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صوالت ان استفاده می نمايند با ان هم محخاطر انرژی ان نه بلکه به خاطر مزه و لذت 
}1{وانرژی توليد نمايد.نباتی ميتواند که پروتين مورد ضرورت بدن را تکميل   

ه جيکی ان به صورت عموم پروتين نباتی نسبت ببه خاطر تغذيه انسانی واهميت بيولو
کمترداردبه خاطريکه تمام امينواسيد های ضرورت بدن انسان را  شپروتين حيوانی ارز

 دارانيست.

د غله مينواسيدهای ضروری کم است به طور مثال دريک تعداد زياادرغذاهای نباتی مقدار
لی وتوفين کم است پجات اندازه اليسين و در غذاهای لگيومی اندازه و مقدار ميتونين و تر

ازبين  ضروری  يومی و غله جات کمبود امينواسيد هایگباصرف کردن يکجای غذاهای ل
}1{رفته ميتوانه.  

 )فيصد14%(بانان گندمی که } 6{ت ميوه زيتون که يک فی صد پروتين دارداز جمله ميوجا
 }6-1{ميکندراپوره اگر يکجا خورده شود تقريبا ضرورت امينواسيد های بدن  پروتين دارد

 یبه دليل مذهبی ودر بعضاز مناطق جهان استفاده از محصوالت حيوانی و نباتی  یدر بعض
 از مناطق به اساس رسم و رواج مزه استفاده نميشود.

شت گاورا نمی طور مثال در مملکت هندوستان به اساس دليل مذهبی گو  

ومصرف اچار وروغن زيتون به دليل رسم خورند و در کشور عزيزما افغانستان استعمال  
 و رواج وعادت کم است .

ی امينو اسيد ها ارجنيندرغذاهای انسانی ترکيب مرکبات ضرورت از قبيل بعض هستدين�   
)وويتامين اولينترايپتوفين ين تريون�نينااليل فتا�ميتونين�اليسين�لوسين�روزولوسين�

ويتامين بی کمپلکس)وعناصر معدنی ضروری يتامين سی و  های منحل دراب ( �سيم(کل   
�کلورين مس �کوبالت 

�سلفر�سوديم�پوتاشيم�فاسفورس�منگانيز�مگنيزيم�اهن�ينايود�فلورين  

}6{مرکبات ضروری حتمی است )راتشکيل ميدهد که درغذاها موجوديت اين وجست  

ی و ديگر عناصر ضروری رول موادغذای نباتی به ويتامين هاانرژ�منرالیر تهيه مواد د
پروتين درای  هالت حيوانی پيدا نميشود غذا های کمحصو با قدر زياد است که سوال رقابت
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ارا است بايد دغذای زيادی را شوارزاست با غذاهای که از لحاظ پروتين غنی است کم 
}1{يکجا مصرف شود.  

 1-1.7گرام پروتين 1.5-0.9گرام  شحم  23-11درصد گرام قسمت خوردنی ميوه زيتون 
غيره �ويتامين ای  �ويتامين بی  �یکيلو کالوری انرژی ويتامين س 1ر 6�گرام منرال 
}6{را دا را است  

پروژه انکشاف وادی ننگرهار به منظوری  درزيتون باغی اصالح شده تنها و تنهافارم های 
.}9 {ه ان که يکی از اقدام عمده صادراتی کشور است گرديدهتوليد ميو  

ده اچار کنسر وشد زيتون روغن تصفيه شتوليد کننده و صادر کننده افغانستان کشوری 
زيتون و روغن تخنيکی زيتون و باصدور توليدات غيره دقطار کشورهای توليد کننده 

زيتون قدری بيشتر تحرير  وتکثيرکننده بوده الزم می افتد تاد رباره ارزش غذايی وصادر 
.گردد  

و انتشاری جغرافيوی زيتون : منشا -2  

سلی ان اغلب ممکن بار اول درجزايير سيمبوده به گ ازيتون يکی از نباتات مناطق مديتراني
}7{ده شده باشداشد و بعدا به مناطق مديترانيا بری پيدا شده بوکينر  

سال قبل از ميالد به تربيه و  300هسنتد که اولين انسانان semitic ک تسيممردمان 
باره زيتون  سال قبل از ميالد در 900الی  600 پرورش درخت زيتون می پرداختن از

  }7{تحرير داشته اند 

) و به    oleaceae(  اوليسيی )فاميل    (cotortaeزيتون قابل زرع مربوط به اردر
    (بودها يروپيا اولی)  europaea olea) متعلق است نام ال تينی ان (   olea( ااولي سنيج
7-17  (  

پکتيا و ننگر �در کشوری عزيز ما افغانستان زيتون به شکل جنگلی ان درمناطق کندهار
ت کرده که تقريبا در حدود عمتر ارتفاع از سطح بحر عرض موقي 1300الی   850هار

  }11{ميکند.جريب زمين را احتوا  225000
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 ) Olea Cuspidata vtall(م مترادف ان  اکه ن (Olea Ferruginea)اوليه فيروگينه   
بوده که در بعضی از نشرات اين دونام دونوع مختلف را  Wild Olive که نام انگليسی ان 

  }3{ی در افغانستان شناخته شده.لرف يک نوع زيتون جنگصبيان می نمايد حال اينکه 

نوع بوده که به اشکال درختی بوده و پيچک های  600جنس و 22دارای فاميل زيتون 
}3{چوبی دو طبيعی پيدا ميشود .  

هم به ان که تا حال  سا بقهنوع تاحال شناخته شده از انواع  11درافغانستان از فاميل زيتون 
خمچه طال �زينتی  زيتون -سايرنج -ياسمين –وسيع موجوداست عبارت از شنگ  پيمانه

}3{ومی افغانستان نيست .اميل زيتون بود ولی از نباتات بف از�  

 اجی ميدان واليت پکتيا بهجتوسط پروژی انکشاف پکتيا درولسوالی  1350باراول درسال 
}3{. کشورترکيه قلمه ها را وارد و پيوند نمودمنظور اصالح جنس زيتون وطنی از   

انکشاف وادی ه ژودرپررف طبه اين  1349انواع اطالح شده زيتون باغی از سال 
}7{پرورش می يابد.  ننگرهار  

هکتار زمين را  2882جمله  1366تا سال  زيتون باغی در پروژه انکشاف وادی ننگرهار 
 2691 5.هکتار باغ ان بهره برداری صورت گرفته که مجموعا 1892احتوا کرده که از 

}9-2{ تن زيتون سياوسبز توليد شده  

اسفانه متو  نه شده زيتون پروژه انکشافی وادی ننگرهار راپوردادهده شدر باره انواع زرع 
به نظرنه  نيزسندتحرير شده اتر مربوط پروژهفکه در باره انواع زرع شده زيتون درد 

 12پروژه انکشاف وادی ننگرهار دوازده  خورد تنها به گفته مامورين سابقه دارپروژه در
 �ايوليک  �حمدی  � ی يا خرمايیرمص �نوع زيتون باغی از قبيل اذ ربايجان 

امليگ وغيره به شکل امتحانی در باغ کليکسون بالک هفت �گمليک چمليک �سويالنو 
حقيقات مشاورين اتحاد شوروی معلوم گرديده بود تتيجه در ه زرع گرديده که در نفارم هد

اشد) (شايه کمال لی ب �سويالنو گمليک �که چارنوع زيتون باغی عبارت از اذربايجان 
ربايجان وگمليک به خاک واب وهوا ننکرهار مطابقت دارد اذبا�وام ليک 

}2{شده.ه وام ليک به منظور استحصال روغن مساعد شناخت�سويالنو�منظوراچار  
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خته ميشود دانه ه زيتون نوع اذربايجان نسبت به ديگرانواع زيتون ها زرع شد وقت ترپميو
های ان نسبتا کوچک وکمی کج ميباشد تاحال صرف به منظور اچارازان استفاده شده ولی 

شده ميتواندروغن ازش نيزاستحصال   

ميشود ميوه ان ازاذربايجان کرده  ناوقت پخته نسبت به اذاربايجان ميوه زيتون نوع گمليک 
 نوسويليل ميدهد . ميوه زيتون نوع قلم اصلی توليدات اچار جالل اباد را تشک کال نترکه 

برج سنبله پخته ميشود که تنها به الن که تقريبا به اندازه خرما بوده يکجا با ام ليک دراخيرک
منظوراستحصال روغن ازش استفاده ميشود ليکن درکشور هاليند به منظور اچار نيز 

}7{استفاده ميشود.  

مشخصاب نباتی زيتون : -3  

برگهامعموال متقابل ساده يا پر مانند }   5{رنگ هميشه بهاربوده  درختان زيتون خاکستری
برگ) معموال کاسه ها (کاسبوده وفاقد گوشواره ها ميباشد. گل ها منظم و چارعددی ميباشد 

) در بعضی وجود داشته ودر بعضی   برگميباشد جام ها (گلبه شکل دندانه داروچارلبه 
}3{. فاقدان ميباشد  

شده گردنه  در تخم دان دوکارپل ودرهرکارپل دوتخمه غير القاح�ذکيرتدر هر گل د واله 
  }7{رادارا است .  ستگما stigma سر کوتاوبه شکل

هارا ضايع ميکند  درختان زيتون يک تعداد ان گل مکمل را دارااست وبعضی گل ها تخمدان
زيتون گل های  که در نتيجه ان تنها گل های نرتوليد ميشود نوده های قوی ودراز درختان

مکمل را زياد وگل های نرراکم توليد ميکند وبر عکس نوده هال ضعيف وکوتا تعداد کم گل 
   }16-7{توليد ميکند تعداد زيات گل های نرمل و های مک

حاصل دهی درختان زيتون نظر به نوع هم فرق ميکند يک تعداد انواع مختلف درختان  
اصل ميدهد به خاطر که زيتون گل هل مکمل زيتون يک سال حاصل زياد وسال ايند کم ح

وهم گل های نرتوليد ميکند . در نتيجه تحقيقات که در پروژی انکشاف وادی ننگرهار 
حاصل کم  گرفته بود معلوم گرديده که نوع سيويال نو باداشتن زياد گل های نرصورت 

  }2{ميدهد ليکن به خاطر داشتن روغن زياد پرورش می يابد .

تحقيقات که باالی  ميشودور شگوفه اه های دلو يا حوت توليد ودربرج ثزيتون درمپندک گل 
ی کاربوهايدريد و نايتروجن درنبات برگ زيتون صورت گرفته واضع گرديده که تناسب
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ميزان سال  27مطابق  1988اکتوبر  18 ه_مورخ1_88_20_18 به اساس قرار داد 
بود مريکايی يرنگ ادالرکل 1244شده به شمول بارجامه قيمت فی تن زيتون کنسرو 1367

يرنگ دالر گل 1850غن صاف وخالص زيتون يمت فی تن روافغانی ميشود وق 63444که 
}13{گرفته . عقد قراردادصورت  

رو سازی زيتون جالل اباد به جنوب شهر جالل اباد نزديک فارهده اعمار فابريکه کنس
 �بخارخانه �تعقيم �بوتل پری � یبوتل شوي�دارای بخشی های خم ها گرديده که 

ذخيره خانه استحصال روغن ميباشد (که فعالغيرفعال است ) �قطی سازی  �البراتوار ها 
}9{ن کارميکند . ارنفر پرسونل د 399جمله  1365نظر به تشکيل سال   

وسری سازی بوتل �بوتل سازی �ه فابريکه که عبارت از سردخان قسمت دوم ساختمان
شروع گرديده بود تقشه های  1354سروی مقداماتی که به اساس پروتوکول  بوده که در
سوگاوگيرابه قيمت ی ان از طريقی انستيتوتی تخنيکی و راپور های اقتصاد �ساختمانی 

}13{دالر ترتيب وبه طرف افغانی سپرده شده ولی تا حال جورنه شده  هزار 470  

ورد استفاده قرارگيرد فابريکه غيره  مشايد در سالهای نزديک تمام بخش های ساختمانی و 
شروع بهره برداری تاسال است از سابقه مذکور که نمونه دوستی افغانستان و اتحاد شوروی 

تن زيتون سبز به منظور اچار پروسس گرديده که از جمله تقريبا  12000معا ج 1365
يی ميشود به کليرنگ امريکابه قيمت مجموعی يازده مليون دالر ) تن زيتون سبز10000(

}9{ بود جماهير شوروی صدور گرديده کشور اتحاد  

مالحظه  ت وصادرات زيتون سبز کنسرشده وزيتون سياپخته شده و درجدول ذيلتوليد ا 
. کرده ميتوانيد  

}9-2{جدول اول _ توليدات وصد ورزيتون سبز وپخته وادی ننگرهار   

زيتون سيا به تن رووصد توليدات به تن سبز زيتونروتوليدات وصد   توليد صادرات اچار  توليد صادرات روغن سالها 
 0 4.2 18 1351 
5 0 47.2 85.4 1352 

4.4 4.5 250 314.5 1353 
 14.5 540 680 1354 

 47.7 1074 1336 1355 
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 14.5 1120 1375 1356 
 27.7 1012 1319 1357
 17.2 1716 2232.2 1358
 10 854 1190.3 1359 
 4.4 727 1462.8 1360
 4 880 1214 1361 
 3.1 850 1131 1362 
 0.9 153.7 200.4 1363 

3 3.0 650 802.7 1364 
 52.08 104.7 1948.3 1365 

 جمعا 15309.7 10855 183.28 12.4
 0 2691 1366 
 0 1020 1367 

  

اهميت غذايی ميوه زيتون  -4  

  ی زيتون به شکل اچاروروغن استفاده ميشود.ازميوه ها

الف : اچار       

: اچار ميوه سبز زيتون بايد به رنگ سبز زرد رنگ مزه  اچار ميوه سبز زيتون 
درجه سالو ميتر نمک را دارا  28سيد و اتيک لکدرصد  0.75شکنند زياد تراز 

}6.{باشد    
رام قسمت خوردنی ی ميوه اچار شده سبز زيتون درصد گجدول دوم ترکيب کيمياو

}6{  
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گردد که به اين حالت "تصلب شريان" يا همان "آترواسکلروز"  جريان خون دشوار مي

له قلبي يا گويند. اين وضعيت به انسدادرگها   خوني قلب (شراين ) و در نتيجه بروز حم مي

موثربوده (ترجمه ازمنابع روسی )درطب يونانی ميوه زيتون شود.) درد قفس سينه منجر مي

روماتيزم تقويه کمر وتقويه  –را باداشتن نمک خوردنی ومنرالها برای بلندساختن فشارخون 

عمومی بدن مورد استفاده قرارمی گيرد مردم محل جوشانده برگ زيتون را به خاطر تقليل 

  کر می نوشند .مرض ش

زيتون باکلسيم وفاسفورس درروده های خورد همراه جذب ويتامين های منحل درشحم 

ميباشد که در مجاوريت نمکيات صفراوی صورت می گيرد ولی در ديگر غذاهای بی شحم 

  )10اول بايد ويتامين در شحم منحل وبعدآ در بدن جذب ميشود .{

اگرويتامين های منحل درشحم مستقيما قابل استقاده قرار می گيرد دربدن جذب نميشود 

وباعث وقوع يک سلسله اختالالت فزيولوژيکی شده درنتيجه امراض مانند اسهال مزمن يا 

Sprue  سوهاضمه يا کاليتيک (بيماري سلياک يا اسپرو، سوء جذب روده کوچک است)و

colitic  ود زخم " اصطالحی است که برای توصيف عالئم و (" درد شکمی بدون وج

" ." درد شکمی بدون نشانه های سوء هاضمه هايی که دليل آشکاری ندارند، استفاده می شود

   {10}اختالل کارکردی هاضمه " يا " سوء هاضمه ی بدون زخم " نيز ناميده می شود.)  ، 

باخوردن ميوه زيتون که ويتامين  های منحل درشحم درخودميوه درشحم منحل گرديده 

  } 10ومستقيمآ جذب بدن ميشودد. {

ملی گرام کلسيم درصد گرام برعالوه ديگر منرالها درجذب 61mgميوه زيتون باداشتن 

خانم دانها واستخوانها راسخت می سازد بنآ بری دنويتامين ها وبرعکس رول ارزنده دارد. 

واحدبين المللی  I.U 400های حامله واطفال که در حالت رشد ونمو قرار داشته باشد 
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معادل فعاليت   vit.D)ويتامين دی  I.Uويتامين دی ضرورت دارند يک واحد بين المللی ( 

  } 10مايکروگرام ميباشد .{    ɱg 0.0025�بيولوژيکی

عصاره برگ زيتون فشار خون را پايين آورده و به عمل گردش خون در بدن کمک 
است. اين روغن در مرض شکرياديابت،  وسيعدرمانی روغن زيتون بسيار صفحهمی کند. 
 خاصتآ مثانه، سنگ صفرا، بيماری های دستگاه هاضمه ، گردش خون  ) گی پنديدهّ( آماس

قلب، پوست اثر مفيد فراوانی دارد. مصرف روغن زيتون برای جلوگيری از حمله قلبی 
 }18{. سودمند است زيرا مانع لخته شدن خون در شريان می گردد

 ل بد خون وکلستر  LDL  کاهش
 )در رژيم غذايي دوامدارجلوگيري از سرطان سينه ( در صورت استفاده 

  ) در رژيم غذايي دوامدارجلوگيري از سرطان ( بدليل ملين بودن با استفاده 
 )جلوگيري از سرطان پوست ( در صورت استفاده از پوشش موقت قبل از حمام آفتاب

 )سوم قاشق غذاخوري بصورت خامياپايين آوردن فشار خون ( با خوردن روزانه دو
لبي و کمک به تسريع در بهبود بيماري که و بروز سکته ق رگهاجلوگيري کننده از گرفتگي 

جراحي قلب نموده اند پيشگيري از پوکي استخوان و کمک به رشد کودکان ( بدليل دارا 
 جلوگيري از ريزش مو بدليل داشتن مواد معدني متعدد  )کلسيم باال  بودن

 روغن زيتون در رژيم غذايي بدليل تنظيم عمليات گوارش و آثار مثبت دوامدارمصرف 
درفی روز اقآل يکصد گرام قسمت خوردنی زيتون را متعدد پيري را به عقب مي اندازد

  }18{نمايد تاضروريات روزمره بدن شما تقريبـآ تکميل شود. فصر
  اهميت ومقدارنمک دراچارزيتون : -3

نمک خوردنی سوديم کلورايد در حفظ ونگهداشتن غذاها عامل مهم شمرده ميشود اگر 

مقدار وقسم مکروبهارا وتوسط انها سرعت گرفته شود مقدار نمک ميتواندعوامل ديگر ثابت 

  }6نمک باالی نمو بکتريا تاثير بدی دارد . { عمليه تخمر راتعين نمود.

درغذاها ممکن نمک سبب شود که پروتوپالزم بکتريا اب را ازدست دهد وپالزموليسس 

plasmolysis .واقع شود  
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غذا استعمال ميشود نمک به ايونها تجزيه گرديده وهر وقتيکه نمک درغذا برای نگهداشت 

ايون طورجداگانه ماليکولهای اب را به خود می گيرد که اين عمليه بنام اب دادن ايون يا 

  می نامند.    Ion Hydrationايون هايدريشن 

ای توليد کننده سپورکه در نمک در کنترول  عمليه تخمررول مهم وارزنده دارد بکتريا ه

د در مقابل محلول نمک مقاومت ندارد موجوديت ويا عدم موجوديت اکسيجن زندگی می کنن

  proteolytic Bacteriaتولکتيک بکتريا .بکتريا های تجزيه کننده پروتين پرو

هم توسط   pectolytic Bacteriaوبکترياهای تجزيه کننده پکتين بنام پکتوليتيک بکتريا 

شود دروقتی خوردن اچارکنسروشده زيتون محلول نمکی چپه نمک وتيزابها کنترول ميشود .

(که اين مربوط به ذايقه شخص است ی بعضی ها زياد باشد را. نمک دانه های زيتون شايد ب

راکم نمايد بايد يک روز قبل ازصرف ان  ن) اگرخواسته باشيد که نمک دانه های زيتو

باره دانه های داخل بوطل را محلول نمکی انرا چپه با اب پاک وصاف شست وشوکرده دو

ازاب پاک وصاف پرنمايد وچندين مراتب اب انرا تبديل کرده که به اين ترتيب نمک دانه 

های زيتون کم می شود که معموال باچای شرين ونان گندمی صبحانه خورده می شود 

بعضی ها باسالت انرا صرف ميکند. مصرف زيتون واکثرغذاها وارتباط انها بادرنظر 

  شرايط محيطی بميان می ايد . داشت

  : روغن زيتونب : 

  تياط ازدرختان چيده می شود .حميوه زيتون وقتيکه رنگ سرخ رابه خود بگيرد به ا

  دارد.مرحله پخته شدن ميوه زيتون باالی کيفيت روغن تاثير زياد

به طور مثال روغن ميوه سبزرنگ سيا تاريک می باشد وروغن ميوه پخته به رنگ 

زود تر جامد ميشود .اگر زردطاليی هرقدر که ازميوه پخته روغن استحصال گردد همانقدر 

  } 7مزه روغن خوب نه باشد وبوی بد داشته باشد روغن قابل استفاده خوراک انسانی نبوده {
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فيصد گليسرايد  6-9از % Oleic acidايد اوليک اسيد فيصد گليسر 85%روغن زيتون 

ويک   Linoleic acidگليسرايد لينوليک اسيد  4و %   palmitic acidپالمتيک اسيد 

  } 7رادارا است .{  stearic acidمقدارکم ګليسرايد ستيريک اسيد 

روغن زيتون از مواد غير قابل صابوني شونده تشكيل شده  است  فيضد 1.5 %تقريبا  
  باشد. آه محتوي مواد ضداآسيدآننده مي

روغن زيتون خالص طبيعي داراي مقادير بيشتري از اين مواد و ساير ترآيبات آم مقدار  
هاي ساده مانند  (آلفا توآوفرول)، آاروتنوييدها و ترآيبات فنلي (فنل Eاست. ويتامين 

هايي هستند آه  هاي مرآب مانند اولئوروپين ) ضداآسيدآننده وآسي تيروزول و فنلهيدر
ها در پيشگيري  ها به اثبات رسيده است و اخيرا سودمندي بيشتر آن هايي در آن چنين فعاليت
ها در روغن  هاي معيني و نيز در پايداري روغن نشان داده شده است. مقدار فنل از بيماري

ي آشت، زمان برداشت زيتون و ميزان رسيدگي  ط آب و هوايي منطقهزيتون مطابق شراي
داري روغن نيز در غلظت اين  هاي توليد و نگاه ميوه، متفاوت است. عالوه بر اين روش 

هيدروآسي مثال  طورها داراي خواص زيستي بي شماري هستند.  مواد تأثير دارند. فنل
آورد و يك ضد تورم است  ري به عمل ميهاي خون جلوگي تيروزول ازبه هم چسبيدن پالآت

 }18{ ها بوده و اثر ضدباآتري دارد. و اولئوروپين، يك بازآننده قوي رگ
هاي خوني شناخته  ) به عنوان ترميم آنندگان رگHDLهاي سنگين( ليپوپروتيين  
سودمند تشخيص  HDLاند آه   روغن زيتون به دليل دارا بودن مواد ضد اآسيدآننده  شده

سازند. اين مواد  ها مقاوم مي هاي بدن را در مقابل اآسيدآننده ده است. اين مواد ياختهداده ش
شوند. چون روغن زيتون از ميوه تهيه  هاي تازه ديگر نيز يافت مي ها و سبزي در ميوه

ارزش   داردکه های افزايش دهنده ی شود، گروهي از مواد ضداآسيدآننده و ويتامين مي
  آند. مي غذايي را در خود حفظ

ي  باشد. اگرچه آب يك ماده گراد مي ي سانتي درجه -C◦ 12.2انجماد يا ذوب روغن زيتون
گردد، اما روغن زيتون يك مخلوط  گراد منجمد مي ي سانتي خالصي است آه در صفر درجه

پيچيده اي از اسيد هاي چرب و مواد مومي است و نقطه انجماد ثابتي ندارد. هنگامي آه اين 
شود. بنابر اين،  مومي آن ته نشين ميگيرد، مواد  هاي پايين قرار مي حرارت روغن در درجه

گردد. روغن زيتون، يك محصول  از مواد مومي جدا شده و شفاف مي هوای سردروغن در 
طبيعي است و از سالي به سال ديگر حتي در يك ظرف و يک شرايط نگاه داری فرق 

 آند و چون از ترآيبات مختلفي تشكيل شده است، داراي درجه حرارت انجماد ثابتي مي
ي  ي آن بستگي دارد. از ميوه هاي موجود در ميوه نيست. رنگ روغن زيتون به رنگدانه

آيد، زيرا مقدار  زيتون سبز رنگ و نارس يا همراه با برگ، روغن سبز رنگ به دست مي
شود، زيرا  آلوروفيل آن باالست. از زيتون آامال رسيده، روغن زردرنگ استخراج مي
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ها در آن فراوانست. بنابر اين، رنگ روغن بستگي به  وئيدهاي زرد رنگ آاروتن رنگدانه
ي رنگي بين آلروفيل (سبز) و  دارد. يك رابطه ساده  هاي ميوه ترآيبات و خواص رنگدانه

يافته  قبولهاي ديگر وجود دارد. رنگ يك معيار تشخيصي  ها (زرد) و رنگدانه آاروتنوئيد
 اي نيست

ظروف پالستيكي تيره استفاده آرد. محققان  توان از روغن زيتون مي نگهداریبراي 
روغن زيتون در اثر  نگهداریشفاف براي  نکلیآاربردن ظروف  نشان داده اند آه به

گردد.  آن مي خراب شدنروز باعث  20ها در آمتر از  رسيدن نور به آن و توليد پراآسيد
آرد. روغن  ینگهدارروز  190تا 120توان  در حالي آه در تاريكي روغن زيتون را مي

روغن در جاي گرم به سرعت باعث  نگهداریشود.  هوا فاسد مي اکسيجنها و  در اثر آنزيم
تر و در جاي خنك و تاريك  گردد. مقادير زياد آن را بايستي در ظروف بزرگ آهنگي آن مي

رس قرارداد و در  تري را در ظروف آوچك براي مصرف در دست قرارداد و مقادير آم
هوا قرارداشته O 2  يجنتر در معرض اآس بسته شود تا آممحكم  دظروف باي سریهمه حال 

 } 18{باشد.
در  بل خصوصآنند و تحرك اندآي دارند. اين روزها،  مردم مقدار زيادي غذا مصرف مي

گذرانند. بيش از نيمي از جمعيت  اي را مي شهرها، مردم زندگي بي تحرك و پر دغدغه
تعدادي از آشورهاي صنعتي اضافه وزن دارند، آه خطر فشار خون باال، بيماري قند، 

هاي  ي اين عوامل خطر بيماري دهد و همه گليسريدها را، افزايش مي زيادی آلسترول و تري
 را باال مي برند. شريانیو -قلبي

انرژي بيش از اندازه در بدن، عمدتًا به ذخيره شدن چاقي يا اضافه وزن عبارت از   
باشد. هنگامي آه مقدار انرژي حاصل از  غذايي بيشتر از مقدار انرژي  شكل چربي مي

هاي مقابله با آن اين است آه انرژي  دهد. يكي از راه الزم در بدن باشد، چاقي رخ مي
ي وزن بدن  ه بدن به مصرف برسد، نه اين آه ذخيره گردد. غذايي آاهش دهندهورودي ب

  شرايط زير را داشته باشد:دباي
  هاي بدني. مصرف مقدار انرژي آمتر از انرژي الزم براي فعاليت

  ي مواد غذايي. مصرف مقدار مناسبي از همه
  مصرف موادغذايي قابل قبول، قابل تهيه و ذائقه پسند.

ها  ها و روغن غذايي با ارزش است. اين روغن مانند ساير چربي روغن زيتون،
باشد آه به نظر مي رسد، بتواند  م) مياگردرري وآيلوآال9ري زيادي (وداراي ميزان آال

باعث افزايش چاقي گردد.ولي تجربه نشان ميدهد آه در ميان جمعيت نواحي مديترانه آه از 
جود دارد. ثابت شده است،  غذايي مملو از روغن زيتون تغذيه مي آنند، چاقي آمتري و

گردد. روغن زيتون با  روغن زيتون بيشتر از غذاهاي آم چربي ديگر باعث آاهش وزن مي
  }18{شود. ي خوب باعث اشتهای بيشتري در مصرف سبزيجات مي داشتن مزه
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دروقت تصفيه روغن زيتون بايد پالمتيک اسيد وستريک اسيد ازروغن جدا شود تاروغن 

} روغن توليد شده فابريکه کنسروسازی زيتون 7درحرارت عادی اطاق جامد باقی باند { 

جالل اباد که به ميتود شيره کشی اب شيرگرم ازميوه پخته شده ذريعه شيره کشی که 

وش می رسد وخوب بازارفروش دارد وميتواند باروغن دربازارهای داخلی وخارجی به فر

  رقابت کند .های خارجی 

 mg  1.6يك ضد اآسيد آننده طبيعي است و در يك قاشق ماست خوری Vit.Eيی  ويتامين
هاي آروماتيك چند حلقوي در  المللي موجود است. آاربوهايدرات واحد بين 2.31گرم يا  ميلي

هاي  اندآي وجود دارند. روغن زيتون نيز مانند ساير روغنبسياري از مواد غذايي به مقدار 
نوع آربوهيدرات آروماتيك چند حلقوي را در خود دارد آه  17نباتي مقادير بسيار اندآي از 

بيشتر از رسيده موجود است. با سوختن روغن در هنگام آشپزي مقدار اين  خامدر زيتون 
 }18{.کم می شود ها  آاربوهايدرات

هاي اصلي روغن زيتون است آه با افزايش درجه رسيدگي  آلوروفيل يكي از رنگ   
. طوري آه هر چه زيتون سبزتر باشد روغن استخراج شده از آن سبز کم می شودزيتون 
ي گياهي بيشتري خواهد داشت. آلوروفيل روغن زيتون، در روشنايي  تر و مزه  رنگ

بخشند ولي در تاريكي  اآسيداسيون آن سرعت مي را توليد آرده و به يجنراديكال آزاد اآس
دهد آه آلوروفيل  آند. مطالعات فيزيولوژي نشان مي به عنوان يك ضد اآسيد آننده عمل مي

  گذارد. گونه اثر ضد اآسيد آنندگي و اآسيد آنندگي باقي نمي در بدن انسان شكسته شده و هيچ
هاي سنگين( ليپوپروتيين  HDL هاي خوني شناخته  گان رگ) به عنوان ترميم آنند

اند آه   روغن زيتون به دليل دارا بودن مواد ضد اآسيدآننده  شده HDL سودمند تشخيص  
) يا        HDL (Lipoprotein  Density  Highيکی از وظايف  داده شده است. 

 LDL (Lipoprotein  Density"کلسترول خوب"، محاصره "کلسترول بد" يعنی 
Low    شود. ن به سمت جگر است که در آنجا تجزيه و سپس دفع می) و هدايت آ  
ي غذايي مردم  سازند. جيره ها مقاوم مي هاي بدن را در مقابل اآسيدآننده اين مواد ياخته

نواحي مديترانه با داشتن مقادير زيادي از اين مواد ضداآسيدآننده تأثير معني داري در طول 
شوند. چون  هاي تازه ديگر نيز يافت مي ها و سبزي ميوههاداشته است. اين مواد در  عمر آن

های افزايش  شود، گروهي از مواد ضداآسيدآننده و ويتامين روغن زيتون از ميوه تهيه مي
 } 18{آند. دهنده ی  ارزش غذايي را در خود حفظ مي
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روغن زيتون دارای وزن خورد ماليکولی اسيد های شحمی غيرمشبوع بود واسيد های 

بعضی ازمردم باروغن شحمی غير مشبوع برای صحت وسالمتی انسان نهايت مفيد بوده 

زيتون عادت نکرده عادت مردم باذايقه روغن روز به روز زيا د ميشود به خاطر که روغن 

  }4انی سطح کلسترول خون را بلند ميبرد {روزبه روززيادبه خاطر که روغن حيو

روغن } 8لذا مصرف روغن های نباتی نسبت به روغن های حيوانی زيا د ت پيداکرده {

} تقريبا 4های که رابطه بين کاربن دوگانه باشد سطح کولسترول خون را پاين می اورد {

  } 15واسيد های شحمی غيرمشبوع راداراست { دوگانه روغن رابطه کاربنی %96

  } 18جدول سوم مقدار اسيد های مشبوع واسيد های شحمی غير مشبوع درروغن زيتون {

  

 

شحمي تيزاب هایشماره مقدار  
   کاربن         

رابطه دوگانه 
         

 

 

مقدارروغن به 
 فيصدی وزن 

   ـــــــــــــــ اسيدهای شحمی مشبوع الف

 Myresticميريستيک  ١
Acid 
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 ملی گرام درفی صد گرام روغن    80    عدد ايودنی  -1

 زردطاليی  c˚20در    -      رنگ -2

 مطبوع  "    -      بوی -3

 خوش مزه   "    -      مزه -4

 فيصد وزن   "    1.5-1      تيزابيت -5

 "  "    0.2    رطوبت  -6

 کيلوگرام درفی مترمکعب   0.9-0.5     کثافت  -7

 ملی گرام در فی صد گرام     180    عدد ايملشنی -8

 1.4785  ضريب انکسارنور -9

به نسبت مشکالت تخنيکی بوطل پری نه شد  1368زيتون سبز تخمرشده که درسال 

واستحصال روغن صورت گرفت روغن مذکور ترکيب کيمياوی ذيل رادارااست تجزيه 

کيمياوی روغن درالبراتوار صحت عامه صورت گرفته وقابل استفاده انسان قلم داد گرديده 

.  

    Peroxide Value    kg  / meqv 7پراکسايد  -1

 گرام درصدگرام      Acidity      0.324تيزابيت  -2

 منفی       -----    Rancidityخراب شدن  -3

 درجه سانتی گريد       ◦Mel tiny point       35cنقطه ذوب  -4

  Refractive index  1.4524ضريب انکسار  -5

 ----    color greenرنگ سبز  -6

 بوی بد       ----       smokingبوی  -7



August 28, 2013 

ارزش غذای ميوی زيتون وطرق مختلف تکثيران               
                           ]

 

 	 Page	
22!	

روغن زيتون برعالوه اينکه درغذا های متنوع ازش استفاده می شود برای روشن ونرم 

جلد به خاطرداشتن ماده اولين برای تقليل وجلوگيری عضالت ازمرض نقلس نگهداشتن 

کسانی که موی خشک دارد دراب چند قطره روغن زيتون انداخته ازريزش موی  –

  جلوگيری ميکند شوره سر راکم ميکند . 

  تکثير زيتون : -5

 –7دد {پندک پيوند وشاخ پيوند تکثير می گر –قلمه نموی ريشه يی  –زيتون توسط تخم 

11 – 12 {  

تکثيرزيتون توسط تخم خواص اصلی رانميدهد تنها به منظور توليد بته ونسلگيری نباتی 

هسته سخت دارد که ندرتـآ مقدارکم ان جوانه می زند استعمال می شود .تخم ميوه زيتون 

اگر خواسته باشيم که مقدار زياد انها جوانه بزند بايد تخم ها کفيدگی داشته باشد ويا 

  ونوک تخم بريده شود وبعدآ زرع شودد

ساعت معامله گردد وبعدآ  24اگر تخم زيتون بامحلول غليظ سلفوريک اسيد برای 

هفته سبز شده ميتواند .واگر تخم زيتون با محلول معامله  16دوساعت شستشو گردد در 

سبز شود زيتون در بستر ماه ضرورت است تا سبز شود تخم زيتون  6 – 5نشود برای 

سانتی متر کشت ميشود ومدت دو سا ل (تقريبا ده سانتی متر نمو  1.27م به عمق گر

می کند ) وبعدا به کرد اصلی برده می شود وبرای پندک پيوند ويا شاخ پيوند اماده می 

  }.7گردد {

ساله بدست امده که  3-4تکثيرزيتون توسط قلمه نيزامکان پذير است .قلمه ازنوده های 

سانتی متر باشد قلمه ها درماه جدی اماده می گردد . قلمه های زيتون  5الی  2.5قطر 

حصه اندول بيوتاريک اسيد معامله  13نميکند بايد انرابامحلولی درميلون به اسانی ريشه 
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درجه سانتی گريد حرارت داشته باشد برای مدت  18 – 20که  کرد بعدا دربوره اره

  } .12-7روز زير خاک گرديده که پندک توليد کند بعدا به کرد انتقال ميگردد { 30

  }2درپروژه انکشاف وادی ننگرهار تکثير زيتون توسط قلمه اجرا می شود {

انتی متر قلمه س 15 – 20درپروژه مذکور ارنوده های يکساله ويا چند ساله به طول 

  } .9قلمه درقوريه ثمرخيل غرس ميگردد {  8000تهيه ميگردد درسال 

به ترتيبی که قلمه ها درماه جدی تهيه ودر زير ريگ نم دار می گذارند که شايد درصد 

بيست يا سی قلمه ريشه کند ومتباقی ضايع گردد نهال توليد شده قلمه که دويا سه ساله 

  يگردد.شود به باغ اصلی انتقال م

هکتارزمين نهالهای زيتون  2882در  1366درپروژه انکشاف وادی ننگرهار تاسال 

هکتارزمين بهره برداری صورت گرفته ومتباقی  1892غرس گرديده بود که ازجمله 

  } . 7-2) { 5و 4جوان است (جدول 

  } .7-2ساحه باغات احداث شده زيتون به هکتار{     4جدول 

به تفکيک 

  سال 

جمله ساحه 

  به هکتار 

منجمله   درفارم های چارگانه
جديدا 
احداث 
  گرديده

فارم   غازی اباد  )1هده (

  2نمبر

فارم 

   4نمبر

1350  964.6  652.7  311.9      339.5  

1351  1132  804  328      167.1  

1352  1134.2  806.2  328      2.2  

1353  1165  806.2  328      31.2  

1354  1288  0  0      132.7  
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1355  1686.6  835  343.7  250  257.6  394.2  

1356  2013  835.8  430.4  379.3  367.6  325.7  

1357  2234.2  835.2  430.4  471.2  486  221.2  

1358  2257  835  430.2  651.6  640  322.8  

1359  2836.7  838.7  430.4  779  788.6  279.7  

1360  2836.2  838.2  430.4  779  895.2  0.5-  

1361  3076.9  841.5  430.4  909.9  895.2  240.7  

1362  3071.4  836  430.4  909.9  914  5.5 -  

1363  2878.8  624.6  430.4  909.9  914  192.6  

1364  2878.8  624.6  430.4        

1365  2882  0  0        

1366  2882  0  0        

1367  3062  0  0        

  

تکثير به تکثير زيتون توسط نوده های نو جوان نيز امکان پذير است دراين طريق 

گلخانه ضرورت است درماه های جوزا يا سرطان نوده  –باران مصنوعی  –بسترگرم 

سانتی متر طول قطع  12 – 10نوده به اندازه  های يکساله قطع گرديده ونوک نازک

حصه محلول اندول بيوتاريک 4000بعدآ درميلون برگ داشته  باشد  6يا  4شده که 

رای پنج ثانيه در محلول گذاشته ميشود بعدآ قلمه ها اسيد ساخته می شود که بيخ قلمه ب

غرس ميگردد ودرگلخانه باالی ان به شکل اتوماتيک  1:1درريگ وپيت ماس به تناسب 

هفته ريشه توليد ميکند که قبل  12- 8باران مصنوعی ميشود قلمه های مذکور درمدت 

مقاومت حاصل کند که از انتقال به باغ اصلی با يک اندازه هواسرد معامله ميشود که 
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نمو اضافی از درخت اصلی به يا حوت درنزديک بيخ درخت اصلی درماه های دلو

احتياط کشيده وجدا شده وبه باغ اصلی غرس می گردد نوک وبرگ نهال جداشده بايد 

  . قطع گردد وبعدآ به باغ اصلی غرس شود 

  

  : ردهی ) باغات پروژه انکشاف وادی ننگرهار در حالت ثم5جدول شماره (

ساحه   سالهاء 

زيتون 

ميوه دار 

  به هکتار 

 مالحظات   درفارم های چارگانه (هکتار)

فارم 

  )1هده(

فارم 

غازی 

  )3اباد(

فارم 

  2نمبر

فارم 

  4نمبر

1350  130  100  30        

1351  200  150  50        

1352  250  180  70        

1353  371  200  171        

1354  409  230  179        

1355  576.1  307  269.1        

1356  622.7  330.8  291.2        

1357  623  330.8  320        

1358  700  380  331.6        

1359  523  518.4  339        

1360  1014  624  344  100  100    

1361  1385  624  344  200  217    
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1362  1385  624  430  200  217    

1363  1372  624  331.6  200  217    

1364  1448  634  331.6  274.4  308.4    

1365  1448  634  331.6  274.4  308.4    

1366  1892  0  0  0  0    

  

  1367درپروژه انکشاف وادی ننگرهار ازشروع بهره برداری الی سا ل 

  ) 6جدول شماره (

  }  9 – 2ساحه باغات به هکتار ومقدارتوليد ميوه زيتون به تن {

 سالهاء  ساحه باغات ومقدار توليد ميوه زيتون 
هکتارساحه به  مقداربه تن   
0 0 1350 
0 0 1351 
0 0 1352 
8.4 371.6 1353 
13.3 509.6 1354
23.2 576.1 1355 
22.1 622.7 1356
21.1 623.1 1357
32 700 1358 
22.7 523.6 1359
14.4 1014 1360
8.8 1385 1361 
8.8 1385 1362
1.5 1332 1363
5.2 1548 1364 
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12.58 1548 1365 
 

راباداشتن ريشه خوب که درختان ان يک Missionدربعضی ارکشورها ورايتی مشين 
  }.12شکل ويک فورم توليد ميکند به شکل پايه مادری استعمال دارد {
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