا لني ر  اتحل رشتا اايةة بال مريدة وكدذلك حم   

ة رلطقيت الوفرة وال بةلي الزراعيتني أيضًا فان اايةة   تهما عاها التوعية بيهميدة شدجر  



املطبوعدايف  علدى ميفدةار    بهدا ميدارة اإلرشداد الزراعدي    الزيتون حيث ظلش ت ما ر  اتحل

لزيتددون وأفضددا الطددرق إلكثددار أفددلافها   وال تيبددايف اإلرشددادية الدديت توضددش أهميددة شددجرة ا  

 املختل ة .

 الوفف اللباتي لشجرة الزيتون :   

 : aea gleo euro Oددددل ال لمي : ساإل

عاليدة التحمدا للظدروت امللاايدة     والزيتون هو هتا  تلدك الشدجرة امل مدرة دا مدة ا ضدرة      

لددي بددة الزراعيددة ويصددا ارت ددا  الشددجرة مي ة ردد  الرلددبايرتة والدديت دددود حم أهددوا  يلددبااملت

رر حم ب ض األفلات واا أوراق علةيدة ك يدة تتسداقط حم الربيدع وتلدت        12-10حوالي 

 سلوايف ر  عمرها حيث يذها ر ظل اإلهتا  ل صر الزيش . (  4 ن الثمار ب ة حوالي

 الزيتدون  و رذكرة . والتلقديش حم ي قة ت ون خملثة أورايف علقودية وهعلى ه األ هارحتما 

 .ة هسبة لوعود ظاهرة ال قل الذاتي تفتيتي أهمي ذاتي أرا التلقيش ا لطي

خمتل دة حم تركيبهدا الدورا ي     أشجاربالبذرة يلت   فاإلكثاروالت ا ر حم الزيتون ي ون اضريًا 

القلددل وعدد   ريدد  ال قددا  وا ضددرع عدد   ريدد  التط دديل بددال ني أ في ددون الت ددا ر األمعدد  

 الساقية او ا شبية وكذلك ع   ري  السر اهايف . 

زيدش  ال ميهتدا  هو خمصد  للما دةة وهلداص أفدلات      أرا أفلات الزيتون فهي رت ةدة ورلها را

  %15كثر ر  اليت ي ون متواها ر  الزيش أ

 أهميتد   الزيتونوي تسا  %15املا ةة فهي تلك اليت حتوى هسبة  يش اقا ر   أفلات أرا

واألردت    متواهدا رد  ال ربوهيدةرايف والد وتني     صادية ل وه  ردادة غذا يدة غليدة حم   ا قت

 وهلاص أفلات تصلش ل ت الغرضني . امل ةهية والسيليولو  

فوا دة  بيدة رت دةدة     املشب ة ن محض األوليك ( الذع لد   أرا الزيش فهو غين بالةهون غري 

 وكذلك رضادايف األكسةة .  E,Aوذو  متوى عالي ر  فيتاريلايف 

ن أوراق  يدش الزيتدون حم التحلديط كمدا ورد أ    ن ال راعلدة قدة اسدتخةروا    وقةاًا قدة ذكدر أ  

 الزيتون ب ة غليها خت ض ر  ضغط الةم ال الي .  



 

 

 ظاهرة تبادحل اجما :  

 دون اإلهتدا  غزيدرًا حم روسدل     حدةى رشداكا  راعدة الزيتدون حيدث ي     وهي ظداهرة تشد ا مي  

الشددجرة لت ددوي   وسددل التددالي وسددبا هددذل الظدداهرة هددو ادددالرتددةهي حم املميهتددا  ي قبدد  

 مدا ادارا أقدا ويدتل    لي ليحالثمار على حساا اللمو ا ضدرع الدذع يقدا حم املوسدل التدا     

لدي تقويدة   تسمية والتقليل الذع يؤدع أيضدًا مي هذل الظاهرة ع   ري  رفع ر ة يف ال عت  

   عملية مجع الثمار ورش املبيةايف .  هي ا الشجرة ورقاورة الريا  كما يسها ر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رع التحيايف

 ميدارة اإلرشاد الزراعي


