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THE OLIVE SECTOR
IN SYRIA
The olive sector is very important
for the economy of Syria (Al Ibrahem,
2006). A large number of new olive
orchards has been planted in the last
years (about 57% of the olive trees in
Syria are less than 20 years old) and,
as a result of this, Syria has become
the fourth olive oil producing country
in the world. The production of olives
increased from 390,000 t (54,000 t of
olive oil) in 1990/1991 to 844,000 t
(160,000 t of olive oil) in 2004-2005.
At the present time, olive orchards
cover 544,000 ha with about 80 million
trees, which represents about the 10%
of the total cultivated area and 65% of
the area cultivated with fruit trees.
Olive cultivation is still increasing at
a rate of 10-12,000 ha/year. More
than 200,000 families depend on
income from olive production directly
or indirectly. Olive production is also
important because marginal land can
be used. A great part of the olive crop
is processed to obtain oil; only 15-20%
of the olives are processed into table
olives (green and black).
In Syria, table olives and olive
oil are traditional foods. The annual
oil consumption in 2005 was about
5.3 kg per capita. As a result of the
large number of new olive orchards
that have been planted in the last
decades, an increasing amount of oil



يعترب قطاع الزيتون من القطاعات االقتصادية
 هذا وتحتل،)2006 ،السورية الهامة (اإلبراهيم
.سورية حالياً املرتبة الرابعة عاملياً من حيث اإلنتاج
وذلك نتيجة الزيادة الكبرية يف املساحات املزروعة
) من مجموع أشجار الزيتون حديثة%57( حيث إن
 وقد ازداد إنتاج. سنة20 الزراعة واليتجاوز عمرها
) ألف طن54( ) ألف طن نتج عنها390( الثامر من
)844(  إىل1991/1990 زيت زيتون خالل املوسم
) ألف طن زيت زيتون160( ألف طن مثار نتج عنها
 حالياً تغطي بساتني الزيتون.2005/2004 يف املوسم
) مليون80( ) ألف هكتار مزروعة بحوايل544(
) من مجمل املساحة%10( شجرة تشكل حوايل
) من مجمل املساحة%65(املزروعة يف القطر و
 مع.)2006،املزروعة باألشجار املثمرة (إحصائيات
-10 العلم أن زراعة الزيتون تتوسع سنوياً مبقدار
 باإلضافة إىل ذلك ومن وجهة النظر. ألف هكتار12
) ألف أرسة تعتمد200( االجتامعية فإن أكرث من
بشكل مبارش أو غري مبارش عىل الزيتون ومنتجاته
يف تأمني رزقها مام يساهم بشكل فعال يف استقرار
،األرس الريفية ويحد من هجرة سكان القرى إىل املدن
أما من وجهة النظر البيئية فشجرة الزيتون قابلة
للزراعة يف األرايض الهامشية مام يزيد من خصوبتها
 الجزء األعظمي من.ويحافظ عليها من التدهور
)%15-10(الثامر يتم عرصه الستخالص الزيت و
.)يخصص لتصنيع زيتون املائدة (األخرض واألسود
يعترب زيت الزيتون والزيتون املخلل جزءاً من
 ويقدر استهالك.الغذاء التقليدي للشعب السوري
الفرد من زيت الزيتون بشكل متوسط وعىل اختالف

is becoming available for export. In
2005 about 35,000 t were exported
and it is estimated that about 100,000 t
will be exported in 2010.
Olives are cultivated in different
areas of Syria: Aleppo (where about
31% of Syria’s olive cultivation is
concentrated) and Idleb (22%) in the
northern part of the country, Lattakia
(7%) and Tartous (13%) in the coastal
part, Homs (9%) and Hama (6%) in
the center and Damascus (3%) and
Daraa (5%) in the south. The climatic
conditions (temperature and rainfall)
in these areas differ greatly (Figure 1).
About 60% of the soil where olive is
cultivated is hilly (often with erosion
problems) and with limestone, about
30% is stony and the remainder 10%
is deep and heavy (40-60% of clay).
Olive can be found from 10 m a.s.l. to
more than 1,050 m a.s.l..
The trees used for establishing new
plantations are all produced in Syria in
private (about 40%) and public (about 60%)
nurseries, using semi-woody cuttings.
The planting density is different
in the various areas, from 100-115
trees/ha in the northern areas to
about 200 trees/ha in the coastal
areas, where higher rainfall occurs
and where irrigation is possible, and
about 300 trees/ha in new plantations
with irrigation.
As far as the cultural practices are
concerned, the trees are normally

 إن التوسع الكبري يف زراعة.سنة/) كغ5.3( املناطق
الزيتون خالل العقدين املاضيني انعكس حالياً زيادة
يف كمية اإلنتاج وبالتايل زيادة كمية الزيت القابلة
)ألف35(  تم تصدير2005  وخالل العام،للتصدير
طن ومن املتوقع أن يصل حجم املصدر من زيت
.)ألف طن100( إىل2010 الزيتون خالل العام
يزرع الزيتون يف مناطق بيئية مختلفة من حيث
:)1  (شكل.معدل الهطول املطري ودرجات الحرارة
-31( ففي املنطقة الشاملية «حلب وإدلب» يرتكز
 «عىل التوايل» من مجمل املساحة املزروعة%)22
» ويف املنطقة الساحلية «طرطوس والالذقية،بالزيتون
 ويف املنطقة الوسطى «حمص، عىل التوايل%)7-13(
 ويف املنطقة الجنوبية،) عىل التوايل%6-9( »وحامه
 حوايل.) عىل التوايل%3-5( »«درعا وريف دمشق
) من مجمل املساحة املزروعة بالزيتون هضاب%60(
) محجرة%30( و،ذات تربة كلسية ومعرضة لإلنجراف
والباقي عبارة عن تربة عميقة تصل نسبة الطني فيها
 هذا وتنترش زراعة الزيتون عىل ارتفاع.)%60-40( إىل
.) مرت عن سطح البحر1050-10( يرتاوح بني
ُتنتج غراس الزيتون محلياً بطريقة اإلكثار
الخرضي من العقل الغضة عل ًام بأن القطاع العام
.) والباقي ينتجه القطاع الخاص%60( ينتج
تختلف كثافة الزراعة حسب املناطق حيث
/) شجرة115-100( تكون يف املنطقة الشاملية
هكتار ويف املنطقة الساحلية (معدالت الهطول
/) شجرة200( املطري أعىل) تصل كثافة الزراعة إىل
 أما يف املناطق املروية املزروعة حديثاً فتصل،هكتار
.هكتار/ شجرة300 كثافة الزراعة إىل
 من بساتني الزيتون%)97-95( وعىل العموم فإن


ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ Temp: Max 30° / 40°C
Min -2° / 7°C
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻬﻄﻮﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻱ Rainfall: 350 / 600mm

ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ Temp: Max 35° / 45°C
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ Min -5° / 10°C
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻬﻄﻮﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻱ Rainfall: 350 / 450mm

ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ Temp: Max 22° / 40°C
Min 7° / 8°C
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻬﻄﻮﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻱ < Rainfall: > 600mm

ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ Temp: Max 35° / 45°C
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ Min -5° / 10°C
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻬﻄﻮﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻱ Rainfall: 200 / 250mm

شكل :1املناطق البيومناخية يف سورية.
معدل الهطول املطري والدرجات الدنيا والعليا
للحرارة (املرجع :اإلبراهيم )2006

Figure 1: Bioclimatic regimes in Syria.
Rainfall and maximum and minimum
values of temperatures. (Source: Al
)Ibrahem, 2006



trained to the globe system. Pruning
of adult trees (production pruning)
is mostly biennial and is done by
hand. The soil is tilled 3-5 times per
year (1 in autumn after harvesting,
1 at the beginning of spring, 1-3 in
spring and summer). Only 3-5% of the
olive orchards are irrigated. Organic
(manure) and/or mineral (chemical)
fertilizers are used. The main olive
pests and diseases are: Bactrocera
oleae (olive fly), Prays oleae (olive
moth), Zeuzera pyrina (leopard moth),
Verticillium dahliae (verticillium wilt
or olive wilt), Spilocaea oleagina
(peacock eye or olive leaf spot) and
Pseudomonas savastanoi (olive knot).
Other pests/diseases, such as Saissetia
oleae (black scale), Euphyllura olivina
(olive psyllid), Otiorrhynchus cribricollis
(weevil), Gleosporium olivarum (olive
anthracnose), etc., are less wide spread
and so easier to control.
Olives are harvested by hand from the
trees. This practice is generally carried
out from the end of September/beginning
of October to the end of November in the
coastal areas and from the end of October
to the end of December, up to January
with late cultivars, in the internal areas.
In Syria there are 922 mills, 492
discontinuous (extraction with presses)
and 430 continuous (extraction with
decanters).
The percentage of extra virgin
olive oil produced in Syria represents
about 30% of the total production.

 تتم عمليات الخدمة لألشجار.بعلية والباقي مروية
بشكل دوري حيث تقلم األشجار املثمرة كل سنتني
سنة/ مرات5-3 (تقليم إمثار) يدوياً وتحرث األرض
بحيث أن الفالحة األوىل تتم يف الخريف بعد القطاف
) والفالحة الثانية يف بداية الربيع1كانون-2(ترشين
.أيار) وبقية الفالحات تتم يف الربيع والصيف-(نيسان
.ويستخدم النوعني من التسميد املعدين والعضوي
أما اإلصابات املرضية والحرشية الرئيسة عىل الزيتون
Bactrocera oleae  ذبابة مثار الزيتون:فهي
Prays oleae عثة الزيتون
Zeuzera pyrina حفار ساق التفاح
Verticillium dahliae ذبول الزيتون
Spilocaea oleagina عني الطاووس
 إضافة.Pseudomonas savastanoi سل الزيتون
إىل بعض اآلفات واألمراض األخرى (قليلة االنتشار ومن
السهل السيطرة عليها) مثل
Saissetia oleae قرشية الزيتون السوداء
Euphyllura olivina بسيال الزيتون
Otiorrhynchus cribricollisسوسة أوراق الزيتون
.الخ...Gleosporium olivarum انرتاكنوز الزيتون
)يبدأ موسم القطاف (طريقة القطاف يدوية
 يف2 وحتى نهاية ترشين1بداية ترشين/يف أيلول
 وحتى نهاية1 ومن نهاية ترشين،املنطقة الساحلية
 وميكن أن ميتد حتى، يف املناطق الداخلية1كانون
. بالنسبة لألصناف متأخرة النضج2كانون
،) معرصة الستخالص الزيت922( يوجد يف سورية
) معرصة492( منترشة يف مختلف مناطق القطر منها
.)2006 ) معرصة طرد مركزي(إحصائيات430(مكابس و
تقدر كمية زيت الزيتون البكر املمتاز املنتجة
. من مجمل اإلنتاج الوطني%)30( يف سورية
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Syria, being part of the original
habitat of Olea europaea L., has a very
rich olive germplasm. There are more
than seventy varieties cultivated in the
different areas of the country (Nseir
et al., 1985). However, there are very
few that are extensively cultivated; as
a matter of fact, five cultivars, Zaity,
Sorani, Doebli, Khodeiri and Kaissy,
represent about 90% of the total olive
trees cultivated in Syria (Al-Ibrahem,
2006). The others are local varieties
that have a limited distribution.

تعترب سورية املوطن األصيل للنوع
 وهي موطن غني,Olea europaea L.
 حيث تم إحصاء،باألصول الوراثية للزيتون
أكرث من سبعني صنف مزروع يف مختلف أرجاء
 يتم زراعة عدد.)1985 ،القطر (نصري وآخرون
قليل من هذه األصناف بشكل كثيف وبالحقيقة
فإن عددها ال يتجاوز الخمسة وهي الزيتي
والصوراين والدعيبيل والخضريي والقييس وتشكل
 من مجمل أشجار الزيتون املزروعة%)90( حوايل
 واألصناف األخرى.)2006 ،يف سورية (اإلبراهيم
.محلية محدودة االنتشار

Up to now, very few studies
have been carried out to evaluate
the morphological, phenological,
bio-agronomical
and
productive
characteristics of Syrian olive varieties
(Nseir et al., 1985; Tubeileh et al.,
2004a,b), and very little has been done
to assess the characteristics of their
oils (Tubeileh et al., 2004b) and to
characterise their genetic variability
by using molecular markers (Belaj
et al., 2003). More knowledge on all
these aspects is required for a full
characterization of the Syrian olive
germplasm. This is very important
in order to: identify the different

حتى اآلن فإن عدد قليل من الدراسات
اهتم بتقييم وتحديد املواصفات املورفولوجية
الحيوية واإلنتاجية-والفينولوجية والزراعية
؛ طبييل1985 ،لألصناف السورية (نصري وآخرون
 ونادرة تلك الدراسات،)ب،أ2004 ،وآخرون
،التي اهتمت مبواصفات زيتها (طبييل وآخرون
 أو التي درست الخصائص الجينية،)ب2004
باستخدام البصمة الوراثية الجزيئية (بالج
 عل ًام أن جميع هذه املعلومات،)2003 ،وآخرون
مطلوبة للتوصيف الكامل للخصائص الوراثية
.لألصناف السورية
إن التوصيف الدقيق ملختلف األصناف

cultivars and possible clones present
in Syria; choose the best varieties
for the establishment of new olive
orchards; carry out programmes for
the genetic improvement of olive;
develop procedures for certifying
the genetic identity (variety) and
sanitary state (absence of diseases
and pests) of plants produced in
nurseries; characterise the quality of
oils produced in Syria and determine
if they meet the quality standards
demanded by the international
market. This last point is particularly
important considering that with the
many new olive orchards that have
been planted in the last decades,
there is an increasing amount of oil
available for export.
Within the cooperation project
“Technical Assistance for the Improvement of Olive Oil Quality in Syria”,
funded in the years 2004-07 by the
Italian Ministry of Foreign Affairs
and jointly implemented by the
International Centre for Advanced
Mediterranean Agronomic Studies Mediterranean Agronomic Institute Bari (CIHEAM-IAMB) and by the Syrian
General Commission for Scientific
Agricultural Research (GCSAR), several
studies have been carried out in order
to characterise the morphological,
phenological, bio-agronomical, oil
quality and genetic molecular traits of
the main Syrian olive cultivars utilized
for oil production; some of them are

السورية املزروعة وتحت األصناف املحتملة
ً مرتافقا،باستخدام التوصيف الشكيل والجزيئي
وتقييم الخصائص الزراعية واإلنتاجية هو العامل
األساس يف تحديد الصنف األفضل الستخدامه يف
أو هو املتطلب األسايس/الزراعات الحديثة (و
 إضافة إىل أنه ميكن.)يف برامج التحسني الورايث
االعتامد عىل هذه املعلومات من أجل تحسني
كفاءة العمليات الزراعية (مع األخذ بعني اإلعتبار
مواصفات مختلف األصناف) وتطوير إجراءات غري
موجودة حالياً يف سورية من أجل التوثيق الجيني
لألصناف وتأمني الرشوط الصحية (غياب األمراض
 واألهم من.واآلفات) للغراس املنتجة يف املشاتل
 معرفة مدى مطابقة زيت األصناف السورية،ذلك
 خاصة وأن إنتاج.ملعايري الجودة والنقاوة العاملية
القطر من زيت الزيتون ازداد بشكل كبري بحيث
أصبح من الرضوري تصدير الفائض منه إىل تلك
.األسواق
ضمن مرشوع التعاون «الدعم الفني لتحسني
جودة زيت الزيتون السوري» املمول من قبل وزارة
الشؤون الخارجية االيطالية خالل السنوات املمتدة
 واملنفذ من قبل مركز الدراسات.2007-2004 من
املعهد املتوسط الزراعي-العليا املتوسطية الزراعية
(CIHEAM-IAMB) )ايامب-يف مدينة باري (سيام
والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية السورية
 نفذت العديد من الدراسات من أجل،)GCSAR(
التوصيف الشكيل ودراسة أطوار النمو واملواصفات
الزراعية وتحديد هوية الزيت والبصمة-الحيوية
 والتي،الوراثية الجزيئية ألهم األصناف السورية
تستخدم بشكل أسايس الستخالص الزيت وبشكل
 عل ًام أن صنفي القييس،ثانوي لتصنيع زيتون املائدة
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dual purpose cultivars, that give most
of the production of table olives in
Syria (the cultivars Kaissy and Sorani
supply around 60-70% of the total
production of table olives in Syria).
In this book, a description of the
characteristics of these cultivars is
reported. The description was done
using the data collected as part of
the above mentioned project but
also taking into account information
available in the literature and the
direct experience of Syrian experts
involved in the project. For each
cultivar, suggestions about the best
cultivation scheme to use and the
potentialities for its future use are
also reported.

والصوراين املستخدمان الستخالص الزيت وتحضري
 من زيتون املائدة%70-60 زيتون املائدة يشكالن
.)املنتج (أخرض وأسود
تم تضمني هذا الكتاب خصائص أهم األصناف
 وذلك باالعتامد عىل املعلومات التي تم.السورية
الحصول عليها أثناء عمل املرشوع اآلنف الذكر
إضافة اىل خربة األخصائيني السوريني العاملني يف
 وبالنسبة لكل صنف فقد تم اقرتاح أفضل.املرشوع
.طريقة لزراعته وآفاقه املستقبلية

MATERIALS AND METHODS
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The study was carried out in the
period 2004-07. The cultivars taken
into account were: Kaissy and Zaity in
the Aleppo area, Dan, Hemplasi and
Souri in the Damascus area, Insassy,
Karamani and Sorani in the Idleb area,
Khodeiri in the Lattakia area, Safrawi
in the Hama (Mousiaf) area and Doebli
in the Tartous area (Figure 2).

،2007-2004 استمرت الدراسة خالل الفرتة من
 الزيتي والقييس يف محافظة حلب:عىل األصناف
والصوراين والقرماين واالنصايص يف محافظة إدلب
والدعيبيل يف محافظة طرطوس والخضريي يف
محافظة الالذقية والدان والسوري والحمباليس
يف محافظة ريف دمشق والصفراوي يف محافظة
.)2 حامه (شكل

In each area, in germplasm
collections or on private farms 3-5
trees per cultivar were selected,
labelled and used for morphological,
phenological, bio-agronomical and
molecular
characterisation
and
to obtain the oil for oil quality
evaluation.

 أشجار من كل صنف يف5-3 تم اختيار
 لدراسة الخصائص،مجمعات وراثية أو مزارع خاصة
الحيوية-املرفولوجية والفينولوجية والزراعية
.والجينية وجودة الزيت

ﺍﳊﺴﻜﺔ

ﺯﻳﱵ

Zaity

ﻗﻴﺴﻲ

Kaissy

ﺇﺩﻟﺐ

ﻗﺮﻣﺎﻧﻲ

Idleb

Karamani

ﺻﻮﺭﺍﻧﻲ
Sorani

ﺍﻧﺼﺎﺻﻲ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ

Latakia

ﲪﺎﺓ

Insassy

ﺍﳋﻀﲑﻱ

Khodeiri

ﺻﻔﺮﺍﻭﻱ

ﻃﺮﻃﻮﺱ

Hama

ﲪﺺ

Tartous

Safrawi

Homs

Hasakeh

ﺣﻠﺐ

ﺍﻟﺮﻗﺔ

Aleppo

Raqqa

ﺳﻮﺭﻳﺔ

ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﻭ
Deir al Zoor

SYRIA

ﺩﻋﻴﺒﻠﻲ

Doebli

ﺳﻮﺭﻱ
Souri

ﺩﺍﻥ

Dan

ﺩﻣﺸﻖ

ﲪﺒﻼﺳﻲ

Hemplasi

Damascus

ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

Qunaitra

ﺩﺭﻋﺎ

Dara'a

ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﺍﺀ
Sweida

Figure 2: Map showing principal area
of distribution of each cultivar.

For each cultivar, the synonyms
reported in the literature and/or
known by the Syrian experts involved
in the project were listed. Moreover,
the main areas of cultivation were
reported.
On the basis of fruit utilization the
varieties were classified as oil, table
or dual purpose.

Morphological Characteristics
The morphological characteristics
were evaluated by using the

 مناطق التوزع الرئيسة لألصناف: 2 شكل
.املدروسة
كام تم تسجيل كافة املرادفات شائعة اإلستخدام
 باإلضافة إىل ذلك فقد تم ذكر كافة.ألسامء األصناف
.مناطق زراعة الصنف
كام تم تقييم األصناف حسب طبيعة استخدام
الثامر إىل أصناف خاصة الستخالص الزيت وأصناف
.زيتون املائدة و أصناف ثنائية الغرض
تم تحديد املواصفات الشكلية باستخدام طريقة
«التوصيف األويل ألصناف الزيتون» املعتمدة من
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“methodology for primary characterization of olive varieties” adopted
by the International Olive Council
(I.O.C.) (Barranco et al., 2000).
The observations regarded the
tree, the fruiting shoot, the leaf,
the inflorescence, the fruit and the
endocarp.

،قبل املجلس الدويل للزيتون (برانكو وآخرون
 حيث تضمنت الدراسة كامل املعلومات عن.)2000
.الشجرة واألفرع والورقة والزهرة والثمرة والبذرة

Characters marked with an asterisk
(*) are those considered to have
a great ability to discriminate the
different varieties.

مع العلم بأن الصفة التي تختلف باختالف
.*األصناف تم تزويدها بـ

Tree
The following parameters were
taken into consideration.
Vigour: this refers to the intrinsic
ability of the tree to grow. It is divided
into the following categories:

. وهي تشري إىل قابلية األفرع للنمو:الحيوية
:وميكن تقسيم األشجار إىل األنواع التالية

• Weak - the tree growth, in all areas
even under optimal cultivation
conditions, is modest; when the
tree is mature the dimensions of
the trunk and canopy are less than
those expected from a normal
specimen of this species;

 وهي الشجرة التي تكون ضعيفة:• ضعيفة النمو
النمو يف كافة مناطق الزراعة حتى عند تطبيق
 وعند مرحلة اإلمثار.عمليات الخدمة املثالية
فإن الجذع واملساحة املشغولة من قبل التاج
.تكون أقل مام هو متوقع أو مخطط له

• Medium - the tree, in all areas and
when normal cultural practices are
applied, displays the average growth
expected from an olive tree;

 وهي الشجرة التي تعطي النمو:• متوسطة النمو
املتوقع لشجرة الزيتون عند زراعتها يف مختلف
املناطق مع تطبيق خدمات وعمليات زراعية
.عادية

• Strong - the tree, in all areas and
when normal cultural practices are
applied, displays a vigorous growth
(remarkable trunk, branches and
canopy development).
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تم دراسة الصفات التالية

ً وهي الشجرة التي تعطي منوا:• قوية النمو
 مجموع خرضي كثيف) عند،كثيفاً (جذع كبري
زراعتها يف مختلف املناطق مع تطبيق خدمات
.وعمليات زراعية عادية

Growth habit: this character
describes the natural distribution
of the scaffold branches and shoots
before there is the interference of
the adopted training system and when
vigour exerts little influence. It is
divided into three categories:

 تصف هذه امليزة التوزع الطبيعي:طبيعة النمو
ألفرع التاج واألغصان لألشجار التي مل تظهر حيويتها
بعد وقبل تدخل املقلم إلعطاء الشكل النهايئ
: وتصنف األشجار تحت ثالثة أشكال.للشجرة

• Dropping - characterised by
shoots and limbs which are small
in diameter and bend downwards
from the outset (plagiotropic
branching);

 متمثلة باألفرع واألغصان صغرية القطر:• متدلية
.)واملنحنية إىل األسفل (األغصان املنحنية

• Spreading - this is the typical
growth habit of the species; it
can be characterised by initial
orthotropic branching, then the
weight of the canopy and/or of the
crop forces the limbs to bend down
and turn in the direction in which
the greatest amount of space and
light is available; thus, the canopy
assumes a hemispherical shape;

، وهي طبيعة منو غالبية األصناف:• منترشة
وميكن أن توصف بشكل أويل عىل أنها أغصان
أو/شبه قامئة ولكن وزن املجموع الخرضي و
الثامر يجرب األغصان عىل االنحناء حيث يتوفر
الفراغ والضوء بأكرب كمية ممكنة وبذلك تصبح
.الشجرة نصف كروية

• Erect - the branches tend to grow
vertically and have a strong apical
dominance; the canopy acquires a
pronounced conical shape which
becomes cylindrical on reaching
maturity; in general, cultivars
which have an erect growth habit
are also vigorous although there
are a few exceptions.

 وهي الشجرة التي متيل أغصانها للنمو:• قامئة
القائم (الرباعم القمية سائدة) مام يكسب
الشجرة الشكل املخروطي الذي يتحول إىل
 عىل الغالب تكون.أسطواين عند النضج
األشجار القامئة ذات حيوية عالية مع بعض
.االستثناءات

Canopy density: this parameter
indicates the density of canopy
vegetation. It is the result of the
interaction among the length of the
internodes, the number and vigour of

 تصف هذه:)كثافة املجموع الخرضي (التاج
امليزة كثافة املجموع الخرضي والتي تقاس من خالل
 وهي نتيجة للتفاعل.مقدرة الضوء عىل اخرتاقه
والتداخل بني صفة طول السالميات وعدد وحيوية
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the shoots and the size of the leaves.
It is classified into three categories:
• Sparse - when from any point
canopy is observed “spaces”
through which light can penetrate
are present; this kind of vegetation
is characteristic of fast growing
cultivars with long internodes on
the shoots;
• Medium - this is the typical density
of the species; vegetation is
abundant but still some light can
penetrate in the internal parts;
• Dense - when the canopy is characterised by short internodes on the
shoots, abundant branching and
heavy foliage; the canopy appears
as a compact surface and the inner
parts are shaded.

 تصنف األشجار تحت ثالثة.األفرع وحجم األوراق
:أقسام
 وهي:)• قليلة الكثافة (ذات أغصان متباعدة
صفة األصناف ذات النمو الرسيع والسالميات
 حيث ميكن مالحظة الفراغات ضمن.الطويلة
.الشجرة من أي نقطة مراقبة
 وهي الكثافة النموذجية:• متوسطة الكثافة
ً حيث يكون املجموع الخرضي كثيفا،لألصناف
ولكن توجد فراغات تسمح بدخول االضاءة إىل
.الجزء الداخيل من املجموع الخرضي
، صفة األصناف ذات السالميات القصرية:• الكثيفة
 ويكون التاج.الكثرية األغصان كثيفة األوراق
.مكتظاً والجزء الداخيل مظل ًال

Fruiting shoot
The following parameter was taken
into consideration.
Internode length: it was calculated
as total shoot length (cm)/number of
nodes, using 8-10 shoots/tree located
around the tree at shoulder level. It is
divided into three categories:
•

Short (< 1 cm)

•

Medium (1-3 cm)

•

Long (> 3 cm)

تم أخذ املعايري التالية بعني االعتبار
) أفرع من10-8(  تم اختيار:طول السالميات
 تم قياس،محيط كل شجرة وعند مستوى الكتف
طول الفرع بالسنتميرت ثم قسم عىل عدد العقد
 وصنفت األشجار حسب اآليت.املوجودة
.) سم1( • قصرية السالميات أقل من
.) سم3-1( • متوسطة طول السالميات مابني
.) سم3( طويلة السالميات أكرب من
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•

Leaf
Observations were made on samples
of 40 healthy adult leaves/tree
collected from the middle part of
8-10 one-year-old shoots chosen from
among the most representative ones
on the south facing side of the tree at
shoulder level.
The following characteristics were
evaluated and classified according
to the options reported for each
characteristic.
(*) Shape - determined by the
Length/Width ratio:
• Elliptic (L/W < 4)
• Elliptic-lanceolate (L/W = 4-6)
• Lanceolate (L/W > 6)
Length:
• Short (< 5 cm)
• Medium (5-7 cm)
• Long (> 7 cm)
Width:
• Narrow (< 1 cm)
• Medium (1-1.5 cm)
• Broad (> 1.5 cm)
Longitudinal curvature of the
blade:
• Epinastic
• Flat
• Hyponastic
• Helicoid

شجرة (بحيث/) أفرع10-8( أخذت من
أنها كانت األكرث متثي ًال ألفرع الشجرة) من
الجزء الجنويب وعند مستوى الكتف لألشجار
.املدروسة
تم أخذ املعايري التالية بعني االعتبار

)ع/عرضها (ط/نسبة طول الورقة:*الشكل
4 ع) أقل من/ نسبة (ط:•بيضوية
ع) مابني/ نسبة (ط:•بيضوية مستدقة الطرف
)6-4(
)6( ع) أكرب من/ نسبة (ط:•مستدقة الطرف
الطول
)سم5( •قصرية أقل من
)سم7-5( •متوسطة مابني
) سم7( •طويلة أكرب من
العرض
)سم1( •ضيقة أقل من
) سم1.5-1( •متوسطة مابني
)سم1.5( •عريضة أكرب من
التقوس الطوالين للورقة
•مائلة
•مسطحة
•منحنية
•حلزونية
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Inflorescence
Observations were made on samples
of 40 inflorescences/tree at the white
stage collected from the middle part
of 8-10 fruiting shoots chosen from
among the most representative ones
on the south facing side of the tree.
The following characteristics were
evaluated and classified according
to the options reported for each
characteristic.
Length:
• Short (< 25 mm)
• Medium (25-35 mm)
• Long (> 35 mm)
Number of flowers/inflorescence:
• Low (< 18)
• Medium (18-25)
• High (> 25)

يؤخذ طول العنقود الزهري وعدد أزهاره
) عنقود زهري يف مرحلة40( لعينة مؤلفة من
) أفرع مأخوذة10-8( التزهري األبيض مختارة من
عند مستوى الكتف من الجزء الجنويب من الشجرة
.ولألفرع األكرث متثي ًال للشجرة
تم أخذ املعايري التالية بعني االعتبار

الطول
)مم25( •قصري أقل من
)مم35-25( •متوسط مابني
)مم35( •طويل أكرب من
عدد األزهار يف العنقود الزهري
)18( •قليل أقل من
)25-18( •متوسط مابني
)25( •مرتفع أكرث من

Fruit
Observations were made on
samples of 40 fruits/tree collected
from the middle part of fruiting
shoots chosen from among the most
representative ones on the south
facing side of the tree. Very small or
very large olives were discarded from
the samples. Some characters refer
to two positions. Position “A” is the
one in which the fruit generally shows
the greatest asymmetry when held by
either end between the index finger
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تحدد هذه الصفة باستخدام عينة مثار مؤلفة
) مثرة مأخوذة من الجزء املتوسط لألغصان40( من
األكرث متثي ًال لألغصان املثمرة املوجودة يف الشجرة
،واملختارة من الجزء الجنويب وعىل مستوى الكتف
 عل ًام أن.ًمع استبعاد الثامر الكبرية والصغرية جدا
.)ب-قراءات الثامر دُرست من الوضعني (أ
 متسك الثمرة من قمتها وقاعدتها:)• الوضع (أ
بني السبابة واإلبهام وتدور بحيث تصل إىل
أعىل حد من عدم التجانس فنكون بذلك قد
.)وصلنا إىل الوضع (أ

and thumb. Position “B” is reached by
turning 90° from position “A” in such a
way as to present the most developed
part to the observer.

ويكون بتدوير الثمرة من الوضع:)• الوضع (ب
 بحيث ميكن رؤية الجزء،) درجة90( (أ) مبقدار
.األكرث تطوراً يف الثمرة

The fruit was described roughly upon
completion of colour change which
characterises the start of ripening.

توصف الثامر بشكل أويل عند اكتامل تغري
.اللون فيها والذي يعرب عن بداية النضج

The following characteristics were
evaluated and classified according
to the options reported for each
characteristic.
Weight:
• Low (< 2 g)
• Medium (2-4 g)
• High (4-6 g)
• Very high (> 6 g)
(*) Shape (Position A) determined by the Length/Width
ratio:
• Spherical (L/W < 1.25)
• Ovoid (L/W = 1.25-1.45)
• Elongated (L/W > 1.45)
Symmetry
(position
A)
determined by the extent to which
the two longitudinal halves match:
• Symmetric
• Slightly asymmetric
• Asymmetric
Apex (position A):
• Pointed
• Rounded

تم أخذ املعايري التالية بعني االعتبار

الوزن
)غ2( •منخفض أقل من
)غ4-2( •متوسط
)غ6-4( •كبري
)غ6( •كبري جداً أكرب من
*الشكل حسب الوضع (أ) ويحدد من خالل النسبة بني
)الطول (ل) والعرض (ع
)1.25( ع) أقل من/ (ل:•كروية
)1.45-1.25( ع) مابني/ (ل:•بيضوية
)1.45( ع) أكرب من/ (ل:•متطاولة
تناسق الثمرة حسب الوضع(أ) يتحدد من مقارنة
النصفيني الطوليني للثمرة
•متناسقة
•مائلة لعدم التناسق
•غري متناسقة
)القمة حسب الوضع(أ
•مدببة
•دائرية
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(*) Nipple:
• Absent
• Tenuous
• Obvious
Base (position A):
• Truncate
• Rounded
(*) Position of maximum
transverse diameter (position B):
• Towards the base
• Central
• Towards the apex
Colour at full maturity:
• Black
• Other (specify if possible)

*الحلمة
•غائبة
•أثرية
•واضحة
)القاعدة حسب الوضع (أ
•مبتورة
•دائرية
)* موقع القطر األعظمي حسب الوضع (ب
•باتجاه القاعدة
•مركزي
•باتجاه القمة
لون الثامر الناضجة
•أسود
)•أخرى (حدده إن أمكن

Endocarp (Stone)
Observations were made on
samples of 40 endocarps/tree taken
from the fruits used for morphological
characterization. As in the fruit, some
characters refer to two positions.
Position “A” is normally the position
of maximum asymmetry and is that
in which the carpel suture faces the
observer. Position “B” is reached by
turning 90° from position “A” in such a
way as to present the most developed
part to the observer.

20

يجرى هذا االختبار عىل عينة بذرية مؤلفة
) بذرة وذلك بدراسة البذور يف الوضعني40( من
ب) حيث أن الوضع (أ) ميثل أقىص+(الوضع أ
حد من اإلختالف يف شكل البذرة (خط اتصال
الخباء باتجاه املراقب) والوضع (ب) نصل إليه
 ْ) وذلك90( بتدوير البذرة من الوضع (أ) مبقدار
.ملشاهدة الجزء األكرث تطوراً يف البذرة

The following characteristics were
evaluated and classified according
to the options reported for each
characteristic.
Weight:
• Low (< 0.3 g)
• Medium (0.3-0.45 g)
• High (0.45-0.7 g)
• Very high (> 0.7 g)
(*) Shape (Position A) determined by the Length/Width
ratio:
• Spherical (L/W < 1.4)
• Ovoid (L/W = 1.4-1.8)
• Elliptic (L/W = 1.8-2.2)
• Elongated (L/W > 2.2)
(*) Symmetry (position A) determined by the extent to which
the two longitudinal halves match:
• Symmetric
• Slightly asymmetric
• Asymmetric
(*) Symmetry (position B):
• Symmetric
• Slightly asymmetric
(*) Position of maximum
transverse diameter (position B):
• Towards the base
• Central
• Towards the apex

تم أخذ املعايري التالية بعني االعتبار

الوزن
)غ0.3 •منخفض (أقل من
)غ0.45-0.3( •متوسط
)غ0.7-0.45( •كبري
)غ0.7 •كبري جداً (أكرب من
*الشكل حسب الوضع (أ) ويحدد من خالل النسبة بني
)الطول (ل) والعرض (ع
)1.4( ع) أقل من/•كروية (ل
)1.8-1.4( ع) مابني/•بيضوية (ل
)2.2-1.8( ع) مابني/•مستدقة (ل
)2.2( ع) أكرب من/•متطاولة (ل
*تناسق البذرة حسب الوضع(أ) ويتحدد من مقارنة
النصفيني الطوليني للبذرة
•متناسقة
•مائلة لعدم التناسق
•غري متناسقة
)*تناسق البذرة حسب الوضع(ب
•متناسقة
•مائلة لعدم التناسق
)* موقع القطر األعظمي حسب الوضع (ب
•باتجاه القاعدة
•مركزي
•باتجاه القمة
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(*) Apex (position A):
• Pointed
• Rounded
(*) Termination of the apex
(position A):
• Without mucro
• With mucro

(*) Base (position A):
• Truncate
• Pointed
• Rounded

(*) Surface (position B) determined according to the depth
and abundance of the fibrovascular
bundles:
• Smooth
• Rugose
• Scabrous

(*) Number of grooves determined according to the number
of grooves that can be seen from the
stalk insertion point:
• Low (< 7)
• Medium (7-10)
• High (> 10)
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)*القمة حسب الوضع (أ
•مدببة
•دائرية
)*نهاية القمة حسب الوضع (أ
•بدون شوكة
•منتهية بشوكة
)*القاعدة حسب الوضع(أ
•مبتورة
•مدببة
•دائرية
*سطح البذرة حسب الوضع(ب) يحدد حسب وفرة
وعمق حزم األوعية الليفية
•ناعم
•مجعد
•خشن امللمس
*عدد األخاديد التي ميكن احصاؤها يف نقطة التقاء عنق
الثمرة بالبذرة
)7•منخفض (أقل من
)10-7( •متوسط
)10 •كبري (أكرث من

Phenology
The phenology was characterised
through periodical (every 1- 4 weeks)
direct observations of the labelled
trees. The following phenological
phases were reported in the description
of the considered cultivars.

تم دراسة أطوار النمو لألشجار املعلمة بشكل
4-1 دوري ومبارش وبفاصل زمني تراوح بني
 وقد تم أخذ القراءات التالية عىل األصناف،أسابيع
.املختربة

Start of vegetative growth (bud
bursting), which corresponds to the
time when apical and lateral buds
swell and lengthen. New leaves, nodes
and internodes are formed at the apex
of the new shoots. The new vegetation
is easily distinguishable because its
green colouration is lighter than that
of the previous vegetation.

)بداية النمو الخرضي (تفتح الرباعم
حيث تبدأ الرباعم القمية والجانبية باالنتفاخ
 وتتشكل أوراق وعقد وسالميات.واالستطالة
 مع.حديثة يف نهاية األفرع حديثة النمو
مالحظة أنه من السهل متييز النمو الخرضي
الحديث كونه أخرض باهت بينام النمو السابق
.أشد خرضة

Full bloom, which corresponds
to the time when about 50% of the
flowers are opened. Moreover, there
is complete separation of petals,
lengthening of stamens and stylus,
which make the stigma visible, and
full opening of the anthers.

 من%50  وذلك عند تفتح:اإلزهار الكامل
، حيث تنفصل البتالت بشكل كامل.األزهار
 ويتفتح.ويستطيل القلم والسداة ويظهر امليسم
.املئرب بشكل كامل

Pit hardening, which corresponds
to the time when the increase in fruit
size, which has reached about 50%
of its final size, slows down and the
endocarp progressively lignifies.

 تكون الثامر يف هذه املرحلة:تصلب النواة
 من حجمها الكامل ويف%)50( قد وصلت إىل
هذه األثناء ينخفض مقدار الزيادة يف الحجم
.وتبدأ النواة بالتصلب

Fruit turning (veraison), which
corresponds to the time when the
epicarp turns from green to pale green/
pale yellow, due to the reduction of
chlorophyll, and pigmentation starts.

 ويكون عند تحول لون الطبقة:تلون الثامر
الخارجية من الثمرة من اللون األخرض اىل األخرض
 وذلك يعود إىل نقص،الشاحب أو األصفر الشاحب
.الكلوروفيل ويكون بذلك بداية النضج
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Bio-Agronomic Features
Tolerance to abiotic stress
Indications on tolerance to abiotic
stress (cold, drought, salinity) of the
cultivars considered were obtained
from direct observations in the
years 2004-07 of the trees used for
the present characterization, from
the literature and from the direct
experience of Syrian experts involved
in the project.

/تم الحصول عىل املالحظات الخاصة بتحمل
حساسية الشجرة تجاه العوامل الخارجية غري
 امللوحة) من خالل، الجفاف،الحيوية (الربد
)2007 -2004( املشاهدات املبارشة يف الفرتة
عىل األشجار املعلمة وكذلك من خالل املحارضات
السابقة إضافة إىل خربة الخرباء السوريني العاملني
. يف املرشوع

Tolerance to biotic stress
Indications on tolerance to biotic
stress (insects, bacteria, fungi) of the
cultivars considered were obtained
from direct observations in the
years 2004-07 of the trees used for
the present characterization, from
the literature and from the direct
experience of Syrian experts involved
in the project.
The investigation mainly regarded
the following adversities:
1. Verticillium dahliae (Kleb.) verticillium wilt or olive wilt;
2. Spilocaea oleagina (Cast.) Hugh peacock eye or olive leaf spot;
3. Pseudomonas savastanoi (Smith)
– olive knot;
4. Bactrocera oleae (Gmel.) – olive fly;
5. Prays oleae (Bernard) – olive moth;
6. Zeuzera pyrina L. – leopard moth.
ِ s far as olive wilt is concerned,
A
the choice of the place to establish a
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الحساسية تجاه/أخذت مؤرشات التحمل
، البكرتيا،العوامل الخارجية الحيوية (الحرشات
 الفريوسات) من خالل املشاهدات املبارشة،الفطور
) عىل األشجار املعلمة2007 -2004( يف الفرتة
وكذلك من خالل املحارضات السابقة إضافة إىل
. خربة الخرباء السوريني العاملني يف املرشوع
:تم إحصاء اآلفات التالية
Verticillium dahliae ذبول الزيتون

-1
Spilocea oleagina  عني الطاووس-2
Pseudomonas savastanoi  سل الزيتون-3
Bactrocera oleae  ذبابة الزيتون-4
Prays oleae  عثة الزيتون-5
Zeuzera pyrina  حفار ساق التفاح-6
مبا أن مرض ذبول الزيتون يؤثر بشكل كبري
يف اختيار األرض التي سوف تزرع حديثاً بأشجار

new orchard is very important. Fields
previously cultivated with species
susceptible to this disease (i.e.
Solanaceae, Cucurbitaceae, etc.)
should be avoided, at least for some
years, as well as where the pathogen
has shown a significant presence.
Moreover, at propagation level,
mother plants must be healthy.

 البد من تفادي ولبضع سنوات األرايض.الزيتون
التي ميكن أن تحتوي عىل العوامل املمرضة لفطر
ذبول الزيتون خاصة تلك التي ُزرعت سابقاً بنباتات
 أو تلك، الخ...الفصيلة الباذنجانية أو القرعية
التي تحتوي عىل نسبة عالية من العوامل املسببة
 كام يجب الحرص عىل أن تكون أشجار.للمرض
.األمهات املستخدمة يف اإلكثار الخرضي سليمة

Productivity
The productivity was expressed in
terms of both amount and regularity
of the production of adult trees of the
cultivars considered. Indications on
this characteristic were obtained from
the direct observations of the trees
used for the present characterization,
from the literature and from the direct
experience of Syrian experts involved
in the project. The productivity was
classified as low, medium and high
and constant (when the production
showed small changes between years)
and alternant (when the production
showed marked changes between
years).

تم تقييم اإلنتاجية باإلعتامد عىل كمية وانتظام
إنتاج األشجار البالغة لألصناف املدروسة من خالل
املشاهدات املبارشة عىل األشجار املعلمة وكذلك
من خالل املحارضات السابقة إضافة إىل خربة
وتم تصنيف. الخرباء السوريني العاملني يف املرشوع
اإلنتاجية إىل منخفضة ومتوسطة وعالية باإلضافة
لذلك تم تصنيف األشجار حسب انتظام إنتاجها إىل
أشجار غري معاومة حيث يتغري إنتاج الشجرة بشكل
 أما األشجار املعاومة،بسيط من سنة إىل أخرى
.فيالحظ تغري كبري يف اإلنتاج من سنة إىل أخرى

Self-compatibility
In 2006 the self-compatibility of the
cultivars considered was investigated.
For each variety, 4 small branches/
tree with inflorescences, chosen in
order to have 200-300 inflorescences/
branch, were enclosed in tissuenon tissue bags from just before the

تم دراسة هذه الصفة لألصناف خالل العام
 فمن كل شجرة من األشجار املدروسة. فقط2006
تم اختيار مثانية أفرع صغرية تحتوي عىل عناقيد
 عنقود زهري300-200 زهرية وذلك للحصول عىل
 ُغلفت أربعة من هذه األغصان،من كل غصن
بأكياس خاصة وذلك منذ بداية اإلزهار وحتى
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beginning of flowering to just after the
end of flowering. On these branches
the number of inflorescences and,
successively, the number of fruits were
counted. Four small branches/tree,
similar to the bagged ones in terms of
position on the canopy and of number
of flowers, were used to evaluate
free-pollination (control). The results
of this investigation are not reported
in a specific voice because only 1 year
is not enough to give definitive results.
However, the indications obtained
from this investigation, together with
those reported in the literature, were
taken into consideration in the “Final
practical considerations” section.

Rooting ability of cuttings
Indications on rooting ability of the
cultivars considered were obtained
from some direct investigations, the
literature and some important Syrian
olive nurseries. This parameter refers
to cuttings treated with IBA and rooted
using the fog system. The rooting
ability was classified as low when the
percentage of rooted cuttings was
less than 30%, medium when it was
between 30 and 60% and high when it
was more than 60%.

Characteristics of fruit during
ripening (ripening indices)
From mid September to December,
every 2-3 weeks, fruit detachment
force was measured and samples
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 أما األربعة الباقية فكانت بجانب،)نهايته (مبارشة
»األغصان السابقة و ُتركت دون تغليف «تلقيح حر
 تم عد العناقيد الزهرية وفيام بعد الثامر.)(شاهد
 وباألخذ بعني االعتبار إن نتيجة سنة واحدة.العاقدة
غري كافية للحكم عىل درجة التوافق الذايت للصنف
فقد تم اعداد املؤرشات العملية الخاصة بهذه
الصفة وفقاً للبيانات ونتائج الدراسات والتقارير
.السابقة

تم الحصول عىل املعلومات حول قابلية الصنف
للتجذير من خالل املشاهدات املبارشة إضافة إىل
نتائج الدراسات السابقة واملعلومات املتوفرة من
 طريقة اإلكثار.أهم املشاتل املنترشة يف سورية
كانت بالعقل الغضة املعاملة بهرمون (حمض
 تم.) وفق نظام اإلكثار الضبايبIBA أندول بيوتريك
:تصنيف األصناف حسب قابلية التجذير إىل
.%30 • منخفضة وكانت نسبة التجذير أقل من
.%60-30 • متوسطة وكانت نسبة التجذير مابني
.%60 • عالية وكانت نسبة التجذير أعىل من

1خالل الفرتة من منتصف أيلول وحتى كانون
 أسابيع تم تحديد قوة شد الثامر فقد3-2 وكل
جمعت عينات لتحديد متوسط وزن الثمرة

were collected to determine the fruit
weight, pigmentation index, pulp
consistency, water and oil content
and pulp/pit ratio.

وصالبتها إضافة إىل مؤرش النضج ومحتوى الزيت
.البذرة/واملاء ونسبة اللب

The fruit detachment force
(resistance) was measured by using
a hand-held dynamometer on about
50 olives/tree. The fruit detachment
force was expressed in Newton (N)
and was considered low if it was less
than 4 N, medium if it was between 4
and 6 N, high if it was more than 6 N.

 تم قياسها:)قوة شد الثمرة (املقاومة للشد
/ مثرة50 باستخدام جهاز دينامومرت وذلك عىل
) وصنفتN(  وتم التعبري عنها بالنيوتن.شجرة
عىل أنها منخفضة إذا كانت قوة الشد أقل
)نيوتن6-4( ) نيوتن ومتوسطة مابني4( من
.) نيوتن6( ومرتفعة إذا كانت أعىل من

The average fresh and dry fruit
weight were determined by weighing
samples of 50 olives/tree before and
after drying them in an oven until
constant weight.
The fruit pigmentation was
determined, on samples of 50 olives/
tree, by using the “Jaen pigmentation
index”, calculated with the following
formula:
7

Pigmentation index =
		

Σ (i x ni)/N

i=0

where:
0 = olive with green epicarp;
1 = olive with yellowish epicarp;
2 = olive with superficial pigmentation on less than 50% of the
epicarp;

 حدد بوزن:متوسط وزن الثامر الطازجة والجافة
الشجرة قبل وبعد تجفيف الثامر يف/) مثرة50(
.فرن حتى ثبات الوزن
)50(  حدد باستخدام عينة مكونة من:تلون الثامر
»شجرة باستخدام «مؤرش خاين للتلون/مثرة
:واملحسوب وفق املعادلة التالية

		
7
 =مؤرش التلونi=0
Σ (i x ni)/N

.= الثمرة خرضاء اللون0
.= الثمرة صفراء اللون1
 من سطح الثمرة متلون باللون%50 = أقل من2
.البنفسجي أو ألوان أخرى

3 = olive with superficial pigmentation on more than 50% of the
epicarp;

 من سطح الثمرة متلون باللون%50 = أكرث من3
.البنفسجي أو ألوان أخرى

4 = olive with superficial pigment-

= كامل سطح الثمرة متلون باللون البنفسجي أو4
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ation on 100% of the epicarp;
5 = olive with superficial pigmentation on 100% of the epicarp and
pigmentation on less than 50% of
the pulp thickness;
6 = olive with superficial pigmentation on 100% of the epicarp and
pigmentation on more than 50% of
the pulp thickness;

 من%50  وأكرث من،= كامل سطح الثمرة متلون6
.اللب متلون باللون البنفسجي أو ألوان أخرى

7 = olive with superficial pigmentation on 100% of the epicarp and
pigmentation on 100% of the pulp
thickness;
ni= number of olives belonging to
each class of colour;
N=number of olives in the whole
sample.

= كامل سطح الثمرة وكامل اللب متلون باللون7
:البنفسجي أو ألوان أخرى
= عدد الزيتون نسبة اىل مجموعة اللونni
= مجموع عدد الزيتون يف العينةN

The
pulp
consistency
was
determined on samples of 50 olives/
tree by using a hand-held penetrometer
with a 1.5-mm plunger placed in two
positions opposite each other around
the equator of each fruit. The pulp
consistency was expressed in grams,
with values of 500-550 g considered
medium.

 تم قياسها باستخدام جهاز دينامومرت:صالبة اللب
50 )مم وذلك عىل1.5( مزود مبسرب قطره
 حيث، وتم التعبري عنها بالغرام،شجرة/مثرة
 غ باستخدام هذا القطر550-500 أن القيمة
.تعترب قيمة متوسطة

The pulp/pit ratio was determined
on samples of 30 olives/tree, by
weighing the whole olives and then
the stones separated from them:
pulp/pit = (whole fruit weight – stone
weight)/(stone weight). The ratio was
considered low if it was less than 4,
medium if it was between 4 and 6,
high if it was more than 6.

/ مثرة30  تم قياسها بوزن:البذرة/نسبة اللب
شجرة ووزن البذور الناتجة عنها ثم حسبت
/)وزن البذور-البذرة= (وزن الثامر/نسبة «اللب
)4( وصنفت إىل منخفضة أقل من
ُ .»وزن البذور
.)6( ) وعالية أكرب من6-4( ومتوسطة بني

The oil content was measured
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.ألوان أخرى
 من%50  وأقل من،= كامل سطح الثمرة متلون5
.اللب متلون باللون البنفسجي أو ألوان أخرى

 تم قياسها باستخدام جهاز:نسبة الزيت

on one sample/tree, by using a
Soxhelet apparatus. The oil content
was expressed as both % f.w. and
% d.w.. The content was considered
low if it was less than 16-18% f.w. and
40% d.w., medium if it was between
16/18% and 20/22% f.w. and 40 and
45% d.w., high if it was more than 2022% f.w. and 45% d.w..
At each sampling date the fruitdrop was evaluated by harvesting and
weighing the olives fallen from the
labelled trees.
After the last fruit sampling
(December), all the olives on the
trees were harvested and weighed.
Combining the data from the olives
harvested from the trees at the end
of the harvesting season (December),
the weight of the olives sampled, the
weight of the fruit-drop and the weight
and oil content of olives on the trees
at each sampling date, the amount
of oil that could be obtained from
olives on the trees during the entire
period considered (mid September
– December) was estimated. That is,
it was possible to indicate the time in
which there was the highest quantity
of oil (“harvestable oil”) on the tree.

 وتم التعبري عن نسبة.شجرة/سكسوليت عىل عينة
 والجافة%f.w الزيت عىل أساس املادة الرطبة
 وصنفت إىل.% d.w
 منخفضة إذا كانت نسبة الزيت عىل أساس-1
 عىل%40  وأقل من%18-16 الوزن الرطب
.أساس الوزن الجاف
 متوسطة إذا كانت نسبة الزيت عىل أساس الوزن-2
-40  ومابني،%22-20  إىل%18-16 الرطب مابني
. عىل أساس الوزن الجاف%45
 عالية إذا كانت نسبة الزيت عىل أساس الوزن-3
 عىل%45  وأكرب من،%22-20 الرطب أكرب من
.أساس الوزن الجاف

 تم جمع ووزن الثامر:الثامر املتساقطة
املتساقطة من األشجار املعلمة خالل كل موعد من
 عند االنتهاء من جمع العينات.مواعيد أخذ العينات
) تم قطاف الثامر املتبقية عىل األشجار1(كانون
 وباالعتامد عىل البيانات الخاصة،املعلمة ووزنها
) ووزن عينات1بوزن الثامر يف نهاية املوسم (كانون
الثامر املأخوذة خالل مواعيد القطاف إضافة لوزن
 تم حساب محتوى ووزن الزيت،الثامر املتساقطة
لكل شجرة عند كل موعد من مواعيد أخذ العينات
خالل فرتة الدراسة املمتدة من منتصف أيلول
 ثم حدد املوعد األمثل للحصول عىل1وحتى كانون
) أعىل نسبة من الزيت (القطاف من أجل الزيت
.لكل شجرة

Oil Characteristics
At each sampling date, samples of
oil were extracted from part of the
olives collected for evaluating fruit
characteristics during ripening (two

خالل كل مرحلة من مراحل النضج تم استخالص
الزيت من جزء من عينات الثامر التي جمعت لدراسة
 باستخدام،)موعد قطاف/خواصها الفيزيائية (عينتني
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samples/sampling date). The olives
were crushed with a lab hammer
mill, then the mash was malaxed
for 20 minutes and centrifuged, the
oil was separated from the water
and filtered through a filter plate.
The following characteristics were
determined on the oil, according to
the I.O.C. procedures indicated within
parentheses.

 حيث متت عمليات االستخالص،معرصة مطارق مخربية
 دقيقة وفرز الطور20 بطحن العينات وعجنها ملدة
السائل عن الصلب بطريقة الطرد املركزي ومن ثم
فصل الزيت بطريقة الرتقيد وترشيحه باستخدام ورق
 وباالعتامد عىل املواصفة الدولية للمجلس.الرتشيح
 الخاصة بكل تحليل تم تحديدI.O.C. الدويل للزيتون
:املواصفات الكيميائية التالية

Acidity, expressed as % of free oleic
acid (ISO 660 or AOCS Cd 3d-63).

الحموضة معرب عنها بنسبة مئوية لحمض
.(ISO 660 or AOCS Cd-63) األولييك الحر

Peroxide number, expressed as
meq of O2/kg of oil (ISO 3960 or AOCS
Cd 8b-90).
Spectrophotometric absorbency
in ultra-violet (K232, K270 and ΔK)
(COI/T.20/Doc.n.19).

امتصاصية األشعة فوق البنفسجية عند أطوال
(DK) ( ثم حسابK232, K270( موجة

Fatty acid composition, expressed
as % (COI/T.20/Doc.n.24).

محتوى األحامض الدهنية معرب عنها بنسبة
.)COI/T.20/Doc.n.24( مئوية
محتوى وتركيب الستريوالت معرب عنها بنسبة
(COI/T.20/Doc.n.10) مئوية
تحديد محتوى البويل فينول الكيل (ميل غرام
كغ زيت) باستخدام امليتانول وكاشف/حمض الغالييك
.(Singleton and Rossi, 1965) الفولني ثيوكالتيو

Sterol composition expressed as %
and content expressed as mg/kg of oil
(COI/T.20/Doc.n.10).
Moreover, the total content in
polyphenols of the oil, expressed
as mg of gallic acid/kg of oil, was
determined by extracting them with
methanol and using the Folin Ciocalteu
reagent (Singleton and Rossi, 1965).
The organoleptic profile of the oil
was determined with a panel test only
on samples collected in 2006. This was
done three times during olive ripening:
September, October and November or
October, November and December.
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رقم البريوكسيد معرب عنه مييل مكافئ أكسجني
(ISO 3960 or AOCS Cd-8b-90)  كغ زيت/ فعال

(COI/T.20/Doc.n.19).

الخصائص الحسية للزيت تم تحديدها من
قبل فريق متخصص خالل ثالث مراحل من النضج
-2ترشين-1) أو (ترشين2ترشين-1ترشين-(أيلول
 وتم،2006 ) حسب الصنف فقط لعام1كانون
التعبري عنها باستخدام شبكة عنكبوتية تظهر شدة

The results are expressed with a radar
graph showing the intensity (from 1
to 5), of the main positive attributes
found in the oil of the cultivars
considered (olive fruit, ripened olives,
bitter, pungent, sweet, green tomato,
artichoke, etc.). The sensorial analysis
was carried out taking into account
the EEC/Reg. 2568/91 and the EC/
Reg. 796/02.
The oil characteristics were
evaluated by comparing them, when
appropriate, with the International
Olive Council (I.O.C.) trade standards
applying to olive oils and olivepomace oils (COI/T.15/NC no. 3/Rev.
2 - 24 November 2006) and comments
are reported in the “Final practical
considerations” section. It is important
to note that the organoleptic profile
of the oil was determined only in one
year (2006), therefore the results
have to be considered as general
preliminary
indications.
Further
studies are required for a definitive
characterization of the organoleptic
characteristics of the oils considered.

 للخصائص الحسية األساسية5-1 الرائحة والطعم من
 الثامر،املوجودة يف األصناف املختارة (مثار الزيتون
، البندورة الخرضاء، الحلو، الحار، املر،الناضجة
) أخرى....الخرشوف
وذلك طبقاً للمواصفة األوربية

EEC/Reg.2568/91 and EC/Reg. 796/02.

تم تقييم الزيت باالعتامد عىل املواصفة الدولية
املطبقة من قبل املجلس الدويل للزيتون الخاصة
.بتجارة زيت الزيتون البكر وزيت بريين الزيتون
(COI/T.15/NC no.3 /Rev. 2 - 24
November 2006)

كام تم رسد املالحظات الخاصة يف جزء خاص
 ومن.»تحت عنوان « االعتبارات العملية النهائية
الرضوري اإلشارة إىل أن الخصائص الحسية للزيت
 لذلك علينا اعتبار النتائج،2006 هي فقط عن عام
 سيكون هناك دراسات أكرث لتقدير.كنتائج عامة
.الصفات النهائية للخصائص الحسية للزيت

Genetic Characteristics
The applied methodologies were
based on two classes of DNA markers,
namely AFLPs (Amplified Fragment
Length Polymorphism) and SSRs
(Simple Sequence Repeats), with the

تعتمد طريقة العمل املستخدمة عىل نوعني
 النوع األول يدعى القطع.DNAمن مؤرشات الـ
 أما النوع الثاين،AFLPs املضخمة واملتباينة األطوال
 و استخدمت.SSRs فهو القطع الرتادفية البسيطة
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aim of detecting a great number of
polymorphic loci.
AFLP markers are of dominant
type and are ‘aspecific’, i.e. they
can be detected on different species
independently from the knowledge
of the nucleotidic sequence. AFLPs
are obtained by digesting genomic
DNA with two restriction enzymes,
a rare and a frequent cutter, by
ligating the restriction fragments
to oligonucleotide adapters and
subsequently amplifying them with
a couple of primers containing both
a complementary sequence to the
restriction site and 1-3 selective
nucleotides in the 3rd position.
Amplifications furnish a complex
profile with amplicons that are
frequently polymorphic between
individuals.
SSR
markers
are
simple
sequence repeats (microstellites)
amplified by using a specific couple
of
primers.
Simple
repeated
sequences are codominant markers,
abundant throughout the genome,
and highly polymorphic among
different individuals, enabling their
discrimination.
The polymorphisms detected by the
two techniques were used to evaluate
genetic distances and to set up an
identification key of Olea europaea L.
cultivars. To obtain the dendrograms
of genetic distances, the AFLP and
SSR polymorphic amplified fragments
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هاتني الطريقتني للكشف عن أكرب عدد من مواقع
.املورثات املتباينة
 مؤرش سائد الطراز إال أنه غريAFLP يعترب
تخصيص ويستخدم عىل أنواع متعددة مستقلة وال
يحتاج يف استخدامه ملعرفة مسبقة عن الجينوم
 بواسطةDNA  ويتم إنجازه مبعاملة الـ،املدروس
نوعني من أنزميات التحديد األول متكرر القطع
 هذه القطعة املقطوعة من الـ.والثاين نادر القطع
 ُتلصق و ُتوصل بوصالت بيولوجية مكونة منDNA
 املقطوع بأنزمياتDNA قطعة مكملة للجزء من الـ
التحديد وعدد من النيوكليوتيدات يرتاوح عددها
. نيوكليوتيدات منتخبة يف املوقع الثالث3 -1 من
التضاعفات الناتجة عادة ما تعكس مستوى جيد
.من التباينات املوجودة بني األفراد املدروسة
أما النوع الثاين من مؤرشات الـ
 حيث يتم مضاعفة جزء محددSSR املستخدمة فهو
،من الجينوم عن طريق استخدام بادءات تخصصية
 كام إنه واسع،ويعترب هذا املؤرش متوسط السيادة
االنتشار عىل مستوى الجينوم ويعكس وبشكل كبري
التباينات الوراثية بني مختلف األفراد املدروسة مام
.يسهل عملية التمييز والفصل بينها
DNA

تم توظيف التباينات التي تم الكشف عنها
باستخدام املؤرشين آنفي الذكر لحساب املسافات
 حيث.الوراثية ما بني أصناف الزيتون املدروسة
) للتعبري عن وجود الحزم املتباينة1( استخدم الرمز
.) للتعبري عن عدم وجودها0(  والرمزDNA من الـ
 املتباينة واملستحصلDNAوبذلك كان عدد حزم الـ
 حزمة متباينة48  هيAFLPعليها باستخدام مؤرش
 وترواح الوزن.45  فكانتSSR أما باستخدام مؤرش
 بنيAFLPالجزيئي للحزم الناتجة باستخدام مؤرش

were scored «1» in case of presence
and «0» in case of absence. A total
of 48 polymorphic AFLP bands and 45
polymorphic SSR bands was obtained.
SSR amplified fragments ranged from
90 to 300 bp while AFLP fragments
ranged from 60 to 600 bp. The
resulting binary matrix was computed
with the NTSYS-PC statistical package
using the «simqual» routine with the
Jaccard genetic similarity coefficient
to generate a matrix of coefficients
of genetic similarity. The analysed
cultivars were clustered by the «sahn»
clustering method and dendrograms
generated by the «tree» option.
Almost all the cultivars resulted to
be distinguishable with a few cases of
probable homonymy.

 زوج من القواعد النرتوجينية بينام تراوح600-60
 زوج من القواعد النرتوجينية باستخدام300-90 بني
 تم إدخال البيانات السابقة بغية تحليلها.SSR مؤرش
 وباستخدامNTSYS إحصائياً باستخدام برنامج
Jaccard ) بطريقةsimqual( املعامل اإلحصايئ
 ثم تم تجميع األفراد.لحساب معامل التشابه الورايث
ًاملدروسة ضمن مخطط التحليل العنقودي اعتامدا
 ُوأدرجت.عىل معامل التشابه الورايث بني األفراد
ًشجرة القرابة الوراثية والتي أظهرت متايزاً واضحا
.لكل األصناف املدروسة
تم عرض النتيجة عىل شكل شجرة بيانية ميثل
 بحيث إن األفرع القصرية.كل فرع منها صنف واحد
واملتجاورة تدل عىل زيادة درجة القرابة بني تلك
 ثم تم رشح وبشكل مبسط درجة قرابة.األصناف
.كل صنف مع بقية األصناف املدروسة

The results are displayed with
a tree where each branch ends
with a different cultivar. Shortest
branches represent cultivars that
have in common more portions of the
genome with respect to the others.
A brief comment details the position
of each cultivar in relation to the
remainders.

Final Practical Considerations
On the basis of the information
obtained with the studies carried out
within the project and those obtained
from the literature and the Syrian
experts involved in the project, for
each considered cultivar, practical

باالعتامد عىل نتائج الدراسات التي نفذت خالل
املرشوع واملعلومات املأخوذة من املحارضات وخربة
املختصني السوريني العاملني يف املرشوع تم اقرتاح
مجموعة من االعتبارات العملية املفيدة يف مجال
زراعة وعرص وتجار زيت زيتون األصناف املدروسة
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indications, useful to technicians,
farmers and commercial operators,
are given, with particular regard to:
• environmental requirements and
susceptibility to abiotic and biotic
adversities;
• vegetative
and
characteristics;

productive

• requirement of pollinators;
• best harvesting time in relation
to the quantity and quality of
production; as far as the quantity
of production is concerned, the
best harvesting time is considered
that in which there is the
maximum amount of oil on the tree
(“harvestable oil”), that is without
considering the oil from dropped
olives that has bad qualitative
characteristics; it is important
to consider that within the time
indicated as optimal (for example,
November) there are still some
differences because, in general,
at the beginning of this period (for
example, early November) the oil
usually has stronger organoleptic
characteristics and higher polyphenol content than at the end,
moreover, during such period
there are also some changes in oil
quantity; the values of detachment
force, pigmentation index, pulp
consistency and oil content
recorded in correspondence to
the indicated best harvesting time
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:وبشكل خاص يف مجاالت
• املتطلبات البيئية والحساسية تجاه الظروف
املناخية غري املناسبة والعوامل املمرضة
.الحية
.• املواصفات اإلنتاجية والخرضية
.)• متطلبات الخصوبة (التلقيح
• املوعد األمثل للقطاف مع األخذ بعني االعتبار
.الحصول عىل أكرب كمية من الزيت عايل الجودة
وقد وصلت هذه املدة إىل حوايل الشهر (مث ًال
) وذلك بسبب تعدد العوامل2خالل ترشين
 فمث ًال عندما نريد الحصول عىل زيت،املؤثرة
ذو مواصفات حسية عالية ونسبة مرتفعة
من البويل فينول البد من القطاف املبكر أي
 أما التأخر يف القطاف (نهاية.يف بداية الشهر
الشهر) فيعطي زيادة يف نسبة الزيت (ويف هذه
الحالة نكون قد استخدمنا نسبة الزيت كمؤرش
نضج حيث ُينصح بالقطاف عندما تصل نسبة
الزيت إىل أعىل حد) و يرتفع مؤرش النضج بينام
 أخرياً فإن.تنخفض قوة شد الثامر وصالبة اللب
ظروف الزراعة والرشوط املناخية املحيطة
تلعب دوراً أساسياً يف تقديم أو تأخري موعد
.القطاف

can be used as ripening indices, so
that the optimal time to harvest
can be specified also when this
time is advanced or delayed,
because of particular weather
trends and/or environmental/
cultural conditions;
• suitability for mechanization of
olive harvesting; in this regard,
particular importance was given
to fruit detachment force, weight
and the ratio of the two; when
the ratio is equal to or lower than
two, mechanisation can usually
be applied without significant
problems, whereas with values
around three there could be
some problems (Famiani et al.,
2005; Tombesi et al., 2006); in
Syria, harvesting is currently done
manually, but mechanized harvest
will become more important in the
future because olive production
is expected to increase, due to
increased olive cultivation, and it
is predicted that the availability of
manpower will decrease while its
cost will increase in the next years;

 وهنا تكتسب.• قابلية األصناف للقطاف اآليل
قوة شد الثامر ووزنها والنسبة بينهام (قوة
 وعادة عندما،ًوزنها) دوراً أساسيا/شد الثامر
) فهذا2( تكون هذا النسبة أقل أو تساوي
 أما،دليل عىل قابلية الصنف للقطاف اآليل
اذا كانت أعىل من ذلك فيمكن أن تظهر
بعض املشاكل أثناء عملية القطاف ( فاميان
.)2006 تومبيزي وآخرون- 2005،وآخرون
ًحالياً يتم قطاف الزيتون يف سورية يدويا
ولكن يف املستقبل سوف يكون من الرضوري
القيام بالقطاف اآليل نتيجة الزيادة يف زراعة
 إضافة إىل قلة اليد العاملة،أشجار الزيتون
.وزيادة تكاليف تشغيلها

.• قابلية مثار األصناف للنقل والتخزين
• نوعية الزيت املنتج ومدى مطابقته لزيت
الزيتون البكر املمتاز وفق مواصفة املجلس
.I.O.C. الدويل للزيتون

• transportability and storability of
olives;
• quality of the oil and compliance
to the I.O.C. trade standards for
extra virgin olive oils.
A final general judgment on the
cultivar considered is expressed.

ويف النهاية تم تقييم األصناف املختربة من
خالل مواصفات الثامر والخصائص الكيميائية
.للزيت
35

Dan
Synonyms
Dane.

MAIN AREA/S OF
CULTIVATION
Concentrated in the
Damascus area, also
present in the Daraa,
Sweidaa and Qouneitttra areas.
PURPOSE (OIL, TABLE,
DUAL PURPOSE)
Dual purpose

Morphological
characteristics
Tree	
VIGOUR
Strong
GROWTH HABIT
Erect
CANOPY DENSITY
Medium
FRUITING SHOOT
INTERNODE LENGTH
Medium
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دان

مرادفات
.داين

مناطق االنتشار الرئيسية
يتواجد بشكل أسايس
،يف مناطق ريف دمشق
ويوجد أيضاً يف درعا
.  القنيطرة،والسويداء
،  مائدة، (زيت:الغرض
)ثنايئ الغرض
ثنايث الغرض

التوصيف الشكيل
الشجرة
قوة النمو
قوية
طبيعة النمو
قامئة
كثافةاملجموع الخرضي
)(التاج
متوسطة الكثافة
أفرع اإلمثار
طول السالميات
متوسطة

Leaf
SHAPE
Elliptic-lanceolate
LENGTH
Medium
WIDTH
Medium
Longitudinal curvatture of the blade
Flat, sometimes helicoid
or hyponastic

الورقة
الشكل
بيضوي مستدق الطرف
الطول
متوسط
العرض
متوسط
التقوس الطوالين للورقة
 أحياناً حلزونية، مسطحة
أو منحنية

Dan
INFLORESCENCE
Length
Medium
Number of flowers/
inflorescence
Low
fruit
WEIGHT
Medium
SHAPE (Position A)
Elongated
SYMMETRY (Position A)
Slightly asymmetric
APEX (Position A)
Rounded
nipple
Absent
BASE (Position A)
Truncate
position of maximum transvverse diameter (Position B)

Towards the apex
Colour at full maturity

Violet
ENDOCARP (STONE)
Weight
High
Shape (Position A)
Elongated

دان

العنقود الزهري
الطول
متوسط
 العنقود/عدد األزهار
الزهري
منخفض
الثمرة
الوزن
متوسط
A الشكل حسب الوضع
متطاولة
A التناسق حسب الوضع
مائلة لعدم التناسق
A القمة حسب الوضع
دائرية
الحلمة
غائبة
A القاعدة حسب الوضع
مبتورة
موقع القطر األعظمي
B حسب الوضع
باتجاه القمة
لون الثامر الناضجة
بنفسجي

Symmetry (Position A)
Slightly asymmetric
Symmetry (Position B)
Symmetric
Position of maximum transvverse diameter (position B)

Towards the apex
APEX (Position A)
Pointed
Termination of the
apex (Position A)
With mucro
BASE (Position A)
Pointed
Surface (Position B)
Rugose
Number of Grooves
Medium

التناسق حسب الوضع
مائلة لعدم التناسق
Bالتناسق حسب الوضع
متناسقة
موقع القطر األعظمي
B حسب الوضع
باتجاه القمة
A القمة حسب الوضع
مدببة
نهاية القمة

A

A

حسب الوضع

لها شوكة
A القاعدة حسب الوضع
مدببة
B السطح حسب الوضع
خشن
عدد األخاديد
متوسط

البذرة
الوزن
مرتفع
A الشكل حسب الوضع
متطاولة
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Phenology
Start of vegetative
growth (bud Bursting)

Early April - Mid April
Full bloom
Early May - Mid May

أطوار النمو
بداية النمو الخرضي
 منتصف- بداية نيسان
نيسان
اإلزهار الكامل
 منتصف أيار- بداية أيار
صالبة النواة

Pit hardening
Late June - Early July
fruit turning
(veraison)
Mid September - Early
October

 بداية- نهاية حزيران
متوز
موعد تلون الثامر
 بداية-منتصف ايلول
ترشين األول

BIO-AGRONOMIC
FEATURES
Tolerance TO
ABIOTIC STRESS

التحمل للعوامل
الخارجية غري الحيوية

High to cold and drought

عايل التحمل للجفاف و الربودة

Tolerance TO BIOTIC
STRESS
High to Verticillium dahliiae (olive wilt)
Low to Prays oleae (olive
moth)
PRoductivity
High and strongly alternaant
ROOTING ABILITY of
cuttings
Low

Characteristics of the fruit during ripening
(ripening indices)
October

امليزات الزراعية
الحيوية

التحمل للعوامل
الخارجية الحيوية
متحمل للذبول
الفرتسليومي حساس
لعثة الزيتون
االنتاجية
 شديد املعاومة،عالية
قابلية التجذير
قليل

)مواصفات مثار الزيتون خالل مراحل النضج (مؤرش النضج

November

December

ترشين األول

ترشين الثاين

كانون األول

Fresh weight (g)

2.4 ± 0.3

2.7 ± 0.4

2.9 ± 0.4

Detachment force (N)

6.6 ± 0.5

4.3 ± 0.4

3.90 ± 0.4

Pigmentation
Index (0-7)

0.4 ± 0.2

2.4 ± 0.4

3.1 ± 0.4

Pulp consistency (g)

771.0 ± 46.8

440.8 ± 38.4

396.5 ± 35.5

Oil content (%f.w.)

10.2 ± 1.4

14.8 ± 0.7

21.8 ± 1.6

Oil content (%d.w.)

20.4 ± 2.4

28.0 ± 2.0

38.8 ± 2.4

 وزن جاف% محتوى الزيت

Water content (%)

50.1 ± 2.0

47.2 ± 2.3

43.8 ± 3.1

% محتوى املاء
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وزن الثامر الطازجة
)(غ
)N( قوة الشد
)7-0( مؤرش اللون
مقاومة نسيج الثمرة
)لإلخرتاق(غ
 وزن% محتوى الزيت
رطب

دان

Dan

مواصفات الزيت

oil Characteristics

مواصفات الزيت خالل مراحل نضج الثامر
December

November

October

0.43 ± 0.04

ترشين الثاين
0.24 ± 0.02

ترشين األول

رقم البريوكسيد ميليمكافئ
/O2كغ زيت
محتوى البويل فينول الكيل
(مغ/كغ زيت)
االمتصاصية لأل شعة فوق
البنفسجية
طول املوجة  232نانو مرت

6.0 ± 1.0

5.2 ± 0.8

3.7 ± 0.7

273.5 ± 37.8

529.0 ± 39.0

536.0 ± 40.0

1.92 ± 0.03

1.90 ± 0.07

1.77 ± 0.07

K 232 nm

نانو مرت

0.18 ± 0.02

0.15 ± 0.02

0.12 ± 0.01

K 270 nm

0.001 ± 0.001

0.002 ± 0.001

0.003 ± 0.001

الحموضة الحرة()%

طول املوجة 270
∆k

كانون األول

Chemical and physical Characteristics of
the oil during olive ripening

0.20 ± 0.02

)Free acidity (%
Peroxide number
)(meq O2/kg oil
Total polyphenol
)content (mg/kg oil
Absorption UV

محتوى وتركيب األحامض الدهنية ()%

Dk
Fatty acid composit)tion (%

الباملتيك

14.60 ± 0.42

13.63 ± 0.40

13.20 ± 0.35

Palmitic

البامليتولييك

0.42 ± 0.02

0.60 ± 0.03

0.52 ± 0.02

Palmitoleic

الستياريك

2.46 ± 0.03

2.14 ± 0.02

2.07 ± 0.02

Stearic

األولييك

71.00 ± 0.82

71.18 ± 0.88

72.34 ± 0.80

Oleic

اللينوليك

9.48 ± 0.50

10.11 ± 0.54

9.35 ± 0.55

Linoleic

اللينولينيك

0.65 ± 0.06

0.71 ± 0.04

0.80 ± 0.03

Linolenic

0.43 ± 0.01

0.35 ± 0.02

0.37 ± 0.02

Arachidic

األراشيديك

محتوى وتركيب الستريوالت ()%

)Sterol composition (%

كوليسرتول

0.05 ± 0.02

0.04 ± 0.02

0.02 ± 0.01

Cholesterol

براسيكا ستريول

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

Brassicasterol

كامبستريول

2.71 ± 0.30

2.76 ± 0.31

2.99 ± 0.35

Campesterol

ستغامستريول

0.90 ± 0.15

0.88 ± 0.16

0.54 ± 0.10

Stigmasterol

بيتا-سيتوسرتول

90.5 ± 2.1

89.4 ± 2.1

87.1 ± 2.1

b-sitosterol

-7-Δستغامستانول
بتا-سيتوسرتول الكيل

0.32 ± 0.10

0.30 ± 0.12

0.36 ± 0.04

Δ-7- Stigmastenol

95.4 ± 2.4

95.5 ± 2.3

94.9 ± 2.3

Total b-sitosterol

1.80 ± 0.19

1.80 ± 0.16

1.70 ± 0.15

Erythrodiol + Uvaol

1463.0 ± 140.1

1398.0 ± 132.0

1417.6 ± 120.1

األرثديول +اليوفول
الستريوالت الكلية (مغ/كغ زيت)
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)Total Sterol (mg/kg oil

Organoleptic profile of the oil during
olive ripening
October

November

ترشين األول

Olive
fruit
Ripened
olives
Aِِpple
Banana

مثار الزيتون

Other ripe fruit

زيتون ناضج

Green (leaves,
grass)

تفاح
موز

Bitter
Pungent

املواصفات الحسية خالل مراحل نضج الثامر
December

ترشين الثاين

مثار أخرى
األوراق
والعشب األخرض
مر
الذع

كانون األول

Sweet

حلو

Sage-mint

Cucumber

خيار

Green grass

Green tomato
Almond

البندورة
الخرضاء
اللوز

Lettuce
Rosemary

مرميية/نعنع

Vanilla

الفانيليا

العشب
األخرض
الخس

Thistle

ثيسل

اكليل الجبل

دان

Dan
The cultivar Dan is positioned in the middle part
of the figure. It is grouped together with the culttivars Safrawi, Doebli and Hemplasi. In particular
its results are similar to those of the cultivar
Safrawi at a level of 0.52.
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0.25

الخرشوف

املواصفات الوراثية

GeNeTIC characteristics

0.00

Artichoke

0.50
Similarity Coefficient

.الصنف دان يتوضع يف الجزء املتوسط من العنقود
 وهو.يجتمع مع الصفراوي والدعيبيل والحمباليس
أقرب ما ميكن اىل صنف الصفراوي حيث أدرج معه
.0.52 مبجموعة ثنائية عىل مستوى معامل تشابه
الزيتي
Zaity
سوري
Souri
صوراين
Sorani
القييس
Kaissy
دعيبيل
Doebli
صفراوي
Safrawi
دان
Dan
Hemplasi حمباليس
خضريي
Khodeiri
انصايص
Insassy
قرماين
Karamani
0.75

معامل التشابه

1.00

Dan

دان

Final Practical Considerations
This cultivar is mainly concentrated
in the Damascus area, where it is the
main variety for oil extraction. It covers
about 1.2% of the total surface cultivated
with olive in Syria and about 40% of that
cultivated in Damascus area. Its tolerance
to drought makes it suitable for cultivation
in the southern areas of the country
where rainfall is limited. It also has a low
susceptibility to olive wilt.
The production, even if strongly
alternant, is high. The alternant production
shown by this cultivar has to be managed
with regular and rational application of
cultural practices, particularly pruning and,
when possible, irrigation. This variety, even
if it is reported as a self-fertile cultivar,
benefits from the presence of pollinators.
It is mainly used for oil production, but the
olives are also used as table olives (black
olives). The oil content of the fruit (1522% f.w. and 28-39% d.w. in NovemberDecember) is quite good, considering the dry
environmental conditions of the Damascus
area. The pulp/pit ratio is medium.
Because of its susceptibility to olive
moth, it is particularly important to
monitor this insect (using pheromone traps
and through direct observations on flowers
and fruits) in order to be able to control it
with suitable interventions, if necessary.
From about mid-November, the pulp
consistency can be considered relatively
low. Olives, therefore, have to be
manipulated with care to minimize the risk
of damage that could decrease oil quality,

ترتكز زراعة هذا الصنف بشكل أسايس يف ريف دمشق
) من مجمل املساحة املزروعة بالزيتون يف%1.2( ويشكل
) من املساحة املزروعة بالزيتون يف املحافظة%40(القطر و
.)(وهو الصنف الرئييس الستخالص الزيت يف هذه املحافظة
ونظراً لكونه من األصناف املتحملة للربد فهو مناسب
.للزراعة يف املنطقة الجنوبية من سورية حيث تشح األمطار
.اضافة لذلك فهو من األصناف املقاومة للذبول
بالرغم من كون الصنف شديد املعاومة إال أنه يتميز
 عل ًام بأنه ميكن التخفيف من ظاهرة،بإنتاجية عالية
املعاومة بتطبيق العمليات الزراعية الصحيحة وبشكل
 وبالرغم من أنه صنف.)منتظم (التقليم والري إن أمكن
ذايت التلقيح إال أنه ميكن أن تتحسن مواصفاته اإلنتاجية
.بوجود صنف ملقح
البذرة لثامر الصنف متوسطة وتستخدم/نسبة اللب
بشكل أسايس إلنتاج الزيت والقليل منها يخصص لتخليل
 عىل%22-15(  وترتاوح نسبة الزيت بني.الزيتون األسود
 عىل أساس الوزن الجاف%39-28أساس الوزن الرطب و
 وتعترب هذه النسبة،)1كانون-2خالل الفرتة مابني ترشين
مقبولة خاصة عند األخذ بعني االعتبار الظروف البيئية
.الجافة السائدة يف ريف دمشق
مثار الصنف حساسة لإلصابة بعثة الزيتون لذلك البد
من مراقبة أطوار هذه اآلفة (باستخدام املصائد الفرمونية
وتحديد نسبة االصابة عىل األزهار والثامر) من أجل اتخاذ
.اإلجراءات املناسبة والتدخل عند الرضورة
2تحافظ الثامر عىل صالبتها حتى منتصف شهر ترشين
ثم تنخفض بشكل ميكن أن يؤثر سلباً عىل نوعية الزيت
نتيجة ترضر الثامر أثناء عمليات القطاف والنقل والتخزين
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caused by handling the olives (harvesting,
transport and storage that, however, should
not exceed 24h, maximum 48h).

24 (يجب أال تزيد الفرتة الفاصلة بني القطاف والعرص عن
.) ساعة48 ساعة وكحد أقىص

All the qualitative parameters of the oil
considered meet the I.O.C. trade standards
for extra virgin olive oil. The oil has a
high polyphenol content that, however,
decreases remarkably after November. In
November, it has a highly characterised
aroma (see the organoleptic profile of
the oil for details). In December, the oil
becomes mainly sweet.

تنسجم مواصفات الزيت الناتج ومواصفات زيت
الزيتون البكر املمتاز حسب املواصفة املطبقة من قبل
 ويتميز الزيت بنسبة عاليةI.O.C.املجلس الدويل للزيتون
 ويف هذا.2من البويل فينول ينخفض بشكل كبري بعد ترشين
1الشهر يكون الزيت غني النكهة بينام يصبح يف شهر كانون
حلو املذاق (ملعلومات إضافية ميكن النظر إىل مخطط
. )املواصفات الحسية الخاص بزيت الصنف

Considering the evolution during
ripening of all data related to oil quantity
and quality, the best harvesting time for oil
quantity appears to be December, whereas
for oil quality seems to be November. The
harvesting period has to be chosen according
the productive purpose of the farm. A
compromise could be to harvest at the end of
November. When particular weather trends
and/or environmental/cultural conditions
delay or advance maturation of the olives,
the values of ripening indices recorded
in correspondence to the indicated best
harvesting times can be used as references
to choose when to harvest.

باإلعتامد عىل التغريات التي تطرأ عىل كمية ونوعية
الزيت املنتج خالل مراحل النضج املختلفة يكون شهر
 املوعد األمثل للحصول عىل أعىل نسبة زيت بينام1كانون
. املوعد األمثل للحصول عىل زيت عايل الجودة2ترشين
 هو املوعد األمثل2وبالنتيجة ميكن القول أن نهاية ترشين
 ويحدد املوعد األمثل للقطاف باإلعتامد عىل مؤرش.للقطاف
النضج مع العلم أنه ميكن تقدميه أو تأخريه تبعاً للمناخ
.وظروف البيئة السائدة وظروف الزراعة

The medium fruit weight and the
medium/low detachment force at the
suggested harvesting time (NovemberDecember) make this cultivar suitable to
mechanical harvesting with small handheld machines or trunk shakers. The erect
growth habit of the tree favours the use
of shakers. In new olive orchards, it is
very important to train trees to give them
a structure that is suitable for the use of
trunk shakers (particular attention has to
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/يتميز صنف الدان بثامر متوسطة الوزن ومتوسطة
منخفضة قوة الشد وذلك خالل موعد القطاف املقرتح
مام يجعل من املمكن مكننة القطاف باستخدام القطافات
 ومبا أن.اليدوية الصغرية املحمولة أو هزازات الجذع
األشجار قامئة النمو ينصح باستخدام هزازات الجذع عىل أنه
يف البساتني املزروعة حديثاً البد من إعطاء األشجار الشكل
املناسب الستخدام هذه التقنية (تربية أشجار أحادية
 وميكن أن تؤسس البساتني.)سم120-100 الجذع بارتفاع
أيضاً للقطاف اآليل باستخدام القطافات اليدوية الصغرية
 مع.)مرت4.5-4( املحمولة بحيث اليتجاوز ارتفاع األشجار
األخذ بعني االعتبار أنه الميكن تطبيق ذلك يف البساتني
التقليدية القدمية كون األشجار كبرية وتصل يف بعض األحيان

Dan

be paid to obtaining a single free trunk
100-120 cm high). In case of use of handheld machines, the tree height has to be
maintained lower than 4.0-4.5 m. In old
traditional orchards of the cultivar Dan the
use of machines is difficult because of the
big size of the trees (8-10 m of height).
The variety, because of a low rooting
ability, has not a good potential to be
propagated by cuttings. Considering that
molecular characterization showed the
presence of different clones, it is very
important to chose the best one/s to use
as mother plants in nurseries. Further
investigations for a full characterization
(agronomical, oil quality, etc.) of these
clones are recommended.
The overall characteristics of this cultivar
make it recommended in the establishment
of new olive orchards in the areas where it
is currently cultivated and interesting to try
in drought and/or cold areas where it has
not been experimented with yet (i.e. east
of Syria: Raqa, Deir al Zoor and Al Hassakeh
areas).

دان

.)مرت10-8( اىل ارتفاع
من الصعب إكثار هذا الصنف بالعقل الغضة نتيجة
 هذا وقد أظهرت الدراسة الجينية.انخفاض نسبة تجذيرها
للصنف وجود العديد من تحت األصناف مام يجعل من
الرضوري اختيار تحت الصنف أو األصناف املناسبة لعمليات
 وعىل العموم ينصح بالتوسع.اإلكثار الخرضي يف املشاتل
.بدراسة خواصها الزراعية ومواصفات الزيت الناتج
 ومن خالل دراسة مواصفات الصنف فإنه،عىل العموم
ينصح بزراعته يف مناطق تواجده الحالية ودراسة إمكانية
أو الربودة مثل/زراعته يف مناطق تعاين من الجفاف و
.) الحسكة، دير الزور، الرقة:(املنطقة الرشقية
)مرت ضمن10-8( x )10-8( ينصح بزراعته عىل مسافة
) مرت ضمن8-6( x )8-6( رشوط الزراعة البعلية وعىل مسافة
.رشوط الزراعة املروية

The advisable planting distances are 810 × 8-10 m in rainfed conditions and 6-8 ×
6-8 m in irrigated conditions.
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Doebli
Synonyms
Doeibly, Douebli, Douhhaibli, Dermlali, Dremalali,
Khokhani, Tamrani.

MAIN AREA/S OF
CULTIVATION
Concentrated in the
Tartous area and secoondarily in the Lattakia
area; also present in the
west of Hama, Salamiah,
Daraa and Tel Kalakh
areas.
PURPOSE (OIL, TABLE,
DUAL PURPOSE)
Dual purpose

Morphological
characteristics
Tree	
VIGOUR
Strong
GROWTH HABIT
Spreading
CANOPY DENSITY
Dense
FRUITING SHOOT
INTERNODE LENGTH
Medium
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دعيبلي

مرادفات
 متراين، خوخاين،درماليل
مناطق االنتشار الرئيسية
،يرتكز يف طرطوس
ويتواجد يف الالذقية
، السلمية،وغريب حامه
. تل كلخ،درعا
، مائدة،  (زيت:الغرض
)ثنايئ الغرض
ثنايئ الغرض

التوصيف الشكيل
الشجرة
قوة النمو
قوية
طبيعة النمو
منترشة
كثافة املجموع الخرضي
)(التاج
كثيف
أفرع اإلمثار
طول السالميات
متوسطة

Leaf
SHAPE
Elliptic-lanceolate
LENGTH
Medium
WIDTH
Medium
Longitudinal curvatture of the blade
Flat, sometimes hyponnastic

الورقة
الشكل
بيضوي مستدق الطرف
الطول
متوسط
العرض
متوسط
التقوس الطوالين للورقة
مسطحة أو أحياناً منحنية

Doebli
INFLORESCENCE
Length
Medium
Number of flowers/
inflorescence
Low
fruit
WEIGHT
Medium
SHAPE (Position A)
Spherical
SYMMETRY (Position A)
Slightly asymmetric
APEX (Position A)
Rounded
nipple
Absent
BASE (Position A)
Truncate
position of maximum transvverse diameter (Position B)

Central
Colour at full maturity

Black
ENDOCARP (STONE)
Weight
Very High
SHAPE (Position A)
Ovoid

دعيبلي

العنقود الزهري
الطول
متوسط
 العنقود/عدد األزهار
الزهري
منخفض
الثمرة
الوزن
متوسط
A الشكل حسب الوضع
كروية
A التناسق حسب الوضع
مائلة لعدم التناسق
A القمة حسب الوضع
دائرية
الحلمة
غائبة
A القاعدة حسب الوضع
مبتورة
موقع القطر األعظمي
B حسب الوضع
مركزي
لون الثامر الناضجة
أسود

Symmetry (Position A)
Slightly asymmetric
Symmetry (Position B)
Symmetric
Position of maximum transvverse diameter (position B)

Central
APEX (Position A)
Rounded
Termination of the
apex (Position A)
With a small mucro
BASE (Position A)
Rounded
Surface (Position B)
Rugose
Number of Grooves
Low

التناسق حسب الوضع
مائلة لعدم التناسق
Bالتناسق حسب الوضع
متناسقة
موقع القطر األعظمي
B حسب الوضع
مركزي
A القمة حسب الوضع
دائرية
A نهاية القمة حسب الوضع
لها شوكة صغرية
A القاعدة حسب الوضع
دائرية

A

B

السطح حسب الوضع
خشن
عدد األخاديد
منخفض

البذرة
الوزن
ًمرتفع جدا
A الشكل حسب الوضع
بيضوي
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Phenology
Start of vegetative
growth (bud Bursting)

Mid March - Late March
Full bloom
Late April - Early May

أطوار النمو

fruit turning
(veraison)
Mid September-Early
October

امليزات الزراعية
الحيوية

بداية النمو الخرضي

Tolerance TO
ABIOTIC STRESS

املقاومة للعوامل
الخارجية غري الحيوية

نهاية آذار-منتصف آذار

Low to drought

حساس للجفاف

اإلزهار الكامل
بداية أيار-نهاية نيسان
صالبة النواة

Pit hardening
Mid June - Late June

BIO-AGRONOMIC
FEATURES

نهاية-منتصف حزيران
حزيران
موعد تلون الثامر
بداية-منتصف أيلول
ترشين األول

Tolerance TO BIOTIC
STRESS
Low to Bactrocera
oleae(olive fly) and Spillocaea oleagina (peacock
eye)
PRoductivity
High and strongly alternaant
ROOTING ABILITY of
cuttings

September

October

االنتاجية
مرتفع وشديد املعاومة
قابلية التجذير
متوسطة

Medium

Characteristics of the fruit during ripening
(ripening indices)

املقاومة للعوامل
الخارجية الحيوية
حساس لذبابة مثار
الزيتون
ولعني الطاووس

مواصفات مثار الزيتون خالل مراحل النضج
)(مؤرش النضج
November

أيلول

ترشين األول

ترشين الثاين

Fresh weight (g)

3.4 ± 0.3

3.3 ± 0.3

3.7 ± 0.4

)وزن الثامر الطازجة (غ

Detachment force (N)

5.3 ± 0.5

4.5 ± 0.4

1.3 ± 0.2

)N( قوة الشد

Pigmentation
Index (0-7)

0.7 ± 0.2

1.2 ± 0.4

3.2 ± 0.5

Pulp consistency (g)

677.5 ± 39.2

523.2 ± 47.4

391.5 ± 30.5

Oil content (%f.w.)

20.2 ± 1.5

21.9 ± 1.8

25.9 ± 1.2

Oil content (%d.w.)

37.4 ± 2.4

41.1 ± 2.8

46.6 ± 2.5

Water content (%)

46.0 ± 1.4

46.7 ± 1.9

40.9 ± 1.6
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)7-0( مؤرش اللون
مقاومة نسيج الثمرة
)لإلخرتاق(غ
 وزن% محتوى الزيت
رطب
 وزن% محتوى الزيت
جاف
% محتوى املاء

دعيبلي

Doebli

مواصفات الزيت

oil Characteristics

مواصفات الزيت خالل مراحل نضج الثامر
November

October

September

ترشين األول

أيلول

رقم البريوكسيد ميليمكافئ
/O2كغ زيت
الكيل
فينول
البويل
محتوى
220 ± 34.9
(مغ/كغ زيت)
االمتصاصية لأل شعة فوق البنفسجية

6.2 ± 0.6

5.5 ± 0.8

356.5 ± 45.7

412.0 ± 64.0

طول املوجة 232

نانو مرت

1.56 ± 0.01

1.63 ± 0.04

1.76 ± 0.09

K 232 nm

طول املوجة 270

نانو مرت

0.18 ± 0.01

0.17 ± 0.01

0.09 ± 0.01

K 270 nm

0.002 ± 0.001

0.004 ± 0.001

0.003 ± 0.001

الحموضة الحرة()%

ترشين الثاين

Chemical and physical Characteristics of
the oil during olive ripening

0.40 ± 0.07
6.8 ± 0.8

∆k

0.36 ± 0.06

0.29 ± 0.06

)Free acidity (%
Peroxide number
)(meq O2/kg oil
Total polyphenol
)content (mg/kg oil
Absorption UV

محتوى وتركيب األحامض الدهنية ()%

Dk
Fatty acid composit)tion (%

الباملتيك

14.28 ± 0.18

14.60 ± 0.20

14.53 ± 0.17

Palmitic

البامليتولييك

1.02 ± 0.08

0.73 ± 0.04

0.75 ± 0.04

Palmitoleic

الستياريك

2.15 ± 0.01

2.97 ± 0.02

2.86 ± 0.05

Stearic

األولييك

69.80 ± 0.80

69.67 ± 0.80

70.61 ± 0.79

Oleic

اللينوليك

10.96 ± 0.40

11.03 ± 0.35

10.17 ± 0.40

Linoleic

اللينولينيك

0.52 ± 0.02

0.53 ± 0.05

0.55 ± 0.04

Linolenic

األراشيديك
محتوى وتركيب الستريوالت ()%
0.02 ± 0.01
كوليسرتول

0.43 ± 0.02

0.41 ± 0.01

Arachidic

0.04 ± 0.01

0.05 ± 0.01

Cholesterol

براسيكا ستريول

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

Brassicasterol

كامبستريول

2.54 ± 0.33

2.60 ± 0.25

2.55 ± 0.15

Campesterol

ستغامستريول

0.80 ± 0.30

0.84 ± 0.31

0.79 ± 0.25

Stigmasterol

بيتا-سيتوسرتول

89.3 ± 2.2

88.7 ± 2.1

89.2 ± 2.1

b-sitosterol

-7-Δستغامستانول
بتا-سيتوسرتول الكيل

0.57 ± 0.04

0.57 ± 0.05

0.45 ± 0.03

Δ-7- Stigmastenol

95.0 ± 2.2

94.3 ± 2.2

95.5 ± 2.2

Total b-sitosterol

1.03 ± 0.25

1.08 ± 0.30

1.03 ± 0.21

Erythrodiol + Uvaol

1432 ± 170.2

1448.5 ± 181.5

1412.0 ± 185.5

0.32 ± 0.02

األرثديول +اليوفول
الستريوالت الكلية (مغ/كغ زيت)
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)Sterol composition (%

)Total Sterol (mg/kg oil

Organoleptic profile of the oil during
olive ripening
September

October

أيلول

Olive
fruit
Ripened
olives
Aِِpple
Banana

مثار الزيتون

Other ripe fruit

زيتون ناضج

Green (leaves,
grass)

تفاح
موز

Bitter
Pungent

املواصفات الحسية خالل مراحل نضج الثامر
November

ترشين األول

مثار أخرى
األوراق
والعشب األخرض
مر
الذع

ترشين الثاين

Sweet

حلو

Sage-mint

Cucumber

خيار

Green grass

Green tomato
Almond

البندورة
الخرضاء
اللوز

GeNeTIC characteristics

Lettuce
Rosemary

مرميية/نعنع

Vanilla

الفانيليا

العشب
األخرض
الخس

Thistle

ثيسل

0.00
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0.25

0.50
Similarity Coefficient

الخرشوف

اكليل الجبل

املواصفات الوراثية
دعيبيل

Doebli
The cultivar Doebli is positioned in the middle part
of the figure in the second sub-cluster belonging to
the big one which comprises all the cultivars except
Karamani. It is grouped together with the cultivars
Safrawi, Dan and Hemplasi. Its results are similar to
those of the other three cultivars at a level of 0.35.

Artichoke

الصنف دعيبيل يتوضع يف الجزء املتوسط من تحت
العنقود الثاين الذي يتضمن املجموعة األكرب والتي تحتوي
 يجتمع مع الصفراوي.جميع األصناف باستثناء القرماين
.0.35  عىل مستوى معامل تشابه.والدان والحمباليس
الزيتي
Zaity
سوري
Souri
صوراين
Sorani
القييس
Kaissy
دعيبيل
Doebli
صفراوي
Safrawi
دان
Dan
Hemplasi حمباليس
خضريي
Khodeiri
انصايص
Insassy
Karamani قرماين
0.75

معامل التشابه

1.00

Doebli

Final

دعيبلي

practical considerations

This cultivar is mainly concentrated
in the coastal areas of Syria, that are
characterised by relatively high rainfall. It
is one of the most important as it covers
about 12% of the total surface cultivated
with olives in Syria.
The production, even if strongly
alternant, is high. The alternant production
shown by this cultivar has to be managed
with regular and rationale application of
cultural practices, particularly pruning
and irrigation. It has a low ovary abortion
and, even if it is reported as a self-fertile
cultivar, benefits from the presence of
pollinators.
It is mainly used for oil production (the
fruit has a good oil content), but the olives
are also processed as table olives (black
olives). The pulp/pit ratio is medium/low.
Because of its relatively high susceptibility
to peacock eye and olive fly, the monitoring
of such adversities is particularly important
(visual observations and leaf lab test for
peacock eye; installation of pheromone
traps, to monitor the presence of adults,
and fruit sampling and observations, to
monitor the presence of eggs and warms,
for olive fly) in order to be able to control
them with suitable interventions, if
necessary. In this regard, it is important
to note that the climatic conditions in the
coastal areas are particularly favourable to
peacock eye and olive fly.
During olive ripening, the fruit pulp
consistency can be considered quite good up
to October, afterwards it becomes relatively
low with consequent increase of the risk of
damage, that could decrease oil quality,

%)12( واحد من أهم األصناف السورية حيث يشكل
من مجمل املساحة املزروعة بالزيتون يف سورية وترتكز
زراعته يف املنطقة الساحلية املتميزة بارتفاع نسبة الهطول
.املطري
بالرغم من كون الصنف شديد املعاومة إال أنه يتميز
 عل ًام بأنه ميكن التخفيف من ظاهرة املعاومة،بإنتاجية عالية
بتطبيق العمليات الزراعية الصحيحة وبشكل منتظم
 إضافة لذلك يتميز الصنف بانخفاض نسبة.)(التقليم والري
 وبالرغم من ذلك فإن وجود،األزهار ذات املبيض األثري
.صنف ملقح ميكن أن يحسن املواصفات اإلنتاجية
تستخدم مثاره بشكل أسايس إلنتاج الزيت (يحتوي عىل
نسبة جيدة من الزيت) وكذلك يستعمل لتخليل زيتون
البذرة تعترب/ مع العلم أن نسبة اللب.املائدة وخاصة األسود
.متوسطة إىل قليلة
تصاب األشجار مبرض عني الطاووس وذبابة مثار الزيتون
لذلك ينصح مبراقبة تطور هذه اآلفات يف الحقل (تظهر
أعراض مرض عني الطاووس عىل األوراق وميكن مشاهدتها
 بينام ينصح بوضع مصائد فرمونية عىل،بالعني املجردة
األشجار ملراقبة الحرشات الكاملة لذبابة مثار الزيتون وجمع
عينات من الثامر ملراقبة تطور الريقات والبيض) وذلك من
أجل وضع برنامج مكافحة مناسب وعدم التدخل باملكافحة
الكيميائية إال عندما يصل رضر اآلفة اىل مستوى العتبة
 وهنا البد من اإلشارة إىل أن الظروف البيئية.االقتصادية
السائدة يف املنطقة الساحلية مناسبة لتطور اآلفات املرضية
.وخاصة عني الطاووس وذبابة مثار الزيتون
 ثم1تحافظ الثامر عىل صالبتها حتى شهر ترشين
تنخفض بشكل ميكن أن يؤثر سلباً عىل نوعية الزيت نتيجة
ترضر الثامر أثناء عمليات القطاف والنقل والتخزين (يجب
 ساعة24 أال تزيد الفرتة الفاصلة بني القطاف والعرص عن
.) ساعة48 وكحد أقىص
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caused by handling the olives (harvesting,
transport and storage that, however, should
not exceed 24 h, maximum 48 h).
All the qualitative parameters of the oil
considered meet the I.O.C. trade standards
for extra virgin olive oil with the exception
of Δ-7-Stigmastenol that is sometimes higher
than 0.5% (the I.O.C. trade standard for this
parameter). The oil has a good polyphenol
content up to October. The organoleptic
characteristics of the oil change remarkably
during olive ripening (see the organoleptic
profile of the oil for details). In October,
it has a highly characterised aroma. In
November, the oil becomes mainly sweet.
As the oil sometimes has an excessively high
level of Δ-7-Stigmastenol, its content has to
be carefully controlled before selling it in
international markets. If it is too high it is
advisable to blend it with other olive oils in
order to reduce the concentration.
Considering the evolution during ripening
of all data related to oil quantity and
quality, the best harvesting time appears
to be second half of October – beginning of
November, with earlier harvesting giving a
lower oil quantity but a higher quality. In
deciding olive harvesting time importance
has to be given to the fact that fruit
drop increases significantly during olive
ripening, as a result of a strong reduction
of the fruit detachment force, especially if
olives are attacked by olive fly: in case of
important attacks it is advisable to advance
harvesting. When particular weather trends
and/or environmental/cultural conditions
delay or advance maturation of the olives,
the values of ripening indices recorded
in correspondence to the indicated best
harvesting time can be used as references
to choose when to harvest.
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تنسجم مواصفات الزيت الناتج ومواصفات زيت
الزيتون البكر املمتاز حسب املواصفة املطبقة من قبل
-Δ  باستثناء قيمةI.O.C. املجلس الدويل للزيتون
( التي تتجاوزΔ-7-Stigmastenol) ستغامستنول7
%0.5  (عل ًام أن املواصفة املذكورة تحدد%)0.5( قيمتها
كحد أعظمي) ويتميز الزيت بنسبة جيدة من البويل
 كام تتغري مواصفاته الحسية خالل.1فينول حتى ترشين
 يكون الزيت1مراحل النضج املختلفة ويف شهر ترشين
 (ملعلومات2غني النكهة بينام يصبح حلو املذاق يف ترشين
إضافية ميكن النظر إىل مخطط املوصفات الحسية الخاص
 مبا أن الزيت يحتوي يف بعض األحيان.)بزيت الصنف
ستغامستنول يجب مراقبة7-Δ عىل نسبة عالية من
-Δ  وعندما تكون.محتواه قبل طرحه يف األسواق العاملية
ستغامستنول عالية جداً ينصح مبزجه مع زيوت األصناف7
.األخرى من أجل تخفيض نسبتها
باإلعتامد عىل التغريات التي تطرأ عىل كمية ونوعية
الزيت املنتج خالل مراحل النضج املختلفة يكون النصف
 املوعد األمثل2بداية ترشين-1الثاين من شهر ترشين
 مع العلم أن.للحصول عىل أعىل نسبة زيت عالية الجودة
التبكري بالقطاف يعطي نسبة زيت أقل ولكن ذو جودة
 كام يجب االنتباه إىل أنه أثناء تحديد املوعد األمثل.أعىل
للقطاف البد من مراعاة نسبة الثامر املتساقطة عىل األرض
عل ًام أن قوة شد مثار الصنف تنخفض بشكل كبري يف نهاية
املوسم وخاصة عند تعرض املحصول لإلصابة الحرشية بذبابة
 مع العلم أنه ينصح بالتبكري بالقطاف يف حال،مثار الزيتون
 ويحدد املوعد األمثل للقطاف باإلعتامد.االصابة الشديدة
ًعىل مؤرش النضج مع العلم أنه ميكن تقدميه أو تأخريه تبعا
.للمناخ وظروف البيئة السائدة وظروف الزراعة
يتميز الصنف بتجانس نضج مثاره اضافة إىل أن نسبة
وزنها خالل موعد القطاف املقرتح حوايل/قوة شد الثامر
 مام يشجع2 وتنخفض بشدة يف ترشين1) يف ترشين1.5(
وبشكل كبري استخدام القطاف اآليل باستخدام القطافات
 يف البساتني.اليدوية الصغرية املحمولة أو هزازات الجذع

Doebli

The homogenous fruit ripening and
the values of fruit detachment force/
fruit weight ratio in the period in which
harvesting is suggested (around 1.5 in
October and much lower in November)
are very favourable to mechanical olive
harvesting with small hand-held machines
or trunk shakers. In new olive orchards,
it is very important to train trees to give
them a structure that is suitable for the use
of trunk shakers (particular attention has
to be paid to obtaining a single free trunk
100-120 cm high). In case of use of handheld machines, the tree height has to be
maintained lower than 4.0-4.5 m.
The variety has a good potential to be
propagated by cuttings. Considering that
molecular characterization showed the
presence of different clones, it is very
important to chose the best one/s to use
as mother plants in nurseries. Further
investigations for a full characterization
(agronomical, oil quality, etc.) of these
clones are recommended.
The overall characteristics of this cultivar
make it recommended in the establishment
of new orchards in the areas where its
cultivation is concentrated. However, as it
is susceptible to some biotic adversities and
strongly alternant, in new olive orchards
also other cultivars are taken into account.
The sometimes relatively high content of
Δ-7-Stigmastenol can represent a problem.
Its relatively high susceptibility to drought
indicates the need to carefully evaluate its
use in other environments.

دعيبلي

املزروعة حديثاً البد من إعطاء األشجار الشكل املناسب
الستخدام هزازات الجذع (تربية أشجار أحادية الجذع
ً وميكن أن تؤسس البساتني أيضا.)سم120-100 بارتفاع
للقطاف اآليل باستخدام القطافات اليدوية الصغرية
.)مرت4.5-4( املحمولة بحيث اليتجاوز ارتفاع األشجار
 ولكن يجب،يتميز الصنف بارتفاع نسبة تجذير العقل
أخذ االحتياطات التي متنع إصابة الغراس يف املشاتل بفطر
 هذا وقد أظهرت الدراسة الجينية للصنف.ذبول الزيتون
وجود العديد من تحت األصناف مام يجعل من الرضوري
اختيار تحت األصناف املناسبة لعمليات اإلكثار الخرضي يف
 وبالنتيجة ينصح بالتوسع بدراسة خواصها الزراعية.املشاتل
.ومواصفات الزيت الناتج
 أظهر الصنف مواصفات إنتاجية جيدة،عىل العموم
لذلك ننصح باالستمرار بزراعته يف أماكن تواجده الحالية
زراعة مختلطة مع أصناف زيتون أخرى كونه من األصناف
 إضافة إىل ارتفاع،شديدة املعاومة والحساسة لبعض اآلفات
ستغامستنول التي تخلق بعض املشاكل7-Δ محتواه من
.التسويقية
كام إن ضعف مقاومته للجفاف يجعل من املفيد التأين
.قبل زراعته يف مناطق بيئية أخرى
)مرت ضمن10-8( x )10-8( ينصح بزراعته عىل مسافة
x )8-6(
رشوط الزراعة البعلية وعىل مسافة
.) مرت ضمن رشوط الزراعة املروية8-6(

The advisable planting distances for
this cultivar are 8-10 x 8-10 m in rainfed
conditions and 6-8 x 6-8 m in irrigated
conditions.
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hemplasi
Synonyms
Hamblassi.
MAIN AREA/S OF
CULTIVATION
Concentrated in the
Damascus area, also
present in Lattakia and
Idleb areas.
PURPOSE (OIL, TABLE,
DUAL PURPOSE)
Dual purpose

Morphological
characteristics
Tree	
VIGOUR
Strong
GROWTH HABIT
Erect
CANOPY DENSITY
Dense
FRUITING SHOOT
INTERNODE LENGTH
Medium
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حمبالسي
مرادفات

مناطق االنتشار الرئيسية
،يرتكز يف ريف دمشق
وهو موجود يف الالذقية
.ًوإدلب أيضا
، مائدة،  (زيت:الغرض
)ثنايئ الغرض
ثنايئ الغرض

التوصيف الشكيل
الشجرة
قوة النمو
قوية
طبيعة النمو
قامئة
كثافةاملجموع الخرضي
)(التاج
كثيفة
أفرع اإلمثار
طول السالميات
متوسطة

Leaf
SHAPE
Elliptic-lanceolate
LENGTH
Medium
WIDTH
Medium
Longitudinal curvatture of the blade
Hyponastic

الورقة
الشكل
بيضوي مستدق الطرف
الطول
متوسط
العرض
متوسط
التقوس الطوالين للورقة
منحنية

Hemplasi
INFLORESCENCE
Length
medium
Number of flowers/
inflorescence
Medium
fruit
WEIGHT
Medium
SHAPE (Position A)
Spherical
SYMMETRY (Position A)
Slightly asymmetric
APEX (Position A)
Rounded
nipple
Absent
BASE (Position A)
Truncate
position of maximum transvverse diameter (Position B)

Central
Colour at full maturity

Violet
ENDOCARP (STONE)
Weight
Medium
SHAPE (Position A)
Ovoid

حمبالسي

العنقود الزهري
الطول
متوسط
 العنقود/عدد األزهار
الزهري
متوسط
الثمرة
الوزن
متوسط
A الشكل حسب الوضع
كروية
A التناسق حسب الوضع
مائلة لعدم التناسق
A القمة حسب الوضع
دائرية
الحلمة
غائبة
A القاعدة حسب الوضع
مبتورة
موقع القطر األعظمي
B حسب الوضع
مركزي
لون الثامر الناضجة
بنفسجي

Symmetry (Position A)
Slightly asymmetric
Symmetry (Position B)
Symmetric
Position of maximum transvverse diameter (position B)

Central
APEX (Position A)
Rounded
Termination of the
apex (Position A)
With small mucro
BASE (Position A)
Rounded
Surface (Position B)
Smooth
Number of Grooves
Medium

التناسق حسب الوضع
مائلة لعدم التناسق
Bالتناسق حسب الوضع
متناسقة
موقع القطر األعظمي
B حسب الوضع
مركزي
A القمة حسب الوضع
دائرية
نهاية القمة
A حسب الوضع
لها شوكة صغرية
A القاعدة حسب الوضع
دائرية

A

B

السطح حسب الوضع
ناعم
عدد األخاديد
متوسط

البذرة
الوزن
متوسط
A الشكل حسب الوضع
بيضوي
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Phenology
Start of vegetative
growth (bud Bursting)

Mid April - Late April
FUll bloom
Mid May - Early June

أطوار النمو

fruit turning
(veraison)
Late September - Early
October

امليزات الزراعية
الحيوية

بداية النمو الخرضي

Tolerance TO
ABIOTIC STRESS

نهاية-منتصف نيسان
نيسان

املقاومة للعوامل
الخارجية غري الحيوية

High to drought

مقاوم للجفاف

اإلزهار الكامل
بداية-منتصف أيار
حزيران
صالبة النواة

Pit hardening
Early July - Mid July

BIO-AGRONOMIC
FEATURES

منتصف متوز-بداية متوز
موعد تلون الثامر
بداية ترشين-نهاية أيلول
األول

Tolerance TO BIOTIC
STRESS
High to Zeuzera pyrina
(leopard moth)
PRoductivity
Medium and slightly
alternant
ROOTING ABILITY of
cuttings

October

November

مقاوم لحفار ساق التفاح
االنتاجية
 قليل املعاومة،متوسط
قابلية التجذير
متوسطة

Medium

Characteristics of the fruit during ripening
(ripening indices)

املقاومة للعوامل
الخارجية الحيوية

مواصفات مثار الزيتون خالل مراحل النضج
)(مؤرش النضج
December

ترشين األول

ترشين الثاين

كانون األول

Fresh weight (g)

2.1 ± 0.3

2.3 ± 0.3

2.3 ± 0.3

)وزن الثامر الطازجة (غ

Detachment force (N)

7.0 ± 0.5

5.2 ± 0.4

3.9 ± 0.4

)N( قوة الشد

Pigmentation
Index (0-7)

1.1 ± 0.3

2.6 ± 0.4

3.6 ± 0.4

Pulp consistency (g)

688.9 ± 43.0

483.7 ± 50.1

421.0 ± 37.0

Oil content (%f.w.)

9.5 ± 1.0

14.5 ± 1.2

17.2 ± 1.3

Oil content (%d.w.)

20.9 ± 2.3

30.7 ± 1.8

34.5 ± 2.5

Water content (%)

54.6 ± 2.2

52.8 ± 2.3

50.2 ± 4.9
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)7-0( مؤرش اللون
مقاومة نسيج الثمرة
)لإلخرتاق(غ
 وزن% محتوى الزيت
رطب
 وزن% محتوى الزيت
جاف

% محتوى املاء

حمبالسي

Hemplasi

مواصفات الزيت

oil Characteristics
Chemical and physical Characteristics of
the oil during olive ripening

مواصفات الزيت خالل مراحل نضج الثامر
December

0.28 ± 0.02

ترشين الثاين
0.24 ± 0.02

رقم البريوكسيد ميليمكافئ
/O2كغ زيت
محتوى البويل فينول الكيل
(مغ/كغ زيت)
االمتصاصية لأل شعة فوق
البنفسجية
طول املوجة  232نانو مرت

5.4 ± 0.8

4.7 ± 0.4

4.2 ± 0.8

537.0 ± 54.8

723.0 ± 80.7

905.0 ± 98.9

1.79 ± 0.08

1.76 ± 0.06

1.92 ± 0.07

K 232 nm

نانو مرت

0.18 ± 0.02

0.15 ± 0.02

0.18 ± 0.03

K 270 nm

0.006 ± 0.004

0.005 ± 0.002

0.004 ± 0.002

الحموضة الحرة()%

طول املوجة 270
∆k

كانون األول

November

October

ترشين األول
0.24 ± 0.02

)Free acidity (%
Peroxide number
)(meq O2/kg oil
Total polyphenol
)content (mg/kg oil
Absorption UV

محتوى وتركيب األحامض الدهنية ()%

Dk
Fatty acid composit)tion (%

الباملتيك

12.75 ± 0.35

12.73 ± 0.31

12.99 ± 0.25

Palmitic

البامليتولييك

0.78 ± 0.08

0.88 ± 0.03

0.84 ± 0.10

Palmitoleic

الستياريك

2.77 ± 0.14

2.86 ± 0.13

2.55 ± 0.18

Stearic

األولييك

71.35 ± 0.85

73.67 ± 0.94

72.57 ± 0.91

Oleic

اللينوليك

9.40 ± 0.20

7.81 ± 0.11

8.82 ± 0.12

Linoleic

0.86 ± 0.06

اللينولينيك
0.48 ± 0.01
األراشيديك
محتوى وتركيب الستريوالت ()%

0.69 ± 0.08

0.80 ± 0.02

Linolenic

0.45 ± 0.01

0.44 ± 0.02

Arachidic

كوليسرتول

0.02 ± 0.01

0.04 ± 0.02

0.04 ± 0.02

Cholesterol

براسيكا ستريول

0.00 ± 0.00

0.01 ± 0.00

0.00 ± 0.00

Brassicasterol

كامبستريول

2.94 ± 0.21

3.28 ± 0.22

3.32 ± 0.18

Campesterol

ستغامستريول

0.40 ± 0.12

0.44 ± 0.11

0.59 ± 0.13

Stigmasterol

بيتا-سيتوسرتول

88.1 ± 3.00

89.2 ± 3.2

83.9 ± 3.0

b-sitosterol

-7-Δستغامستانول
بتا-سيتوسرتول الكيل

0.27 ± 0.11

0.28 ± 0.10

0.34 ± 0.09

Δ-7- Stigmastenol

95.1 ± 1.2

95.0 ± 1.3

95.1 ± 1.2

Total b-sitosterol

1.60 ± 0.15

1.69 ± 0.15

1.75 ± 0.15

Erythrodiol + Uvaol

1669 ± 170.8

1704.0 ± 160.5

1331.5 ± 214.5

األرثديول +اليوفول
الستريوالت الكلية (مغ/كغ زيت)
55

)Sterol composition (%

)Total Sterol (mg/kg oil

املواصفات الحسية خالل مراحل نضج الثامر

Organoleptic profile of the oil during
olive ripening
October

November

ترشين األول

Olive
fruit
Ripened
olives
Aِِpple
Banana

مثار الزيتون

Other ripe fruit

زيتون ناضج

Green (leaves,
grass)

تفاح
موز

Bitter
Pungent

GeNeTIC characteristics

December

ترشين الثاين

مثار أخرى
األوراق
والعشب األخرض
مر
الذع

كانون األول

Sweet

حلو

Sage-mint

Cucumber

خيار

Green grass

Green tomato
Almond

البندورة
الخرضاء
اللوز

Lettuce
Chicory

مرميية/نعنع
العشب
األخرض
الخس
هندباء برية

Rosemary
Vanilla

الفانيليا

Thistle

ثيسل

Artichoke

حمباليس

الصنف حمباليس يتوضع يف الجزء املتوسط من تحت
العنقود الثاين والذي يتضمن املجموعة األكرب التي تحتوي
 يجتمع مع الصفراوي.جميع األصناف باستثناء القرماين
 ويتوضع يف مجموعة واحدة مع الصنفني.والدان والدعيبيل
.0.43 الدان والصفراوي عىل مستوى معامل تشابه
Zaity
Souri
Sorani
Kaissy
Doebli
Safrawi
Dan
Hemplasi
Khodeiri
Insassy
Karamani

0.00
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0.25

0.50
Similarity Coefficient

الخرشوف

املواصفات الوراثية

HEMPLASI
The cultivar Hemplasi is positioned in the middle
part of the figure in the second sub-cluster belongiing to the large group which comprises all the culttivars except Karamani. It is grouped together with
the cultivars Safrawi, Dan and Doebli. Its results
are similar to those of the cultivars Dan and Safrawi
at a level of 0.43.

اكليل الجبل

0.75

معامل التشابه

1.00

الزيتي
سوري
صوراين
القييس
دعيبيل
صفراوي
دان
حمباليس
خضريي
انصايص
قرماين

Hemplasi

حمبالسي

Final Practical Considerations
This cultivar is mainly concentrated in
the Damascus area. It has a very limited
distribution. Its tolerance to drought makes
it suitable for cultivation in the southern
areas of the country where rainfall is
limited.
The production is medium and slightly
alternant. The presence of pollinators
is important. It is mainly used for oil
production, but the olives are also used as
table olives (green olives). The pulp/pit
ratio is medium. The oil content of the fruit
(15-17% f.w. and 31-35% d.w in NovemberDecember) is acceptable, considering
the dry environmental conditions of the
Damascus area.
From about mid-November, the pulp
consistency can be considered relatively
low. Olives, therefore, have to be
manipulated with care to minimize the risk
of damage that could decrease oil quality,
caused by handling the olives (harvesting,
transport and storage that, however, should
not exceed 24h, maximum 48h).
All the qualitative parameters of the
oil considered meet the I.O.C. trade
standards for extra virgin olive oil. The
oil is characterised by a good oleic acid
percentage and a very high polyphenol
content that, in spite of the decrease
during olive ripening, remains high also in
December. The organoleptic characteristics
of the oil change remarkably during olive
ripening (see the organoleptic profile of the
oil for details). In November, it has a highly
characterised aroma and taste.

 واملتحملة،من األصناف الدمشقية قليلة االنتشار
 مام يجعله مناسب للزراعة يف،)للجفاف (شح األمطار
.املنطقة الجنوبية من سورية
وبالرغم من كونه صنف قليل املعاومة ويتميز بإنتاجية
. إال أنه ميكن اإلستفادة من وجود صنف ملقح،متوسطة
البذرة للثامر متوسطة وتستخدم بشكل أسايس/نسبة اللب
.إلنتاج الزيت والقليل منها يخصص لتخليل الزيتون األخرض
 عىل أساس الوزن%17-15( وترتاوح نسبة الزيت بني
 عىل أساس الوزن الجاف خالل الفرتة%35-31الرطب و
 وتعترب هذه النسبة مقبولة خاصة،)1كانون-2مابني ترشين
عند األخذ بعني االعتبار الظروف البيئية الجافة السائدة يف
.محافظة ريف دمشق
2تحافظ الثامر عىل صالبتها حتى منتصف شهر ترشين
ثم تنخفض بشكل ميكن أن يؤثر سلباً عىل نوعية الزيت
نتيجة ترضر الثامر أثناء عمليات القطاف والنقل والتخزين
24 (يجب أال تزيد الفرتة الفاصلة بني القطاف والعرص عن
.) ساعة48 ساعة وكحد أقىص
تنسجم مواصفات الزيت الناتج ومواصفات زيت
الزيتون البكر املمتاز حسب املواصفة املطبقة من قبل
 ويتميز الزيت بنسبة جيدةI.O.C. املجلس الدويل للزيتون
من حمض األوليك وعالية جداً من البويل فينول وبالرغم
ًمن انخفاض نسبته خالل مراحل النضج إال أنه يبقى مرتفعا
 كام يتصف الزيت بتغري مواصفاته.1حتى شهر كانون
2الحسية خالل مراحل النضج املختلفة ويف شهر ترشين
يكون الزيت غني بالخواص الحسية و النكهة (ملعلومات
إضافية ميكن النظر إىل مخطط املوصفات الحسية الخاص
.)بزيت الصنف
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Considering the evolution during
ripening of all data related to oil quantity
and quality, the best harvesting time for oil
quantity appears to be December, whereas
for oil quality seems to be November. The
harvesting period has to be chosen according
to the productive purpose of the farm. A
compromise could be to harvest at the end of
November. When particular weather trends
and/or environmental/cultural conditions
delay or advance maturation of the olives,
the values of ripening indices recorded
in correspondence to the indicated best
harvesting times can be used as references
to choose when to harvest.
The fruit detachment force/weight
ratio in the period in which harvesting is
suggested is within values (1.5 - 2.5) that
allow mechanical olive harvesting with
small hand-held machines or trunk shakers.
The erect growth habit of the tree favours
the use of shakers. In new olive orchards,
it is very important to train trees to give
them a structure that is suitable for the use
of trunk shakers (particular attention has
to be paid to obtaining a single free trunk
100-120 cm high). In case of use of handheld machines, the tree height has to be
maintained lower than 4.0-4.5 m.
The variety has a good potential to be
propagated by cuttings. Considering that
molecular characterization showed the
presence of different clones, it is very
important to choose the best one/s to
use as mother plants in nurseries. Further
investigations
to
fully
characterize
(agronomic aspects, oil quality, etc.) these
clones are recommended.
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باإلعتامد عىل التغريات التي تطرأ عىل كمية ونوعية
الزيت املنتج خالل مراحل النضج املختلفة يعترب شهر
 املوعد األمثل للحصول عىل أعىل نسبة من الزيت1كانون
 املوعد األمثل للحصول عىل زيت عايل2بينام يكون ترشين
 وبالتايل ميكن اختيار املوعد املناسب للقطاف.الجودة
 وبالتايل ميكن القول بأن نهاية.حسب الهدف من القطاف
 ويحدد املوعد األمثل. هو املوعد األمثل للقطاف2ترشين
للقطاف باإلعتامد عىل مؤرش النضج مع العلم أنه ميكن
تقدميه أو تأخريه تبعاً للمناخ وظروف البيئة السائدة
.وظروف الزراعة
وزنها خالل موعد القطاف/إن نسبة قوة شد الثامر
) مام يسمح باستخدام القطاف2.5-1.5( املقرتح ترتاوح بني
اآليل باستخدام القطافات اليدوية الصغرية املحمولة أو
 ومبا أن األشجار قامئة النمو ينصح باستخدام.هزازات الجذع
هزازات الجذع عىل أنه يف البساتني املزروعة حديثاً البد
من إعطاء األشجار الشكل املناسب الستخدام هذه التقنية
 وميكن.)سم120-100 (تربية أشجار أحادية الجذع بارتفاع
أن تؤسس البساتني أيضاً للقطاف اآليل باستخدام القطافات
اليدوية الصغرية املحمولة بحيث اليتجاوز ارتفاع األشجار
.)مرت4.5-4(
 هذا وقد،يتميز الصنف بارتفاع نسبة تجذير العقل
أظهرت الدراسة الجينية للصنف وجود العديد من تحت
األصناف مام يجعل من الرضوري اختيار تحت األصناف
 وبالنتيجة.املناسبة لعمليات اإلكثار الخرضي يف املشاتل
ينصح بالتوسع بدراسة خواصها الزراعية ومواصفات الزيت
.الناتج
 ومن خالل دراسة مواصفات الصنف فإنه،عىل العموم
 البد من.ينصح بزراعته يف مناطق تواجده الحالية الرئيسة
اإلشارة إىل أن الزيت الناتج يحتوي نسبة عالية جداً من

Hemplasi

The overall characteristics of this cultivar
make it advisable in the establishment of
new olive orchards in the areas where it is
mainly cultivated. It has to be pointed out
that the very high polyphenol content of
the oil makes this cultivar suitable for the
production of oil with a high antioxidant
potential that is important from a nutritional
point of view.

حمبالسي

البويل فينول وبالتايل ميكن وصفه بالزيت عايل املحتوى من
.مضادات األكسدة الهامة جداً من وجهة النظر الغذائية
)مرت ضمن10-8( x )10-8( ينصح بزراعته عىل مسافة
) مرت ضمن8-6( x )8-6( رشوط الزراعة البعلية وعىل مسافة
.رشوط الزراعة املروية

The advisable planting distances for
this cultivar are 8-10 × 8-10 m in rainfed
cultivation and 6-8 × 6-8 m in irrigated
conditions.
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inSassy
Synonyms
Ansassy, Homsi.
MAIN AREA/S OF
CULTIVATION

Concentrated in the
Idleb area.

PURPOSE (OIL, TABLE,
DUAL PURPOSE)
Oil

Morphological
characteristics
Tree	
VIGOUR
Medium
GROWTH HABIT
Spreading
CANOPY DENSITY
Medium
FRUITING SHOOT
INTERNODE LENGTH
Medium
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انصاصي
مرادفات

.حميص

مناطق االنتشار الرئيسية
.يرتكز يف إدلب
، مائدة، (زيت:الغرض
)ثنايئ الغرض
زيت

التوصيف الشكيل
الشجرة
قوة النمو
متوسطة
طبيعة النمو
منترشة
كثافة املجموع الخرضي
)(التاج
متوسطة
أفرع اإلمثار
طول السالميات
متوسطة

Leaf
SHAPE
Elliptic-lanceolate
LENGTH
Medium
WIDTH
Medium
Longitudinal curvatture of the blade
Flat, sometimes hyponnastic

الورقة
الشكل
بيضوي مستدق الطرف
الطول
متوسط
العرض
متوسط
التقوس الطوالين للورقة
مسطحة وأحياناً منحنية

Insassy
INFLORESCENCE
Length
Medium
Number of flowers/
inflorescence
Low
fruit
WEIGHT
low-Medium
SHAPE (Position A)
ovoid
SYMMETRY (Position A)
Slightly asymmetric
APEX (Position A)
Rounded
nipple
Absent
BASE (Position A)
Truncate
position of maximum transvverse diameter (Position B)

Central
Colour at full maturity

Violet
ENDOCARP (STONE)
Weight
Medium
Shape (Position A)
Ovoid

انصاصي

العنقود الزهري
الطول
متوسط
 العنقود/عدد األزهار
الزهري
منخفض
الثمرة
الوزن
 متوسط- منخفض
A الشكل حسب الوضع
بيضوي
A التناسق حسب الوضع
مائلة لعدم التناسق
A القمة حسب الوضع
دائرية
الحلمة
غائبة
A القاعدة حسب الوضع
مبتورة
اموقع القطر األعظمي
B حسب الوضع
مركزي
لون الثامر الناضجة
بنفسجي

Symmetry (Position A)
Slightly asymmetric
Symmetry (Position B)
Symmetric
Position of maximum transvverse diameter (position B)

Central
APEX (Position A)
Pointed
Termination of the
apex (Position A)
With mucro
BASE (Position A)
Rounded
Surface (Position B)
Rugose
Number of Grooves
Medium

التناسق حسب الوضع
مائلة لعدم التناسق
Bالتناسق حسب الوضع
متناسقة
موقع القطر األعظمي
B حسب الوضع
مركزي
A القمة حسب الوضع
مدببة
نهاية القمة
A حسب الوضع
لها شوكة
A القاعدة حسب الوضع
دائرية

A

B

السطح حسب الوضع
خشن
عدد األخاديد
متوسط

البذرة
الوزن
متوسط
A الشكل حسب الوضع
بيضوي
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Phenology
Start of vegetative
growth (bud Bursting)

Early April - Mid April
Full bloom
Early May - Mid May

أطوار النمو
بداية النمو الخرضي
منتصف-بداية نيسان
نيسان
اإلزهار الكامل
 منتصف أيار- بداية أيار
صالبة النواة

Pit hardening

BIO-AGRONOMIC
FEATURES
ToleranCE TO
ABIOTIC STRESS
Low to cold and drought
ToleranCE TO BIOTIC
STRESS
Low to Bactrocera oleae
(olive fly) and Zeuzera
pyrina (leopard moth)
PRoductivity

Late June - Early July

 بداية متوز-نهاية حزيران

High and strongly alternaant

fruit turning
(veraison)

موعد تلون الثامر

ROOTING ABILITY of
cuttings

Mid September - Early
October

بداية-منتصف أيلول
ترشين األول

October

November

املقاومة للعوامل
الخارجية غري الحيوية
حساس للجفاف والربودة

املقاومة للعوامل
الخارجية الحيوية
حساس لذبابة مثار
الزيتون وحفار ساق
التفاح
االنتاجية
عالية وشديد املعاومة
قابلية التجذير
متوسطة

Medium

Characteristics of the fruit during ripening
(ripening indices)

امليزات الزراعية
الحيوية

مواصفات مثار الزيتون خالل مراحل النضج
)(مؤرش النضج
December

ترشين األول

ترشين الثاين

كانون األول

Fresh weight (g)

1.9 ± 0.3

1.9 ± 0.3

1.9 ± 0.3

)وزن الثامر الطازجة (غ

Detachment force (N)

6.9 ± 0.6

5.1 ± 0.5

5.0 ± 0.5

)N( قوة الشد

Pigmentation
Index (0-7)

1.7 ± 0.3

2.3 ± 0.3

2.9 ± 0.4

Pulp consistency (g)

625.6 ± 50.2

424.8 ± 48.9

357.3 ± 39.4

Oil content (%f.w.)

17.3 ± 2.3

23.0 ± 2.0

25.6 ± 2.1

Oil content (%d.w.)

31.7 ± 5.9

42.2 ± 3.5

41.4 ± 2.5

Water content (%)

45.4 ± 2.5

45.5 ± 1.9

38.1 ± 2.5
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)7-0( مؤرش اللون
مقاومة نسيج الثمرة
)لإلخرتاق(غ
 وزن% محتوى الزيت
رطب
 وزن% محتوى الزيت
جاف
% محتوى املاء

انصاصي

Insassy

مواصفات الزيت

oil Characteristics
Chemical and physical Characteristics of
the oil during olive ripening

مواصفات الزيت خالل مراحل نضج الثامر
December

كانون األول

November

October

ترشين الثاين

ترشين األول

رقم البريوكسيد ميليمكافئ
/O2كغ زيت
محتوى البويل فينول الكيل
356.0 ± 48.2
(مغ/كغ زيت)
االمتصاصية لأل شعة فوق البنفسجية

6.9 ± 1.1

5.3 ± 0.6

386.5± 33.5

578.0 ± 36.0

طول املوجة 232

نانو مرت

1.86 ± 0.15

1.77 ± 0.17

1.69 ± 0.16

K 232 nm

طول املوجة 270

نانو مرت

0.16 ± 0.02

0.15 ± 0.02

0.14 ± 0.03

K 270 nm

0.002 ± 0.001

0.005 ± 0.001

0.004 ± 0.001

الحموضة الحرة()%

0.49 ± 0.06
6.8 ± 0.8

∆k

0.32 ± 0.04

0.28 ± 0.03

)Free acidity (%
Peroxide number
)(meq O2/kg oil
Total polyphenol
)content (mg/kg oil
Absorption UV

Dk
Fatty acid composit)tion (%

محتوى وتركيب األحامض الدهنية ()%
الباملتيك

10.74 ± 0.41

11.54 ± 0.33

12.04 ± 0.23

Palmitic

البامليتولييك

0.68 ± 0.03

0.36 ± 0.02

0.47 ± 0.05

Palmitoleic

الستياريك

3.86 ± 0.26

3.66 ± 0.12

3.83 ± 0.22

Stearic

األولييك

71.25 ± 0.75

71.58 ± 0.88

71.55 ± 0.84

Oleic

اللينوليك

11.66 ± 0.29

11.50 ± 0.15

10.95 ± 0.26

Linoleic

اللينولينيك

0.61 ± 0.07

0.55 ± 0.01

0.59 ± 0.02

Linolenic

0.54 ± 0.03

0.46 ± 0.01

0.47 ± 0.02

Arachidic

األراشيديك

محتوى وتركيب الستريوالت ()%

)Sterol composition (%

كوليسرتول

0.05 ± 0.02

0.05 ± 0.02

0.02 ± 0.02

Cholesterol

براسيكا ستريول

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

Brassicasterol

كامبستريول

3.50 ± 0.42

3.55 ± 0.45

3.53 ± 0.35

Campesterol

ستغامستريول

0.50 ± 0.01

0.78 ± 0.02

0.72 ± 0.04

Stigmasterol

بيتا-سيتوسرتول

88.8 ± 2.0

88.8 ± 2.1

88.5 ± 2.0

b-sitosterol

-7-Δستغامستانول
بتا-سيتوسرتول الكيل

0.50 ± 0.01

0.50 ± 0.02

0.51 ± 0.02

Δ-7- Stigmastenol

95.0 ± 2.2

93.3 ± 2.2

92.8 ± 2.2

Total b-sitosterol

1.92 ± 0.30

1.90 ± 0.15

1.87 ± 0.21

Erythrodiol + Uvaol

1400 ± 50.4

1382.0 ± 54.7

1460.3 ± 56.8

األرثديول +اليوفول
الستريوالت الكلية (مغ/كغ زيت)
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)Total Sterol (mg/kg oil

املواصفات الحسية خالل مراحل نضج الثامر

Organoleptic profile of the oil during
olive ripening
October

November

ترشين األول

Olive
fruit
Ripened
olives
Aِِpple
Banana

مثار الزيتون

Other ripe fruit

زيتون ناضج

Green (leaves,
grass)

تفاح
موز

Bitter
Pungent

December

ترشين الثاين

مثار أخرى
األوراق
والعشب األخرض
مر
الذع

كانون األول

Sweet

حلو

Sage-mint

Cucumber

خيار

Green grass

Green tomato
Almond

البندورة
الخرضاء
اللوز

GeNeTIC characteristics

Lettuce
Rosemary

مرميية/نعنع

Vanilla

الفانيليا

العشب
األخرض
الخس

Thistle

ثيسل
الخرشوف

اكليل الجبل

املواصفات الوراثية

انصايص

Insassy
The cultivar Insassy is positioned in the lower part
of the figure in the third sub-cluster belonging to
the large group which comprises all the cultivars
except Karamani. It is grouped together with the
cultivar Khodeiri at a level of 0.50.

Artichoke

الصنف انصايص يتوضع يف الجزء األدىن من الشكل ضمن تحت
العنقود الثالث الذي بدوره ينتمي إىل املجموعة األكرب والتي
 ويشكل مع الصنف.تحتوي جميع األصناف باستثناء القرماين
.0.50 خضريي مجموعة واحدة عىل مستوى معامل تشابه

الزيتي
سوري
Souri
صوراين
Sorani
القييس
Kaissy
دعيبيل
Doebli
Safrawi صفراوي
دان
Dan
Hemplasi حمباليس
Khodeiri خضريي
Insassy انصايص
Karamani قرماين
Zaity

0.00
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0.25

0.50
Similarity Coefficient

0.75

معامل التشابه

1.00

Insassy

انصاصي

Final Practical Considerations
This cultivar is mainly concentrated
in the Idleb area. It has a very limited
distribution.
The production is high and strongly
alternant. The alternant production shown
by this cultivar has to be managed with
regular and rational application of cultural
practices, particularly pruning and, when
possible, irrigation. The presence of
pollinators is important. It is used for oil
production. The oil content of the fruit in
November-December is medium-high.
Its relatively high susceptibility to
leopard moth and olive fly makes the
monitoring of such insects particularly
important (visual observations of the trees
to individuate possible holes caused by
the insect and installation of pheromone
traps to monitor the presence of adults for
leopard moth; installation of pheromone
traps to monitor the presence of adults and
fruit sampling and observations to monitor
the presence of eggs and worms for olive
fly) in order to be able to control them
with suitable interventions, if necessary.
This cultivar is also characterised by a low
tolerance to cold and drought.
From November, the pulp consistency
can be considered relatively low. Olives,
therefore, have to be manipulated with care
to minimize the risk of damage that could
decrease oil quality, caused by handling the
olives (harvesting, transport and storage
that, however, should not exceed 24h,
maximum 48h).

يزرع بشكل أسايس يف محافظة إدلب وهو من األصناف
، ويتميز بأنه عايل اإلنتاج شديد املعاومة،محدودة االنتشار
عل ًام أنه ميكن التخفيف من ظاهرة املعاومة بتطبيق
العمليات الزراعية الصحيحة وبشكل منتظم (التقليم
 تستخدم مثاره. إضافة إىل رضورة وجود صنف ملقح،)والري
بشكل أسايس الستخالص الزيت حيث تحتوي عىل نسبة
.1كانون-2عالية من الزيت خالل شهري ترشين-متوسطة
يعاب عىل هذا الصنف إصابة أشجاره بحرشة حفار
ساق التفاح وذبابة مثار الزيتون لذلك ينصح مبراقبة تطور
هذه اآلفات (أعراض اإلصابة بحرشة حفار ساق التفاح
تظهر عىل شكل أنفاق ميكن مشاهدتها بالعني املجردة
وينصح بوضع مصائد فرمونية عىل األشجار ملراقبة
الحرشات الكاملة بينام ينصح بوضع مصائد فرمونية عىل
األشجار ملراقبة الحرشات الكاملة لذبابة مثار الزيتون
)وجمع عينات من الثامر ملراقبة تطور الريقات والبيض
وذلك من أجل وضع برنامج مكافحة مناسب وعدم
التدخل باملكافحة الكيميائية إال عندما يصل رضر اآلفة اىل
 إضافة لذلك فهو من األصناف.مستوى العتبة االقتصادية
.قليلة التحمل للجفاف والربد
تعترب صالبة الثامر منخفضة نسبياً بدءاً من شهر
 ثم تنخفض بشكل ميكن أن يؤثر سلباً عىل نوعية2ترشين
الزيت نتيجة ترضر الثامر أثناء عمليات القطاف والنقل
والتخزين (يجب أال تزيد الفرتة الفاصلة بني القطاف
.) ساعة48  ساعة وكحد أقىص24 والعرص عن
تنسجم مواصفات الزيت الناتج ومواصفات زيت
الزيتون البكر املمتاز حسب املواصفة املطبقة من
 باستثناء قيمة.I.O.C. قبل املجلس الدويل للزيتون
65

All the qualitative parameters of the oil
considered meet the I.O.C. trade standard
for extra virgin olive oil. The only exception
is the campesterol that in a few cases
showed values close to 4.0%, that is the
i.o.c. trade standard for this parameter.
The oil has a good content of polyphenols.
The organoleptic characteristics of the oil
change remarkably during olive ripening
(see the organoleptic profile of the oil
for details). In November, it has a highly
characterised aroma.
Considering the evolution during
ripening of all data related to oil quantity
and quality, the best harvesting time
seems November. As this cultivar has a
high susceptibility to olive fly, in case of
serious attacks it is advisable to advance
harvesting. When particular weather trends
and/or environmental/cultural conditions
delay or advance maturation of the olives,
the values of ripening indices recorded
in correspondence to the indicated best
harvesting time can be used as references
to choose when to harvest.
The detachment force/fruit weight
ratio in the period in which harvesting is
suggested (November) assumes values
(around 2.5) that can allow mechanical olive
harvesting with small hand-held machines
or trunk shakers. In new olive orchards,
it is very important to train trees to give
them a structure that is suitable for the use
of trunk shakers (particular attention has
to be paid to obtaining a single free trunk
100-120 cm high). In case of use of handheld machines, the tree height has to be
maintained lower than 4.0-4.5 m.
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الكامبستريول التي تصل يف بعض األحيان إىل قيمة قريبة
 ويتميز الزيت بنسبة جيدة من.%4.0 من الحد األعىل
 وتتغري مواصفاته الحسية خالل مراحل.البويل فينول
 يكون الزيت غني النكهة2النضج املختلفة ويف شهر ترشين
(ملعلومات إضافية ميكن النظر إىل مخطط املوصفات
.)الحسية الخاص بزيت الصنف
باإلعتامد عىل التغريات التي تطرأ عىل كمية ونوعية
الزيت املنتج خالل مراحل النضج املختلفة يكون شهر
 املوعد األمثل للحصول عىل نسبة مقبولة من الزيت2ترشين
 مبا أن الصنف حساس لإلصابة بذبابة مثار.عايل الجودة
 لذلك ينصح بالقطاف املبكر لثامر هذا الصنف،الزيتون
 ويحدد املوعد األمثل.يف حال اإلصابة الشديدة بهذه اآلفة
للقطاف باإلعتامد عىل مؤرش النضج مع العلم أنه ميكن
تقدميه أو تأخريه تبعاً للمناخ وظروف البيئة السائدة
.وظروف الزراعة
وزنها خالل موعد القطاف/نسبة قوة شد الثامر
) مام يسمح بالقطاف اآليل2.5( (ترشين الثاين) املقرتح
باستخدام القطافات اليدوية الصغرية املحمولة أو هزازات
الجذع إذا كانت الثامر مخصصة إلستخالص الزيت أما
.ًبالنسبة للثامر املخصصة للتخليل فينصح قطافها يدويا
يف البساتني املزروعة حديثاً البد من إعطاء األشجار الشكل
املناسب الستخدام هزازات الجذع (تربية أشجار أحادية
 وميكن أن تؤسس البساتني.)سم120-100 الجذع بارتفاع
أيضاً للقطاف اآليل باستخدام القطافات اليدوية الصغرية
.)مرت4.5-4( املحمولة بحيث اليتجاوز ارتفاع األشجار
 وقد أظهرت.يتميز الصنف بارتفاع نسبة تجذير العقل
الدراسة الجينية للصنف وجود العديد من تحت األصناف مام
يجعل من الرضوري اختيار تحت الصنف أو األصناف املناسبة
 وعىل العموم ينصح.لعمليات اإلكثار الخرضي يف املشاتل

Insassy

The variety has a good potential to be
propagated by cuttings. Considering that
molecular characterization showed the
presence of different clones, it is very
important to choose the best one/s to
use as mother plants in nurseries. Further
investigations
to
fully
characterize
(agronomic aspects, oil quality, etc.) these
clones are recommended.

انصاصي

.بالتوسع بدراسة خواصها الزراعية ومواصفات الزيت الناتج
من خالل دراسة مواصفات الصنف ميكن زراعته
.كصنف ثانوي يف مناطق زراعته الحالية
)مرت ضمن10-8( x )10-8( ينصح بزراعته عىل مسافة
) مرت ضمن8-6( x )8-6( رشوط الزراعة البعلية وعىل مسافة
.رشوط الزراعة املروية

The overall characteristics of this cultivar
indicate that it could be maintained, as a
secondary cultivar, in the area where its
cultivation is concentrated.
The advisable planting distances for
this cultivar are 8-10 x 8-10 m in rainfed
conditions and 6-8 x 6-8 m in irrigated
conditions.
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Kaissy
Synonyms
Kabarbari, Kaesi, Kaisi,
Khalkhaly, Khilo, Qaisi.
MAIN AREA/S OF
CULTIVATION
Concentrated in the
Aleppo area, also
present in the Idleb,
Homs, Hama, Daraa,
Qouneittra, Sweidaa
areas and in the East
of Syria (Raqqa, Deir al
Zoor, Al Hassakeh areas).
PURPOSE (OIL, TABLE,
DUAL PURPOSE)
Dual purpose

Morphological
characteristics
Tree
VIGOUR
Strong
GROWTH HABIT
Erect
CANOPY DENSITY
Dense
FRUITING SHOOT
INTERNODE LENGTH
Medium
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قيسي

مرادفات
. خلو، خلخايل،كرببري
مناطق االنتشار الرئيسية

،ترتكز زراعته يف حلب
،وكذلك يتواجد يف إدلب
، درعا، حامه،حمص
، السويداء،القنيطرة
وأيضاً املنطقة الرشقة من
، دير الزور،سورية (الرقة
.)الحسكة

، مائدة، (زيت:الغرض
)ثنايئ الغرض
ثنايئ الغرض

التوصيف الشكيل
الشجرة
قوة النمو
قوية
طبيعة النمو
قامئة
كثافةاملجموع الخرضي
)(التاج
كثيف
أفرع اإلمثار
طول السالميات
متوسطة

Leaf
SHAPE
Elliptic-lanceolate
LENGTH
Medium
WIDTH
Medium
Longitudinal curvatture of the blade
Hyponastic, sometimes
flat.

الورقة
الشكل
بيضوي مستدق الطرف
الطول
متوسط
العرض
متوسط
التقوس الطوالين للورقة
أحياناً مسطحة، منحنية

Kaissy
INFLORESCENCE
Length
Medium
Number of flowers/
inflorescence
Medium
fruit
WEIGHT
Medium - High
SHAPE (Position A)
Spherical-Ovoid
SYMMETRY (Position A)
Slightly asymmetric
APEX (Position A)
Rounded
nipple
Tenuous
BASE (Position A)
Truncate
position of maximum transvverse diameter (Position B)

Central
Colour at full maturity

Violet
ENDOCARP (STONE)
Weight
High
SHAPE (Position A)
Ovoid

قيسي

العنقود الزهري
الطول
متوسط
 العنقود/عدد األزهار
الزهري
متوسط
الثمرة
الوزن
 مرتفع- متوسط
A الشكل حسب الوضع
 بيضوي-كروي
A التناسق حسب الوضع
مائلة لعدم التناسق
A القمة حسب الوضع
دائرية
الحلمة
أثرية
A القاعدة حسب الوضع
مبتورة
موقع القطر األعظمي
B حسب الوضع
مركزي
لون الثامر الناضجة
بنفسجي

Symmetry (Position A)
Slightly asymmetric
Symmetry (Position B)
Symmetric
Position of maximum transvverse diameter (position B)

Central
APEX (Position A)
Rounded
Termination of the
apex (Position A)
With mucro
BASE (Position A)
Rounded
Surface (Position B)
Scabrous
Number of Grooves
Low

التناسق حسب الوضع
مائلة لعدم التناسق
Bالتناسق حسب الوضع
متناسقة
موقع القطر األعظمي
B حسب الوضع
مركزي
A القمة حسب الوضع
دائرية
نهاية القمة
A حسب الوضع
لها شوكة
A القاعدة حسب الوضع
دائرية

A

B

السطح حسب الوضع
ًخشن جدا
عدد األخاديد
منخفض

البذرة
الوزن
مرتفع
A الشكل حسب الوضع
بيضوي
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Phenology
Start of vegetative
growth (bud Bursting)

Early April - Mid April
Full bloom
Mid May - Late May

أطوار النمو
بداية النمو الخرضي
 منتصف- بداية نيسان
نيسان
اإلزهار الكامل
 نهاية أيار- منتصف أيار
صالبة النواة

Pit hardening
Late June- Early July
fruit turning
(veraison)
Mid October Mid November

بداية متوز- نهاية حزيران
موعد تلون الثامر
- منتصف ترشين األول
منتصف ترشين الثاين

BIO-AGRONOMIC
FEATURES
Tolerance TO
ABIOTIC STRESS

املقاومة للعوامل
الخارجية غري الحيوية

High to cold and drought

.مقاوم للجفاف و الربد

tolerance TO BIOTIC
STRESS
Low to Bactrocera oleae
(olive fly)
High to Spilocaea oleaggina (peacock eye)
PRoductivity
High and slightly alternaant
ROOTING ABILITY of
cuttings

November

املقاومة للعوامل
الخارجية الحيوية
حساس لذبابة مثار
الزيتون
متحمل لعني الطاووس
االنتاجية
عالية وقليل املعاومة
قابلية التجذير
عالية

High

Characteristics of the fruit during ripening
(ripening indices)
October

امليزات الزراعية
الحيوية

مواصفات مثار الزيتون خالل مراحل النضج
)(مؤرش النضج
December

ترشين األول

ترشين الثاين

كانون األول

Fresh weight (g)

3.7 ± 0.4

4.3 ± 0.8

4.4 ± 1.5

)وزن الثامر الطازجة (غ

Detachment force (N)

6.7 ± 0.4

6.1 ± 0.6

4.6 ± 0.5

)N( قوة الشد

Pigmentation
Index (0-7)

0.4 ± 0.1

1.3 ± 0.5

2.4 ± 1.4

Pulp consistency (g)

859.7 ± 52.2

782.3 ± 49.0

645.0 ± 40.0

Oil content (%f.w.)

12.8 ± 1.4

15.7 ± 1.2

18.5 ± 2.0

Oil content (%d.w.)

28.8 ± 4.7

34.8 ± 5.1

36.6 ± 4.8

Water content (%)

55.6 ± 2.2

54.9 ± 3.8

49.4 ± 5.4
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)7-0( مؤرش اللون
مقاومة نسيج الثمرة
)لإلخرتاق(غ
 وزن% محتوى الزيت
رطب
 وزن% محتوى الزيت
جاف
% محتوى املاء

قيسي

Kaissy

مواصفات الزيت

oil Characteristics
Chemical and physical Characteristics of
the oil during olive ripening

مواصفات الزيت خالل مراحل نضج الثامر
December

كانون األول

November

October

ترشين الثاين

ترشين األول

رقم البريوكسيد ميليمكافئ
/O2كغ زيت
محتوى البويل فينول الكيل
200.0 ± 24.0
(مغ/كغ زيت)
االمتصاصية لأل شعة فوق البنفسجية

6.1 ± 0.9

5.5 ± 0.7

235.0 ± 28.4

253.0 ± 15.0

طول املوجة 232

نانو مرت

1.81 ± 0.10

1.66 ± 0.07

1.51 ± 0.05

K 232 nm

طول املوجة 270

نانو مرت

0.17 ± 0.02

0.17 ± 0.03

0.16 ± 0.01

K 270 nm

0.002 ± 0.002

0.002 ± 0.001

0.004 ± 0.001

الحموضة الحرة()%

0.47 ± 0.04
6.1 ± 0.5

∆k

0.27 ± 0.08

0.23 ± 0.04

)Free acidity (%
Peroxide number
)(meq O2/kg oil
Total polyphenol
)content (mg/kg oil
Absorption UV

Dk
Fatty acid composit)tion (%

محتوى وتركيب األحامض الدهنية ()%
الباملتيك

12.10 ± 0.40

11.87 ± 0.37

12.69 ± 0.32

Palmitic

البامليتولييك

0.78 ± 0.22

0.69 ± 0.17

0.52 ± 0.10

Palmitoleic

الستياريك

2.98 ± 0.33

3.07 ± 0.26

2.73 ± 0.28

Stearic

األولييك

70.20± 0.80

72.43 ± 1.00

72.98 ± 1.04

Oleic

اللينوليك

10.70 ± 0.24

9.67 ± 0.22

8.34 ± 0.20

Linoleic

اللينولينيك

0.69 ± 0.03

0.65 ± 0.03

0.71 ± 0.04

Linolenic

األراشيديك
محتوى وتركيب الستريوالت ()%

0.51 ± 0.03

0.44 ± 0.03

0.48 ± 0.01

Arachidic

كوليسرتول

0.04 ± 0.02

0.05 ± 0.03

0.04 ± 0.02

Cholesterol

براسيكا ستريول

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

Brassicasterol

كامبستريول

3.40 ± 0.38

3.48 ± 0.30

3.73 ± 0.31

Campesterol

ستغامستريول

0.80 ± 0.11

0.77 ± 0.13

0.73 ± 0.10

Stigmasterol

بيتا-سيتوسرتول

85.8 ± 2.0

86.7 ± 2.0

84.2 ± 2.3

b-sitosterol

-7-Δستغامستانول
بتا-سيتوسرتول الكيل

0.34 ± 0.03

0.32 ± 0.01

0.34 ± 0.02

Δ-7- Stigmastenol

95.3 ± 2.2

95.0 ± 2.2

94.7 ± 2.2

Total b-sitosterol

1.10 ± 0.11

1.20 ± 0.10

1.58 ± 0.13

Erythrodiol +Uvaol

1167 ± 47.1

1361.0 ± 45.0

1130.3 ± 43.9

األرثديول +اليوفول
الستريوالت الكلية (مغ/كغ زيت)
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)Sterol composition (%

)Total Sterol (mg/kg oil

املواصفات الحسية خالل مراحل نضج الثامر

Organoleptic profile of the oil during
olive ripening
October

November

ترشين األول

Olive
fruit
Ripened
olives
Aِِpple
Banana

مثار الزيتون

Other ripe fruit

زيتون ناضج

Green (leaves,
grass)

تفاح
موز

December

ترشين الثاين

مثار أخرى
األوراق
والعشب األخرض
مر

Bitter

الذع

Pungent

كانون األول

Sweet

حلو

Sage-mint

Cucumber

خيار

Green grass

Green tomato
Almond

البندورة
الخرضاء
اللوز

GeNeTIC characteristics

Lettuce
Rosemary

مرميية/نعنع

Vanilla

الفانيليا

العشب
األخرض
الخس

Thistle

ثيسل

0.00
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0.25

0.50
Similarity Coefficient

الخرشوف

اكليل الجبل

املواصفات الوراثية

القييس

Kaissy
The cultivar Kaissy is positioned in the upper
part of the figure in the first sub-cluster. It is
grouped together with the cultivars Souri, Sorani
and Zaity. Its results are similar to those of the
other three cultivars at a level of 0.35.

Artichoke

الصنف قييس يتوضع يف الجزء العلوي من العنقود
 يجتمع مع السوري.ضمن تحت العنقود األول
 حيث يشكل معها مجموعة واحدة.والصوراين والزيتي
.0.35 عىل مستوى معامل تشابه
الزيتي
Zaity
سوري
Souri
صوراين
Sorani
القييس
Kaissy
دعيبيل
Doebli
صفراوي
Safrawi
دان
Dan
Hemplasi حمباليس
خضريي
Khodeiri
انصايص
Insassy
قرماين
Karamani
0.75

معامل التشابه

1.00

Kaissy

قيسي

Final Practical Considerations
This cultivar is concentrated in the
Aleppo area, where is mainly grown in new
plantations in the east part of this area
characterised by an average annual rainfall
of about 300 mm. However, thanks to its
high tolerance to cold and drought it is also
cultivated in several other areas. It is also
tolerant to peacock eye. It is one of the
most important cultivars as it covers about
5% of the total surface area cultivated with
olive in Syria.
The production is high and slightly
alternant. It has a low ovary abortion and,
even if it is reported as a self-fertile cultivar,
benefits from the presence of pollinators.
It is the main Syrian cultivar used for the
production of table olives especially green
olives (medium-high fruit size and pulp/pit
ratio and good and stable colour), but is
also utilised for oil production (the fruit has
a medium - low oil content).
Its relatively high susceptibility to olive
fly makes the monitoring of this insect
particularly important (installation of
pheromone traps to monitor the presence of
adults and fruit sampling and observations
to monitor the presence of eggs and warms)
in order to be able to control it with suitable
interventions, if necessary.
The relatively high pulp consistency
reduces the risk of damage, that could worsen
the oil quality, caused by manipulating the
olives (harvesting, transport and storage
that, however, should not exceed 24 h,
maximum 48 h).

 من مجمل%)5( من األصناف السورية الهامة إذ يشغل
 يزرع بشكل أسايس.املساحة املزروعة بالزيتون يف سورية
يف املنطقة الرشقية من محافظة حلب ذات الهطول املطري
) ملم عىل شكل بساتني حديثة الزراعة إضافة إىل300(
 وهو من األصناف.وجوده يف بعض مناطق القطر األخرى
املتحملة للربودة و الجفاف والقليل الحساسية للعديد من
.اآلفات
 وبالرغم،يتميز الصنف بأنه جيد اإلنتاج قليل املعاومة
من أنه صنف ذايت التلقيح ويحتوي عىل نسبة منخفضة
من األزهار ذات املبيض األثري إال أنه ميكن أن تتحسن
 ويعترب الصنف.مواصفاته اإلنتاجية بوجود صنف ملقح
الرئييس يف سورية لتحضري زيتون املائدة وخاصة األخرض
البذرة/كون مثاره متوسطة إىل كبرية الحجم ونسبة اللب
جيدة إضافة إىل ثبات لونها األخرض حتى موعد متأخر من
 وميكن.القطاف كام يتميز بسهولة فصل اللب عن البذرة
أن تستخدم مثاره الستخالص الزيت (يحتوي عىل نسبة
.)منخفضة من الزيت-متوسطة
كبرية الحجم مام-يتميز هذا الصنف بثامر متوسطة
يجعلها مفضلة لذبابة مثار الزيتون لذلك ينصح مبراقبة تطور
هذه اآلفة يف الحقل (وضع مصائد فرمونية عىل األشجار
ملراقبة الحرشات الكاملة وجمع عينات من الثامر ملراقبة
تطور الريقات والبيض) وذلك من أجل وضع برنامج مكافحة
مناسب وعدم التدخل باملكافحة الكيميائية إال عندما يصل
.رضر اآلفة اىل مستوى العتبة االقتصادية
تتميز الثامر بصالبة عالية نسبياً مام يجعلها أقل عرضة
لألرضار (التي قد تسبب سوء نوعية الزيت) الناتجة عن
عمليات القطاف والنقل والتخزين ويجب أال تزيد الفرتة
48  ساعة وكحد أقىص24 الفاصلة بني القطاف والعرص عن
.ساعة وذلك للمحافظة عىل جودة الزيت
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All the qualitative parameters of the oil
considered meet the I.O.C. trade standards
for extra virgin olive oil. The oil has a quite
good polyphenol content. The organoleptic
characteristics of the oil change remarkably
during olive ripening (see the organoleptic
profile of the oil for details). In general, it
has a rich aroma and taste until November.
Considering the evolution during
ripening of the data related to oil quantity
and quality, the best harvesting time for oil
quantity appears to be December, whereas
for oil quality seems to be November.
The harvesting period has to be chosen
according the productive purpose of the
farm. In deciding olive harvesting time
importance has to be given to the high
susceptibility of this cultivar to olive fly:
in case of important attacks it is advisable
to advance harvesting. A compromise could
be to harvest at the end of November.
When particular weather trends and/or
environmental/cultural conditions delay
or advance maturation of the olives,
the values of ripening indices recorded
in correspondence to the indicated best
harvesting times can be used as references
to choose when to harvest.
The fruit detachment force/weight
ratio in the period in which harvesting is
suggested for oil production is within values
(1.0 – 1.5) that allow mechanical olive
harvesting with small hand-held machines
or trunk shakers. In new olive orchards, it is
very important to train trees to give them a
structure that is suitable for the use of trunk
shakers (particular attention has to be paid
to obtaining a single free trunk 100-120 cm
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تنسجم مواصفات الزيت الناتج ومواصفات زيت
الزيتون البكر املمتاز حسب املواصفة املطبقة من قبل
 ويتميز الزيت بنسبة.I.O.C. املجلس الدويل للزيتون
 كام تتغري مواصفاته الحسية خالل.مقبولة من البويل فينول
 يكون غني2مراحل النضج املختلفة ففي شهر ترشين
النكهة و الطعم (ملعلومات إضافية ميكن النظر إىل مخطط
.)املوصفات الحسية الخاص بزيت الصنف
باإلعتامد عىل التغريات التي تطرأ عىل كمية ونوعية
الزيت املنتج خالل مراحل النضج املختلفة يبدو أن شهر
، املوعد األمثل للحصول عىل زيت عايل الجودة2ترشين
 املوعد األمثل للحصول عىل أعىل نسبة1بينام يكون كانون
 وميكن االختيار بني هذين املوعدين حسب،من الزيت
 كموعد أمثل2الهدف من اإلنتاج أو اختيار نهاية ترشين
 أثناء تحديد املوعد األمثل للقطاف البد من األخذ.للقطاف
بعني اإلعتبار أن مثار الصنف قابلة لإلصابة بذبابة مثار
.الزيتون ويف حال اإلصابة الشديدة ينصح بالقطاف املبكر
ويحدد املوعد األمثل للقطاف باإلعتامد عىل مؤرش النضج
مع العلم أنه ميكن تقدميه أو تأخريه تبعاً للمناخ وظروف
.البيئة السائدة وظروف الزراعة
وزنها خالل موعد القطاف املقرتح/نسبة قوة شد الثامر
) مام يشجع استخدام القطاف اآليل باستخدام1.5-1.0(
.القطافات اليدوية الصغرية املحمولة أو هزازات الجذع
يف البساتني املزروعة حديثاً البد من اعطاء األشجار الشكل
املناسب الستخدام هزازات الجذع (تربية أشجار أحادية
 وميكن أن تؤسس البساتني.)سم120-100 الجذع بارتفاع
أيضاً للقطاف اآليل باستخدام القطافات اليدوية الصغرية
.)مرت4.5-4( املحمولة بحيث اليتجاوز ارتفاع األشجار
 وقد أظهرت.يتميز الصنف بارتفاع نسبة تجذير العقل
الدراسة الجينية للصنف وجود العديد من تحت األصناف
مام يجعل من الرضوري اختيار تحت األصناف املناسبة

Kaissy

high). In case of use of hand-held machines,
the tree height has to be maintained lower
than 4.0-4.5 m. When olives are processed
as table olives it is not advisable to use any
kind of harvesting machine.
The variety has a high potential to be
propagated by cuttings. Considering that
molecular characterization showed the
presence of different clones, it is very
important to chose the best one/s to use
as mother plants in nurseries. Further
investigations for a full characterization
(agronomical, oil quality, etc.) of these
clones are recommended.
The overall characteristics of this
cultivar make it recommendable in the
establishment of new olive orchards in the
areas where it is spread and interesting
to try in other areas, especially in those
characterised by drought conditions. Its use
is also recommendable considering that it
is a very good dual purpose cultivar and this
gives the opportunity/flexibility to farms
to switch the production to oil or to table
olives in relation to the market situation
for these two kinds of products.

قيسي

 وبالنتيجة ينصح.لعمليات اإلكثار الخرضي يف املشاتل
بالتوسع بدراسة خواصها الزراعية ومواصفات الزيت الناتج
.عنها
من خالل دراسة مواصفات الصنف تبني أنه من األصناف
الجيدة املتحملة للجفاف وينصح باإلستمرار بزراعته يف
مناطق تواجده الحالية ودراسة إمكانية زراعته يف مناطق
 وكذلك الحال فإنه من األصناف ثنائية الغرض.بيئية أخرى
الجيدة مام يعطي املزارع حرية اإلختيار بني إنتاج الزيت أو
.زيتون املائدة حسب الطلب
)مرت ضمن10-8( x )10-8( ينصح بزراعته عىل مسافة
) مرت ضمن8-6( x )8-6( رشوط الزراعة البعلية وعىل مسافة
.رشوط الزراعة املروية

The advisable planting distances for
this cultivar are 8-10 x 8-10 m in rainfed
conditions and 6-8 x 6-8 m in irrigated
conditions.
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Karamani
Synonyms
Karamani Kachabi.
MAIN AREA/S OF
CULTIVATION

قرماني

مرادفات
.قرماين خشايب

مناطق االنتشار الرئيسية

Concentrated in the
Jiser al Shughour area
(Idleb region).

يرتكز يف جرس الشغور
.) (ادلب

PURPOSE (OIL, TABLE,
DUAL PURPOSE)

، مائدة، (زيت:الغرض
)ثنايئ الغرض
ثنايئ الغرض

Dual purpose

Morphological
characteristics
Tree
VIGOUR
Strong
GROWTH HABIT
Spreading
CANOPY DENSITY
Medium
FRUITING SHOOT
INTERNODE LENGTH
Medium
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التوصيف الشكيل
الشجرة
قوة النمو
قوية
طبيعة النمو
منترشة
كثافةاملجموع الخرضي
)(التاج
متوسطة
أفرع اإلمثار
طول السالميات
متوسطة

Leaf
SHAPE
Elliptic-lanceolate
LENGTH
Medium
WIDTH
Medium
Longitudinal curvatture of the blade
Helicoid, sometimes
flat, rarely hyponastic

الورقة
الشكل
بيضوي مستدق الطرف
الطول
متوسط
العرض
متوسط
التقوس الطوالين للورقة
حلزونية وأحياناً مسطحة
ونادراً منحنية

Karamani
INFLORESCENCE
Length
Medium
Number of flowers/
inflorescence
Low
fruit
WEIGHT
Medium
SHAPE (Position A)
Elongated
SYMMETRY (Position A)
Asymmetric
APEX (Position A)
Pointed
nipple
Absent
BASE (Position A)
Truncate
position of maximum transvverse diameter (Position B)

Central
Colour at full maturity

Black
ENDOCARP (STONE)
Weight
High
SHAPE (Position A)
Elongated

قرماني

العنقود الزهري
الطول
متوسط
 العنقود/عدد األزهار
الزهري
منخفض
الثمرة
الوزن
متوسط
A الشكل حسب الوضع
متطاولة
A التناسق حسب الوضع
غري التناسق
A القمة حسب الوضع
مدببة
الحلمة
غائبة
A القاعدة حسب الوضع
مبتورة
موقع القطر األعظمي
B حسب الوضع
مركزي
لون الثامر الناضجة
أسود

Symmetry (Position A)
Slightly asymmetric
Symmetry (Position B)
Symmetric
Position of maximum transvverse diameter (position B)

Central
APEX (Position A)
Pointed
Termination of the
apex (Position A)
With mucro
BASE (Position A)
Rounded
Surface (Position B)
Rugose
Number of Grooves
Medium

التناسق حسب الوضع
مائلة لعدم التناسق
Bالتناسق حسب الوضع
متناسقة
موقع القطر األعظمي
B حسب الوضع
مركزي
A القمة حسب الوضع
مدببة
نهاية القمة
A حسب الوضع
لها شوكة
A القاعدة حسب الوضع
دائرية

A

B

السطح حسب الوضع
خشن
عدد األخاديد
متوسط

البذرة
الوزن
مرتفع
A الشكل حسب الوضع
متطاولة
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Phenology
Start of vegetative
growth (bud Bursting)

Late March - Early April
FUll bloom
Early May – Mid May

أطوار النمو
بداية النمو الخرضي
 بداية نيسان- نهاية آذار
اإلزهار الكامل
 منتصف أيار- بداية أيار
صالبة النواة

Pit hardening
Mid June - Early July
fruit turning
(veraison)
Early October - Mid
October

 بداية- منتصف حزيران
متوز
موعد تلون الثامر
- بداية ترشين األول
منتصف ترشين األول

BIO-AGRONOMIC
FEATURES
Tolerance TO
ABIOTIC STRESS
High to cold and drought
Tolerance TO BIOTIC
STRESS
Low to Prays oleae (olive
moth)
PRoductivity
High and strongly alternaant
ROOTING ABILITY of
cuttings

October

November

املقاومة للعوامل
الخارجية غري الحيوية
متحمل للجفاف و الربد
املقاومة للعوامل
الخارجية الحيوية
حساس لعثة الزيتون
االنتاجية
مرتفع وشديد املعاومة
قابلية التجذير
متوسطة

Medium

Characteristics of the fruit during ripening
(ripening indices)

امليزات الزراعية
الحيوية

مواصفات مثار الزيتون خالل مراحل النضج
)(مؤرش النضج
December

ترشين األول

ترشين الثاين

كانون األول

Fresh weight (g)

3.2 ± 0.5

3.2 ± 0.4

3.5 ± 0.5

)وزن الثامر الطازجة (غ

Detachment force (N)

7.9 ± 0.5

5.1 ± 0.5

3.8 ± 0.4

)N( قوة الشد

Pigmentation
Index (0-7)

1.2 ± 0.2

1.8 ± 0.3

3.3 ± 1.4

Pulp consistency (g)

599.5 ± 46.9

531.5 ± 65.0

396.0 ± 45.2

Oil content (%f.w.)

16.9 ± 1.9

19.7 ± 1.7

21.8 ± 1.4

Oil content (%d.w.)

33.9 ± 5.7

42.2 ± 2.3

45.2 ± 2.1

Water content (%)

50.2 ± 2.6

53.3 ± 2.4

51.8 ± 2.3
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)7-0( مؤرش اللون
مقاومة نسيج الثمرة
)لإلخرتاق(غ
 وزن% محتوى الزيت
رطب
 وزن% محتوى الزيت
جاف
% محتوى املاء

قرماني

Karamani

مواصفات الزيت

oil Characteristics
Chemical and physical Characteristics of
the oil during olive ripening

مواصفات الزيت خالل مراحل نضج الثامر
December

كانون األول

November

October

ترشين الثاين

ترشين األول

رقم البريوكسيد ميليمكافئ
/O2كغ زيت
محتوى البويل فينول الكيل
398.0 ± 45.7
(مغ/كغ زيت)
االمتصاصية لأل شعة فوق البنفسجية

8.2 ± 1.6

7.4 ± 1.5

404.5 ± 37.9

419.0 ± 43.1

طول املوجة 232

نانو مرت

1.97 ± 0.12

1.95 ± 0.10

1.90 ± 0.14

K 232 nm

طول املوجة 270

نانو مرت

0.20 ± 0.03

0.20 ± 0.03

0.16 ± 0.02

K 270 nm

0.002 ± 0.002

0.004 ± 0.002

0.004 ± 0.001

الحموضة الحرة()%

0.57 ± 0.07
8.9 ± 1.7

∆k

0.37 ± 0.06

0.26 ± 0.03

)Free acidity (%
Peroxide number
)(meq O2/kg oil
Total polyphenol
)content (mg/kg oil
Absorption UV

Dk
Fatty acid composit)tion (%

محتوى وتركيب األحامض الدهنية ()%
الباملتيك

18.36 ± 0.34

18.43 ± 0.30

19.32 ± 0.26

Palmitic

البامليتولييك

1.38 ± 0.16

1.66 ± 0.11

1.81 ± 0.13

Palmitoleic

الستياريك

2.48 ± 0.18

2.33 ± 0.15

2.28 ± 0.20

Stearic

األولييك

56.72 ± 1.98

59.85 ± 1.85

59.50 ± 1.82

Oleic

اللينوليك

14.74 ± 0.54

14.40 ± 0.55

14.47 ± 0.58

Linoleic

اللينولينيك

0.73 ± 0.08

0.79 ± 0.03

0.78 ± 0.02

Linolenic

0.41 ± 0.07

0.42 ± 0.03

0.38 ± 0.03

Arachidic

0.05 ± 0.02

0.05 ± 0.03

Cholesterol

براسيكا ستريول

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

Brassicasterol

كامبستريول

2.85 ± 0.32

2.61 ± 0.28

3.07 ± 0.28

Campesterol

ستغامستريول

0.80 ± 0.18

0.72 ± 0.15

0.63 ± 0.10

Stigmasterol

بيتا-سيتوسرتول

85.4 ± 2.3

85.8 ± 2.0

87.9 ± 2.6

b-sitosterol

-7-Δستغامستانول
بتا-سيتوسرتول الكيل

0.27 ± 0.08

0.30 ± 0.02

0.36 ± 0.04

Δ-7- Stigmastenol

95.8 ± 2.4

95.6 ± 2.3

94.9 ± 2.3

Total b-sitosterol

1.75 ± 0.16

1.78 ± 0.16

1.75 ± 0.15

Erythrodiol + Uvaol

1096.0 ± 79.8

1219.0 ± 85.0

1065.3 ± 78.2

األراشيديك
محتوى وتركيب الستريوالت ()%
0.05 ± 0.03
كوليسرتول

األرثديول +اليوفول
الستريوالت الكلية (مغ/كغ زيت)
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)Sterol composition (%

)Total Sterol (mg/kg oil

املواصفات الحسية خالل مراحل نضج الثامر

Organoleptic profile of the oil during
olive ripening
October

November

ترشين األول

Olive
fruit
Ripened
olives
Aِِpple
Banana

مثار الزيتون

Other ripe fruit

زيتون ناضج

Green (leaves,
grass)

تفاح
موز

Bitter
Pungent

December

ترشين الثاين

مثار أخرى
األوراق
والعشب األخرض
مر
الذع

كانون األول

Sweet

حلو

Sage-mint

Cucumber

خيار

Green grass

Green tomato
Almond

البندورة
الخرضاء
اللوز

Lettuce
Rosemary

مرميية/نعنع

Vanilla

الفانيليا

العشب
األخرض
الخس

Thistle

ثيسل

Artichoke

الخرشوف

اكليل الجبل

املواصفات الوراثية

GeNeTIC characteristics
KARAMANI
The cultivar Karamani is positioned at the botttom of the figure. It is separated from the other
cultivars. The results for Karamani are the most
different among all the samples examined.

قرماين
الصنف قرماين يتوضع يف أسفل العنقود منفص ًال عن
 وهو أكرث األصناف اختالفاً مقارنة مع.باقي األصناف
.باقي األصناف املدروسة
الزيتي
سوري
Souri
صوراين
Sorani
القييس
Kaissy
دعيبيل
Doebli
Safrawi صفراوي
دان
Dan
Hemplasi حمباليس
Khodeiri خضريي
Insassy انصايص
Karamani قرماين
Zaity

0.00
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0.25

0.50
Similarity Coefficient

0.75

معامل التشابه

1.00

Karamani

قرماني

Final Practical Considerations
This cultivar is mainly concentrated
in the Idleb area. It has a very limited
distribution.
The production, even if strongly
alternant, is high. The alternant production
shown by this cultivar has to be managed
with regular and rational applications of
cultural practices, particularly pruning and,
when possible, irrigation. The presence of
pollinators is important. It is mainly used
for oil production, but is also utilised for
the production of table olives (medium
fruit size and pulp/pit ratio), especially
green ones.
Because of its susceptibility to olive
moth, it is particularly important to
monitor this insect (using pheromone traps
and through direct observations on flowers
and fruits) in order to be able to control it
with suitable interventions, if necessary.
During olive ripening, the pulp
consistency can be considered quite good
up to November, afterwards it becomes
relatively low with consequent increase
of the risk of damage, that could decrease
oil quality, caused by handling the olives
(harvesting, transport and storage that,
however, should not exceed 24 h, maximum
48 h).
All the qualitative parameters of the oil
considered meet the I.O.C. trade standards
for extra virgin olive oil. The oil has a good
polyphenol content, a relatively low oleic
acid content and relatively high amounts of
palmitic and linoleic acids. The organoleptic

 يزرع بشكل أسايس يف.من األصناف املحدودة االنتشار
.)محافظة إدلب (جرس الشغور
 عل ًام أنه ميكن،ويتميز بأنه عايل اإلنتاج شديد املعاومة
التخفيف من ظاهرة املعاومة بتطبيق العمليات الزراعية
،)الصحيحة وبشكل منتظم (التقليم والري إن أمكن
.وميكن أن تتحسن مواصفاته اإلنتاجية بوجود صنف ملقح
تستخدم مثاره بشكل أسايس الستخالص الزيت ولكن ميكن
أن تستخدم أيضاً يف تحضري زيتون املائدة كون مثاره متوسطة
.البذرة/الحجم وذات نسبة متوسطة من اللب
تصاب الثامر بعثة الزيتون لذلك ينصح مبراقبة تطور
هذه اآلفات يف الحقل (وضع مصائد فرمونية أو من خالل
فحص األزهار والثامر) وذلك من أجل وضع برنامج مكافحة
مناسب وعدم التدخل باملكافحة الكيميائية إال عندما يصل
.رضر اآلفة اىل مستوى العتبة االقتصادية
 ثم2تحافظ الثامر عىل صالبتها حتى شهر ترشين
تنخفض بشكل ميكن أن يؤثر سلباً عىل نوعية الزيت نتيجة
ترضر الثامر أثناء عمليات القطاف والنقل والتخزين (يجب
 ساعة24 أال تزيد الفرتة الفاصلة بني القطاف والعرص عن
.) ساعة48 وكحد أقىص
تنسجم مواصفات الزيت الناتج ومواصفات زيت
الزيتون البكر املمتاز حسب املواصفة املطبقة من قبل
 ويتميز الزيت بنسبة عالية.I.O.C. املجلس الدويل للزيتون
،من البويل فينول ومحتوى منخفض نسبياً من حمض األوليك
 وتتغري.ومحتوى عايل نسبياً من حمض الباملتيك واللينوليك
مواصفاته الحسية خالل مراحل النضج املختلفة (ملعلومات
إضافية ميكن النظر إىل مخطط املواصفات الحسية الخاص
.)بزيت الصنف
باإلعتامد عىل التغريات التي تطرأ عىل كمية ونوعية
الزيت الناتج خالل مراحل النضج املختلفة يبدو أن شهر
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characteristics of the oil change remarkably
during olive ripening (see the organoleptic
profile of the oil for details).
Considering the evolution during ripening
of all data related to oil quantity and quality,
the best harvesting time for oil quantity
seems December, whereas for oil quality
seems November. The harvesting period
has to be chosen according the productive
purpose of the farm. A compromise could
be to harvest at the end of November.
When particular weather trends and/or
environmental/cultural conditions delay
or advance maturation of the olives,
the values of ripening indices recorded
in correspondence to the indicated best
harvesting times can be used as references
to choose when to harvest.
The homogenous fruit ripening and
the values of fruit detachment force/
fruit weight ratio in the period in which
harvesting is suggested (<1.6) are favourable
to mechanical olive harvesting with small
hand-held machines or trunk shakers. In
new olive orchards, it is very important to
train trees to give them a structure that
is suitable for the use of trunk shakers
(particular attention has to be paid to
obtaining a single free trunk 100-120 cm
high). In case of use of hand-held machines,
the tree height has to be maintained lower
than 4.0-4.5 m.
The variety has a good potential to be
propagated by cuttings. Considering that
molecular characterization showed the
presence of different clones, it is very
important to choose the best one/s to
use as mother plants in nurseries. Further
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 املوعد األمثل للحصول عىل أعىل نسبة من الزيت1كانون
 املوعد األمثل للحصول عىل زيت2بينام يبدو أن ترشين
 وبالتايل ميكن االختيار بني هذين املوعدين،عايل الجودة
حسب الغرض من القطاف (جودة عالية أو كمية مرتفعة
2 وبالنتيجة ميكن القول أن نهاية ترشين.)من الزيت
 يحدد املوعد األمثل للقطاف.هي املوعد األمثل للقطاف
باإلعتامد عىل مؤرش النضج مع العلم أنه ميكن تقدميه
أو تأخريه تبعاً للمناخ وظروف البيئة السائدة وظروف
.الزراعة
يتميز الصنف بتجانس نضج مثاره إضافة إىل أن نسبة
وزنها خالل موعد القطاف املقرتح أصغر/قوة شد الثامر
) مام يشجع استخدام القطاف اآليل باستخدام1.6( من
.القطافات اليدوية الصغرية املحمولة أو هزازات الجذع
يف البساتني املزروعة حديثاً البد من إعطاء األشجار الشكل
املناسب الستخدام هزازات الجذع (تربية أشجار أحادية
 وميكن أن تؤسس البساتني.)سم120-100 الجذع بارتفاع
أيضاً للقطاف اآليل باستخدام القطافات اليدوية الصغرية
.)مرت4.5-4( املحمولة بحيث اليتجاوز ارتفاع األشجار
 وقد أظهرت.يتميز الصنف بارتفاع نسبة تجذير العقل
الدراسة الجينية للصنف وجود العديد من تحت األصناف
مام يجعل من الرضوري اختيار تحت الصنف أو األصناف
 وبالنتيجة.املناسبة لعمليات اإلكثار الخرضي يف املشاتل
ينصح بالتوسع بدراسة خواصها الزراعية ومواصفات الزيت
.الناتج
من خالل دراسة مواصفات الصنف تبني أنه من
األصناف قليلة التأثر بالظروف البيئية السيئة (الجفاف
والربد) وينصح باإلستمرار بزراعته يف مناطق تواجده الحالية
 مبا أنه صنف.ودراسة إمكانية زراعته يف مناطق بيئية أخرى
ذو محتوى منخفض من حمض األولييك ينصح بزراعته إىل
.جانب األصناف عالية املحتوى لتعديل نسبته

Karamani

investigations
to
fully
characterize
(agronomic aspects, oil quality, etc.) these
clones are recommended.
The overall characteristics of this
cultivar make advisable to maintain it in
the area where it is spread and, considering
its low susceptibility to drought and cold,
interesting to try in new areas where it has
not been experimented with yet. However,
as the oil has a low oleic acid content, it
is advisable to consociate this cultivar with
others that have a relatively high oleic acid
content.

قرماني

)مرت ضمن10-8( x )10-8( ينصح بزراعته عىل مسافة
) مرت ضمن8-6( x )8-6( رشوط الزراعة البعلية وعىل مسافة
.رشوط الزراعة املروية

The advisable planting distances for
this cultivar are 8-10 × 8-10 m in rainfed
conditions and 6-8 × 6-8 m in irrigated
conditions.
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Khodeiri
Synonyms
Baladi, Hdari, Kderie,
Khadrawi, Khderi, Khedari,
Khudairi, Kodheiri, Kodhheiry, Kodheri.

الخضيري

مرادفات

. خرضاوي،بلدي

MAIN AREA/S OF
CULTIVATION

مناطق االنتشار الرئيسية

Concentrated in the
Lattakia area and secoondarily in the Tartous
area; also present in the
west of Homs, Hama and
Alghab areas.

 وبشكل،يرتكز يف الالذقية
ثانوي يف طرطوس إضافة
لوجوده غريب حمص
.وحامة و الغاب
، مائدة، (زيت:الغرض
)ثنايئ الغرض
ثنايئ الغرض

PURPOSE (OIL, TABLE,
DUAL PURPOSE)
Dual purpose

Morphological
characteristics
Tree
VIGOUR
Medium
GROWTH HABIT
Spreading
CANOPY DENSITY
Medium
FRUITING SHOOT
INTERNODE LENGTH
Medium
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التوصيف الشكيل
الشجرة
قوة النمو
متوسطة
طبيعة النمو
منترشة
كثافةاملجموع الخرضي
)(التاج
متوسطة الكثافة
أفرع اإلمثار
طول السالميات
متوسطة

Leaf
SHAPE
Elliptic-lanceolate
LENGTH
Medium
WIDTH
Medium
Longitudinal curvatture of the blade
Hyponastic, sometimes
flat.

الورقة
الشكل
بيضوي مستدق الطرف
الطول
متوسط
العرض
متوسط
التقوس الطوالين للورقة
أحياناً مسطحة، منحنية

Khodeiri
INFLORESCENCE
Length
Medium
Number of flowers/
inflorescence
Low
fruit
WEIGHT
Medium - low
SHAPE (Position A)
Ovoid
SYMMETRY (Position A)
Slightly asymmetric
APEX (Position A)
Pointed
nipple
Absent
BASE (Position A)
Truncate
position of maximum transvverse diameter (Position B)

Central
Colour at full maturity

Black
ENDOCARP (STONE)
Weight
High
SHAPE (Position A)
Elliptic

خضيري

العنقود الزهري
الطول
متوسط
 العنقود/عدد األزهار
الزهري
منخفض
الثمرة
الوزن
 منخفض- متوسط
A الشكل حسب الوضع
بيضوي
A التناسق حسب الوضع
مائلة لعدم التناسق
A القمة حسب الوضع
مدببة
الحلمة
غائبة
A القاعدة حسب الوضع
مبتورة
موقع القطر األعظمي
B حسب الوضع
مركزي
لون الثامر الناضجة
أسود

Symmetry (Position A)
Slightly asymmetric
Symmetry (Position B)
Symmetric
Position of maximum transvverse diameter (position B)

Towards the apex
APEX (Position A)
Pointed
Termination of the
apex (Position A)
With mucro
BASE (Position A)
Pointed
Surface (Position B)
Smooth
Number of Grooves
Low

التناسق حسب الوضع
مائلة لعدم التناسق
Bالتناسق حسب الوضع
متناسقة
موقع القطر األعظمي
B حسب الوضع
باتجاه القمة
A القمة حسب الوضع
مدببة
نهاية القمة
A حسب الوضع
لها شوكة
القاعدة حسب الوضع
مدببة

A

B

السطح حسب الوضع
ناعم
عدد األخاديد
منخفض

البذرة
الوزن
مرتفع
A الشكل حسب الوضع
مستدق
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Phenology
Start of vegetative
growth (bud Bursting)

Mid March - Late March
Full bloom
Late April - Early May

أطوار النمو
بداية النمو الخرضي
 نهاية آذار- منتصف آذار
اإلزهار الكامل
 بداية أيار- نهاية نيسان
صالبة النواة

Pit hardening
Late June - Early July
fruit turning
(veraison)
Early October - Late
October

 بداية- نهاية حزيران
متوز
موعد تلون الثامر
نهاية-بداية ترشين األول
ترشين األول

BIO-AGRONOMIC
FEATURES
Tolerance TO
ABIOTIC STRESS
Low to cold and drought
Tolerance TO
BIOTIC STRESS
Low to Bactrocera oleae
(olive fly), Spilocaea
oleagina (peacock eye)
PRoductivity
High and slightly alternaant
ROOTING ABILITY of
cuttings

September

October

املقاومة للعوامل
الخارجية غري الحيوية
.حساس للجفاف و الربودة

املقاومة للعوامل
الخارجية الحيوية
حساسة لذبابة مثار
الزيتون و لعني الطاووس
االنتاجية
مرتفع وقليل املعاومة
قابلية التجذير
متوسطة

Medium

Characteristics of the fruit during ripening
(ripening indices)

امليزات الزراعية
الحيوية

مواصفات مثار الزيتون خالل مراحل النضج
)(مؤرش النضج
November

أيلول

ترشين األول

ترشين الثاين

Fresh weight (g)

1.9 ± 0.2

2.1 ± 0.3

2.1 ± 0.2

)وزن الثامر الطازجة (غ

Detachment force (N)

4.6 ± 0.5

3.5 ± 0.4

1.4 ± 0.2

)N( قوة الشد

Pigmentation
Index (0-7)

0.0 ± 0.0

1.0 ± 0.2

2.4 ± 0.3

Pulp consistency (g)

679.2 ± 44.5

568.4 ± 37.9

346.5 ± 29.5

Oil content (%f.w.)

21.2 ± 1.4

25.3 ± 1.4

27.2 ± 1.5

Oil content (%d.w.)

37.5 ± 1.8

42.9 ± 2.0

53.2 ± 2.0

Water content (%)

43.5 ± 2.4

41.0 ± 2.3

48.9 ± 3.2
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)7-0( مؤرش اللون
مقاومة نسيج الثمرة
)لإلخرتاق(غ
 وزن% محتوى الزيت
رطب
 وزن% محتوى الزيت
جاف
% محتوى املاء

خضيري

Khodeiri

مواصفات الزيت

oil Characteristics
Chemical and physical Characteristics of
the oil during olive ripening

مواصفات الزيت خالل مراحل نضج الثامر
November

ترشين الثاين

October

September

ترشين األول

أيلول

رقم البريوكسيد ميليمكافئ
/O2كغ زيت
الكيل
فينول
البويل
محتوى
290.0 ± 39.5
(مغ/كغ زيت)
االمتصاصية لأل شعة فوق البنفسجية

8.3 ± 1.5

6.6 ± 1.4

359.0 ± 40.0

403.5 ± 45.5

طول املوجة 232

نانو مرت

1.85 ± 0.06

1.77 ± 0.08

1.72 ± 0.06

K 232 nm

طول املوجة 270

نانو مرت

0.22 ± 0.03

0.17 ± 0.02

0.16 ± 0.02

K 270 nm

0.005 ± 0.003

0.005 ± 0.002

0.002 ± 0.001

الحموضة الحرة()%

0.50 ± 0.04
10.4 ± 1.9

∆k

0.37 ± 0.04

0.27 ± 0.07

)Free acidity (%
Peroxide number
)(meq O2/kg oil
Total polyphenol
)content (mg/kg oil
Absorption UV

Dk
Fatty acid composit)tion (%

محتوى وتركيب األحامض الدهنية ()%
الباملتيك

13.73 ± 0.40

13.37 ± 0.30

13.49 ± 0.41

Palmitic

البامليتولييك

0.57 ± 0.05

0.50 ± 0.05

0.56 ± 0.06

Palmitoleic

الستياريك

3.91 ± 0.34

3.93 ± 0.32

3.74 ± 0.23

Stearic

األولييك

70.33 ± 1.67

71.39 ± 1.68

71.61 ± 1.67

Oleic

اللينوليك

9.24 ± 0.37

9.06 ± 0.48

8.76 ± 0.53

Linoleic

اللينولينيك

0.61 ± 0.05

0.55 ± 0.05

0.60 ± 0.03

Linolenic

األراشيديك

0.56 ± 0.01

0.53 ± 0.02

0.52 ± 0.01

Arachidic

محتوى وتركيب الستريوالت ()%
0.01 ± 0.01
كوليسرتول

)Sterol composition (%
0.01 ± 0.01

0.02 ± 0.01

Cholesterol

براسيكا ستريول

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

Brassicasterol

كامبستريول

2.90 ± 0.30

2.55 ± 0.23

2.51 ± 0.27

Campesterol

ستغامستريول

0.75 ± 0.15

0.80 ± 0.19

0.73 ± 0.11

Stigmasterol

بيتا-سيتوسرتول

86.2 ± 2.8

87.0 ± 2.8

89.6 ± 2.6

b-sitosterol

-7-Δستغامستانول
بتا-سيتوسرتول الكيل

0.67 ± 0.09

0.57 ± 0.03

0.55 ± 0.05

Δ-7- Stigmastenol

95.5 ± 2.2

95.2 ± 2.2

95.7 ± 2.2

Total b-sitosterol

2.00 ± 0.15

2.08 ± 0.20

1.98 ± 0.15

Erythrodiol + Uvaol

1112 ± 51.2

1126.4 ± 59.6

1167.9 ± 57.4

األرثديول +اليوفول
الستريوالت الكلية (مغ/كغ زيت)
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)Total Sterol (mg/kg oil

املواصفات الحسية خالل مراحل نضج الثامر

Organoleptic profile of the oil during
olive ripening
September

October

أيلول

Olive
fruit
Ripened
olives
Aِِpple
Banana

مثار الزيتون

Other ripe fruit

زيتون ناضج

Green (leaves,
grass)

تفاح
موز

November

ترشين األول

Bitter
Pungent

مثار أخرى
األوراق
والعشب األخرض
مر
الذع

ترشين الثاين

Sweet

حلو

Sage-mint

Cucumber

خيار

Green grass

Green tomato
Almond

البندورة
الخرضاء
اللوز

Lettuce
Rosemary

مرميية/نعنع

Vanilla

الفانيليا

العشب
األخرض
الخس

Thistle

ثيسل

Artichoke

الخرشوف

اكليل الجبل

املواصفات الوراثية

GeNeTIC characteristics

خضريي

KHODEIRI
The cultivar Khodeiri is positioned in the lower
part of the figure in the third sub-cluster belongiing to the large group which comprises all the
cultivars except Karamani. It is grouped together
with the cultivar Insassy at a level of 0.50.

الصنف خضريي يتوضع يف الجزء األدىن من الشكل ضمن تحت
العنقود الثالث الذي ينتمي إىل املجموعة األكرب والتي تحتوي
 يجتمع مع الصنف إنصايص.جميع األصناف باستثناء القرماين
.0.50 يف مجموعة واحدة عىل مستوى معامل تشابه

الزيتي
سوري
Souri
صوراين
Sorani
القييس
Kaissy
دعيبيل
Doebli
Safrawi صفراوي
دان
Dan
Hemplasi حمباليس
Khodeiri خضريي
Insassy انصايص
Karamani قرماين
Zaity

0.00
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Similarity Coefficient

0.75

معامل التشابه

1.00

Khodeiri

خضيري

Final Practical Considerations
This cultivar is mainly concentrated
in the coastal areas of Syria, that are
characterised by relatively high rainfall. It
is one of the most important cultivars as it
covers about 10% of the total surface area
cultivated with olive in Syria.
The production is high and quite
constant. The presence of pollinators
is important. It is mainly used for oil
production (the fruit has a good oil
content), but the olives are also utilised as
table olives (green). The pulp/pit ratio is
medium, sometimes low.
Its relatively high susceptibility to
peacock eye and olive fly makes the
monitoring of such adversities particularly
important (visual observations and leaf
lab test for peacock eye; installation of
pheromone traps to monitor the presence of
adults and fruit sampling and observations
to monitor the presence of eggs and
warms for olive fly) in order to be able to
control them with suitable interventions,
if necessary. In this regard, it is important
to note that the climatic conditions in the
coastal areas are particularly favourable to
peacock eye and olive fly.
During olive ripening, the pulp
consistency can be considered quite good
up to October; afterwards it becomes
relatively low with consequent increase
of the risk of damage, that could decrease
oil quality, caused by handling the olives
(harvesting, transport and storage that,
however, should not exceed 24 h, maximum
48 h).

%)10( واحد من أهم األصناف السورية حيث يشكل
من مجمل املساحة املزروعة بالزيتون يف سورية وترتكز
زراعته يف املنطقة الساحلية املتميزة بارتفاع نسبة الهطول
 يتميز الصنف مبواصفات إنتاجية جيدة (عايل.املطري
 وبالرغم من أنه صنف ذايت التلقيح،)اإلنتاج قليل املعاومة
إال أنه ميكن أن تتحسن مواصفاته اإلنتاجية بوجود صنف
.ملقح
البذرة للثامر متوسطة إىل منخفضة/نسبة اللب
وتستخدم بشكل أسايس إلنتاج الزيت (نسبة الزيت يف
.الثامر عالية) والقليل منها يخصص لتخليل الزيتون األخرض
يعاب عىل هذا الصنف حساسيته لإلصابة مبرض عني
الطاووس وذبابة مثار الزيتون لذلك ينصح مبراقبة تطور
هذه اآلفات يف الحقل (تظهر أعراض مرض عني الطاووس
 بينام ينصح،عىل األوراق وميكن مشاهدتها بالعني املجردة
بوضع مصائد فرمونية عىل األشجار ملراقبة الحرشات
الكاملة لذبابة مثار الزيتون وجمع عينات من الثامر ملراقبة
تطور الريقات والبيض) وذلك من أجل وضع برنامج مكافحة
مناسب وعدم التدخل باملكافحة الكيميائية إال عندما يصل
 وهنا البد من.رضر اآلفة اىل مستوى العتبة االقتصادية
اإلشارة اىل أن الظروف البيئية السائدة يف املنطقة الساحلية
مناسبة لتطور اآلفات املرضية وخاصة عني الطاووس وذبابة
.مثار الزيتون
 ثم1تحافظ الثامر عىل صالبتها حتى شهر ترشين
تنخفض بشكل ميكن أن يؤثر سلباً عىل نوعية الزيت نتيجة
ترضر الثامر أثناء عمليات القطاف والنقل والتخزين (يجب
 ساعة24 أال تزيد الفرتة الفاصلة بني القطاف والعرص عن
.) ساعة48 وكحد أقىص
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All the qualitative parameters of the oil
considered meet the I.O.C. trade standards
for extra virgin olive oil with the exception
of Δ-7-Stigmastenol that is sometimes
higher than 0.5% (the I.O.C. trade standard
for this parameter). The polyphenol content
is relatively high in September, then it
decreases progressively. The organoleptic
characteristics of the oil change remarkably
during olive ripening (see the organoleptic
profile of the oil for details). As the oil
sometimes has an excessively high level
of Δ-7-Stigmastenol, its content has to be
carefully controlled before selling it in
international markets. If it is too high it is
advisable to blend it with other olive oils in
order to reduce the concentration.
Considering the evolution during ripening
of all data related to oil quantity and
quality, the best harvesting time appears to
be October, with earlier harvesting giving a
lower oil quantity but a higher quality. In
deciding olive harvesting time importance
has to be given to the fact that fruit drop
increases significantly during olive ripening
especially if olives are attacked by olive fly:
in case of important attacks it is advisable
to advance harvesting. When particular
weather trends and/or environmental/
cultural conditions delay or advance
maturation of the olives, the values of
ripening indices recorded in correspondence
to the indicated best harvesting time can
be used as references to choose when to
harvest.
The fruit detachment force/weight
ratio in the period in which harvesting is
suggested (October) assumes values (<2)
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تنسجم مواصفات الزيت الناتج ومواصفات زيت
الزيتون البكر املمتاز حسب املواصفة املطبقة من قبل
-7-Δ  باستثناء قيمة.I.O.C. املجلس الدويل للزيتون
( التي تتجاوزΔ-7-Stigmastenol) ستغامستنول
%0.5  (عل ًام أن املواصفة املذكورة تحدد%)0.5( قيمتها
كحد أعظمي) ويتميز الزيت بنسبة عالية نسبياً من البويل
فينول خالل شهر أيلول ثم تنخفض بشكل كبري بعد هذا
 ويتميز الزيت بتغري مواصفاته الحسية خالل.املوعد
مراحل النضج املختلفة (ملعلومات إضافية ميكن النظر
 مبا.)إىل مخطط املوصفات الحسية الخاص بزيت الصنف
أن الزيت يحتوي يف بعض األحيان عىل نسبة عالية من
ستغامستنول يجب مراقبة محتواه قبل طرحه يف7-Δ
ستغامستنول عالية7-Δ  وعندما تكون.األسواق العاملية
جداً ينصح مبزجه مع زيوت األصناف األخرى من أجل
.تخفيض نسبتها
باإلعتامد عىل التغريات التي تطرأ عىل كمية ونوعية
الزيت املنتج خالل مراحل النضج املختلفة يكون شهر
 املوعد األمثل للحصول عىل نسبة زيت أقل ولكن1ترشين
 كام يجب االنتباه إىل أنه أثناء تحديد املوعد.عالية الجودة
األمثل للقطاف البد من مراعاة نسبة الثامر املتساقطة عىل
األرض وخاصة عند تعرض املحصول لإلصابة بذبابة مثار
 تم تحديد املوعد. وهنا ينصح بالقطاف املبكر،الزيتون
األمثل للقطاف باإلعتامد عىل مؤرش النضج مع العلم أنه
ميكن تقدميه أو تأخريه تبعاً للمناخ وظروف البيئة السائدة
.وظروف الزراعة
وزنها خالل موعد القطاف املقرتح أقل/قوة شد الثامر
) مام يسمح بالقطاف اآليل باستخدام القطافات2( من
 يف البساتني.اليدوية الصغرية املحمولة أو هزازات الجذع
املزروعة حديثاً البد من إعطاء األشجار الشكل املناسب
الستخدام هزازات الجذع (تربية أشجار أحادية الجذع

Khodeiri

that allow mechanical olive harvesting with
small hand-held machines or trunk shakers.
In new olive orchards, it is very important
to train trees to give them a structure that
is suitable for the use of trunk shakers
(particular attention has to be paid to
obtaining a single free trunk 100-120 cm
high). In case of use of hand-held machines,
the tree height has to be maintained lower
than 4.0-4.5 m.
The variety has a good potential to be
propagated by cuttings. Considering that
molecular characterization showed the
presence of different clones, it is very
important to choose the best one/s to
use as mother plants in nurseries. Further
investigations
to
fully
characterize
(agronomic aspects, oil quality, etc.) these
clones are recommended.
The overall characteristics of this
cultivar, especially the high and slightly
alternant production of oil, make it
recommended in the establishment of
new orchards in the areas where its
cultivation is concentrated. However, as it
is susceptible to some biotic adversities,
in new olive orchards also other cultivars
are taken into account. The sometimes
relatively high content of Δ-7-Stigmastenol
can represent a problem. Its relatively high
susceptibility to cold and drought indicates
the need to carefully evaluate its use in
other environments.

خضيري

ً وميكن أن تؤسس البساتني أيضا.)سم120-100 بارتفاع
للقطاف اآليل باستخدام القطافات اليدوية الصغرية املحمولة
.)مرت4.5-4( بحيث اليتجاوز ارتفاع األشجار
 هذا وقد،يتميز الصنف بارتفاع نسبة تجذير العقل
أظهرت الدراسة الجينية للصنف وجود العديد من تحت
األصناف مام يجعل من الرضوري اختيار تحت الصنف
.أو األصناف املناسبة لعمليات اإلكثار الخرضي يف املشاتل
وبالنتيجة ينصح بالتوسع بدراسة خواصها الزراعية
.ومواصفات الزيت الناتج عنها
 أظهر الصنف مواصفات إنتاجية جيدة،عىل العموم
لذلك ننصح مبتابعة زراعته يف مناطق انتشاره الحالية زراعة
مختلطة مع أصناف أقل حساسية لآلفات وذات نسبة
 إضافة لذلك البد من التأين.ستغامستنول7-Δ منخفضة من
.قبل زراعته يف مناطق بيئية أخرى
)مرت ضمن10-8( x )10-8( ينصح بزراعته عىل مسافة
) مرت ضمن8-6( x )8-6( رشوط الزراعة البعلية وعىل مسافة
.رشوط الزراعة املروية

The advisable planting distances for
this cultivar are 8-10 × 8-10 m in rainfed
conditions and 6-8 × 6-8 m in irrigated
conditions.
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SAFRAWI
Synonyms

صفراوي
مرادفات

Safraoui, Sefraoui.
MAIN AREA/S OF
CULTIVATION
Concentrated in the
west of Hama (Mousiaf)
area, also present in
the Safita and Tartous
areas.
PURPOSE (OIL, TABLE,
DUAL PURPOSE)
Dual purpose

Morphological
characteristics
Tree
VIGOUR
Strong
GROWTH HABIT
Spreading
CANOPY DENSITY
Dense
FRUITING SHOOT
INTERNODE LENGTH
Medium
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مناطق االنتشار الرئيسية
يرتكز غريب حامة
 وكذلك يف،)(مصياف
صافيتا وطرطوس
، مائدة، (زيت:الغرض
)ثنايئ الغرض
ثنايئ الغرض

التوصيف الشكيل
الشجرة
قوة النمو
قوية
طبيعة النمو
منترشة
كثافةاملجموع الخرضي
)(التاج
كثيف
أفرع اإلمثار
طول السالميات
متوسطة

Leaf
SHAPE
Elliptic-lanceolate
LENGTH
Medium-long
WIDTH
Medium
Longitudinal curvatture of the blade
Hyponastic, sometimes
flat, rarely helicoid

الورقة
الشكل
بيضوي مستدق الطرف
الطول
طويل-متوسط
العرض
متوسط
التقوس الطوالين للورقة
منحنية وأحياناًمسطحة
ونادراً حلزونية

Safrawi
INFLORESCENCE
Length
Short
Number of flowers/
inflorescence
Low
fruit
WEIGHT
High
SHAPE (Position A)
Elongated
SYMMETRY (Position A)
Slightly asymmetric
APEX (Position A)
Rounded
nipple
Absent
BASE (Position A)
Truncate
position of maximum transvverse diameter (Position B)

Central
Colour at full maturity

Violet
ENDOCARP (STONE)
Weight
Very high
SHAPE (Position A)
Elliptic

صفراوي

العنقود الزهري
الطول
قصري
 العنقود/عدد األزهار
الزهري
منخفض
الثمرة
الوزن
مرتفع
A الشكل حسب الوضع
متطاولة
A التناسق حسب الوضع
مائلة لعدم التناسق
A القمة حسب الوضع
دائرية
الحلمة
غائبة
A القاعدة حسب الوضع
مبتورة
موقع القطر األعظمي
B حسب الوضع
مركزي
لون الثامر الناضجة
بنفسجي

Symmetry (Position A)
Asymmetric
Symmetry (Position B)
Slightly asymmetric
Position of maximum transvverse diameter (position B)

Central
APEX (Position A)
Pointed
Termination of the
apex (Position A)
With small mucro
BASE (Position A)
Rounded
Surface (Position B)
Rugose
Number of Grooves
Medium

التناسق حسب الوضع
غري التناسق
Bالتناسق حسب الوضع
مائلة لعدم التناسق
موقع القطر األعظمي
B حسب الوضع
مركزي
A القمة حسب الوضع
مدببة
نهاية القمة
A حسب الوضع
لها شوكة صغرية
A القاعدة حسب الوضع
دائرية

A

B

السطح حسب الوضع
خشن
عدد األخاديد
متوسط

البذرة
الوزن
ًمرتفع جدا
A الشكل حسب الوضع
مستدق
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Phenology
Start of vegetative
growth (bud Bursting)

Early April - Mid April
Full bloom
Early May - Mid May

أطوار النمو
بداية النمو الخرضي
 منتصف- بداية نيسان
نيسان
اإلزهار الكامل
 منتصف أيار- بداية أيار
صالبة النواة

Pit hardening
Mid June - Early July
fruit turning
(veraison)
Mid September Early October

 بداية- نهاية حزيران
متوز
موعد تلون الثامر
-منتصف أيلول
بداية ترشين األول

BIO-AGRONOMIC
FEATURES
Tolerance TO
ABIOTIC STRESS
High to cold
Tolerance TO
BIOTIC STRESS
Low to Bactrocera oleae
(olive fly)
PRoductivity
High and strongly alternaant
ROOTING ABILITY of
cuttings

October

November

املقاومة للعوامل
الخارجية غري الحيوية
مقاوم للربودة
املقاومة للعوامل
الخارجية الحيوية
حساسة لذبابة مثار
الزيتون
االنتاجية
عالية وشديد املعاومة
قابلية التجذير
متوسطة

Medium

Characteristics of the fruit during ripening
(ripening indices)

امليزات الزراعية
الحيوية

مواصفات مثار الزيتون خالل مراحل النضج
)(مؤرش النضج
December

ترشين األول

ترشين الثاين

كانون األول

Fresh weight (g)

4.6 ± 0.5

5.0 ± 0.9

4.8 ± 0.9

)وزن الثامر الطازجة (غ

Detachment force (N)

8.6 ± 0.6

6.5 ± 0.5

5.2 ± 0.4

)N( قوة الشد

Pigmentation
Index (0-7)

1.5 ± 0.2

2.9 ± 0.4

4.3 ± 0.5

Pulp consistency (g)

729.3 ± 54.9

541.0 ± 47.9

391.5 ± 68.5

Oil content (%f.w.)

14.0 ± 1.8

18.2 ± 2.1

19.5 ± 2.5

Oil content (%d.w.)

29.1 ± 8.3

35.3 ± 3.1

33.9 ± 3.6

Water content (%)

51.9 ± 2.2

48.4 ± 2.3

42.5 ± 2.3
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)7-0( مؤرش اللون
مقاومة نسيج الثمرة
)لإلخرتاق(غ
 وزن% محتوى الزيت
رطب
 وزن% محتوى الزيت
جاف
% محتوى املاء

صفراوي

Safrawi

مواصفات الزيت

oil Characteristics
Chemical and physical Characteristics of
the oil during olive ripening

مواصفات الزيت خالل مراحل نضج الثامر
December

كانون األول

November

October

0.66 ± 0.01

ترشين الثاين
0.58 ± 0.01

ترشين األول

رقم البريوكسيد ميليمكافئ
/O2كغ زيت
محتوى البويل فينول الكيل
(مغ/كغ زيت)
االمتصاصية لأل شعة فوق
البنفسجية
طول املوجة  232نانو مرت

4.3 ± 0.4

3.7 ± 0.2

3.1 ± 0.3

224.5 ± 48.5

292.0 ± 51.2

303.0 ± 53.5

1.61 ± 0.11

1.62 ± 0.11

1.71 ± 0.10

K 232 nm

نانو مرت

0.11 ± 0.02

0.12 ± 0.02

0.12 ± 0.01

K 270 nm

0.001 ± 0.001

0.004 ± 0.002

0.003 ± 0.001

الحموضة الحرة()%

طول املوجة 270
∆k

محتوى وتركيب األحامض
الدهنية ()%
الباملتيك

0.21 ± 0.01

)Free acidity (%
Peroxide number
)(meq O2/kg oil
Total polyphenol
)content (mg/kg oil
Absorption UV

Dk
Fatty acid composit)tion (%

12.85 ± 0.35

12.90 ± 0.40

13.31 ± 0.47

Palmitic

البامليتولييك

1.02 ± 0.09

0.98 ± 0.08

0.85 ± 0.08

Palmitoleic

الستياريك

2.60 ± 0.09

2.69 ± 0.09

2.73 ± 0.09

Stearic

األولييك

69.40 ± 1.20

70.55 ± 1.20

72.19 ± 1.39

Oleic

اللينوليك

11.30 ± 0.42

11.05 ± 0.40

11.10 ± 0.45

Linoleic

اللينولينيك

0.60 ± 0.04

0.50 ± 0.03

0.54± 0.04

Linolenic

0.50 ± 0.01

0.50 ± 0.01

0.47 ± 0.01

Arachidic

األراشيديك

محتوى وتركيب الستريوالت ()%

)Sterol composition (%

كوليسرتول

0.05 ± 0.02

0.05 ± 0.02

0.05 ± 0.02

Cholesterol

براسيكا ستريول

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

Brassicasterol

كامبستريول

3.45 ± 0.15

3.45 ± 0.22

3.34 ± 0.18

Campesterol

ستغامستريول

0.81 ± 0.06

0.72 ± 0.06

0.55 ± 0.07

Stigmasterol

بيتا-سيتوسرتول

90.2 ± 2.2

90.1 ± 2.9

90.8 ± 2.4

b-sitosterol

-7-Δستغامستانول
بتا-سيتوسرتول الكيل

0.30 ± 0.04

0.28 ± 0.06

0.35 ± 0.03

Δ-7- Stigmastenol

94.1 ± 2.7

94.6 ± 2.4

95.0 ± 2.3

Total b-sitosterol

1.75 ± 0.80

1.70 ± 0.70

1.60 ± 0.80

Erythrodiol + Uvaol

1790.5 ± 115.0

1770.0 ± 111.2

1781.0 ± 124.9

األرثديول +اليوفول
الستريوالت الكلية (مغ/كغ زيت)
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)Total Sterol (mg/kg oil

املواصفات الحسية خالل مراحل نضج الثامر

Organoleptic profile of the oil during
olive ripening
October

November

ترشين األول

Olive
fruit
Ripened
olives
Aِِpple
Banana

مثار الزيتون

Other ripe fruit

زيتون ناضج

Green (leaves,
grass)

تفاح
موز

Bitter
Pungent

December

ترشين الثاين

مثار أخرى
األوراق
والعشب األخرض
مر
الذع

كانون األول

Sweet

حلو

Sage-mint

Cucumber

خيار

Green grass

Green tomato
Almond

البندورة
الخرضاء
اللوز

GeNeTIC characteristics

Lettuce
Rosemary

مرميية/نعنع

Vanilla

الفانيليا

العشب
األخرض
الخس

Thistle

ثيسل

0.00
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0.25

0.50
Similarity Coefficient

الخرشوف

اكليل الجبل

املواصفات الوراثية

صفراوي

SAFRAWI
The cultivar Safrawi is positioned in the middle
part of the figure. It is grouped together with the
cultivars Dan, Doebli and Hemplasi. In particular
its results are similar to those of the cultivar Dan
at a level of 0.52.

Artichoke

.الصنف صفراوي يتوضع يف الجزء املتوسط من الشكل
 ويشكل.يجتمع مع الدان والدعيبيل والحمباليس
مع صنف الدان مجموعة واحدة عىل مستوى معامل
.0.52 تشابه
الزيتي
Zaity
سوري
Souri
صوراين
Sorani
القييس
Kaissy
دعيبيل
Doebli
صفراوي
Safrawi
دان
Dan
Hemplasi حمباليس
Khodeiri خضريي
انصايص
Insassy
Karamani قرماين
0.75

معامل التشابه

1.00

Safrawi

صفراوي

Final Practical Considerations
This cultivar is concentrated in Mousiaf
area. It has a very limited distribution.
The production, even if strongly
alternant, is high. The alternant production
shown by this cultivar has to be managed
with regular and rational application of
cultural practices, particularly pruning and,
when possible, irrigation. The presence of
pollinators is important. It is mainly used
for the production of table olives (medium
fruit size and pulp/pit ratio), especially
green olives, but is also utilised for oil
production (the fruit has a medium-low oil
content). The pulp/pit ratio is medium.
Its relatively high susceptibility to olive
fly makes the monitoring of this insect
particularly important (installation of
pheromone traps to monitor the presence of
adults and fruit sampling and observations
to monitor the presence of eggs and warms)
in order to be able to control it with suitable
interventions, if necessary.
During olive ripening, the pulp
consistency can be considered quite good
up to November, afterwards it becomes
relatively low with consequent increase
of the risk of damage, that could decrease
oil quality, caused by handling the olives
(harvesting, transport and storage that,
however, should not exceed 24 h, maximum
48 h).
All the qualitative parameters of the oil
considered meet the I.O.C. trade standards
for extra virgin olive oil. The oil has a quite
good polyphenol content that, however,
decreases after November. The organoleptic

يزرع بشكل أسايس يف محافظة حامه (مصياف) وهو
.من األصناف املحدودة االنتشار
بالرغم من كونه صنف شديد املعاومة إال أنه يتميز
 عل ًام أنه ميكن التخفيف من ظاهرة املعاومة،بإنتاجية عالية
بتطبيق العمليات الزراعية الصحيحة وبشكل منتظم
 إضافة إىل أهمية وجود صنف،)(التقليم والري إن أمكن
 تستخدم مثاره بشكل أسايس لتحضري زيتون املائدة.ملقح
/األخرض (جيدة الحجم وذات نسبة متوسطة من اللب
البذرة) كام ميكن استخدامها الستخالص الزيت الحتواءها
.منخفضة-عىل نسبة متوسطة
مثار هذا الصنف مفضلة لإلصابة بذبابة مثار الزيتون
لذلك ينصح مبراقبة تطور هذه اآلفة يف الحقل (وضع
مصائد فرمونية عىل األشجار ملراقبة الحرشات الكاملة
)وجمع عينات من الثامر ملراقبة تطور الريقات والبيض
وذلك من أجل وضع برنامج مكافحة مناسب وعدم التدخل
باملكافحة الكيميائية إال عندما يصل رضر اآلفة اىل مستوى
.العتبة االقتصادية
 لذلك2تحتفظ الثامر بصالبة مقبولة حتى ترشين
يجب أن تتم عمليات القطاف والنقل والتخزين بالشكل
24 األمثل وأال تزيد الفرتة الفاصلة بني القطاف والعرص عن
 ساعة وذلك للمحافظة عىل جودة48 ساعة وكحد أقىص
.الزيت
تنسجم مواصفات الزيت الناتج ومواصفات زيت
الزيتون البكر املمتاز حسب املواصفة املطبقة من قبل
 ويتميز الزيت بنسبة.I.O.C. املجلس الدويل للزيتون
.2مقبولة من البويل فينول التي تنخفض بعد شهر ترشين
وتتغري مواصفاته الحسية خالل مراحل النضج املختلفة
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characteristics of the oil change during
olive ripening (see the organoleptic profile
of the oil for details).

(ملعلومات إضافية ميكن النظر إىل مخطط املوصفات
.)الحسية الخاص بزيت الصنف

Considering the evolution during ripening
of all data related to oil quantity and quality,
the best harvesting time seems November.
In deciding olive harvesting time importance
has to be given to the high susceptibility
of this cultivar to olive fly: in case of
important attacks it is advisable to advance
harvesting. When particular weather trends
and/or environmental/cultural conditions
delay or advance maturation of the olives,
the values of ripening indices recorded
in correspondence to the indicated best
harvesting time can be used as references
to choose when to harvest.

باإلعتامد عىل التغريات التي تطرأ عىل كمية ونوعية
الزيت املنتج خالل مراحل النضج املختلفة يبدو أن شهر
 املوعد األمثل للحصول عىل أعىل نسبة من الزيت2ترشين
 أثناء تحديد املوعد األمثل للقطاف البد من.عايل الجودة
األخذ بعني اإلعتبار أن مثار الصنف قابلة لإلصابة بذبابة مثار
.الزيتون ويف حال اإلصابة الشديدة ينصح بالقطاف املبكر
يحديد املوعد األمثل للقطاف باإلعتامد عىل مؤرش النضج
مع العلم أنه ميكن تقدميه أو تأخريه تبعاً للمناخ وظروف
.البيئة السائدة وظروف الزراعة

The fruit detachment force/fruit weight
ratio in the period in which harvesting
is suggested for oil production assumes
values (< 1.5) that allow mechanical olive
harvesting with small hand-held machines
or trunk shakers. In new olive orchards, it is
very important to train trees to give them a
structure that is suitable for the use of trunk
shakers (particular attention has to be paid
to obtaining a single free trunk 100-120 cm
high). In case of use of hand-held machines,
the tree height has to be maintained lower
than 4.0-4.5 m. When olives are processed
as table olives it is not advisable to use any
kind of harvesting machine.
The variety has a good potential to be
propagated by cuttings. Considering that
molecular characterization showed the
presence of different clones, it is very
important to choose the best one/s to
use as mother plants in nurseries. Further
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وزنها خالل موعد القطاف/إن نسبة قوة شد الثامر
) مام يسمح بالقطاف اآليل باستخدام1.5( املقرتح أقل من
القطافات اليدوية الصغرية املحمولة أو هزازات الجذع إذا
كانت الثامر مخصصة الستخالص الزيت أما الثامر املخصصة
ً يف البساتني املزروعة حديثا.ًللتخليل فينصح قطافها يدويا
البد من إعطاء األشجار الشكل املناسب الستخدام هزازات
،)سم120-100 الجذع (تربية أشجار أحادية الجذع بارتفاع
وميكن أن تؤسس البساتني أيضاً للقطاف اآليل باستخدام
القطافات اليدوية الصغرية املحمولة بحيث اليتجاوز ارتفاع
.)مرت4.5-4( األشجار
 وقد أظهرت،يتميز الصنف بارتفاع نسبة تجذير العقل
الدراسة الجينية للصنف وجود العديد من تحت األصناف
مام يجعل من الرضوري اختيار الصنف أو تحت األصناف
 وبالنتيجة.املناسبة لعمليات اإلكثار الخرضي يف املشاتل
ينصح بالتوسع بدراسة خواصها الزراعية ومواصفات الزيت
.الناتج عنها

Safrawi

investigations
to
fully
characterize
(agronomic aspects, oil quality, etc.) these
clones are recommended.
The overall characteristics of this cultivar
make it recommendable to maintain it in the
area where it is currently mainly cultivated
and interesting to try in cold areas where it
has not been experimented with yet. The
fact that it is a good dual purpose cultivar
gives the opportunity/flexibility to farms
to switch the production to oil or to table
olives in relation to the market situation
for these two kinds of products.

صفراوي

من خالل دراسة مواصفات الصنف تبني أنه من
األصناف الجيدة وينصح باإلستمرار بزراعته يف مناطق
تواجده الحالية ودراسة إمكانية زراعته يف مناطق بيئية
 عل ًام أن هذا الصنف.أخرى خاصة تلك التي تعاين من الربد
من األصناف ثنائية الغرض الجيدة مام يعطي املزارع حرية
.اإلختيار بني إنتاج الزيت أو زيتون املائدة حسب الطلب
)مرت ضمن10-8( x )10-8( ينصح بزراعته عىل مسافة
) مرت ضمن8-6( x )8-6( رشوط الزراعة البعلية وعىل مسافة
.رشوط الزراعة املروية

The advisable planting distances for
this cultivar are 8-10 × 8-10 m in rainfed
conditions and 6-8 × 6-8 m in irrigated
conditions.
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SOrani
Synonyms
Maarri, Saurani, Savrani,
Sorani Abo Shawki,
Sourani.
MAIN AREA/S OF
CULTIVATION
Concentrated in the
Idleb area, also present
in the Aleppo, Homs,
Hama, Daraa, Qouneitttra, Sweidaa areas and
in the east of Syria
(Raqqa, Deir al Zoor, Al
Hassakeh areas).
PURPOSE (OIL, TABLE,
DUAL PURPOSE)
Dual purpose

Morphological
characteristics
Tree
VIGOUR
Medium
GROWTH HABIT
Spreading
CANOPY DENSITY
Medium
FRUITING SHOOT
INTERNODE LENGTH
Medium
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صوراني
مرادفات

. صوراين أبو شوكة،معري
مناطق االنتشار الرئيسية
 ويواجد،يرتكز يف إدلب
، حمص،أيضاً يف حلب
، القنيطرة، درعا،حامة
 املنطقة الرشقية،السويداء
 دير، الرقة:من سورية
. الحسكة،الزور

، مائدة، (زيت:الغرض
)ثنايئ الغرض
ثنايث الغرض

التوصيف الشكيل
الشجرة
قوة النمو
متوسطة
طبيعة النمو
منترشة
كثافةاملجموع الخرضي
)(التاج
متوسطة الكثافة
أفرع اإلمثار
طول السالميات
متوسطة

Leaf
SHAPE
Elliptic-lanceolate
LENGTH
Medium
WIDTH
Medium
Longitudinal curvatture of the blade
Flat, sometimes hyponnastic

الورقة
الشكل
بيضوي مستدق الطرف
الطول
متوسط
العرض
متوسط
التقوس الطوالين للورقة
مسطحة أ ًوأحياناً منحنية

Sorani
INFLORESCENCE
Length
Medium
Number of flowers/
inflorescence
Medium
fruit
WEIGHT
Medium
SHAPE (Position A)
Ovoid
SYMMETRY (Position A)
Slightly asymmetric
APEX (Position A)
Pointed
nipple
Absent
BASE (Position A)
Truncate
position of maximum transvverse diameter (Position B)

Central
Colour at full maturity

Black
ENDOCARP (STONE)
Weight
Medium-high
SHAPE (Position A)
Elongated

صوراني

العنقود الزهري
الطول
متوسط
 العنقود/عدد األزهار
الزهري
متوسط
الثمرة
الوزن
متوسط
A الشكل حسب الوضع
بيضوي
A التناسق حسب الوضع
مائلة لعدم التناسق
A القمة حسب الوضع
مدببة
الحلمة
غائبة
A القاعدة حسب الوضع
مبتورة
موقع القطر األعظمي
B حسب الوضع
مركزي
لون الثامر الناضجة
أسود

Symmetry (Position A)
Slightly asymmetric
Symmetry (Position B)
Symmetric
Position of maximum transvverse diameter (position B)

Central
APEX (Position A)
Pointed
Termination of the
apex (Position A)
With mucro
BASE (Position A)
Pointed
Surface (Position B)
Rugose
Number of Grooves
Medium

التناسق حسب الوضع
مائلة لعدم التناسق
Bالتناسق حسب الوضع
متناسقة
موقع القطر األعظمي
B حسب الوضع
مركزي
A القمة حسب الوضع
مدببة
نهاية القمة
A حسب الوضع
لها شوكة
A القاعدة حسب الوضع
مدببة
A

B

السطح حسب الوضع
خشن
عدد األخاديد
متوسط

البذرة
الوزن
 مرتفع- متوسط
A الشكل حسب الوضع
متطاولة
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Phenology

أطوار النمو

Start of vegetative
growth (bud Bursting)

بداية النمو الخرضي

Late March - Early April

 بداية نيسان- نهاية آذار

Full blooM
Early May - Mid May

اإلزهار الكامل
 منتصف أيار- بداية أيار
صالبة النواة

Pit hardening
Late June- Early July
fruit turning
(veraison)
Early October - Mid
October

 بداية- نهاية حزيران
متوز
موعد تلون الثامر
- بداية ترشين األول
منتصف ترشين األول

BIO-AGRONOMIC
FEATURES
Tolerance TO
ABIOTIC STRESS
High to cold, drought
and salinity
Tolerance TO
BIOTIC STRESS
Low to Verticillium dahliiae (olive wilt)
High to Zeuzera pyrina
(leopard moth)
PRoductivity
High and slightly alternaant
ROOTING ABILITY of
cuttings

October

November

املقاومة للعوامل
الخارجية غري الحيوية
مقاوم للجفاف و الربودة
متحمل للملوحة
املقاومة للعوامل
الخارجية الحيوية
حساس لذبول الفرتسليومي
مقاوم حفار ساق التفاح

االنتاجية
 قليل املعاومة،عالية
قابلية التجذير
متوسطة

Medium

Characteristics of the fruit during ripening
(ripening indices)

امليزات الزراعية
الحيوية

مواصفات مثار الزيتون خالل مراحل النضج
)(مؤرش النضج
December

ترشين األول

ترشين الثاين

كانون األول

Fresh weight (g)

2.9 ± 0.3

3.0 ± 0.4

3.2 ± 0.5

)وزن الثامر الطازجة (غ

Detachment force (N)

6.9 ± 0.50

5.4 ± 0.40

4.5 ± 0.40

)N( قوة الشد

Pigmentation
Index (0-7)

0.7 ± 0.2

1.9 ± 0.4

2.5 ± 0.5

Pulp consistency (g)

589.3 ± 48.3

458.3 ± 56.8

343.5 ± 38.5

Oil content (%f.w.)

19.3 ± 2.0

25.8 ± 2.6

26.8 ± 2.5

Oil content (%d.w.)

37.3 ± 3.0

46.9 ± 2.8

52.3 ± 3.1

Water content (%)

48.3 ± 2.4

45.0 ± 2.6

48.8 ± 2.5
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)7-0( مؤرش اللون
مقاومة نسيج الثمرة
)لإلخرتاق(غ
 وزن% محتوى الزيت
رطب
 وزن% محتوى الزيت
جاف
% محتوى املاء

صوراني

Sorani

مواصفات الزيت

oil Characteristics
Chemical and physical Characteristics of
the oil during olive ripening

مواصفات الزيت خالل مراحل نضج الثامر
December

كانون األول

November

October

ترشين الثاين

ترشين األول

رقم البريوكسيد ميليمكافئ
/O2كغ زيت
محتوى البويل فينول الكيل
290.0± 40.1
(مغ/كغ زيت)
االمتصاصية لأل شعة فوق البنفسجية

6.9 ± 1.6

7.2 ± 1.6

559.0 ± 72.0

626.8 ± 82.8

طول املوجة 232

نانو مرت

1.75 ± 0.05

1.89 ± 0.07

1.86 ± 0.11

K 232 nm

طول املوجة 270

نانو مرت

0.20 ± 0.02

0.19 ± 0.01

0.14 ± 0.02

K 270 nm

0.001 ± 0.000

0.004 ± 0.001

0.004 ± 0.001

الحموضة الحرة()%

0.47 ± 0.02
8.1 ± 2.2

∆k

0.36 ± 0.02

0.29 ± 0.01

)Free acidity (%
Peroxide number
)(meq O2/kg oil
Total polyphenol
)content (mg/kg oil
Absorption UV

محتوى وتركيب األحامض الدهنية ()%

Dk
Fatty acid composit)tion (%

الباملتيك

14.50 ± 0.70

14.58 ± 0.53

15.43 ± 0.59

Palmitic

البامليتولييك

0.71 ± 0.06

0.72 ± 0.07

0.74 ± 0.08

Palmitoleic

الستياريك

3.9 ± 0.17

3.40 ± 0.19

3.38 ± 0.18

Stearic

األولييك

69.10 ± 1.90

68.15 ± 1.86

67.73 ± 1.57

Oleic

اللينوليك

10.40 ± 0.60

11.29 ± 0.70

10.72 ± 0.53

Linoleic

اللينولينيك

0.71 ± 0.05

0.70 ± 0.04

0.73 ± 0.03

Linolenic

األراشيديك

0.49 ± 0.03

0.47 ± 0.03

0.44 ± 0.01

Arachidic

محتوى وتركيب الستريوالت ()%
0.01 ± 0.01
كوليسرتول

)Sterol composition (%
0.05 ± 0.02

0.03 ± 0.01

Cholesterol

براسيكا ستريول

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

Brassicasterol

كامبستريول

3.40 ± 0.21

3.67 ± 0.22

3.08 ± 0.13

Campesterol

ستغامستريول

0.80 ± 0.05

0.71 ± 0.08

0.83 ± 0.09

Stigmasterol

بيتا-سيتوسرتول

89.1 ± 2.6

88.6 ± 2.3

89.0 ± 2.5

b-sitosterol

-7-Δستغامستانول
بتا-سيتوسرتول الكيل

0.40 ± 0.02

0.46 ± 0.01

0.48 ± 0.03

Δ-7- Stigmastenol

94.9 ± 2.3

94.4 ± 2.2

95.1 ± 2.3

Total b-sitosterol

1.78 ± 0.40

1.90 ± 0.50

1.88 ± 0.42

Erythrodiol + Uvaol

1460 ± 102.6

1363.0 ± 105.0

1278.5 ± 128.1

األرثديول +اليوفول
الستريوالت الكلية (مغ/كغ زيت)
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)Total Sterol (mg/kg oil

املواصفات الحسية خالل مراحل نضج الثامر

Organoleptic profile of the oil during
olive ripening
October

November

ترشين األول

Olive
fruit
Ripened
olives
Aِِpple
Banana

مثار الزيتون

Other ripe fruit

زيتون ناضج

Green (leaves,
grass)

تفاح
موز

Bitter
Pungent

December

ترشين الثاين

مثار أخرى
األوراق
والعشب األخرض
مر
الذع

كانون األول

Sweet

حلو

Sage-mint

Cucumber

خيار

Green grass

Green tomato
Almond

البندورة
الخرضاء
اللوز

GeNeTIC characteristics

Rosemary

Vanilla

الفانيليا

العشب
األخرض
الخس

Thistle

ثيسل

Artichoke

اكليل الجبل

املواصفات الوراثية

.الصنف صوراين يتوضع يف الجزء العلوي من العنقود
يجتمع مع السوري يف مجموعة واحدة عىل مستوى
 كام أنه ميكن جمعه مع مجموعة،0.55 معامل تشابه
.الزيتي والقييس
Zaity
Souri
Sorani
Kaissy
Doebli
Safrawi
Dan
Hemplasi
Khodeiri
Insassy
Karamani

0.00
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0.25

0.50
Similarity Coefficient

الخرشوف

صوراين

Sorani
The cultivar Sorani is positioned in the upper
part of the figure. It is tightly grouped with the
cultivar Souri at a similarity level of 0.55. The
cultivar Sorani is also grouped together with the
cultivars Zaity and Kaissy.

Lettuce

مرميية/نعنع

0.75

معامل التشابه

1.00

الزيتي
سوري
صوراين
القييس
دعيبيل
صفراوي
دان
حمباليس
خضريي
انصايص
قرماين

Sorani

صوراني

Final Practical Considerations
This cultivar, thanks to its low
susceptibility to several abiotic adversities,
has shown the ability to adapt to most of
the environments in Syria. As a matter of
fact, even if it is concentrated in the Idleb
area, it is present in most of the areas
where olive is cultivated and covers about
30% of the total surface area with olive in
Syria.
The productive performances are very
good. As a matter of fact the production
is high and slightly alternant. It has a low
ovary abortion and, even if it is reported
as a self-fertile cultivar, benefits from the
presence of pollinators. Olives are mainly
used for oil production (the fruit has a high
oil content), but they are also utilised for
processing as table olives (medium fruit
size and pulp/pit ratio), especially as black
olives. The cultivar Sorani is among the
main Syrian cultivars for the production of
table olives.
Because of its susceptibility to
Verticillium, particular attention should be
given to all the practices that could favour
the disease (for example avoid excessively
deep soil tillage; in case of watering, use
drip irrigation) or could help keep it under
control (for example pruning). Consociation
of olive with species susceptible to olive
wilt have to be avoided.
From about mid-November, the pulp
consistency can be considered relatively
low. Olives, therefore, have to be
manipulated with care to minimize the risk
of damage that could decrease oil quality,

ترتكز زراعته يف املنطقة الشاملية خاصة يف محافظة
من%)30( إدلب ويعترب ثاين أكرث األصناف انتشاراً إذ يشغل
.مجمل املساحة املزروعة بالزيتون عىل مستوى القطر
ويتميز بانخفاض حساسيته تجاه مختلف الظروف البيئية
 وعىل مايبدو فإنه يصلح للزراعة يف مختلف،غري املناسبة
.مناطق زراعة الزيتون يف سورية
يتميز الصنف مبواصفات إنتاجية جيدة جداً (عايل
 وهو من األصناف ذاتية التلقيح،)اإلنتاج قليل املعاومة
،ويحتوي عىل نسبة منخفضة من األزهار ذات املبيض األثري
وبالرغم من ذلك لوحظ تحسن مواصفاته اإلنتاجية بوجود
 تستخدم الثامر بشكل أسايس الستخالص.صنف ملقح
 إضافة لذلك فإن،الزيت كونها تحتوي عىل نسبة عالية منه
جزءاً من اإلنتاج يستخدم يف تحضري زيتون املائدة األسود
/كون مثاره متوسطة الحجم وذات نسبة متوسطة من اللب
 وهو يعترب من بني األصناف الرئيسة لتحضري زيتون.البذرة
.املائدة
يعترب هذا الصنف من األصناف الحساسة لإلصابة
مبرض ذبول الزيتون لذلك يجب عدم املغاالة يف العمليات
الزراعية املقدمة (خاصة الفالحة العميقة) والتي تساهم
 ويف حال زراعة.يف زيادة انتشار أو نقل العامل املمرض
،الزيتون بشكل مروي يفضل اتباع طريقة الري بالتنقيط
كام يجب أن تتم عمليات الخدمة من تقليم وغريه لألشجار
.املصابة بشكل مدروس بحيث يبقي املرض تحت السيطرة
2تحافظ الثامر عىل صالبتها حتى شهر منتصف ترشين
ثم تنخفض بشكل ميكن أن يؤثر سلباً عىل نوعية الزيت
نتيجة ترضر الثامر أثناء عمليات القطاف والنقل والتخزين
24 (يجب أال تزيد الفرتة الفاصلة بني القطاف والعرص عن
.) ساعة48 ساعة وكحد أقىص
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caused by handling the olives (harvesting,
transport and storage that, however, should
not exceed 24h, maximum 48h).
All the qualitative parameters of the oil
considered meet the I.O.C. trade standards
for extra virgin olive oil. The polyphenol
content is high until November, then it
decreases remarkably. The organoleptic
characteristics of the oil change remarkably
during olive ripening (see the organoleptic
profile for details). In general, it shows a
good aroma and taste until November;
successively, in December, it becomes quite
flat (low aroma and taste).
Considering the evolution during ripening
of the data related to oil quantity and
quality, the best harvesting time seems to
be November. In December there could be
an increase of oil quantity (+5-10%), but the
quality worsens. When particular weather
trends and/or environmental/cultural
conditions delay or advance maturation
of the olives, the values of ripening
indices recorded in correspondence to the
indicated best harvesting time can be used
as references to choose when to harvest.
The detachment force/fruit weight
ratio in the period in which harvesting is
suggested (November) is within values (< 2)
that allow mechanical olive harvesting with
small hand-held machines or trunk shakers.
In new olive orchards, it is very important
to train trees to give them a structure that
is suitable for the use of trunk shakers
(particular attention has to be paid to
obtaining a single free trunk 100-120 cm
high). In case of use of hand-held machines,
the tree height has to be maintained lower
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تنسجم مواصفات الزيت الناتج ومواصفات زيت
الزيتون البكر املمتاز حسب املواصفة املطبقة من قبل
 ويتميز الزيت بنسبة.I.O.C. املجلس الدويل للزيتون
،2عالية من البويل فينول ينخفض بشكل كبري بعد ترشين
كام تتغري خواصه الحسية خالل مراحل النضج املختلفة
 يكون الزيت غني النكهة ثم تنخفض2ففي شهر ترشين
 (ملعلومات1بشكل كبري ليصبح خفيف الطعم يف كانون
إضافية ميكن النظر إىل مخطط املوصفات الحسية الخاص
.)بزيت الصنف
من خالل دراسة التغريات التي تطرأ عىل كمية ونوعية
الزيت املنتج خالل مراحل النضج املختلفة فإن شهر
 يبدو أن املوعد األمثل للحصول عىل زيت عايل2ترشين
 نحصل عىل1 وعند تأخري القطاف حتى شهر كانون،الجودة
) ولكن%10-5( زيادة يف نسبة الزيت املنتج تصل إىل حوايل
 تم تحديد املوعد األمثل للقطاف باإلعتامد.رمبا بجودة أقل
ًعىل مؤرش النضج مع العلم أنه ميكن تقدميه أو تأخريه تبعا
.للمناخ وظروف البيئة السائدة وظروف الزراعة
وزنها خالل موعد القطاف املقرتح/قوة شد الثامر
) مام يسمح بالقطاف اآليل باستخدام2 (أقل من
.القطافات اليدوية الصغرية املحمولة أو هزازات الجذع
يف البساتني املزروعة حديثاً البد من إعطاء األشجار الشكل
املناسب الستخدام هزازات الجذع (تربية أشجار أحادية
 وميكن أن تؤسس البساتني.)سم120-100 الجذع بارتفاع
أيضاً للقطاف اآليل باستخدام القطافات اليدوية الصغرية
.)مرت4.5-4( املحمولة بحيث اليتجاوز ارتفاع األشجار
 ولكن يجب،يتميز الصنف بارتفاع نسبة تجذير العقل
أخذ االحتياطات التي متنع إصابة الغراس يف املشاتل بفطر
 أظهرت الدراسة الجينية للصنف وجود.ذبول الزيتون
العديد من تحت األصناف مام يجعل من الرضوري اختيار

Sorani

than 4.0-4.5 m.
The variety has a good potential to be
propagated by cuttings. In the nursery,
particular attention has to be paid to the
control of Verticillium. Considering that
molecular characterization showed the
presence of different clones, it is very
important to chose the best one/s to use
as mother plants in nurseries. Further
investigations for a full characterization
(agronomical, oil quality, etc.) of these
clones are recommended.
The overall characteristics of this
cultivar make it highly recommendable in
the establishment of new olive orchards in
most of the areas where it is spread and
interesting to try in new areas where it has
not been experimented with yet.

صوراني

تحت الصنف أو األصناف املناسبة لعمليات اإلكثار الخرضي
 وبالنتيجة ينصح بالتوسع بدراسة خواصها.يف املشاتل
.الزراعية ومواصفات الزيت الناتج عنها
 ومن خالل دراسة مواصفات الصنف تبني،عىل العموم
أنه أكرث األصناف مالمئة للزراعة يف معظم البيئات السورية
لذلك ننصح باإلستمرار بزراعته يف معظم مناطق تواجده
.الحالية ودراسة إمكانية زراعته يف مناطق بيئية أخرى
)مرت ضمن10-8( x )10-8( ينصح بزراعته عىل مسافة
) مرت ضمن8-6( x )8-6( رشوط الزراعة البعلية وعىل مسافة
.رشوط الزراعة املروية

The advisable planting distances are 810 × 8-10 m in rainfed conditions and 6-8 ×
6-8 m in irrigated conditions.
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souri
Synonyms
Baladi, Bayadi, Beladi,
Biadi, Biudi, Grande Ayrrouni, Hai Youdi, Hedari,
Hidri, Rasisi, Souri Folino,
Souri Lod, Soury, Surry.

MAIN AREA/S OF
CULTIVATION
Concentrated in the
Damascus area, also
present in the Daraa
area.
PURPOSE (OIL, TABLE,
DUAL PURPOSE)
Dual purpose

Morphological
characteristics
Tree
VIGOUR
Medium
GROWTH HABIT
Erect
CANOPY DENSITY
Medium
FRUITING SHOOT
INTERNODE LENGTH
Medium
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سوري
مرادفات

.بلدي
مناطق االنتشار الرئيسية
يرتكز يف ريف دمشق
.ويتواجد أيضاً يف درعا

، مائدة، (زيت:الغرض
)ثنايئ الغرض

ثنايئ الغرض

التوصيف الشكيل
الشجرة
قوة النمو
متوسطة
طبيعة النمو
قامئة
كثافةاملجموع الخرضي
)(التاج
متوسطة
أفرع اإلمثار
طول السالميات
متوسطة

Leaf
SHAPE
Elliptic-lanceolate
LENGTH
Medium
WIDTH
Medium
Longitudinal curvatture of the blade
Hyponastic

الورقة
الشكل
بيضوي مستدق الطرف
الطول
متوسط
العرض
متوسط
التقوس الطوالين للورقة
منحنية

Souri
INFLORESCENCE
Length
Medium
Number of flowers/
inflorescence
Low
fruit
WEIGHT
Medium
SHAPE (Position A)
Ovoid
SYMMETRY (Position A)
Slightly asymmetric
APEX (Position A)
Pointed
nipple
Tenuous
BASE (Position A)
Truncate
position of maximum transvverse diameter (Position B)

Central
Colour at full maturity

Violet
ENDOCARP (STONE)
Weight
High
SHAPE (Position A)
Elliptic

سوري

العنقود الزهري
الطول
متوسط
 العنقود/عدد األزهار
الزهري
منخفض
الثمرة
الوزن
متوسط
A الشكل حسب الوضع
بيضوي
A التناسق حسب الوضع
مائلة لعدم التناسق
A القمة حسب الوضع
مدببة
الحلمة
أثرية
A القاعدة حسب الوضع
مبتورة
موقع القطر األعظمي
B حسب الوضع
مركزي
لون الثامر الناضجة
بنفسجي

Symmetry (Position A)
Slightly asymmetric
Symmetry (Position B)
Symmetric
Position of maximum transvverse diameter (position B)

Central
APEX (Position A)
Pointed
Termination of the
apex (Position A)
With mucro
BASE (Position A)
Pointed
Surface (Position B)
Rugose
Number of Grooves
Medium

التناسق حسب الوضع
مائلة لعدم التناسق
Bالتناسق حسب الوضع
متناسقة
موقع القطر األعظمي
B حسب الوضع
مركزي
A القمة حسب الوضع
مدببة
نهاية القمة
A حسب الوضع
لها شوكة
A القاعدة حسب الوضع
مدببة

A

B

السطح حسب الوضع
خشن
عدد األخاديد
متوسط

البذرة
الوزن
مرتفع
A الشكل حسب الوضع
مستدق
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Phenology
Start of vegetative
growth (bud Bursting)

Early April - Mid April
Full bloom
Mid May - Late May

أطوار النمو
بداية النمو الخرضي
 منتصف- بداية نيسان
نيسان
اإلزهار الكامل
 نهاية أيار- منتصف أيار
صالبة النواة

Pit hardening
Late June - Early July
fruit turning
(veraison)
Mid September - Early
October

 بداية- نهاية حزيران
متوز
موعد تلون الثامر
بداية-منتصف أيلول
ترشين األول

BIO-AGRONOMIC
FEATURES
tolerance TO
ABIOTIC STRESS
High to cold and drought
Tolerance TO
BIOTIC STRESS
High to Zeuzera pyrina
(leopard moth)
PRoductivity
High and strongly alternaant
ROOTING ABILITY of
cuttings

October

November

املقاومة للعوامل
الخارجية غري الحيوية
متحمل للجفاف و الربد
املقاومة للعوامل
الخارجية الحيوية
متحمل لحفار ساق
التفاح
االنتاجية
مرتفع وشديد املعاومة

قابلية التجذير
عالية

High

Characteristics of the fruit during ripening
(ripening indices)

امليزات الزراعية
الحيوية

مواصفات مثار الزيتون خالل مراحل النضج
)(مؤرش النضج
December

ترشين األول

ترشين الثاين

كانون األول

Fresh weight (g)

2.5 ± 0.3

2.7 ± 0.4

3.0 ± 0.7

)وزن الثامر الطازجة (غ

Detachment force (N)

7.0 ± 0.5

3.4 ± 0.4

3.1 ± 0.4

)N( قوة الشد

Pigmentation
Index (0-7)

0.6 ± 0.3

2.2 ± 0.4

4.0 ± 0.4

Pulp consistency (g)

702.6 ± 62.6

470.0 ± 54.0

371.0 ± 26.0

Oil content (%f.w.)

15.3 ± 2.0

17.5 ± 1.9

19.0 ± 2.0

Oil content (%d.w.)

30.5 ± 3.3

33.3 ± 4.4

35.6 ± 3.4

Water content (%)

49.8 ± 2.0

47.4 ± 2.1

46.7 ± 2.2
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)7-0( مؤرش اللون
مقاومة نسيج الثمرة
)لإلخرتاق(غ
 وزن% محتوى الزيت
رطب
 وزن% محتوى الزيت
جاف
% محتوى املاء

سوري

Souri

مواصفات الزيت

oil Characteristics
Chemical and physical Characteristics of
the oil during olive ripening

مواصفات الزيت خالل مراحل نضج الثامر
December

November

October

كانون األول

ترشين الثاين

ترشين األول

0.25 ± 0.05

0.29 ± 0.01

0.25 ± 0.06

رقم البريوكسيد ميليمكافئ
/O2كغ زيت
محتوى البويل فينول الكيل
(مغ/كغ زيت)
االمتصاصية لأل شعة فوق
البنفسجية
طول املوجة  232نانو مرت

3.1 ± 1.1

6.1 ± 1.8

4.7 ± 1.1

299.0 ± 44.9

340.0 ± 70.0

482.0 ± 68.7

2.06 ± 0.01

1.99 ± 0.01

1.83 ± 0.01

K 232 nm

نانو مرت

0.19 ± 0.02

0.15 ± 0.01

0.14 ± 0.01

K 270 nm

0.004 ± 0.002

0.004 ± 0.002

0.002 ± 0.002

الحموضة الحرة()%

طول املوجة 270
∆k

محتوى وتركيب األحامض
الدهنية ()%
الباملتيك

)Free acidity (%
Peroxide number
)(meq O2/kg oil
Total polyphenol
)content (mg/kg oil
Absorption UV

Dk
Fatty acid composit)tion (%

11.83 ± 0.37

12.66 ± 0.40

12.80 ± 0.30

Palmitic

البامليتولييك

0.54 ± 0.12

0.67 ± 0.13

0.78 ± 0.15

Palmitoleic

الستياريك

2.99 ± 0.20

2.90 ± 0.21

2.66 ± 0.14

Stearic

األولييك

72.75 ± 1.75

72.68 ± 1.72

70.66 ± 1.78

Oleic

اللينوليك

9.81 ± 0.28

9.38 ± 0.25

8.51 ± 0.21

Linoleic

اللينولينيك

0.70 ± 0.07

0.61 ± 0.09

0.81 ± 0.09

Linolenic

0.45 ± 0.04

0.41 ± 0.03

0.45 ± 0.03

Arachidic

األراشيديك

محتوى وتركيب الستريوالت ()%

)Sterol composition (%

كوليسرتول

0.05 ± 0.01

0.02 ± 0.01

0.02 ± 0.02

Cholesterol

براسيكا ستريول

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

Brassicasterol

كامبستريول

2.90 ± 0.11

2.30 ± 0.12

2.25 ± 0.11

Campesterol

ستغامستريول

0.74 ± 0.06

0.70 ± 0.10

0.72 ± 0.08

Stigmasterol

بيتا-سيتوسرتول

89.1 ± 2.1

88.8 ± 2.0

88.6 ± 2.0

b-sitosterol

-7-Δستغامستانول
بتا-سيتوسرتول الكيل

0.37 ± 0.05

0.37 ± 0.06

0.38 ± 0.07

Δ-7- Stigmastenol

95.3 ± 2.6

95.7 ± 2.5

95.2 ± 2.4

Total b-sitosterol

1.05 ± 0.10

1.10 ± 0.15

1.18 ± 0.21

Erythrodiol + Uvaol

1169.0 ± 89.8

1105.0 ± 82.2

1087.5 ± 73.5

األرثديول +اليوفول
الستريوالت الكلية (مغ/كغ زيت)
111

)Total Sterol (mg/kg oil

املواصفات الحسية خالل مراحل نضج الثامر

Organoleptic profile of the oil during
olive ripening
October

November

ترشين األول

Olive fruit
Ripened
olives
Apple
Banana

مثار الزيتون
زيتون ناضج
تفاح
موز

Other ripe fruit
Green (leaves,
grass)
Bitter

December

ترشين الثاين

مثار أخرى
األوراق والعشب
األخرض
مر

Pungent

الذع

حلو
خيار

Sweet
Cucumber
Green
tomato
Almond

البندورة
الخرضاء
اللوز

كانون األول

Sage-mint
Green grass
Lettuce

مرميية/نعنع
العشب
األخرض
الخس
الكرفس

Celery

GeNeTIC characteristics

Chicory
Oregano

هندباء برية
زعرت أخرض

Rosemary

اكليل الجبل

Vanilla

0.00
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0.25

0.50
Similarity Coefficient

ثيسل
الخرشوف

الفانيليا

املواصفات الوراثية

سوري

SOURI
The cultivar Souri is positioned in the upper part
of the figure. It is tightly grouped with the cultivvar Sorani at a similarity level of 0.55. The cultivar
Souri is also grouped together with the cultivars
Zaity and Kaissy.

Thistle
Artichoke

.الصنف سوري يتوضع يف الجزء العلوي من العنقود
يجتمع مع الصوراين يف مجموعة واحدة عىل مستوى
معامل تشابه0.55  كام أنه ميكن جمعه مع مجموعة،
الزيتي والقييس
الزيتي
Zaity
سوري
Souri
صوراين
Sorani
القييس
Kaissy
دعيبيل
Doebli
صفراوي
Safrawi
دان
Dan
Hemplasi حمباليس
خضريي
Khodeiri
انصايص
Insassy
قرماين
Karamani
0.75

معامل التشابه

1.00

Souri

سوري

Final Practical Considerations
This cultivar is concentrated in the
Damascus area. It has a very limited
distribution. Its tolerance to drought makes
it suitable for cultivation in the southern
areas of the country where rainfall is
limited.
The production, even if strongly
alternant, is high. The alternant production
shown by this cultivar has to be managed
with regular and rational application of
cultural practices, particularly pruning and,
when possible, irrigation. The presence of
pollinators is important. It is mainly used
for oil production, but the olives are also
used as table olives both green and black.
The pulp/pit ratio is medium. The oil
content of the fruit (18-20% f.w. and 3540% d.w in November-December) is quite
good, considering the dry environmental
conditions of the Damascus area.
From about mid-November, the pulp
consistency can be considered relatively
low, with consequent increase of the risk
of damage, that could decrease oil quality,
caused by handling the olives (harvesting,
transport and storage that, however, should
not exceed 24 h, maximum 48 h).
All the qualitative parameters of the oil
considered meet the I.O.C. trade standards
for extra virgin olive oil. The oil has a
good polyphenol content. The organoleptic
characteristics of the oil change during
olive ripening (see the organoleptic profile
of the oil for details).
Considering the evolution during
ripening of the data related to oil quantity

 املتحملة.من األصناف الدمشقية قليلة االنتشار
للجفاف (شح األمطار) مام يجعله صنف مناسب للزراعة يف
.جنوب سورية حيث أن الهطول املطري منخفض
بالرغم من كونه صنف شديد املعاومة إال أنه يتميز
 عل ًام أنه ميكن التخفيف من ظاهرة،بإنتاجية عالية
املعاومة بتطبيق العمليات الزراعية الصحيحة وبشكل
 إضافة إىل أهمية وجود،)منتظم (التقليم والري إن أمكن
البذرة لثامر الصنف متوسطة/ نسبة اللب.صنف ملقح
وتستخدم بشكل أسايس إلنتاج الزيت والقليل منها
 وترتاوح نسبة.يخصص لتخليل الزيتون األخرض واألسود
%40-35 عىل أساس الوزن الرطب و%20-18( الزيت بني
-2عىل أساس الوزن الجاف خالل الفرتة مابني ترشين
 وتعترب هذه النسبة مقبولة خاصة عند األخذ،)1كانون
بعني االعتبار الظروف البيئية الجافة السائدة يف ريف
.دمشق
2تحافظ الثامر عىل صالبتها حتى منتصف شهر ترشين
ثم تنخفض بشكل ميكن أن يؤثر سلباً عىل نوعية الزيت
نتيجة ترضر الثامر أثناء عمليات القطاف والنقل والتخزين
24 (يجب أال تزيد الفرتة الفاصلة بني القطاف والعرص عن
.) ساعة48 ساعة وكحد أقىص
تنسجم مواصفات الزيت الناتج ومواصفات زيت
الزيتون البكر املمتاز حسب املواصفة املطبقة من قبل
 ويتميز الزيت بنسبة.I.O.C. املجلس الدويل للزيتون
عالية من البويل فينول كام تتغري مواصفاته الحسية
خالل مراحل النضج املختلفة (ملعلومات إضافية ميكن
النظر إىل مخطط املوصفات الحسية الخاص بزيت
.)الصنف
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and quality, the best harvesting time for
oil quantity seems to be second half of
November - December, whereas in the whole
considered period the oil quality seems to
be good. When particular weather trends
and/or environmental/cultural conditions
delay or advance maturation of the olives,
the values of ripening indices recorded
in correspondence to the indicated best
harvesting times can be used as references
to choose when to harvest.
The fruit detachment force/weight
ratio in the period in which harvesting is
suggested is within values (1.0 - 1.5) that
allow mechanical olive harvesting with
small hand-held machines or trunk shakers.
The erect growth habit of the tree favours
the use of shakers. In new olive orchards,
it is very important to train trees to give
them a structure that is suitable for the use
of trunk shakers (particular attention has
to be paid to obtaining a single free trunk
100-120 cm high). In case of use of handheld machines, the tree height has to be
maintained lower than 4.0-4.5 m.
The variety has a good potential to be
propagated by cuttings. Considering that
molecular characterization showed the
presence of different clones, it is very
important to choose the best one/s to
use as mother plants in nurseries. Further
investigations
to
fully
characterize
(agronomic aspects, oil quality, etc.) these
clones are recommended.
The overall characteristics of this
cultivar make it recommendable in the
establishment of new olive orchards in the
area where it is currently cultivated and
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باإلعتامد عىل التغريات التي تطرأ عىل كمية ونوعية
الزيت املنتج خالل مراحل النضج املختلفة يكون النصف
 املوعد األمثل1 شهر كانون- 2الثاين من شهر ترشين
 يحدد املوعد األمثل.للحصول عىل زيت عايل الجودة
للقطاف باإلعتامد عىل مؤرش النضج مع العلم أنه ميكن
تقدميه أو تأخريه تبعاً للمناخ وظروف البيئة السائدة
.وظروف الزراعة
وزنها خالل موعد القطاف املقرتح/نسبة قوة شد الثامر
) مام يسمح باستخدام القطاف اآليل1.5-1.0( ترتاوح بني
باستخدام القطافات اليدوية الصغرية املحمولة أو هزازات
 ومبا أن األشجار قامئة النمو ينصح باستخدام هزازات.الجذع
الجذع عىل أنه يف البساتني املزروعة حديثاً البد من إعطاء
األشجار الشكل املناسب الستخدام هذه التقنية (تربية
 وميكن أن.)سم120-100 أشجار أحادية الجذع بارتفاع
تؤسس البساتني أيضاً للقطاف اآليل باستخدام القطافات
اليدوية الصغرية املحمولة بحيث اليتجاوز ارتفاع الشجرة
.)مرت4.5-4(
 هذا وقد،يتميز الصنف بارتفاع نسبة تجذير العقل
أظهرت الدراسة الجينية للصنف وجود العديد من تحت
األصناف مام يجعل من الرضوري اختيار تحت الصنف
.أو األصناف املناسبة لعمليات اإلكثار الخرضي يف املشاتل
وبالنتيجة ينصح بالتوسع بدراسة خواصها الزراعية
.ومواصفات الزيت الناتج عنها
 ومن خالل دراسة مواصفات الصنف،عىل العموم
فإنه ينصح بزراعته يف مناطق تواجده الحالية ودراسة
أو/إمكانية زراعته يف مناطق تعاين من الجفاف و
، دير الزور، الرقة:الربودة مثل( املنطقة الرشقية
.)الحسكة

Souri

interesting to try in drought and/or cold
areas where it has not been experimented
with yet.
The advisable planting distances for
this cultivar are 8-10 × 8-10 m in rainfed
cultivation and 6-8 × 6-8 m in irrigated
conditions.

سوري

)مرت ضمن10-8( x )10-8( ينصح بزراعته عىل مسافة
) مرت ضمن8-6( x )8-6( رشوط الزراعة البعلية وعىل مسافة
.رشوط الزراعة املروية
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Zaity
Synonyms
Asseel, Helkani, Houlkkani, Khilkhali, Kurdi,
Zeiti.
MAIN AREA/S OF
CULTIVATION
Concentrated in the
north of Aleppo (Afrine
and Jendeires) area,
also present in the
Idleb, Homs, Hama,
Daraa, Sweidaa areas
and in the east of Syria.
PURPOSE (OIL, TABLE,
DUAL PURPOSE)
Oil

Morphological
characteristics
Tree
VIGOUR
Strong
GROWTH HABIT
Dropping
CANOPY DENSITY
Dense
FRUITING SHOOT
INTERNODE LENGTH
Medium
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مرادفات
 خلخايل،حلكاين،أصيل
.كردي
مناطق االنتشار الرئيسية
يتركز يف شامل حلب
) جنديرس- (عفرين
وموجود أيضاً يف ادلب
وحمص وحامة ودرعا
والسويداء وبشكل محدود
يف املنطقة الرسقية من
.سورية

، مائدة، (زيت:الغرض
)ثنايئ الغرض
زيت

التوصيف الشكيل
الشجرة
قوة النمو
قوية
طبيعة النمو
متدلية
كثافةاملجموع الخرضي
)(التاج
كثيف
أفرع اإلمثار
طول السالميات
متوسطة

Leaf
SHAPE
Elliptic-lanceolate
LENGTH
Medium
WIDTH
Medium
Longitudinal curvatture of the blade
Hyponastic, sometimes
flat.

الورقة
الشكل
بيضوي مستدق الطرف
الطول
متوسط
العرض
متوسط
التقوس الطوالين للورقة
ًمنحنية أو مسطحة أحيانا

Zaity
INFLORESCENCE
Length
Medium
Number of flowers/
inflorescence
Medium
fruit
WEIGHT
medium - low
SHAPE (Position A)
Spherical
SYMMETRY (Position A)
Slightly asymmetric
APEX (Position A)
Rounded
nipple
Absent
BASE (Position A)
Truncate
position of maximum transvverse diameter (Position B)

Central
Colour at full maturity

Violet
ENDOCARP (STONE)
Weight
Medium
SHAPE (Position A)
Ovoid

زيتي

العنقود الزهري
الطول
متوسط
 العنقود/عدد األزهار
الزهري
متوسط
الثمرة
الوزن
 منخفض- متوسط
A الشكل حسب الوضع
كروية
A التناسق حسب الوضع
مائلة لعدم التناسق
A القمة حسب الوضع
دائرية
الحلمة
غائبة
A القاعدة حسب الوضع
مبتورة
موقع القطر األعظمي
B حسب الوضع
مركزي
لون الثامر الناضجة
بنفسجي

Symmetry (Position A)
Slightly asymmetric
Symmetry (Position B)
Symmetric

التناسق حسب الوضع
مائلة لعدم التناسق
Bالتناسق حسب الوضع
متناسقة

A

موقع القطر األعظمي حسب
B الوضع

Position of maximum transvverse diameter (position B)

Central
APEX (Position A)
Rounded
Termination of the
apex (Position A)
With small mucro
BASE (Position A)
Rounded
Surface (Position B)
Rugose
Number of Grooves
High

مركزي
A القمة حسب الوضع
دائرية
نهاية القمة
Aحسب الوضع
لها شوكة صغرية
A القاعدة حسب الوضع
دائرية
B

السطح حسب الوضع
خشن
عدد األخاديد
عايل

البذرة
الوزن
متوسط
A الشكل حسب الوضع
بيضوي
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Phenology
Start of vegetative
growth (bud Bursting)

Early April - Mid April
Full bloom
Mid May - Late May
Pit hardening
Late June - Early July
fruit turning
(veraison)
Late September - Early
October

أطوار النمو
بداية النمو الخرضي
 منتصف- بداية نيسان
نيسان
اإلزهار الكامل
 نهاية أيار- منتصف أيار
صالبة النواة
 بداية متوز-نهاية حزيران
موعد تلون الثامر
بداية ترشين-نهاية أيلول
األول

BIO-AGRONOMIC
FEATURES
tolerance TO
ABIOTIC STRESS

املقاومة للعوامل
الخارجية غري الحيوية

Low to cold and drought

حساس الربد وللجفاف

Tolerance TO BIOTIC
STRESS
Low to Zeuzera pyrina
(leopard moth) and Vertticillium dahliae (olive
wilt)
PRoductivity
High and strongly alternaant
ROOTING ABILITY of
cuttings

November

املقاومة للعوامل
الخارجية الحيوية
حساس لحفار ساق
التفاح ولذبول
الفرتسليومي
االنتاجية
 شديد املعاومة،عالية
قابلية التجذير
عايل

High

Characteristics of the fruit during ripening
(ripening indices)
October

امليزات الزراعية
الحيوية

مواصفات مثار الزيتون خالل مراحل النضج
)(مؤرش النضج
December

ترشين األول

ترشين الثاين

كانون األول

Fresh weight (g)

2.0 ± 0.1

2.3 ± 0.3

2.0 ± 0.4

)وزن الثامر الطازجة (غ

Detachment force (N)

5.4 ± 0.6

4.0 ± 0.6

3.2 ± 0.3

)N( قوة الشد

Pigmentation
Index (0-7)

0.8 ± 0.2

2.7 ± 0.8

3.3 ± 1.8

Pulp consistency (g)

642.0 ± 16.1

524.8 ± 39.9

496.0 ± 37.4

Oil content (%f.w.)

23.3 ± 2.1

27.2 ± 4.3

31.2 ± 2.6

Oil content (%d.w.)

41.2 ± 4.4

46.4 ± 8.0

52.3 ± 8.1

Water content (%)

43.4 ± 2.0

41.4 ± 2.7

40.3 ± 2.8
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)7-0( مؤرش اللون
مقاومة نسيج الثمرة
)لإلخرتاق(غ
 وزن% محتوى الزيت
رطب
 وزن% محتوى الزيت
جاف

% محتوى املاء

زيتي

Zaity

مواصفات الزيت

oil Characteristics
Chemical and physical Characteristics of
the oil during olive ripening

مواصفات الزيت خالل مراحل نضج الثامر
December

ترشين الثاين

رقم البريوكسيد ميليمكافئ
/O2كغ زيت
الكيل
فينول
البويل
محتوى
251.5 ± 30.7
(مغ/كغ زيت)
االمتصاصية لأل شعة فوق البنفسجية

4.7 ± 0.9

5.3 ± 0.7

332.0 ± 35.0

374.8 ± 37.8

طول املوجة 232

نانو مرت

1.63 ± 0.05

1.68 ± 0.09

1.65 ± 0.08

K 232 nm

طول املوجة 270

نانو مرت

0.16 ± 0.03

0.13 ± 0.03

0.16 ± 0.01

K 270 nm

0.006 ± 0.004

0.002 ± 0.001

0.003 ± 0.001

الحموضة الحرة()%

كانون األول

November

October

ترشين األول

0.35 ± 0.05
5.9 ± 0.9

∆k

0.34 ± 0.04

0.25 ± 0.03

)Free acidity (%
Peroxide number
)(meq O2/kg oil
Total polyphenol
)content (mg/kg oil
Absorption UV

محتوى وتركيب األحامض الدهنية ()%

Dk
Fatty acid composit)tion (%

الباملتيك

13.80 ± 0.10

13.83 ± 0.17

13.70 ± 0.14

Palmitic

البامليتولييك

0.56 ± 0.09

0.75 ± 0.05

0.64 ± 0.08

Palmitoleic

الستياريك

3.63 ± 0.13

3.65 ± 0.13

3.33 ± 0.11

Stearic

األولييك

72.10 ± 1.90

71.83 ± 1.83

73.44 ± 1.82

Oleic

اللينوليك

8.78 ± 0.12

8.81 ± 0.16

7.44 ± 0.12

Linoleic

اللينولينيك

0.67 ± 0.03

0.61 ± 0.04

0.61 ± 0.03

Linolenic

0.53 ± 0.02

0.54 ± 0.01

0.52 ± 0.02

Arachidic

0.05 ± 0.02

0.06 ± 0.01

Cholesterol

براسيكا ستريول

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

0.00 ± 0.00

Brassicasterol

كامبستريول

3.72 ± 0.30

3.66 ± 0.31

3.71 ± 0.30

Campesterol

ستغامستريول

0.64 ± 0.14

0.72 ± 0.12

0.72 ± 0.13

Stigmasterol

بيتا-سيتوسرتول

83.7 ± 2.0

86.4 ± 2.4

85.3 ± 2.3

b-sitosterol

-7-Δستغامستانول
بتا-سيتوسرتول الكيل

0.22 ± 0.08

0.25 ± 0.03

0.32 ± 0.05

Δ-7- Stigmastenol

94.0 ± 2.3

93.9 ± 2.3

94.0 ± 2.3

Total b-sitosterol

1.30 ± 0.24

1.38 ± 0.28

1.25 ± 0.26

Erythrodiol + Uvaol

1256.0 ± 59.8

1270.3 ± 62.3

1168.5 ± 55.8

األراشيديك
محتوى وتركيب الستريوالت ()%
0.05 ± 0.02
كوليسرتول

األرثديول +اليوفول
الستريوالت الكلية (مغ/كغ زيت)
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)Sterol composition (%

)Total Sterol (mg/kg oil

املواصفات الحسية خالل مراحل نضج الثامر

Organoleptic profile of the oil during
olive ripening
October

November

ترشين األول

Olive fruit
Ripened
olives
Apple
Banana

مثار الزيتون
زيتون ناضج
تفاح
موز

Other ripe fruit
Green (leaves,
grass)
Bitter

December

ترشين الثاين

مثار أخرى
األوراق والعشب
األخرض
مر
الذع

Pungent

حلو
خيار

Sweet
Cucumber
Green
tomato
Almond

البندورة
الخرضاء
اللوز

كانون األول

Sage-mint
Green grass
Lettuce

مرميية/نعنع
العشب
األخرض
الخس

Chicory

Vanilla

الفانيليا

الكرفس

Thistle

ثيسل

Celery

Rosemary

هندباء برية
اكليل الجبل

Artichoke

الخرشوف

املواصفات الوراثية

GeNeTIC characteristics
Zaity
The cultivar Zaity is positioned in the upper part of
the figure. It is grouped together with the cultivar
Souri, Sorani and Kaissy. In particular its results are
similar to those of Souri and Sorani, at a level of
0.45.

الزيتي

صنف الزيتي يتوضع يف املنطقة العلوية من العنقود
ويجتمع يف مجموعة واحدة وعىل مستوى معامل
. مع األصناف السوري والصوراين والقييس0.45 تشابه
الزيتي
سوري
Souri
صوراين
Sorani
القييس
Kaissy
دعيبيل
Doebli
Safrawi صفراوي
دان
Dan
Hemplasi حمباليس
Khodeiri خضريي
انصايص
Insassy
Karamani قرماين
Zaity

0.00
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0.25

0.50
Similarity Coefficient

0.75

معامل التشابه

1.00

Zaity

زيتي

Final Practical Considerations
This cultivar is concentrated in the
Aleppo area and it covers about 33% of the
total surface area cultivated with olive and
so, together with Sorani, is the main olive
cultivar in Syria.

ترتكز زراعته يف محافظة حلب ويعترب أكرث األصناف
من مجمل املساحة املزروعة%)33( انتشاراً إذ يشغل
 ويشكل مع صنف الصوراين،بالزيتون عىل مستوى القطر
.أشهر صنفني

The production, even if strongly
alternant, is high. The alternant production
shown by this cultivar has to be managed
with regular and rational application of
cultural practices, particularly pruning
and, when possible, irrigation. This variety
is self-sterile, has a high ovary abortion,
presents no synchronism between ovule
and pollen maturation and has a pollen
which has a low germination ability; these
characteristics lead to the production of
a high number of parthenocarpic (very
small) fruits. The presence of pollinators is
necessary. The olives have a very high oil
content, which gives rise to its name, Zaity,
that in Arabic means oily, and so it is used
for the production of oil. The pulp/pit ratio
is medium.

وهو من األصناف عالية اإلنتاج ولكنه شديد املعاومة
وللتخفيف من حدة هذه الظاهرة ال بد من القيام
بالعمليات الزراعية الصحيحة وبشكل منتظم (التقليم والري
 إضافة إىل رضورة وجود صنف ملقح كون أزهاره،)إن أمكن
.عدمية التوافق الذايت ونسبة كبرية منها ذات مبيض أثري
كام يختلف موعد تفتح املآبر وجاهزية امليسم الستقبال
حبوب الطلع التي تعاين من انخفاض حيويتها مام يؤدي إىل
.وجود نسبة كبرية من الثامر الصغرية بكرية العقد

Because of its susceptibility to
Verticillium, particular attention should
be given to all the practices that could
favour the disease (e.g. avoid excessively
deep soil tillage; use drip irrigation in case
of watering) or could help keep it under
control (e.g. pruning). Consociation of
olives with species susceptible to olive wilt
have to be avoided. Moreover, its relatively
high susceptibility to leopard moth makes
the monitoring of such insect particularly
important (visual observations of the trees
to individuate possible holes caused by

تحتوي الثامر عىل نسبة عالية جداً من الزيت (ومن
هنا جاءت تسمية هذا الصنف بالزيتي) وهي ذات نسبة
البذرة وتخصص بشكل أسايس الستخالص/متوسطة من اللب
.الزيت
يعترب هذا الصنف من األصناف الحساسة لإلصابة
مبرض ذبول الزيتون لذلك يجب عدم املغاالة يف العمليات
الزراعية املقدمة (خاصة الفالحة العميقة) والتي تساهم
 ويف حال زراعة.يف زيادة انتشار أو نقل العامل املمرض
.الزيتون بشكل مروي يفضل اتباع طريقة الري بالتنقيط
كام يجب أن تتم عمليات الخدمة من تقليم وغريه لألشجار
.املصابة بشكل مدروس بحيث يبقى املرض تحت السيطرة
كام يعاب عىل هذا الصنف أيضاً إصابة أشجاره بحرشة
حفار ساق التفاح لذلك ينصح مبراقبة تطور هذه اآلفة
(أعراض اإلصابة عىل شكل أنفاق ميكن مشاهدتها بالعني
املجردة وينصح بوضع مصائد فرمونية عىل األشجار ملراقبة
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the insect and installation of pheromone
traps to monitor the presence of adults) in
order to be able to control it with suitable
interventions, if necessary.

الحرشات الكاملة) وذلك من أجل وضع برنامج مكافحة
مناسب وعدم التدخل باملكافحة الكيميائية إال عندما يصل
.رضر اآلفة إىل مستوى العتبة االقتصادية

The pulp consistency can be considered
quite good up to November. Afterwards it
becomes lower with consequent increase
of the risk of damage, that could decrease
oil quality, caused by handling the olives
(harvesting, transport and storage that,
however, should not exceed 24 h, maximum
48 h).

2تحافظ الثامر عىل صالبة معقولة حتى شهر ترشين
ثم تنخفض بشكل ميكن أن يؤثر سلباً عىل نوعية الزيت
نتيجة ترضر الثامر أثناء عمليات القطاف والنقل والتخزين
24 (يجب أال تزيد الفرتة الفاصلة بني القطاف والعرص عن
.) ساعة48 ساعة وكحد أقىص

All the qualitative parameters of the oil
considered meet the I.O.C. trade standards
for extra virgin olive oil. The oil has a
good polyphenol content that decreases
during olive ripening. The organoleptic
characteristics of the oil change remarkably
during olive ripening. In general, it shows
a rich aroma and taste until November;
successively, in December, it becomes quite
flat (low aroma and taste).
Considering the evolution during ripening
of all data related to the oil quantity and
quality of the oil, the best harvesting time
appears to be November. When particular
weather trends and/or environmental/
cultural conditions delay or advance
maturation of the olives, the values of
ripening indices recorded in correspondence
to the indicated best harvesting times can
be used as references to choose when to
harvest.
The fruit detachment force/weight ratio
in the period in which harvesting is suggested
(November) assumes values (around 2) that
make this cultivar suitable for mechanical
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تنسجم مواصفات الزيت الناتج ومواصفات زيت
الزيتون البكر املمتاز حسب املواصفة املطبقة من قبل
 ويحتوي الزيت عىل.I.O.C. املجلس الدويل للزيتون
نسبة عالية من البويل فينول التي تنخفض يف مراحل
 وتتغري، وعند نضج الثامر تنخفض نسبته.النضج املتقدمة
مواصفاته الحسية خالل مراحل النضج املختلفة حيث يكون
 بينام يصبح2الزيت غني النكهة والطعم حتى شهر ترشين
.1خفيف املذاق يف كانون
من خالل دراسة التغريات التي تطرأ عىل كمية ونوعية
الزيت املنتج خالل مراحل النضج املختلفة فإن املوعد
األمثل للحصول عىل أعىل نسبة زيت عالية الجودة هي
 يحدد املوعد األمثل للقطاف باإلعتامد عىل.2شهر ترشين
ًمؤرش النضج مع العلم أنه ميكن تقدميه أو تأخريه تبعا
.للمناخ وظروف البيئة السائدة وظروف الزراعة
)2( وزنها خالل موعد القطاف املقرتح/قوة شد الثامر
مام يسمح بالقطاف اآليل باستخدام القطافات اليدوية
 يف البساتني املزروعة.الصغرية املحمولة أو هزازات الجذع
حديثاً البد من إعطاء األشجار الشكل املناسب الستخدام
-100 هزازات الجذع (تربية أشجار أحادية الجذع بارتفاع
 وميكن أن تؤسس البساتني أيضاً للقطاف اآليل.)سم120
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harvesting with small hand-held machines
or trunk shakers. In new olive orchards,
it is very important to train trees to give
them a structure that is suitable for the use
of trunk shakers (particular attention has
to be paid to obtaining a single free trunk
100-120 cm high). In case of use of handheld machines, the tree height has to be
maintained lower than 4.0-4.5 m.
In general, it has to be considered that
parthenocarpic fruits are more difficult to
harvest (both manually or with machines)
and, as they usually are softer than normal
ones, can be damaged more easily with
negative consequences on oil quality.
The variety has a very good potential
to be propagated by cuttings. Considering
that molecular characterization showed
the presence of different clones, it is very
important to choose the best one/s to
use as mother plants in nurseries. Further
investigations
to
fully
characterize
(agronomic aspects, oil quality, etc.) these
clones are recommended.
The overall characteristics of this
cultivar, especially the very high oil
production, make it recommended in the
establishment of new orchards in the areas
where its cultivation is concentrated.
However, as it is susceptible to some abiotic
and biotic adversities, is strongly alternant
and presents a relatively high production of
parthenocarpic fruits, in new olive orchards
also other cultivars are taken into account
(e.g. Sorani and Kaissy).

زيتي

باستخدام القطافات اليدوية الصغرية املحمولة بحيث
.)مرت4.5-4( اليتجاوز ارتفاع األشجار
وبشكل عام يجب األخذ بعني اإلعتبار أن الثامر العاقدة
بكرياً يصعب قطافها يدوياً أو ميكانيكياً لصغر حجمها
وكونها حساسة وقابلة لإلصابات امليكانيكية أكرث من الثامر
.كاملة العقد مام يؤثر سلباً عىل نوعية الزيت املنتج
 وقد أظهرت.يتميز الصنف بارتفاع نسبة تجذير العقل
الدراسة الجينية للصنف وجود العديد من تحت األصناف
مام يجعل من الرضوري اختيار تحت الصنف أو األصناف
 وبالنتيجة.املناسبة لعمليات اإلكثار الخرضي يف املشاتل
ينصح بالتوسع بدراسة خواصها الزراعية ومواصفات الزيت
.الناتج عنها
من خالل دراسة مواصفات الصنف وخاصة إنتاجيته
 تجعل منه صنف مرغوب بالتوسع،العالية من الزيت
 ولكن يجب االنتباه إىل.بزراعته يف أماكن انتشاره الحالية
أنه صنف شديد املعاومة وحساس لبعض اآلفات والعوامل
 إضافة إىل وجود ظاهرة العقد البكري،الخارجية غري الحية
 عىل أن.مام يجعل من الرضوري التأين أثناء التوسع بزراعته
ينصح بزراعته.يزرع زراعة مختلطة مع الصوراين أو القييس
)مرت ضمن رشوط الزراعة10-8( x )10-8( عىل مسافة
) مرت ضمن رشوط الزراعة8-6( x )8-6( البعلية وعىل مسافة
.املروية

The advisable planting distances are
8-10 × 8-10 m in rainfed conditions and
6-8 × 6-8 m in irrigated conditions.
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