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1ـ أهم محاصٌل الزٌت ؼٌر التقلٌدٌة ذات األهمٌة الطبٌة
؛؛؛ححح

الكانوال
ٌعتبر محصول الكانوال من أهم المحاصٌل الزٌتٌة ومصدراً هاما ً من مصادر استخالص الزٌوت
النباتٌة بعد زٌت النخٌل وزٌت فول الصوٌا ،كما أن زٌت الكانوال من أحسن الزٌوت النباتٌة عند
استخدامه فً تؽذٌة اإلنسان حٌث ٌحتوي الزٌت علً  %6فقط من األحماض الدهنٌة المشبعة ،
 %49أحماض دهنٌة ؼٌر مشبعة .وٌستخدم زٌت الكانوال فً تؽذٌة اإلنسان فً كثٌر من دول العالم
مثل كندا وأوروبا وأمرٌكا والٌابان وعلً سبٌل المثال فإن زٌت الكانوال ٌمثل  %66من جملة
الزٌوت النباتٌة المستخدمة فً كندا  ،بٌنما ٌمثل فول الصوٌا  %49وزٌت عباد الشمس  %9فقط.
كما ٌعتبر زٌت الكانوال المحصول الخامس من حٌث التجارة العالمٌة ٌسبقه فً ذلك األرز  -القمح -
الذرة  -القطن ثم الكانوال  ،وٌعتبر ثالث محصول تصدٌري فً كندا بعد القمح والشعٌر .وٌزرع
الكانوال كمحصول شتوي فً مصر وتزرع األصناؾ الخالٌة من الحمض الدهنً اإلٌروسٌك فً الزٌت
ومادة الجلٌكوسٌنوالت فً الكسب ومن هذه األصناؾ صنؾ باكتول الذي ٌتمٌز بإرتفاع محتوي
البذرة من الزٌت حٌث تصل النسبة الً  %94وٌتحمل الظروؾ البٌئٌة المعاكسة  ،كما أن الكانوال
تجود زراعته فً األرض المستصلحة حدٌثا ً والتً ال تجود فٌها المحاصٌل الشتوٌة التقلٌدٌة  ،لذلك
فإن التوسع فً زراعة الكانوال فً األراضً الجدٌدة هدؾ قومً لزٌادة إنتاج الزٌوت النباتٌة فً
مصر .
األرض المناسبة
تجود زراعة الكانوال فً جم ٌع أنواع األراضً ماعدا األراضً الرملٌة إال إذا أضٌؾ إلٌها السماد
البلدي  ،كما تنجح زراعته فً األراضً المستصلحة حدٌثا ً والتً ال تجود فٌها المحاصٌل الشتوٌة
التقلٌدٌة .
مٌعاد الزراعة
خالل شهر أكتوبر والزراعة خالل النصؾ األول من أكتوبر أفضل مٌعاد لزراعة الكانوال  ،والتؤخٌر
عن ذلك ٌإدي إلً نقص فً المحصول  ،كما أن التؤخٌر فً زراعة الكانوال ربما ٌصادفه سقوط
أمطار ؼزٌرة تعوق خدمة األرض قبل الزراعة
طرق الزراعة
 - 1الزراعة اآللٌة ( السطارة  -البالنتر )
تعتبر الزراعة اآللٌة سواء بالسطارة أو البالنتر من أفضل طرق الزراعة, ،وفٌها ٌتم خدمة األرض
وتسوٌتها جٌداً  ،وبعد ضبط آلة الزراعة تتم الزراعة فً سطور علً مسافة  94سم بٌن السطرٌن ،
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وفً حالة الزراعة بهذه الطرٌقة ٌجب أال ٌزٌد عمق الزراعة عن 4سم من سطح األرض وااللتزام
بكمٌة التقاوي الالزمة لكل طرٌقة حٌث توضع البذور سرسبة  ،أما فً حالة استخدام البالنتر فٌتم
ضبط آلة الزراعة لوضع البذور علً مسافة  5سم داخل السطر
 - 4الزراعة الٌدوٌة
( تخطٌط ) فً حالة عدم توفر آالت الزراعة اآللٌة تتم الزراعة بالطرٌقة الٌدوٌة حٌث تتم بعد إعداد
األرض للزراعة وتخطٌط األرض بمعدل  1 9خطا ً فً القصبتٌن  ،وتتم الزراعة فً جور علً مسافة
 14سم بٌن الجور وعلً رٌشة واحدة مع ترك نباتٌن بالجورة بعد الخؾ  ،وبذلك نصل إلً العدد
المناسب وهو  94 - 65نبات فً المتر المربع.
معدل التقاوي
 فً حالة الزراعة اآللٌة بالبالنتر ٌستخدم  5.1كجم بذرة. فً حالة الزراعة اآللٌة بالسطارة ٌستخدم  4كجم بذرة. فً حالة الزراعة الٌدوٌة ٌستخدم  6كجم بذرة.الخؾ
ٌتم الخؾ فً حالة الزراعة فً جور علً خطوط بعد حوالً شهر من الزراعة أو عند تكوٌن
 9 - 6ورقات وبعد العزٌق  ،وٌكون ذلك بترك نباتٌن بالجورة وتنزع باقً نباتات الجورة
برفق حتً ال ٌحدث خلخلة للجورة.
مقاومة الحشائش
تنتشر فً حقول الكانوال الحشائش الشتوٌة عرٌضة األوراق مثل فجل الجمل والكبر والسلق
وضرس العجوز وحشائش أخري نجٌلٌة مثل الزمٌر والفالرس والصامة وؼٌرها ،وتنافس هذه
الحشائ ش نباتات الكانوال فً مراحل نموها األولً لذا ٌلزم مكافحة هذه الحشائش وذلك باتباع
اآلتً -:
 .1إعطاء رٌة كدابة قبل الزراعة حتً اكتمال إنبات نباتات الحشائش وإزالتها فً
الحرث قبل الزراعة.
 .4تجري عزقة أولً قبل رٌة المحاٌاة .
 .6تجري عزقة ثانٌة قبل الرٌة التالٌة بحٌث تصبح النباتات فً وسط الخط بعد ذلك.
كما أن الزراعة بالكثافات الموصً بها تساعد علً منافسة الحشائش عن الكثافة المنخفضة.
كما ٌتم عزٌق األرض عزقتٌن  :األولً قبل رٌة المحاٌاة والثانٌة قبل الرٌة الثانٌة .
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التسمٌد
أوال  :السماد البلدي
ٌضاؾ السماد البلدي بمعدل  44م 6للفدان فً األراضً المستصلحة حدٌثا ً علً أن ٌخلط بالتربة مع
السوبر فوسفات أثناء عملٌات الخدمة قبل الزراعة وٌشترط فً السماد البلدي أن ٌكون قدٌما
ومتحلالً وخالٌا ً من بذور الحشائش.
ثانٌا ً  :التسمٌد الكٌماوي
 - 1التسمٌد الفوسفاتً
ٌضاؾ السماد الفوسفاتً بمعدل  64كجم فو 4أ 5للفدان وهذه الكمٌة تعادل  444كجم سوبر
فوسفات أحادي  %15أو ما ٌعادلها من األسمدة الفوسفاتٌة األخرى تضاؾ إلً األرض دفعة واحدة
عند تجهٌز األرض للزراعة وقبل التخطٌط أو التزحٌؾ مباشرة .
 - 4التسمٌد األزوتى -:
ٌحتاج الفدان إلً  95كجم أزوت فً األراضً المستصلحة حدٌثا وهذه الكمٌة تعادل  154كجم نترات
نشادر 5ر % 66أو  644كجم سلفات نشادر 6ر % 44تضاؾ علً ثالث دفعات متساوٌة األولً
عند الزراعة والثانٌة عند تكوٌن  9 - 6ورقات أو عند الخؾ والثالثة عند بداٌة ظهور البراعم
الزهرٌة  4بٌنما فً أراضً الوادي والدلتا تقل الكمٌة المضافة إلً  64كجم أزوت فقط للفدان تضاؾ
علً دفعتٌن األولً بعد الخؾ والثانٌة بعد شهر من األولً.
 - 6التسمٌد البوتاسً -:
ٌحتاج الفدان إلً  49كجم بوتاسٌوم وهذه الكمٌة تتعادل  54كجم سماد سلفات البوتاسٌوم %94
بو4أ أو تضاؾ عند تجهٌز األرض للزراعة أو بعد عملٌة الخؾ مع الدفعة األولً من السماد األزوتى
فً األراضً القدٌمة والدفعة الثانٌة فً األراضً الجدٌدة.
 - 9التسمٌد بالعناصر الصؽرى -:
تضاؾ العناصر الصؽرى رشا علً المجموع الخضري للنباتات فً األراضً المستصلحة حدٌثا وفً
أراضً الوادي والدلتا التً تعانً نقصا ً فً العناصر الصؽرى إما فً الصورة المخلبٌة أو صورة
كبرٌتات إذا ظهرت أعراض نقص هذه العناصر علً النباتات .
ًً وفً حالة الرش علً الصورة المخلبٌة ٌضاؾ مخلوط مخلبً مكون من الحدٌد والمنجنٌز والزنك
والنحاس بنسبة  1 : 4 : 4 : 9علً التوالً بمعدل  5ر  4جم  /لتر من المخلوط وٌتم الرش مرتٌن
األولً بعد شهر من الزراعة والثانٌة بعد ٌ 54وما ً من الزراعة وٌستخدم لذلك  644لتر ماء وٌتم
إضافة مادة ناشرة مثل الترٌتون  Bبمعدل واحد فً األلؾ لزٌادة ضمان امتصاص العناصر
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الصؽرى وأن ٌتم الرش صباحا ً وقبل الؽروب لتجنب فترة الظهٌرة .أو ٌتم الرش علً صورة كبرٌتات
بمعدل  6جم  /لتر.
مقاومة اآلفات -:
أ  -اآلفات الحشرٌة :
تتعرض نباتات الكانوال لإلصابة بالعدٌد من اآلفات الحشرٌة والحٌوانٌة من أهمها اقتصادٌا  -حشرة
المن التً تسبب ضراراً للمحصول بامتصاصها للعصارة النباتٌة ونقل األمراض الفٌروسٌة وانتشارها
بٌن النباتات  ،ولمكافحة هذه الحشرة ٌوصً باتباع ما ٌلً :
 - 1االعتدال فً التسمٌد األزوتى والري.
 - 4إزالة الحشائش والنباتات المصابة.
 -6زراعة األصناؾ األكثر مقاومة لإلصابة.
ب  -اآلفات المرضٌة -:
ٌمكن أن ٌصاب محصول الكانوال بؤي من األمراض اآلتٌة :
 - 1موت البادرات وأعفان الجذور.
 - 4عفن الساق الفحمً.
 - 6مرض تبقع األوراق.
 - 9مرض البٌاض الزؼبً.
 - 5مرض البٌاض الدقٌقً.
 - 6مرض الصدأ األبٌض .
ولتالفً اإلصابة بهذه األمراض ٌجب اتباع اآلتً -:
 - 1خدمة األرض جٌداً قبل الزراعة وتسوٌتها إلعدادها جٌداً للزراعة ٌساعد علً سرعة اإلنبات للهروب من
اإلصابة فً المراحل األولً من نمو النباتات.
 - 4االعتدال فً الري وعدم تعطٌش النباتات.
 -6االهتمام بالتسمٌد الفوسفاتً والبوتاسً وعدم اإلسراؾ فً التسمٌد األزوتى.
 - 9عدم تكرار زراعة الكانوال أو العوائل القابلة لإلصابة فً نفس األرض إال بعد مرور سنتٌن علً األقل.
 - 5الزراعة فً المواعٌد المناسبة.
 - 6زراعة األصناؾ المعتمدة والتقاوي الخالٌة من اإلصابة.
 - 7حرق بقاٌا النباتات المصابة والتخلص من الحشائش.
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الري
ٌتم ري الكانوال علً فترات من ٌ 41 - 15وما حسب طبٌعة التربة واألحوال الجوٌة السائدة وحالة
نمو النباتات  ،وفً حالة سقوط امطار بكمٌات كافٌة ٌستؽنً عن الري خالل هذه الفترة  ،وٌجب عدم
تعرٌض النباتات للعطش خالل فترة تكوٌن البذور وخالل فترة النضج الفسٌولوجً حٌث ٌحتاج النبات
الً الري حتً ظهور عالمات النضج الفسٌولوجً للمساعدة علً إمتالء البذور وفً حالة عدم الري
تتكون بذور ضامرة ؼٌر ممتلئة.
عالمات النضج
أهم عالمات النضج هً جفاؾ األوراق واصفرار القرون وتحول لون البذرة إلً اللون البنً فً
القرون الطرفٌة واللون األسود فً القرون السفلٌة والوسطٌة علً النباتات.
الحصاد
ٌتم الحصاد فً الصباح الباكر وذلك بتقطٌع ا لنباتات ووضعها فً أكوام علً هٌئة هرم لتمام الجفاؾ
مدة  14 - 7أٌام مع مراعاة عدم تؤخٌر الحصاد حتً ال تنفرط الثمار.
أما فً حالة الحصاد بالكومباٌن وبعد تمام جفاؾ النباتات ٌتم الحصاد اآللً فً الصباح الباكر مع
مالحظة استخدام الكومباٌن المناسب لحصاد الكانوال.
التنفٌض
فً حالة الحصاد الٌدوي ٌتم فصل البذور عن القرون بدق النباتات بالعصً علً مفرش أو استخدام
ماكٌنة الدراس ثم ؼربلة البذور وتعبئتها.
المحصول
ٌتراوح متوسط إنتاج الفدان ما بٌن  1544 - 444كٌلو جرام من البذور طبقا ً لمدي تطبٌق
التوصٌات الفنٌة فضالً عن الحطب الذي ٌمكن استخدامه فً تؽذٌة الحٌوانات بعد إضافة الموالس
والٌورٌا إلٌه.
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الزٌتون
االسم العلمًOlea europaea :
نبات شجري معمر ٌتبع الفصٌلة الزٌتونٌة دائم الخضرة .وتعتبر شجرة الزٌتون ثروة لما لها من
فوائد اقتصادٌة وبٌئٌة .فثمرتها ذات فوائد كثٌرة فهً ؼذاء كامل وٌستخرج منها زٌت الزٌتون ذو
الفوائد الصحٌة والؽذائٌة والتجمٌلٌة ،ورد ذكره فً الكثٌر من المراجع وبنٌت حوله الكثٌر من
الدراسات ،له قدسٌة خاصة فً جمٌع الدٌانات اإلبراهٌمٌة .ال ٌعلم أصل شجرة الزٌتون وال مصدرها
األول بدقة .فلقد تم العثور فً أفرٌقٌا علً متحجرات أوراق الزٌتون تنتسب إلى العصر الحجري
القدٌم ( 65.444قبل المٌالد) .وٌعتقد بؤن تارٌخ هذه الشجرة ٌعود إلى ما بٌن  5444و 6444
سنة ومنشؤها سورٌا وفلسطٌن وجزٌرة كرٌت وقد بٌنت بعض الدراسات األثرٌة والجٌولوجٌة التً
تمت فً منطقة إٌبال الواقعة فً مدٌنة إدلب فً سورٌا أن أشجار الزٌتون كانت موجودة فً تلك
المنطقة منذ أكثر من  6444سنة ،كما دلت الحفرٌات واأللواح الحجرٌة على أقدم عالقة تجارٌة بٌن
إٌبال وإٌطالٌا ،و كان دلٌل ذلك العثور فً حفرٌات إٌبال على أكثر من جرة زٌت إٌطالٌة مصنوعة فً
مٌناء برنٌدٌزي وعلٌها ختم ٌحمل كلمة ( .)Brindisiأما فً إسبانٌا فؤقدم ما عثر علٌه كان عمره
 5.444سنة ،فً قرٌة "كرسٌل" فً ألمٌرٌا ،كما تم العثور على أوراق متحجرة بالجزٌرة الٌونانٌة
البركانٌة سانتورٌنً (ثٌرا) ٌعود تارٌخها لحوالً  67.444سنة .كما تم العثور على بصمات ٌرقات
ذبابة الزٌتون البٌضاء على األوراق وهً نفس الحشرة التً تكون عادة مالزمة ألوراق الزٌتون،
حٌث تبٌن أن عالقات التعاون التطوري بٌن الزٌتون وهذه الحشرة لم تتؽٌر منذ ذلك الوقت ،وٌعود
أقدم مرجع عرؾ عنه استثمار الزٌتون تجارٌا ً فً جزٌرة كرٌت منذ حوالً  5444سنة ،حٌث ٌعتقد
بؤنها قد تكون مصدر ثروة للحضارة المٌنوٌة .أما فى مصر فٌرجع تارٌخ زراعته إلى عهد الفراعنة
(  1444سنة قبل المٌالد ) حٌث وجدت فى الفٌوم وواحة سٌوه
وفً دراسة قام بها العالم دانٌٌل زوهاري ،رجح بؤن أصل الزٌتون ٌعود إلى منطقة شرق البحر
األبٌض المتوسط وخاصة المنطقة الواقعة بٌن أضنة فً تركٌا وشمال ؼرب سورٌا التً تعد الموطن
األول لشجرة الزٌتون وسلسلة الجبال الساحلٌة السورٌة وصوالً إلى منطقة جبال نابلس فً فلسطٌن
جنو ًبا ،بما ٌشمل كل المنطقة الجبلٌة الواقعة بٌن هاتٌن النقطتٌن،ثم انتقل الزٌتون من بالد الشام إلى
المؽرب العربً ومنه إلى إسبانٌا والبرتؽال وجنوب فرنسا.
تنتشر زراعة الزٌتون فى بلدان حوض البحر المتوسط حٌث تمثل تلك المنطقة حوالى  %44من
المساحة المنزرعة بالعالم .
ٌعتبر زٌت الزٌتون من الزٌوت السائلة القابلة لألكل مباشرة دون أي معامالت كٌمٌائٌة  .وطبقا ً
لبعض التقارٌر العالمٌة فإن أهمٌة زٌت الزٌتون أخذت بالتناقص نظراً الرتفاع تكالٌؾ إنتاجه وؼالء
ثمنه وبسبب منافسة الزٌوت النباتٌة األخرى نظراً لوفرتها ورخص ثمنها  -إال أنه نتٌجة ألن زٌت
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الزٌتون ٌستخرج مباشرة من ثمار الزٌتون الطازجة وٌستهلك مباشرة وٌباع فى األسواق محتفظا ً
برائحته العطرٌة الممٌزة وكذلك الحتفاظه بكامل صفاته البٌولوجٌة بما فٌها الفٌتامٌنات لذا فهو
ٌسمى بـ " سٌد الزٌوت " وبالتالً مازالت أهمٌته التؽذوٌة عالٌة على الرؼم من ارتفاع سعره .
وأما عن مراحل تطور صناعة زٌت الزٌتون فقد كانت بطٌئة جداً على مر العصور بالمقارنة مع باقً
الصناعات الؽذائٌة األخرى ،وذلك لكونها صناعة موسمٌة بجانب أن الزٌتون ٌعانى من مشكلة
التحمٌل ( بمعنى أن المحصول قد ٌكون ؼزٌراً فى عام وضعٌفا ً فى العام التالً ) لذلك كان االعتماد
على الطرق القدٌمة فى استخالص الزٌت من الثمار والتً كانت تعتمد على الجهد العضلً ثم تطورت
إلى استخدام المكابس الهٌدرولٌكٌة ثم أخذت حركة التطور فى الزٌادة إلى أن تم استحداث المعاصر
اآللٌة ذات اإلنتاجٌة العالٌة المعتمدة على استخدام أجهزة الطرد المركزي .
وطبقا ً إلحصائٌات وزارة الزراعة المصرٌة تبلػ المساحة المنزرعة من أشجار الزٌتون حوالى
 116.444ألؾ فدان ( المساحة المثمرة  77.696ألؾ فدان  ،متوسط إنتاج الفدان  6.4طن ،
إجمالً اإلنتاج  446.446ألؾ طن ثمار ) وكمٌة الزٌت حوالى  9آالؾ طن تستخرج من حوالى 65
ألؾ إلى  94ألؾ طن ثمار .
أصناؾ أشجار الزٌتون
تنقسم أشجار الزٌتون على حسب الؽرض من االستخدام إلى :
 - 1أصناؾ زٌتٌة :
وهى أصناؾ تحتوى على كمٌة زٌت أعلى من  % 15وذات حجم متوسط ومن أمثلتها أصناؾ
الكروناكى  -األربكوٌن  -الشماللى  -الفرانتوٌو  -السبحاوى.
 - 4أصناؾ ؼٌر زٌتٌة :
وهى أصناؾ تحتوى على نسبة زٌت أقل من  % 15وذات حجم كبٌر ولب سمٌك وتستخدم فى
التخلٌل ومن أمثلتها أصناؾ كالماتا  -الحامض  -دولسى  -التفاحى .
 -6أصناؾ ثنائٌة الؽرض :
وهى أصناؾ تجمع بٌن صفات األصناؾ الزٌتٌة وؼٌر الزٌتٌة ومن أمثلتها أصناؾ بٌكوال –
مانزانٌلو
إنتاج زٌت زٌتون عالً الجودة
هناك عدة عوامل لها تؤثٌر مباشر على جودة الزٌت ابتداء من بداٌة تكوٌنه بالثمار ثم خالل عملٌات
الجمع ونقل الثمار ثم االستخالص وأخٌراً خالل تخزٌن الزٌت .
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العوامل المإثرة على جودة الزٌت خالل تكوٌنه بالثمار :
تإثر نوع التربة وكذلك الظروؾ الجوٌة أثناء مراحل تكوٌنه بالثمار حٌث األراضى الطٌنٌة تعطى
إنتاجا ً أفضل عن األراضى الرملٌة وكذلك الجو المشمس ٌعطى خواص جودة للزٌت أعلى من
المناطق الباردة إال أن تركٌبة األحماض الدهنٌة ونسبة حمض األولٌك تنخفض فى المناطق الحارة
عن الباردة .
العوامل المإثرة على جودة الزٌت نتٌجة لبطء تجمٌع الثمار :
 زٌادة حموضة الزٌت نتٌجة لطول فترة وجود الثمار على األشجار بدون جمع وهذا راجع
إلى نشاط إنزٌم اللٌبٌز
 ترك الثمار بعد تجمٌعها فترة من الزمن بدون عصر ٌسبب انخفاض جودة الزٌت
 إصابة الثمار بالحشرات والكائنات الحٌة الدقٌقة خالل مراحل تكوٌنه
و ٌتوقؾ تحدٌد مٌعاد وقت الجمع على عدة عوامل أهمها المنطقة  ،فمناطق النوبارٌة وبرج العرب
ٌتم الجمع فى منتصؾ سبتمبر بٌنما فى سٌوه ٌتم الجمع فى منتصؾ أكتوبر بٌنما فى حالة التحمٌل
الكثٌر فإن الجمع ٌتؤخر عن اإلثمار العادى حوالى  6 - 4أسابٌع  -أما بالنسبة لألصناؾ فهناك
أصناؾ مبكرة النضج مثال أربكوٌن  -كروناكى  -شماللى  ،بٌنما األصناؾ المتؤخرة مثال الوطٌقن -
أما المعتدلة فى وقت النضج ( الجمع ) مثال بٌكوال – مانزانٌلو
العوامل المإثرة على جودة زٌت الزٌتون خالل فترة تخزٌنه :
هناك عدة عوامل لها تؤثٌر سٌئ على جودة زٌت الزٌتون خالل تخزٌنه وهى األكسجٌن  -الضوء -
الحرارة  -المعادن  . . .إلخ
أسباب ارتفاع حموضة زٌت الزٌتون  :هناك عدة عوامل تسبب زٌادة حموضة الزٌت نذكر منها :
عدم استخدام الطرق السلٌمة للقطؾ ٌعرض الثمار للتهتك مما ٌزٌد من نشاط إنزٌم اللٌبٌز ،
وكذلك التؤخٌر عن مٌعاد الجمع ٌرفع من حموضة الزٌت.
عدم ؼسل الثمار خاصة الساقطة على األرض .
تخزٌن الثمار بطرٌقة ؼٌر سلٌمة ٌسبب نشاط الكائنات الحٌة الدقٌقة فٌنشط اإلنزٌمات
المحللة للجلٌسرٌدات الثالثٌة للزٌت.
عدم فصل الثمار المهشمة والمهروسة عن الثمار السلٌمة قبل العصر .
عدم تنظٌؾ الماكٌنات وتانكات التخزٌن عند انتهاء الموسم وبداٌة موسم جدٌد .
تجمٌع الثمار فى أجولة بالستٌكٌة ٌتسبب فى إحداث تخمرات للثمار فٌنشط إنزٌم اللٌبٌز .
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عدم ؼسل األبراش بصورة منتظمة ( كل ثالثة أٌام على األقل ) .
عدم ملء تانكات الزٌت كاملة مع عدم استخدام ؼاز خامل .
عدم السرعة فى فصل الـ  Sludgeعن الزٌت حٌث وجودها بالزٌت ٌسبب تخمرات الحتوائها
على مواد سكرٌة وبروتٌنٌة فى وجود الماء ٌشجع من نمو المٌكروبات وإفراز إنزٌم . Lipase
تخزٌن الزٌت بطرٌقة ؼٌر سلٌمة ( حرارة  -ضوء  -رطوبة  -هواء  -روائح  . . .إلخ ) .

مكونات ثمار الزٌتون :
تمثل الماء والزٌت حوالى  % 44 - 45من إجمالً وزن الثمار والباقً عبارة عن سكرٌات وبروتٌنات
وعناصر معدنٌة .

التركٌب الكٌمٌائً لزٌت الزٌتون
ٌتكون زٌت الزٌتون من جلسرٌدات ثالثٌة تصل نسبتها إلى  %47والباقً عبارة عن مكونات ؼٌر جلسرٌدٌة
( فوسفولٌبٌدات  -أحماض دهنٌة  -صبؽات كربوهٌدرات  -جلٌسرول  -مركبات نكهة  -ستٌروالت  . . .إلخ )
والمكونات الجلٌسرٌدٌة عبارة عن أحماض دهنٌة وجلٌسرول .

األحماض الدهنٌة لزٌت الزٌتون :
تنقسم األحماض الدهنٌة الداخلة فى تركٌب زٌت الزٌتون إلى قسمٌن :
أحماض دهنٌة ؼٌر مشبعة وتمثل  % 45 - 75من إجمالً األحماض الدهنٌة ومنها حمض األولٌك
بنسبة  % 74 - 55وحمض اللٌنولٌك بنسبة . % 16 - 4
أحماض دهنٌة مشبعة وتمثل  % 44 - 14من إجمالى األحماض الدهنٌة ومنها حمض البالمتٌك
بنسبة . % 15 - 7.5

المكونات ؼٌر الجلٌسرٌدٌة لزٌت الزٌتون :
وتمثل معظمها المواد ؼٌر القابلة للتصبن ( هٌدروكربون  -توكوفٌروالت  -ستٌروالت ) مع كحوالت ألٌفاتٌة
وتربٌنٌة  . .إلخ وٌتمٌز زٌت الزٌتون باحتوائه على أعلى نسبة من السكوالٌن  Squaleneحٌث تصل
نسبته إلى  744ملجم  144 /جرام زٌت .

المركبات المعطٌة للنكهة :
ٌحتوى زٌت الزٌتون البكر على حوالى  77مركبا ً طٌاراً وهى مركبات هٌدروكربون أروماتٌة
وألٌفاتٌة وكحوالت ألٌفاتٌة وتربٌنٌة وألدهٌدات وكٌتونات وإٌثرات وإسترات وتنتج معظم تلك
المركبات الطٌارة عن هدم وتحلل مركب  Oleuropeinومركبات  . Flavonoidsهذا فالتخزٌن
ٌقلل من نكهة الزٌت نتٌجة لقلة المركبات الفٌنولٌة واأللدهٌدٌة  .بٌنما عملٌات الجرش والطحن
للثمار تزٌد من المركبات المسئولة عن النكهة بالزٌت عن الزٌت الناتج بدون عملٌات جرش وطحن .
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وتتؤثر رائحة زٌت الزٌتون بعدة عوامل نذكر منها الظروؾ المناخٌة  -نوع التربة  -مراحل نضج
الثمار  -ظروؾ تخزٌن الزٌت  -طرٌقة االستخالص مع العلم بؤن زٌت الزٌتون الجٌد من الناحٌة
الحسٌة ذات رائحة تشبه رائحة الفاكهة .
جمع ثمار الزٌتون وعالقتها بكمٌة الزٌت :
تجمع ثمار الزٌتون عندما تصل إلى مرحلة النضج المثلى والتى عندها تكون كمٌة الزٌت وجودته فى
أعلى مستوى  .لذا فإن تبكٌر أو تؤخٌر مٌعاد جمع ثمار الزٌتون له تؤثٌر سئ على جودة وكمٌة الزٌت
حفظ ثمار الزٌتون مإقتا ً قبل العصر ،وال ٌفضل أن تجمع الثمار وتترك بدون عصر لذا ٌجب أن ٌعمل
بالقول القائل " من الشجر إلى الحجر " حٌث تحدث مشاكل فى حالة عدم عصر الثمار مباشرة من أهمها
حدوث تخمرات بثمار الزٌتون مما ٌسبب هدما ً للزٌت وهذا عٌب ناتج عن فعل ونشاط إنزٌمً ومٌكروبً
العوامل التً تتوقؾ علٌها كمٌة الزٌت بالثمار:هناك عدة عوامل لها تؤثٌر مباشر وؼٌر مباشر على كمٌة
الزٌت نذكر منها :
 .1درجة نضج الثمار .
 .4نوع األصناؾ .
 .6منطقــة الزراعـة .
 .9نــوع التربــة .
 .5المناخ والعوامل الجوٌة .
 .6المعامالت الزراعٌة ( الخدمة ) .
 .7درجة تحمٌل األشجار .
والصٌؾ الحار والمشمس ٌزٌد كمٌة الزٌت لكن على حساب نسبة حمض األولٌك الذى تنخفض كمٌته بالزٌت
وتصل ثمار الزٌتون إلى أعلى مستوى من الزٌت بعد حوالى  4 - 6شهور من التزهٌر الكامل.

تؤثٌر الظروؾ الجوٌة على تركٌبة األحماض الدهنٌة :
تزداد كمٌة ونسبة األحماض الدهنٌة ؼٌر المشبعة بانخفاض درجات الحرارة.
تؤخٌر مٌعاد الجمع ٌرفع كمٌة األحماض الدهنٌة ؼٌر المشبعة خاصة حمض اللٌنولٌك
ارتفاع درجة حرارة الجو ٌقلل من نسبة حمض األولٌك بالزٌت
تؤثٌر ملوحة األرض على تركٌبة األحماض الدهنٌة :
زٌادة ملوحة األرض بكلورٌد الصودٌوم ٌقلل من نسبة حمض األولٌك بالزٌت بٌنما التتؤثر
نسب أحماض البالمتٌك واللٌنولٌك .
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الحكم على جودة زٌت الزٌتون
ال ٌمكن الحكم على جودة زٌت الزٌتون باستخدام اختبار واحد بل ٌجب أن ٌتم عن طرٌق إجراء أكثر
من اختبار ( اختبارات كٌمٌائٌة وطبٌعٌة وحسٌة ) نذكر منها:
)أوالً ) بعض االختبارات الكٌمٌائٌة للحكم على جودة زٌت الزٌتون:


الحموضة :
ٌستخدم هذا االختبار للحكم على صالحٌة زٌت الزٌتون لالستهالك اآلدمً حٌث ٌستخدم الزٌت
ؼذائٌا ً حتى حموضة  % 6.6كحمض أولٌك.



رقم البٌروكسٌد
ٌقٌس هذا االختبار مدى حدوث التزنخ بالزٌت فى مراحله األولى وقد حددت المواصفات القٌاسٌة
المصرٌة أن ال ٌزٌد رقم بٌروكسٌد زٌت الزٌتون المستخدم فى الؽذاء عن  44مللً مكافئ بٌروكسٌد
 1 /كجم زٌت.



قٌمة االمتصاص الضوئً عند طول موجى  464نانومٌتر
ٌستخدم هذا االختبار لقٌاس مدى حدوث التزنخ األوكسٌدى بالزٌت فى مراحله األولى وهو ٌدعم رقم
البٌروكسٌد.



قٌمة االمتصاص الضوئً عند طول موجى  474نانومٌتر :
ٌحدد هذا االختبار مدى حدوث التزنخ بالزٌت فى مراحلة النهائٌة حٌث ٌقٌس المركبات األلدهٌدٌة
والكٌتونٌة حٌث لو زادت القراءة عن حد معٌن تبعا ً لتشرٌعات المجلس الدولً لزٌت الزٌتون ٌعتبر
ؼٌر ؼذائً مع العلم بؤن كل رتبة ( درجة ) من رتب زٌت الزٌتون لها مدى معٌن للمركبات التبادلٌة
الثالثٌة فمثالً ال تزٌد عن  4.45بزٌت الزٌتون الـ  Exraاوالـ  Fineبٌنما تصل إلى  4.64بزٌت
الـ  Simi-fineوزٌت الـ Lampante



عالقة اللون بالنضج والجودة:
فى بعض األحٌان ٌستخدم مقٌاس اللون للحكم على جودة زٌت الزٌتون إال أن هذا االختبار ٌتؤثر
بعدة عوامل أهمها نوع الثمار  -بداٌة ونهاٌة الموسم  -مراحل النضج  -طرٌقة االستخالص  ،وعادة
ٌكون لون زٌت الزٌتون فى بداٌة الموسم أخضر نتٌجة لعدم اكتمال نضج الثمار ( وجود
الكلوروفٌل) بٌنما ٌتؽٌر اللون إلى األصفر الذهبً نتٌجة لوجود الكاروتٌن وذلك فى مرحلة النضج
بٌنما فى مرحلة زٌادة النضج ٌصبح اللون بنى مخضر نتٌجة لوجود صبؽة Pheophytine -
كذلك طرٌقة االستخالص لها تؤثٌر مباشر على الزٌت حٌث عند استخدام طرٌقة الـ decanter
ٌنتج زٌت ذو لون أخضر ؼامق عن الزٌت الناتج بطرٌقة الـ  sinoleaنتٌجة ألن األخٌر ٌحتوى
على نسبة كلوروفٌل أقل عن الثانً بسبب تعدد مراحل الؽسٌل.
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)ثانٌا ً ) التقٌٌم الحسى للحكم على جودة زٌت الزٌتون:
ٌستخدم التقٌٌم الحسى كإحدى طرق تقٌٌم جودة زٌت الزٌتون خاصة البكر وٌصنؾ زٌت الزٌتون
على أساس نكهته إلى:


زٌت زٌتون ذو نكهة ؼٌر ناضجة  :وهى نكهة ناتجة عن استخالص زٌت الزٌتون من ثمار
ؼٌر كاملة النضج.



زٌت زٌتون ذو طعم مر  :ناتج عن خلط ثمار الزٌتون باألوراق.



زٌت زٌتون ذو طعم الفاكهة  :ناتج عن عصر ثمار زٌتون طازجة وهو أفضل أنواع زٌت
الزٌتون.



زٌت زٌتون ذو نكهة جٌدة  :ناتج عن زٌت بكر رتبة  Ordinaryمع نكهة مستحبة.



زٌت زٌتون ذو نكهة معٌوبة  :تتمثل فى نكهة معدنٌة  -متزنخة  -فطرٌة  . . .إلخ.

ؼش زٌت الزٌتون وطرق الكشؾ عنها :
ٌحدث ؼش زٌت الزٌتون بالزٌوت األخرى نتٌجة الرتفاع سعره عن باقً الزٌوت الؽذائٌة بسبب أنه
الزٌت الوحٌد الذى ٌنتج طبٌعٌا ً بدون أي معاملة كٌمٌائٌة تدخل علٌه والحتوائه على طعم ونكهة
ممٌزة وذات قٌمة تؽذاوٌة عالٌة وٌتم ؼش زٌت الزٌتون بزٌوت كسب الزٌتون أو زٌت الذرة أو زٌت
الفول السودانً أو زٌت القطن أو زٌت الصوٌا أو زٌت عباد الشمس إما منفردة أو مخلوطة .وعلٌه
اتجهت الدولة فى اآلونة األخٌرة إلى وضع القوانٌن التً تحرم ذلك مع تشدٌد العقوبات الرادعة .
طرق كشؾ الؽش بزٌت الزٌتون :
هناك طرق عدٌدة تستخدم للكشؾ عن ؼش زٌت الزٌتون نذكر منها :
الكشؾ عن مركبات إرٌثروداٌول  Erythrodiolأو .Uvaol
استخدام اختبار حمض النٌترٌك ( اختبار كٌمٌائى ) .
استخدام األشعة تحت الحمراء . IR Spectroscopy
استخدام األشعة فوق البنفسجٌة . UV Lamp
زٌت الزٌتون والتؽذٌة :
تعتبر الدهون والزٌوت مصدراً للطاقة وهامة فى تكوٌن جدار الخالٌا لما تحتوٌه من أحماض دهنٌة
أساسٌة  -ولكونها مصدراً هاما ً للفٌتامٌنات ؼٌر الذائبة بالماء  ،A, D, K, Eالهامة فى تكوٌن
بروستاجالندٌن . Prostaglandin
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ذكر بعض العلماء بؤن استهالك زٌت الزٌتون ٌعمل على خفض الكلوستٌرول LDL-cholesterol
وبالتالى ٌقلل من ضرر حدوث أمراض تصلب الشراٌٌن والقلب وكذلك عن األمراض الناتجة عن
زٌادة الكولٌسترول نتٌجة الحتوائه على حمض األولٌك بنسبة عالٌة وكذلك نتٌجة توازن األحماض
الدهنٌة المشبعة وؼٌر المشبعة  -هذا فقد وجد أنه نتٌجة الحتواء زٌت الزٌتون على مضادات أكسدة
طبٌعٌة مثال البولى فٌنوالت والتوكوفٌروالت والتى تقوم بربط الشقوق الحرة حٌث إذا تراكمت (
الشقوق الحرة ) تإدى إلى تكوٌن هٌدروكسٌدات سامة لها تؤثٌر فى إحداث أمراض سرطانٌة فبالتالى
ٌمنع زٌت الزٌتون من تكوٌن تلك األمراض ( حٌث تعمل الشقوق الحرة على تقدم عمر الخالٌا )
إضافة لحماٌة الزٌت من التؤكسد  -فقط زٌت الزٌتون ٌتمٌز بهذه الصفات عن باقى الزٌوت لذا فهو
ٌتبوأ هذه المكانة الرفٌعة .
عموما ً أوضحت بعض األبحاث أن استخدام زٌت الزٌتون كمصدر دهنى أساسى لبلدان حوض البحر
المتوسط خفض من معدل اإلصابة ببعض األمراض مع إطالة عمر اإلنسان بتلك الدول المستهلكة
لزٌت الزٌتون لذا ٌوصى بانتشار زراعة الزٌتون فى مصر لما له من فوائد صحٌة عدٌدة جداً .
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 4ــ التعامل مع مخلفات محاصٌل الزٌت واألهمٌة االقتصادٌة واآلثار البٌئٌة
أنواع الزٌت النباتً
 زٌوت ثابتة  :وٌمثل إنتاجها نحو  %45من مجمل اإلنتاج العالمً للزٌوت النباتٌة .وٌستخدم قسم من
هذه الزٌوت فً إنتاج الزٌوت المهدرجة والسمن النباتً والمارجرٌن ،كما تستخدم زبدة الكاكاو فً
إنتاج الشوكوالتة وتحتوي هذه الزٌوت على فٌتامٌنات وأمالح معادن ومواد كربوهٌدراتٌة وٌمثلها
زٌت الزٌتون ،زٌت السمسم ،زٌت الكتان ،زٌت النخٌل ،زٌت جوز الهند وزٌت اللوز ،القطن ،فول
الصوٌا وتستعمل بعض الزٌوت ألؼراض صناعٌة ومنها :زٌوت الكتان والقنب فً إنتاج الدهانات
وحبر المطابع ،كما أن بعض أنواع الزٌوت فً إنتاج بعض أنواع البولٌمرات.
 زٌوت طٌارة تكون عادة ال تتجاوز  %6-4من مجمل اإلنتاج العالمً للزٌوت النباتٌة وهً خفٌفة فً
قوامها متطاٌرة .وٌدخل الكثٌر منها فً صناعة مواد التجمٌل مثل أحمر الشفاه وبودرة الوجه وفً
صناعة العطور والعالجات وتحتوي على مواد كٌمٌائٌة على سبٌل المثال تربٌنات ،فٌنوالت ،الكتوالت،
الدهٌدات بنسب متفاوتة ٌتحكم فً ذلك نوع النبات المستخرج منه الزٌت وأهمها الزعتر ،الٌاسمٌن.

مواصفات الزٌوت النباتٌة المعدة لالستهالك الؽذائً
هناك عدد كبٌر من القرائن والمواصففات للزٌفوت النباتٌفة تتعلفق بمكونفات الزٌفت ،وتفٌفد معرفتهفا ففً
كشؾ ؼشه ،ومدي مطابقته للمواصفات القٌاسٌة المعتمدة ،وصالحٌته لالسفتخدام ففً تؽذٌفة اإلنسفان
وأهمها:
ـ نسبة الرطوبة والمواد الطٌارة :تكون أقل من  %4.1وزنفا ً ففً أؼلفب المواصففات القٌاسفٌة العالمٌفة للزٌفوت
المكررة من النوع األول ،وال تزٌد على  %4.4وزنا ً للزٌوت المكررة من النوع الثانً.
ـف النسففبة المئوٌففة لألحمففاض الحفرة :تتفراوح نسففبتها المئوٌففة فففً الزٌفوت المكففررة لالسففتهالك البشففري ،وفففق
المواصفات العالمٌة بفٌن  4.15و %4.6للنفوع األول وبفٌن 4.9و %4.6للنفوع الثفانً ،عفدا بعفض الزٌفوت
النباتٌة فً بعض الدول ،مثل زٌت الفستق السودانً وزٌت السمسم حٌث ٌفضل استخدامه مباشرة بعد العصفر
من دون معالجة وٌسمى بالزٌت البكر .أما الزٌوت التً تحفوي أكثفر مفن  %6.6منهفا ففال ٌسفمح باسفتخدامها
للؽذاء البشري ،وتستخدم فً األؼراض الصناعٌة فقط (صناعة الصابون وؼٌرها).
ـ رقم التصبن :وٌعبر عنه بعفدد ملٌجرامفات اٌدروكسفٌد البوتاسفٌوم الالزمفة لتصفبٌن جفرام واحفد مفن الزٌفت ،ولكفل
زٌت مجال محدد لرقم التصبن تتعلق بالوزن الجزٌئً الوسطً للحموض الدسمة فً الزٌت
الرقم الٌودي :وٌعبر عنها بعدد جرامات الٌود القابلفة للتثبٌفت علفى الفروابط المضفاعفة ففً  144جفرام زٌفت،
ولكل زٌت رقم ٌودي محدد ٌعتمد على عدد الروابط المضاعفة فً سالسل األحماض ؼٌر المشبعة.
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الزٌت
الصوٌا
الكانوال
دوار الشمس
الفستق
القطن
الذرة
السمسم

الوزن النوعً
عند45م45/oمo
4.441 -4.417
4.414 - 4.446
4.414 - 4.415
4.417 - 4.416
4.461 - 4.417
4.444 - 4.415
4.414 - 4.419
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درجة االنصهار مo
()4 -( - )14-
() 4+( – )4-
()5-( – )15-
() 5+( -) 4-
() 14+( – )9-
()1-( - )14-
()5+( – )4-
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رقم التصبن

الرقم الٌودي

145 -144
144 - 174
149 - 144
145 - 144
146 - 141
146 -147
145 -144

191 – 149
144 - 44
194 - 115
144 - 49
114 – 144
144 - 146
116 -146

نسب الحموض الدسمة المختلفة فً كل زٌت.
 %حمضضضضضضضض

 %لحمضضضضضضضضضضضض

 %حمضضضضضضضضضض

 %لحمض

 %لحمضضضضضضضض

 %لحمضضضض

%لحمضضضضضضضضضضضضض

الزيت

الموريك

الميرستيك

البالمتيك

الستياريك

األوليئيك

المينوليئيك

المينولينك

الصويا

1.9 - 0

1.0 -.0.0

01 - 6

5-1

20 - 08

47 - 37

00 -4

النخيل

1.0 - 0

1.0 - 0

34 - 24

5-2

41 - 30

01 - 7

2 -0.2

0 -0

5 - 1 ,4

2-0

53 - 37

14 - 07

01 - 7

1.9 -0.0

6-4

5-1

17 - 04

60 - 40

الفستق

1.0-1.9

1.0 -.0.0

02 - 7

3-1

50 - 40

18 - 10

2 -0.2

القطن

1.0 - 0

0 – 0.6

13 - 10

2 - 4 ,0

10 – 06

47 -43

1.0 -.0.0

جوز الهند

41 – 33

08 - 02

00 - 7

2-0

7-4

2-0

نوى النخيل

41 – 30

07 - 03

8-6

2-0

08 - 00

1.0ـ 9

0.9 - 0

05 - 7

4-1

70 - 54

04 - 4

0.9-.0.2

1.0-0,0

01 - 6

5–2

30 - 14

44 - 34

2 -0.4

1.9 - 0

05 - 00

7-2

33 - 27

31 - 24

0 -0.3

17 - 13

27 - 20

30 - 20

2-1

الكانوال
دوار الشمس

الزيتون
الذرة
السمسم
زبدة الكاكاو

1.9 - 0

1.0 -.0.0

اللون (الدرجة اللونٌة) :ثمة لون ممٌز لكل زٌت ،وتحدد المواصفات القٌاسٌة للزٌوت النباتٌفة الدرجفة
اللونٌة المسموحة فً كل نوع من الزٌوت المكررة
الرائحة والطعمٌ :تمٌز كل نوع من الزٌوت النباتٌة بطعم ورائحة خاصتٌن ،نتٌجة اختبارات التذوق.
الملوثففات المعدنٌففةٌ :سففمح بتركٌففزات محففددة لففبعض العناصففر المعدنٌففة التففً تعففد ضففارة فففً الزٌففوت
المكررة ،وقد حددت منظمة األؼذٌة والزراعة العالمٌة  FAOومنظمة الصفحة العالمٌفة  WHOالحفد
األقصففى لتركٌففز العناصففر المعدنٌففة الضففارة فففً الزٌففوت المكففررة مففن النففوع األول القابلففة لالسففتخدام
الؽذائً البشري كما ٌؤتً:
حدٌفد  Fe: 1.5مجم/كجفم ، ،نحفاس  Cu: 0.1مجم/كجفم  ،رصفاص  Pb: 0.1مجم/كجفم  ،زرنفٌخ
 As: 0.1مجم/كجم  ،نٌكل  Ni: 0.2مجم/كجم.
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طرق استخالص الزٌوت
الطرٌقة التقلٌدٌة
المستخدمة منذ قرون ،والتً تعتمد على الضؽط أو العصر المٌكانٌكً المبسط ،الهٌدرولٌكً ،والتً
تسمى أحٌانا طرٌقة الضؽط المبرد ،لعدم استخدام حرارة عالٌة خالل عملٌة التصنٌع .وفً التطبٌق
العملً تنتج الحرارة أٌضا ولو بكمٌات ضئٌلة نتٌجة الضؽط المستخدم .وتبقى درجة الحرارة
منخفضة بشكل مالئم للفٌتامٌنات ،وتحمٌها من الفساد .ثم ٌتم تصفٌة الزٌت بطرٌقة بسٌطة باستخدام
ؼرابٌل ،إلزالة الشوائب المترسبة .نسبة المستخلص من الزٌت فً هذه الحالة منخفضة ،ألن جزءاً
كبٌراً منه ٌبقى عالقا فً عجٌنة اللب المتكونة ،إال أن الزٌت ٌحافظ على قٌمته الؽذائٌة ،وطعمه
الطبٌعً اللذٌذ ،ورائحته األصلٌة .
الطرٌقة الحدٌثة
 مرحلة التنظٌؾ والؽربلة :حٌث ٌتم نقل البذور من المكان المخصص لصبها.إلى ؼرابٌل
لتنظٌفها وفصل الؽبار واألتربة عنها .
 نزع القشرة :قشور البذور بها محتوى قلٌل من الزٌت وإذا لم تزال فإنها تخفض من إنتاجٌة
الزٌت المستخلص لذا فان مخلفات القشرة الناتجة تفصل وٌتم التخلص منها .
 تكسٌر البذور :البذور النظٌفة تنقل بواسطة سٌور إلى أجهزة التكسٌر حٌث تكسر البذور إلً
أحجام مناسبة أما الدرفلة فتإدى إلى تكسٌر جزئى للخالٌا المحتوٌة على الزٌت وتسهل من
عملٌة استخالص الزٌت .
 طبخ وعصر البذور  :تجرى عملٌة طبخ للبذور المكسرة وذلك باستخدام البخار وهذه العملٌة
تسهل انسٌابٌة تدفق الزٌت وتقتل البكترٌا .وٌتم عصر اللب المطبوخ المعالج بالحرارة
للحصول على جزء من الزٌت الخام .
 استخالص الزٌت ٌ:تم استخالص الزٌوت النباتٌة بإحدى الطرق التالٌة :
o

العصر المٌكانٌكً

o

االستخالص بالمذٌبات العضوٌة :
ٌستخدم الهكسان كمذٌب الستخالص الزٌت وعادة ٌذٌب الصبؽات الموجودة بالبذرة وهذا
ٌإدى بدوره إلى إنتاج زٌت خام له لون ؼامق .

يشترط فى المذيب المستعمل:
 -1توفره باستمرار ورخص ثمنه.
 -4أن تكون درجة ؼلٌانه منخفضة لسهولة التخلص منه بعد االستخالص دون أن ٌترك أثر ودون حاجفة
إلى استعمال حرارة عالٌة للتخلص منه مما ٌإثر على صفات الزٌت.
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 -6أن تكون نسبة الفقد فٌه عند التخلص منة قلٌلة.
 -9أن ٌكون ثابت التركٌب بحٌث ٌمكن استعماله عدة مرات دون أن ٌتؽٌر تركٌبة بالحرارة.
 -5خالٌة من الشوائب الكبرٌتٌة واألزوتٌة.
 -6خامل كٌمٌائٌا حتى ال ٌتفاعل مع الزٌت أو مكونات العجٌنة.
 -7أال ٌذوب فى الماء وأن تختلؾ كثافته عن كثافة الماء حتى ٌسهل الفصل بٌنهما.

ممٌزات الطرٌقة الحدٌثة
 هذه الطرٌقة تعطى أكبر نسبة استخالص حٌث ٌقل الفاقد فى الكسب لٌصل إلى حفوالى %4.5وهى أكفؤ الطرق لفصل الزٌت من أي مصدر.
 أفضل الطرق الستخالص الزٌت (ؼالٌفة الفثمن) مفن المفواد التفً تحتفوى علفى نسفبة منخفضفةمن الزٌت مثل جنٌن القمح.
 ٌعطى زٌت ذو صفات جٌدة حٌث أن االستخالص بالمذٌبات ال ٌتضمن معامالت حرارٌة عالٌة. الكسب الناتج أعلى فى القٌمة الؽذائٌة وذلك لعفدم تعفرض البفروتٌن إلفى درجفات الحفرارة التفىتإدى إلى تجلطه (تجمعه).
 كما تستخدم السفتخالص الزٌفت المتبقفى ففى الكسفب بعفد عملٌفة االسفتخالص المٌكفانٌكى حٌفثٌلجففؤ إلٌهففا عنففدما نرٌففد الحصففول علففى كسففب خففال مففن الزٌففت كمففا انهففا شففائعة فففى اسففتخالص
الزٌوت العطرٌة من األزهار.
عٌوب االستخالص بالمذٌبات:
 ٌلزم تحوٌل البذور إلى رقائق متماسكة أثناء االستخالص حٌث ٌمكفن أن تكفون صفلبة فتتهشفموٌصعب إزالتها.
 األدوات واآلالت المستخدمة فٌها مكلفة جدا من الناحٌة االقتصادٌة. معظم المذٌبات التً تستعمل قابلة لالشتعال مما قد ٌسبب الحرٌق أو االنفجار. ال تصففلح فففى حالففة البففذور التففً تحتففوى علففى نسففبة عالٌففة مففن الزٌففت حٌففث ٌتطلففب ذلففك كمٌففةكبٌرة من المذٌب.
 الكسب الناتج بعد االستخالص بالمذٌبات ٌكون هشا النخفاض نسبة الزٌت فٌه. الزٌت الناتج ٌحتوى على الصبؽات وخصوصا النباتٌة التً ٌعتبر بعضها سام مثل الجوسفٌبولعالوة على لون الزٌفت الفداكن (نتٌجفة هفذه الصفبؽات) الفذى ٌتطلفب عناٌفة أكثفر ففى التكرٌفر
والتبٌض.
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معالجة الزٌوت النباتٌة الخام
 مرحلة التكرٌر :
ٌإخذ الزٌت الخام الناتج عن مرحلة العصر واالستخالص إلى قسم التكرٌر حٌث تجري عدة
عملٌات لسحب الشوائب العالقة بالزٌت وٌعدل اللون بسحب الصبؽٌات الملونة وكذلك تعدٌل
حموضة الزٌت وٌنتج عن هذه المرحلة زٌت نصؾ مصنع ٌسمى زٌت نصؾ مكرر .وتتم
هذه العملٌة بتسخٌن الزٌت عند درجة حرارة تعادل 45-94م،وتتسبب هذه العملٌة فً :


ساهم فً إزالة اللٌسٌثٌن من الزٌت ،واللٌسٌثٌن مادة مهمة تسهل هضم
وامتصاص الدهون.



تزٌل مضادات األكسدة مثل فٌتامٌن ه والبٌتا كاروتٌن المهمة لمنع اإلصابة
بالسرطان.



تزٌل الستٌروالت النباتٌة التً تحمً جهاز المناعة وتحفظ صحة القلب.



تزٌل مادة الكلوروفٌل التً تحتوي على المؽنٌزٌوم الضروري لتؤدٌة وظائؾ
القلب والعضالت والجهاز العصبً.



تقوم على استخدام األحماض وؼٌرها لتبٌٌض الزٌت مما ٌإدي إلى بقاء آثار
منها فً الزٌت

 مرحلة التبٌٌض(إزالة اللون):
وتتم هذه العملٌة للزٌت المعدل الناتج من المرحلة السابقة إلزالة أكبر نسبة من األلوان
ؼٌر المرؼوبة والموجودة فً الزٌت باستخدام األتربة الدامصة منفردة أو ممزوجة مع
نسبة من الفحم الفعال .بنسبة  %4-1من وزن الزٌت عند درجة حرارة 82-90م °وتحت
تفرٌػ الضؽط
 مرحلة التقطٌر :
وفً هذه المرحلة ٌتم إزالة الشوائب التً تكسب الزٌت رائحة ؼٌر مرؼوب فٌها وللوصول
بمادة الزٌت إلى منتج نهائً وبمواصفات قٌاسٌة عالمٌة .وتتم هذه العملٌة تحت درجة حرارة
454-445م4
 مرحلة التعبئة :
ٌتم نقل الزٌت من الخزان بواسطة مضخة إلى وحدة التعبئة وٌوضع فً قارورات ذات سعات
مختلفة وبعدها ٌسوق
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تخزٌن البذور فى مخازن مهواة

تنظٌؾ البذور من الشوائب

إزالة الزؼب

تكسٌر القصرة

هرس البذور وتجزئتها
طبخ البذور المهروسة

الحصول على الزٌت الخام
 بالمكابس األفقٌة أو الراسٌة بالمكابس الحلزونٌة -بالمذٌبات العضوٌة

ٌضاؾ قلوى (ص أ ٌد) لٌكون
صابون مع األحماض الحرة

زٌت خام ٌخزن لحٌن استكمال خطوات
التصنٌع
التكرٌر

بإضافة تراب التبٌض أو الفحم
النشط لٌدمص األلوان

التبٌض

باستخدام التسخٌن إلى درجة
حرارة °954-944ؾ

إزالة الرائحة

بالتخزٌن على درجة °14-5م
لمدة  66-49ساعة مما ٌإدى
إلى ترسٌب االستٌارٌن فى القاع
فٌفصل بالترشٌح
التعبئــة

الكسب الذى ٌستخدم فى
صناعة العلؾ

فصل االستٌارٌن أو التشتٌة

زٌت نقى صالح لالستهالك اآلدمً

رسم تخطٌطى ٌوضح خطوات استخالص الزٌت من بذرة القطن
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االحتٌاطٌات الواجب اتباعها عند قلً المواد الؽذائٌة فً الزٌت :
• عدم ترك الزٌت ٌؽلً على النار أكثر من دقٌقة واحدة بدون وضع الطعام المراد قلٌه فٌه.
• االحتفاظ بدرجة حرارة الزٌت 144درجة مئوٌة عند استخدامه فً القلً وعدم الوصول
إلى درجة نقطة االنحالل للزٌت.
• عدم وضع المادة الؽذائٌة فً زٌت درجة الحرارة فٌه منخفضة لم ٌصل إلى درحة حرارة
144درجة مئوٌة وفً حالة وضع المادة العذائٌة فً زٌت درجة حرارته منخفضة فان
المادة الؽذائٌة سوؾ تمتص أكبر كمٌة من الزٌت وٌالحظ هذا عند تناول المادة الؽذائٌة
حٌث تكون مشبعة بالزٌت.
• تجنب وضع الملح فً االؼذٌة المراد قلٌها فً الزٌت وٌضاؾ الملح لها بعد القلً
حٌث ان الملح ٌإدي إلى انخفاض درجة الحرارة التً تقع عندها نقطة االحالل للزٌت كما
ٌعمل الملح على تكسٌر جزئٌات الزٌت بسرعة.
• األؼذٌة المجمدة مثل البطاطس تقلى وهً مجمدة حتً تكون نسبة الزٌت الممتصة قلٌلة.
• تجنب قلً كمٌة كبٌرة من االؼذٌة فً الزٌت مرة واحدة حٌث ان االؼذٌة تإدي إلى خفض
حرارة الزٌت بكمٌة كبٌرة مما ٌودي إلى اخذ وقت أطول للقلً وبالتالً امتصاص المادة
الؽذائٌة نسبة كبٌرة من الزٌت.
• كمٌة الزٌت المستخدمة فً القلً ٌجب أن تعادل 6مرات حجم المادة الؽذائٌة.
عالمات فساد الزٌت :
• لون الزٌت ؼامق نظرا الحتراق الزٌت وجزئٌات المادة الؽذائٌة أثناء ؼلٌان الزٌت على
درجات الحرارة العالٌة أو بقاء المادة الؽذائٌة فً الزٌت أثناء القلً مدة طوٌلة.
• التؽٌر فً لزوجة الزٌت حٌث تصبح عالٌة نظرا للتؽٌر فً جزئٌات الزٌت.
• وجود رواسب فً الزٌت عالقة أو فً قاع اإلناء.
• عند ظهور دخان مائل للزرقة (ظهور نقطة االنحالل) من على سطح الزٌت قبل وصول
الزٌت إلى درجة حرارة القلً.
• عندما تظهر رائحة التزنخ أو ظهور رائحة المادة الؽذائٌة فً الزٌت الذي قلً به.
• عدم استخدام الزٌت الذي تم القلً فٌه لمدة ساعتٌن متواصلتٌن.
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ٌتخلفؾ عفن عملٌفة اسففتخالص الزٌفوت أنفواع مختلفففة مفن األكسفاب والتفً تمتففاز بفرخص قٌمفة وحففدة
البروتٌن بها حٌث ٌحتوي الكسب على معظم محتوٌات البذور ما عدا الزٌفت ،وتختلفؾ القٌمفة الؽذائٌفة
للكسب الناتج وكمٌة الزٌت المتبقٌة تبعا ً لطرٌقفة االسفتخالص المسفتخدمة .وٌعتبفر الكسفب النفاتج عفن
طرٌقة المذٌب عالً القٌمة الؽذائٌة وكمٌة الزٌفت المتبقٌفة بفه منخفضفة بالمقارنفة بالكسفب النتفاج مفن
الطرق األخرى.
 -1كسب فول الصوٌا:
من أكثر مصادر البروتٌن النباتً استخداما ً فً عالئق الدواجن حٌث ٌتوافر فول الصوٌا بكمٌات كبٌرة
فً معظم بالد العالم .وٌمتاز كسب فول الصوٌا باحتوائه على معظم األحماض األمٌنٌة التً تلزم
للدواجن وبنسب متزنة حٌث ٌحتوي على نسبة مرتفعة من الحمض األمٌنً اللٌسٌن ولكنه ٌحتوي
على نسبة منخفضة من الحمض األمٌنً المثٌونٌن ،وٌمكن تعوٌض نقص المثٌوثٌن بإضافته فً
صورة مصنعة وبسعر رخٌص .وتحتوي بذور فول الصوٌا على نسبة مرتفعة من الزٌت تتراوح بٌن
 %41-16كما ٌوجد بها عوامل مثبطة للنمو  Anti nutritional Factorsومنها عامل مثبط
إلنزٌم التربسٌن  Trypsin - inhibitorالذي ٌوقؾ هضم بعض األحماض األمٌنٌة وٌإدي إلى
عدم االستفادة منها ولذلك فإنه بعد استخالص الزٌت من فول الصوٌا ٌتم معاملته حرارٌا ً للقضاء على
العوامل المثبطة للنمو.
وٌراعً أثناء عملٌة التصنٌع أن تكون درجة الحرارة مناسبة حٌث أن الحرارة الزائدة تسبب هدم
األحماض األمٌنٌة وخاصة اللٌسٌن وٌجعل المنتج ؼٌر مناسب لتؽذٌة الدواجن ،وٌمكن الحكم على
جودة كسب فول الصوٌا الناتج من الشكل الظاهري ،واللون األصفر ورائحته مقبولة ،كما ٌتم إجراء
بعض االختبارات المعملٌة ومنها تقدٌر اللٌسٌن المتاح أو تقدٌر نشاط أنزٌم الٌورٌز ،وذلك باإلضافة
إلى تقدٌر نسبة البروتٌن الخام والرطوبة واأللٌاؾ الخام.
وٌوجد عدة أنواع من كسب فول الصوٌا تختلؾ فً نسبة البروتٌن الخام ونسبة األلٌاؾ الخام وٌوجع
ذلك إلى درجة تقشٌر البذور والطرٌقة المستخدمة فً استخالص الزٌت ،وٌوجد نوعان األكثر
استخداما ً فً عالئق الدواجن وهً كسب فول الصوٌا ( )%99وهو ٌحتوي على 99؟ %بروتٌن خام
ونسبة األلٌاؾ الخام  %7والطاقة الممثلة به تقدر بحوالً  4464كٌلو كالوري /كٌلو جرام ،أمام
النوع اآلخر فهو كسب فول الصوٌا ( %)94وهو ٌحتوي على  %94.5بروتٌن خام ونسبة األلٌاؾ
الخام  %6.4والطاقة الممثلة  4494كٌلو كالوري /كٌلو جرام.
وٌزرع نبات فول الصوٌا حالٌا ً فً مصر وٌتم استخالص الزٌت منه واستخدام كسب فول الصوٌا
الناتج منه والذي ٌحتوي على حوالً  %99بروتٌن خام حٌث أمكن إحالل كسب فول الصوٌا المنتج
محلٌا ً محل كسب فول الصوٌا ،المستورد مما ٌقلل من االستٌراد وتوفٌر العمالت الصعبة.
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وٌستخدم عادة كسب فول الصوٌا فً عالئق (األذرة  -الصوٌا)  Corn - Soya dietألنها تعطً
أقصى إنتاجٌة للدواجن بؤقل تكلفة ممكنة ،وذلك ألنه عند استخدام األذرة الصفراء كمصدر للطاقة
وكسب فول الصوٌا كمصدر للبروتٌن فإن ذلك ٌعطً توازنا ً جٌداً لألحماض األمٌنٌة مع مراعاة إضافة
الحمض األمٌنً المثٌونٌن فً صورة مصنعة.
 -4كسب القطن المقشور:
ٌعتبر كسب القطن من أهم مصادر البروتٌن النباتً المستخدمة فً عالئق الحٌوان والدواجنٌ ،نتج
كسب القطن بعد استخالص الزٌت من بذور القطن باستخدام طرٌقة الضؽط الهٌدرولٌكً أو المذٌب.
ٌوجد نوعان من كسب القطن أحدهما ؼٌر مقشور واآلخر مقشور ،وٌتم استخدام النوع الثانً
المقشور فً تؽذٌة الدواجنٌ ،حتوي كسب القطن على مادة سامة تعرؾ بالجوسٌبول والذي ٌوجد
على صورتٌن أحدهما مرتبطة ولٌس لها أي تؤثٌر سام أو الجوسٌبول الحر فله تؤثٌر سام وتختلؾ
نسبة الجوسٌبول الحر حسب العوامل التالٌة:
نوع البذور :وجد أن األنواع الموجودة فً مصر تختلؾ فً نسبة الجوسٌبول الكلً وتتقارب فً
الجوسٌبول الحر.
طرٌقة استخالص الزٌت:
ٌذوب الجوسٌبول الحر والمرتبط فً المذٌبات العضوٌة ،ولذلك نجد أن الكسب الناتج من طرٌقة
المذٌب ٌكون خال ًٌا من الجوسٌبول أو تقل به نسبته وذلك بعكس الكسب الناتج من طرٌقة الضؽط
الهٌدرولٌكً الذي توجد به كمٌة كبٌرة من الجوسٌبول بصورتٌه.
درجة الحرارة المستخدمة :فقد وجد أن الحرارة الرطبة تساعد على ربط الجوسٌبول الحر.
التخزٌنٌ :ساعد التخزٌن لمدة  6شهور على األقل على ربط  %64من الجوسٌبول الحر وله
تؤثٌرات ضارة منها:
تؤثٌر سام
تؤثٌر ضار على نمو دجاج التسمٌنٌ :سبب اللون الزٌتونً لصفار البٌض والذي ٌتحول
بالتخزٌن إلى بنً داكن وٌرجع هذا اللون إلى اتحاد الجوسٌبول بؤمالح الحدٌد الموجودة
فً البٌضة .ولعالج هذه السمٌة ٌمكن استخدام كبرٌتات حدٌدوز أو أٌدروكسٌد كالسٌوم
حٌث ٌضاؾ الملح األول إلى الكسب بنسبة  %4.6أما الملح الثانً ٌضاؾ بنسبة
 %4.5وٌفضل الملح الثانً ألن الملح األول شدٌد التمٌع وٌصعب طحنه جٌداً ،وٌمكن
استعمال الكسب بعد هذه المعاملة بإضافته إلى عالئق الدواجن بنسبة تصل إلى %64
حٌث إن هذه األمالح تقوم بربط حوالً  %44من الجوسٌبول الحر بالكسب.
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ٌحتوي كسب القطن المقشور على حوالً  %91.1بروتٌن خام وطاقة ممثلة  4944كٌلو كالوري/
كٌلو جرام وتصل نسبة األلٌاؾ الخام  %16.6وٌعتبر البروتٌن متوسط القٌمة الؽذائٌة وذلك لنقص
محتواه من األحماض األمٌنٌة األساسٌة (اللٌسٌن  -المثٌونٌن  -السٌستٌن  -التربتوفان)ٌ .ستخدم
كسب القطن المقشور فً عالئق الدواجن بنسبة ال تزٌد عن  %5من العلٌقة.
 -6كسب عبد الشمس:
ٌتم حالٌا ً زراعة عباد الشمس فً مصر وتستخدم البذور الناتجة منه فً إنتاج الزٌت وٌتبقى الكسب
الذي ٌوجد منه نوعان :كسب عباد الشمس ؼٌر المقشور وكسب عباد الشمس المقشور .وٌتم
استخدام كسب عباد الشمس المقشور فً تؽذٌة الدواجن والذي ٌحتوي على حوالً  %95.9بروتٌن
خام ،و  %14.4ألٌاؾ خام ومحتواه من الطاقة الممثلة ٌقدر بحوالً  4644كٌلو كالوري /كٌلو
جرام .وٌعتبر كسب عباد الشمس من األكساب الجٌدة المستخدمة فً عالئق الدواجن ولكنه ٌحتوي
على نسبة مرتفعة من األلٌاؾ الخام ومحتواه منخفض من الحمض األمٌنً اللٌسٌنٌ .مكن إضافة
الكسب المقشور إلى عالئق الدواجن بنسبة تصل إلى  %14من العلٌقة .وٌمكن التؽذٌة على حبوب
عباد الشمسً واستخدامها فً عالئق الدواجن بنسبة  %6-4من العلٌقة.
 -9كسب الكتان:
ٌستخدم عادة كسب الكتان فً تؽذٌة الحٌوان وٌمكن استخدامه فً عالئق الدواجن ولكنه قلٌل
االستعمال بها نظراً الرتفاع نسبة الزٌت به واحتوائه على بعض الجلوكوسٌدات والتً لها تؤثٌر ضار
على النمو.
وجد أن إضافته إلى عالئق الدواجن له تؤثٌر جٌد على تكوٌن الرٌش وتكسبه نعومة ولمعان ولكنه له
تؤثٌر ملٌن على الجهاز الهضمً.
ٌحتوي كسب الكتان على حوالً  %64بروتٌن خام وحوالً  %64بروتٌن خام وحوالً  %4ألٌاؾ
خام ونسبة الزٌت فٌه ال تزٌد عن  ،%7وٌعتبر كسب الكتان فقٌراً فً بعض األحماض األمٌنٌة
األساسٌة خاصة اللٌسٌن ،ولذلك ٌراعً عند استخدامه فً عالئق الدواجن أن ٌتم استخدام أحد
المصادر الؽنٌة فً هذا الحمض مثل مسحوق السمكٌ ،مكن إضافة كسب الكتان إلى عالئق الدواجن
فً حدود  %14-5من العلٌقة.
 -5كسب السمسم:
ٌنتج من عصر بذور السمسم إلنتاج الزٌت ،وٌحتوي الكسب الناتج على حوالً  %96.4بروتٌن خام
وتصل نسبة األلٌاؾ الخام به إلى  %4.7وٌقدر محتواه من الطاقة الممثلة بحوالً  4414كٌلو
كالوري /كٌلو جرام .وٌعتبر كسب السمسم ؼنً فً العناصر المعدنٌة وخاصة الكالسٌوم ()1.44
والفوسفور ( )1.67ولكنه فقٌر فً بعض األحماض األمٌنٌة األساسٌة وخاصة اللٌسٌن ولكنه ٌحتوي
23

انتاج وتكنولوجيا محاصيل السكر والزيت

(طالب البكالوريوس ) 9191 / 9102

ا.د /محمد صبحى بدران

على نسبة منخفضة من المثٌونٌن وبناء على ذلك فإنه إذا تم استخدام كسب فول الصوٌا مع كسب
السمسم بنسبة  1 :4فً عالئق الدواجن فإن ذلك ٌإدي إلى تكملة االحتٌاجات من األحماض األمٌنٌة
األساسٌة وخاصة من اللٌسٌن والمثٌونٌن.
 -6كسب الفول السودانً:
ٌنتج كسب الفول السودانً بعد عصر الفول السودانً الستخراج الزٌت وٌوجد منه نوعان مقشور
وؼٌر مقشور .وٌستخدم فً تؽذٌة الدواجن النوع األول المقشور والذي ٌتمٌز بارتفاع نسبة البروتٌن
الخام فٌه حٌث تتراوح بٌن  %51-64وتختلؾ النسبة تبعا ً لطرٌقة استخالص الزٌت المستخدمة
وتتراوح نسبة األلٌاؾ الخام فٌه  %16-11ومحتواه من الطاقة الممثلة فً حدود 4674-4444
كٌلو كالوري /كٌلو جرام.
وٌعتبر كسب الفول السودانً متوسط القٌمة الؽذائٌة النخفاض محتواه فً بعض األحماض األمٌنٌة
األساسٌة وخاصة اللٌسٌن والمثٌونٌن وكذلك األمالح المعدنٌة ،ولكنه ٌحتوي على نسبة مرتفعة من
األحماض األمٌنٌة وخاصة األرجنٌن والتربتوفان والسٌستٌن وكذلك بعض فٌتامٌنات مجموعة بـ
المركب .وكسب الفول السودانً أكثر عرضة لإلصابة بالسموم الفطرٌة (األفالتوكسٌنات)
 Aflatoxinوالناتجة من اإلصابة بفطر األسبرجلس فالفوس  Aspergilus flavusولذلك ٌجب
اختبار كسب الفول السودانً قبل استخدامه لمعرفة إصابته باألفالتوكسٌن من عدمه أو لوجود تزنخ.
ٌضاؾ كسب الفول السودانً إلى عالئق الدواجن بنسبة تصل إلى  %15من العلٌقة.
 -7كسب الشلجم:
ٌنتج بعد استخالص الزٌت من بذور الشلجم ومعامالتها بالحرارة ونظراً ألنه ٌحتوي على
نسبة مرتفعة من الجلٌكوسٌدات وحمض األٌروسٌك وهً مواد سامة فكان ٌخشى من
استخدامه فً تؽذٌة الدواجن .أمكن عن طرٌق التربٌة واالنتخاب لنبات الشلجم والتوصل
إلى أصناؾ تحتوي على نسبة ضئٌلة من هذه المواد السامة ولذلك أمكن استخدام هذه
األصناؾ من نبات الشلجم فً تؽذٌة الدواجن حٌث ٌضاؾ بنسبة  %14-5من العلٌقة.
ٌحتوي كسب الشلجم على حوالً  %65بروتٌن خام و  %14.9ألٌاؾ خام كما ٌحتوي
على حوالً  4494كٌلو كالوري /كٌلو جرام طاقة ممثلة.
تاثٌر صناعة الزٌوت النباتٌة على البٌئة
تلوث الهواء
أهم الملوثات التً تنتج عن صناعة الزٌوت النباتٌة وتنطلق إلى جو المعمل داخل وحدات المصنع
وخارجه هً :
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الؽبار واألجزاء الناعمة الناتجة عن نقل وتفرٌػ البذور الزٌتٌة



ؼازات أبخرة المذٌب المستخدم فً جو المعمل المؽلق



ا.د /محمد صبحى بدران

الؽازات الناتجة عن عملٌات االحتراق ألنواع الوقود المستخدم ومنها  :co2 ,coوبعض
الكمٌات من الهٌدروكربونات وقطع صؽٌرة من هباب الفحم.

تلوث المٌاه  :تتعدد مصادر تلوث المٌاه الناتجة عن صناعة الزٌت وأهمها :


تلوث المٌاه الناتج عن تكرٌر الزٌوت النباتٌة :تحتوي المٌاه الناتجة عن وحدات تكرٌر الزٌوت
النباتٌة على نسبة من المركبات العضوٌة المنحلة فً الماء(فوسفاتٌدات – راتنجات) نتٌجة ؼسل
الزٌت بالماء الساخن ،كما تحتوي على نسبة من ماءات الصودٌوم نتٌجة المعالجة القلوٌة
لترسٌب الحموض الدسمة الحرة



تلوث المٌاه الناتج عن تبٌٌض الزٌوت النباتٌة :بعد إجراء عملٌة التبٌٌض فؤن التربة الناتجة عن
وحدات الترشٌح على كمٌة من الزٌت تتراوح بٌن% 54-44وزنا لذلك ٌتم فصل الراسب
وإضافة كمٌة معٌنة من الماء إلى الراسب مع التحرٌك فٌنفصل أؼلب الزٌت وٌتجمع فوق الطبقة
المائٌة التً تإخذ إلى خزانات ترقٌد لفصل الزٌت عن الماء



تلوث المٌاه الناتج عن إزالة الرائحة للزٌوت النباتٌة ٌ:دخل البخار المحمص إلى وحدة إزالة
الرائحة وٌقوم بجرؾ أؼلب المركبات التً تسبب الطعم والرائحة ؼٌر المستحبٌن فً الزٌوت
النباتٌة(الدهٌدات -أسٌتونات – أحماض دسمة منخفضة الوزن الجزٌئً) وتدخل هذه األبخرة إلى
مكثفات وتتجمع هذه المواد الشائبة مع الماء المكثؾ



تلوث المٌاه الناتج عن المبادالت الحرارٌة ٌ:ستخدم الماء البارد أو الساخن فً المبادالت
الحرارٌة بهدؾ تبرٌد الزٌوت أو تسخٌنها فً عدد كبٌر من وحدات مصانع الزٌوت النباتٌة .وقد
ٌحدث تؤكل فً بعض األجزاء ٌإدي إلى تشكٌل الثقوب فً جسم المبادل مما ٌإدي إلى تسرب
الزٌت إلى الماء المستخدم للتبادل الحراري.

تؤثٌرها على اإلنسان

ٌحتاج اإلنسان كبقٌة الكائنات الحٌة إلى مجموعة من العناصر الؽذائٌة تتمثل فً
الكربوهٌدرات والبروتٌنات والدهون والماء واألمالح المعدنٌة والفٌتامٌنات ،وتعتبر الدهون
مصدراً رئٌسٌا ً للطاقة بالنسبة للجسم مع الكربوهٌدرات ،حٌث ٌحوي كل جرام من الدهون
على طاقة تساوى  4كالورى وهو ضعؾ ما تحوٌه الكربوهٌدرات ،كما أنها توفر األحماض
الدهنٌة األساسٌة للجسم حٌث إن البعض منها ال ٌتم تصنٌعه فً الجسم مثل اللٌنولٌك والذي
ٌعتبر من أهم األحماض الدهنٌة لنمو األطفال الرضع ،وتساهم فً تنظٌم ضؽط الدم وعملٌة
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التجلط ومواجهة االلتهابات ،كما أنها تساهم فً المحافظة على صحة الجلد والشعر ،وتنقل
الفٌتامٌنات المذابة فً الدهون وهً مجموعة «  » A,D,E,Kوالمهمة جداً لصحة الجسم،
وتساهم الدهون بشكل عام فً نمو الدماغ لدى األطفال .و فً فترة سابقه اقترن اسم الزٌت
بالخطر القادم والمرض والسمنة .لكن الزٌوت فً الحقٌقة جزء ؼذائً أساسً ال ٌستطٌع
الجسم أن ٌستؽنً عنه .وإذا تم تناوله باعتدال فإنه ٌقً القلب والعظام والجلد والحالة النفسٌة
من االعتالل ،بل إن الزٌوت تساعد فً حرق الشحوم من خالل األحماض الدهنٌة األساسٌة.
وإنتاج زٌوت الطعام النباتٌة ٌشمل عملٌات تكرٌر ٌتم معظمها باستخدام آالت .وتتؤلؾ عملٌة
التكرٌر من تسخٌن الزٌت من 94إلى 45درجة مئوٌة وإضافة مادة قلوٌة مثل هٌدروكسٌد
الصودٌوم أو كربونات الصودٌوم .وهذه المادة القلوٌة المضافة وبعض األحماض الدهنٌة ؼٌر
المرؼوبة تإدي إلى ظهور رؼوة صابونٌة ٌتم التخلص منها عن طرٌق الطرد المركزي .ثم
ٌتم ؼسل الزٌت إلزالة أثر الرؼوة الصابونٌة .وبعدها ٌعرض الزٌت لتٌار من الماء الذي تم
تسخٌنه من 45إلى 45درجة مئوٌة أو إلى بخار أو ماء به حمض إلزالة اللزوجة من الزٌت.
ثم ٌبٌض الزٌت عن طرٌق ترشٌحه خالل الكربون النشط أو الطمً النشط المتصاص المواد
الملونة منه .وآخر عملٌة هً تعطٌر الزٌت بتمرٌر تٌار من البخار خالل الزٌت بعد تسخٌنه
إلى 445أو 454درجة مئوٌة مما ٌجعل العناصر الط ٌّارة للرائحة والطعم تتقطر من الزٌت ،ثم
ٌضاؾ إلٌه مقدار  %1حمض السترٌك لتحبٌط آثار المعادن التً قد تسبب تؤكسد الزٌت
وتقلٌل مدة صالحٌته .ومن المعروؾ أن تعرٌض الزٌت إلى درجات حرارة عالٌة ٌؽٌر التركٌب
الجزٌئً للزٌت النباتً لٌصبح زٌتا ً متحوالً ضاراً بالصحة .تشٌر األدلة العلمٌة الطبٌة إلى أن
تناول الدهون المتحولة ٌرفع من نسبة الكولسترول الخفٌؾ الضار بالجسم ارتفاعه ،وٌقلل من
نسبة الكولٌسترول الثقٌل المفٌد للجسم ارتفاعه .ما ٌتسبب فً إصابة الشراٌٌن بمرض تصلب
الشراٌٌن وظهور ترسبات الكولٌسترول السادة لها فً أجزائها ،األمر الذي ٌإدي إلى أمراض
شراٌٌن القلب والسكتة الدماؼٌة .وؼٌرها من االمراض ٌمكن ان تسببها الزٌوت النباتٌة.
اتجاه عالمى لحظر استخدام الزٌوت المتحولة صناعٌا ً (المهدرجة/السمن النباتً)
ٌتجه العالم نحو الحظر الستخدام الزٌوت المتحولة صناعٌا ً (المهدرجة :السمن النباتً) فً األؼذٌة
بشكل نهائً بحلول عام  ،4446تماشٌا ً مع استراتٌجٌة منظمة الصحة العالمٌة التً أطلقتها ،أخٌراً،
مإكداً أنه ٌتم التمهٌد لهذه الخطوة منذ عام  ،4416بإصدار الئحة فنٌة بشؤن الدهون (األحماض
الدهنٌة) المتحولة ،تلزم مص ّنعً المنتجات الؽذائٌة المحتوٌة على الدهون المتحولة بإٌجاد بدائل لهذه
الدهون.
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وتعرؾ الزٌوت المهدرجة (السمن النباتً) ،بؤنها زٌوت ٌتم تسخٌنها إلى درجات عالٌة مع إضافة
الهٌدروجٌن إلٌها ،وتصنؾ كزٌوت مص ّنعة ،إذ تدخل فً تصنٌع األطعمة والمؤكوالت المتعددة ،كونها
تحسن من الطعم وتمنع العفن وتطٌل الصالحٌة ،إال أنها ضارة للصحة العامة.
ّ
وقد ّ
حذر تقرٌر صدر عن منظمة الصحة العالمٌة أخٌراً ،من مخاطر وأضرار استخدام الزٌوت
المهدرجة فً األؼذٌة ،مإكداً أنها تتسبب فً زٌادة وزن اإلنسان ،ورفع مستوٌات الكولٌسترول
الضار ،وتقلٌل مستوٌات الكولٌسترول النافع ،ما ٌزٌد من مخاطر اإلصابة بؤمراض القلب والشراٌٌن،
مشدداً على أن هذه الزٌوت أشد ضرراً على صحة القلب من الدهون المشبعة ،التً ترفع مستوى
الكولٌسترول الضار ،بٌنما ال تإثر فً مستوى الكولٌسترول الجٌد ،بٌنما الزٌوت المهدرجة تإثر فً
القلب والكولٌسترول الجٌد معاً ،كما تتسبب فً اإلصابة بمرضً السكري والزهاٌمر.
وذكر التقرٌرأن الزٌوت النباتٌة تعتبر من أهم وأفضل مصادر الدهونّ ،إال أن كلفة استخدامها مرتفعة
فً مجال تصنٌع األؼذٌة ،وعلٌه ظهرت البدائل فٌما ٌسمى بالزٌوت المهدرجة أو المتحولة ،التً
تنقسم إلى نوعٌن ،األول ٌوجد طبٌعٌا ً بكمٌات صؽٌرة نسبٌا ً فً المنتجات الحٌوانٌة ،مثل اللحوم
والحلٌب ومشتقاته ،بٌنما النوع الثانً صناعً ،وهو عبارة عن زٌوت نباتٌة تتعرض للحرارة
والضؽط والهٌدروجٌن لتتحول الزٌوت من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة ،حٌث ٌتم االعتماد علٌها
فً تصنٌع األطعمة.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمٌة والجمعٌة األمٌركٌة للقلب أوصتا ّ
بؤال تزٌد كمٌة الدهون
المشبعة على  ،%14والدهون المتحولة على  %1من مجموع السعرات الحرارٌة التً ٌتم
استهالكها ٌومٌاً ،بما ٌعنً ّأال ٌزٌد ما ٌتناوله الشخص البالػ فً الٌوم الواحد على  44جراما ً من
الدهون المشبعة ،و 4.4جرام من الدهون المتحولة (على أساس أن النظام الؽذائً ٌحتوي على
 4444سعرة حرارٌة ٌومٌا ً).
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6ــ أهم القوانٌن والتشرٌعات المصرٌة المنظمة
لتداول الزٌوت النباتٌة
قانون رقم  56لسنة 1466
الباب األول
تنظٌم اإلنتاج الزراعً
مادة  1لوزٌر الزراعة طبقا للسٌاسة العامة التً تقررها الدولة أن ٌحدد مناطق لزراعة حاصالت
معٌنة وأن ٌحظر حاصالت معٌنة فً مناطق معٌنة.
مادة  4لوزٌر الزراعة طبقا للسٌاسة العامة التً تقررها الدولة أن ٌحدد مناطق لزراعة أصناؾ دون
ؼٌرها من الحاصالت الزراعٌة وله أن ٌستثنً من ذلك مزارع الوزارة والحقول األخرى التً تستعمل
للتجارب واإلكثارات األولى لألصناؾ.
مادة ٌ 6صدر وزٌر الزراعة طبقا للسٌاسة العامة التً تقررها الدولة فً مٌعاد ؼاٌته أول ٌناٌر من
كل سنة قرارا بتقسٌم أراضً الجمهورٌة إلى مناطق وبتحدٌد صنؾ القطن الذي ٌزرع بكل منطقة وال
ٌجوز أن ٌزرع فً دائرة مركز الشرطة الواحد سوى صنؾ واحد من القطن .ومع ذلك ٌجوز لوزٌر
الزراعة التصرٌح بزراعة أصناؾ من القطن ؼٌر الصنؾ المحدد للمنطقة وذلك فً المساحات التً
تستعملها الوزارة أو الهٌئات العلمٌة للتجارب أو اإلكثارات األولى فً المزارع الحكومٌة أو ؼٌرها.
مادة  9لوزٌر الزراعة طبقا للسٌاسة العامة التً تقررها لدولة أن ٌصدر قرارات فً المسائل اآلتٌة:
 )1تنظٌم الدورات الزراعٌة على مستوى القرٌة أو على مستوى آخر.
 )4تحدٌد نظام تعاقب الحاصالت الزراعٌة وتحدٌد نسبة ما ٌسمح بزراعته بكل محصول إلى
جملة األراضً فً حٌازة الزراع أو فً مجموع زمام القرٌة .وٌحدد القرار المقصود بجملة
األراضً ونسبة ما ٌسمح بالتجاوز عنه منها وٌجوز استثناء بعض الجهات أو األراضً من
هذه النسب كما ٌجوز تعدٌلها العتبارات فنٌة أو اقتصادٌة أو تموٌنٌة.
 )6تحدٌد مواعٌد زراعة الحاصالت ومواعٌد حصادها أوجنٌها وإزالة متخلفاتها من الحقل.
 )9تحدٌد طرق زراعة الحاصالت ومعدالت التقاوي وأنواع األسمدة ومعدالتها وكذلك معامالتها
الزراعٌة من خدمة وري وتسمٌد.
 )5تحدٌد مواصفات العبوات التً تعبؤ فٌها الحاصالت وأوزانها والشروط الواجب توافرها
وكٌفٌة إعداد الحاصالت للتسوٌق.
 )6حظر نقل األقطان الزهر الناتجة من أٌة قرٌة إلى جهة أخرى دون إثبات صنفها ووزنها
واسم القرٌة الناتجة منها وذلك طبقا للشروط واألوضاع التً ٌحددها القرار.
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الفصل الخامس
الرقابة على عملٌات استخراج وعالج بذرة القطن
مادة  66ال ٌجوز تشؽٌل أي محلج إال بعد الحصول على ترخٌص خاص من وزارة الزراعة طبقا
للشروط واألوضاع التً ٌصدر بها قرار من الوزٌر .ولوزٌر الزراعة فً حالة وقؾ تشؽٌل المحلج
بالطرٌق اإلداري وذلك إلى أن ٌحكم فً المخالفة.
مادة ( 66مكرر) ال ٌجوز حٌازة ماكٌنات حلٌج القطن (دوالٌب الحلٌج) أو أجزاء منها إال فً المحالج
المرخص بتشؽٌلها أو المصانع المرخص لها بتصنٌعها واالتجار فٌها طبقا للشروط واألوضاع التً
ٌصدر بها قرارات من وزٌري الزراعة والصناعة .وتضبط بالطرٌق اإلداري األجهزة موضوع
المخالفة أو أجزاإها والقطن والبذرة ونواتج الحلٌج .وٌتم التحفظ على األجهزة المضبوطة أو
أجهزتها حتى ٌفصل نهائٌا فً الدعوى ،وٌقرر وزٌر الزراعة فً هذه الحالة ما ٌتبع فً شؤنها.
وٌسلم القطن والبذرة ونواتج الحلٌج ألقرب محلج لمكان الواقعة وتتولى إدارة المحلج بٌع األقطان
والبذرة ونواتج الحلٌج المضبوطة باألسعار الرسمٌة أو بالثمن الذي تقدره اللجان التً ٌشكلها وزٌر
الزراعة لهذا الؽرض ما لم تكن مسعرة ،وتودع المبالػ المتحصلة من البٌع فً الحساب الخاص
باللجنة العلٌا لتسوٌق الحاصالت الزراعٌة تعاونٌا
مادة ٌ 69صدر وزٌر الزراعة قرارات فً المسائل اآلتٌة- :
(أ) تحدٌد األجهزة واآلالت الواجب توافرها فً المحلج وأنواعها ومواصفاتها سواء المعدة
الستخراج البذرة من القطن الزهر أو تنظٌفها أو عالجها إلبادة دٌدان اللوز أو معاملتها
بالمبٌدات الفطرٌة أو الحشرٌة.
(ب) بٌان اإلجراءات الواجب إتباعها لتنظٌؾ المحالج ومشتمالتها وملحقاتها عقب انتهاء موسم
الحلج وقبل ابتداء الموسم التالً.
(ج) وضع الشروط الواجب توافرها فً أحواش المحالج والشون والمخازن الملحقة بها المعدة
لتخزٌن وحفظ القطن الزهر وبذرة القطن التقاوي والتجاري وكذلك تحدٌد الشروط الواجب
توافرها للترخٌص فً إقامة الشون والخازن الخارجٌة المعدة لتخزٌن القطن الزهر وبذرته.
(د) بٌان اإلجراءات والنظم الواجب إتباعها عند ورود األقطان الزهر للمحالج وطرق تخزٌنها
وؼربلتها وتقدٌمها للحلج سواء كانت معدة الستخراج البذرة التقاوي أو التجاري.
(هـ) وضع نماذج السجالت الواجب إمساكها بالمحالج لقٌد القطن الزهر والبذرة ومخلفات الحلج
والبٌانات الواجب إدراجها فً هذه السجالت وكٌفٌة قٌدها.
مادة  65ال ٌجوز أن ٌحلج بالمحلج الواحد سوى صنؾ واحد  -من القطن خالل موسم الحلج وٌصدر
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وزٌر الزراعة سنوٌا قرارا بتعٌٌن صنؾ ومصدر القطن المرخص بحلجه فً كل محلج خالل موسم
الحلج .وللوزٌر إذا لم ٌكن محصول الصنؾ كافٌا لتشؽٌل محلج بالكامل أن ٌرخص فً حلجه بؤحد
المحالج المخصصة لصنؾ آخر وذلك بشرط أن ٌجري حلجه بصفة مستمرة خالل فترة معٌنة .وبعد
تنظٌؾ جمٌع آالت وأجهزة الحلج والبذرة وأماكن التضرٌبة من بقاٌا الصنؾ اآلخر .وللوزٌر قصر
الحلج فً كل أو بعض المحالج على أقطان اإلكثار من صنؾ القطن المخصص لها خالل فترة معٌنة
وله أٌضا تحدٌد محالج لحلج األقطان الناتجة من مناطق التركٌز ومحالج األقطان الناتجة من خارج
هذه المناطق.
مادة ٌ 66صدر وزٌر الزراعة سنوٌا قرارا بتحدٌد رتب  -ومصدر القطن الزهر الواجب حلجه
الستخراج تقاوي القطن من كل صنؾ منه وكذلك إجراءات التحكٌم الواجب إتباعها عند مناقشة
صاحب الشؤن فً صالحٌة القطن الستخراج التقاوي منه .وله أن ٌصدر عند الضرورة قرارا بقصر
الحلج على األقطان المحددة الستخراج التقاوي على أن ٌجرى الحلج بصفة مستمرة ولفترة معٌنة
ٌحددها فً قراره.
مادة  67على كل من ٌحوز أقطان زهر أن ٌنتهً من حلجها  -فً موسم إنتاجها وفً مٌعاد ال ٌجاوز
 15مارس فً الوجه القبلً و  61مارس فً الوجه البحري وذلك فٌما عدا األقطان الزهر الناتجة
من تقاوي اإلكثار المتعاقد علٌها مع وزارة الزراعة فٌجب االنتهاء من حلجها فً موسم إنتاجها فً
مٌعاد ال ٌجاوز  61دٌسمبر من كل سنة.
مادة  64على المحالج معالجة بذرة القطن بعد الحلج مباشرة  -وكذلك مخلفات الحلج وكنسات
المحالج بواسطة األجهزة التً تقرها وزارة الزراعة إلبادة دٌدان اللوز وذلك وفقا لإلجراءات والنظم
التً ٌصدر بها قرار من الوزٌر .وال ٌجوز إخراج أي نوع من القطن للزهر أو بذرة القطن أو
االسكارتو أو كنسات القطن والبذرة أو أي مخلفات أخرى من نواتج الحلج وؼربلة القطن والبذرة من
المحالج وملحقاتها بؽٌر ترخٌص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التً ٌصدر بتحدٌدها
قرار من الوزٌر.
مادة  64ال ٌجوز إقامة أجهزة لتنظٌؾ الزهر وؼربلته بؽٌر ترخٌص من وزارة الزراعة وطبقا
للشروط والقواعد التً ٌحددها الوزٌر.
(أ) إٌقاؾ تشؽٌل أي جهاز للحلج أو استخراج البذرة أو تنظٌفها أو عالجها أقٌم بؽٌر ترخٌص من
الوزارة أو رخص به وثبت عدم صالحٌته للؽرض الذي أقٌم من اجله.
(ب) إعادة عالج بذرة القطن التً لم تعالج عالجا تاما بعد ورود نتٌجة الفحص الحشري مباشرة.
(ج) عالج وإعدام مخلفات الحلج وكنسات المحلج التً تمتنع إدارة المحلج من عالجها أو إعدامها
أوال بؤول.
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الفصل السادس
الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة
مادة  94تعتبر بذرة القطن معدة للصناعة فً الحاالت اآلتٌة:
(أ) البذرة الناتجة من األقطان المحلوجة الستخراج البذرة المعدة للصناعة )التجاري(.
(ب) البذرة الناتجة من األقطان المحلوجة أصال الستخراج التقاوي والتً ٌتقرر بعد فحصها عدم
صالحٌتها للزراعة وكذلك البذرة التً ٌستؽنى عن استعمالها كتقاوي.
(ج) البذرة المستبعدة أثناء استخراج التقاوي والبذرة الناتجة من دوالٌب االسكارتو أثناء حلج
القطن الستخراج التقاوي.
(د) البذرة الناتجة من ؼربلة الحلج وكنسات المحالج والشون.
مادة  96ال ٌجوز تشؽٌل معصرة لعصر بذرة القطن إال  -بترخٌص خاص من وزارة الزراعة طبقا
للشروط والقواعد التً ٌصدر بها قرار من الوزٌر وٌبٌن القرار نماذج السجالت التً تلتزم إدارة
المعصرة بإمساكها وطرٌقة القٌد بها والتفتٌش علٌها.
مادة  99على مدٌري المعاصر فور ورود رسائل بذرة القطن  -إلى المعاصر القٌام بحصر عبواتها
ووزنها تحت إشراؾ الموظفٌن المنوط بهم الرقابة على بذرة القطن التجاري بالمعاصر ،وإثبات
عددها ووزنها فً السجالت المعدة لذلك .وال ٌجوز إخراج بذرة القطن من المعاصر إال بترخٌص من
وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التً ٌصدر بها قرار من الوزٌر.
مادة  95ال ٌجوز نقل القطن التجاري من المحالج إال بترخٌص  -من وزارة الزراعة وطبقا للشروط
والقواعد التً ٌصدر بها قرار من الوزٌر .وللوزٌر أن ٌمنع نقل البذرة التجاري من أي صنؾ من
أصناؾ القطن من المحالج إلى المعاصر لفترة معٌنة.
مادة ٌ 96صدر وزٌر الزراعة قرارا باإلجراءات الواجب  -إتباعها فً تسلٌم البذرة التجاري وتسلمها
ونقلها بٌن المحالج والمعاصر وتحدٌد نسب العجز المسموح بها فً أوزان البذرة المسلمة للمعاصر.
مادة  97ال ٌجوز تخزٌن بذرة القطن التجاري إال فً األحواش  -الداخلٌة للمحالج والمعاصر أو فً
الشون الملحقة بها والتً ترخص بها وزارة الزراعة وبشرط أن تكون البذرة داخل عبوات ٌحدد
مواصفاتها وزٌر الزراعة .ومع ذلك ٌجوز بتصرٌح من الوزارة تخزٌن بذرة القطن التجاري بدون
عبوات باألحواش الداخلٌة للمعاصر إذا كانت البذرة قد سبقت معاملتها لقتل حٌوٌتها أو إذا أودعت
مخازن محكمة اإلؼالق بآالت تسجٌل أوزانها تعتمدها الوزارة.
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