
 

 

 

 تفل الزيتون )البيرين(

 تصنيع الكومبوست:

يمكن تصنيع الكومبوبو بن مبن مبجف البلبفبن عالب بفب  مبع 
إضببج ببض اببوبب  الببمببواخ ااتببلم مببن مبب بب ببفببج  الببمبب   ببض 
للو ه  مجخًا  ضبوابًج  بوبجًإ  إه البألباس اا بج ب  مبن 
تصنيع الكوموو ن هو تثوين الونجصل البمبوبا بيبض  ب ب  
حجم  كلبو   من تالل  م يض ت ميل هبوايبيبض عمبن  ب  

 إضج  ه ل  لبض 

ي   إضج ض الكوموو ن ل  لبض ع ق جاعل زمن  مبنبج ب  
حس   و يض المحصول،    هذه الحجلض ي   اخمصبج  
الونجصل السمجخيض     الموقا الباابجلب  لب بصبوب  مب بجحبض 
لبب ببنببوببج  اجببكبب  تببا اببلبب  اببوببا  ه يبب بب  تببحبب بب ببألببج  ضببواببًج 
عبجل جل   أه هللة الونجصل السمجخيض يصبوب    ب   بحبو 

 المجف اا ض  

 ي   تحضيل الكوموو ن ع ق الملاح  ال جليض:

 عضببع مببكببو ببج  الببكببومببوببو ببن 1
    منطقض ال حبضبيبل بالبوبيبلابن 

% ، 11% ، ابقبجيبج الب بقب بيب  58
 % ( 8 عث حيوا ج 
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 إعداد

 قسم بحوث الزيتون 

 

 

 

 0101خمجق                            

 عضع البمبكبو بج  جبمبيبوبألبج 0
م طبول، 0.8   كومض اأاوجخ 

م  1.8م  ببببل  ،  1.8
 ا تفجع 

 ملا وض اللطوبض عالحلا ة ، 3
 تلطي  عتق ي 

  تببذ  ببيببنببج   بب  مببلاحبب  8
م   فض من ال صنيع إلجبلاف 

 ال حجلي  الالزمض 

المؤشرات المتوقع الحصول عليها نتيجةجإ إفجا جإ 
المنتةات الثانويإ لعصر ثمار الزيتون ) بيرين أو 

 كمبوست (:

 ام عجوخ  ي آ بج   ب بوبيبض  ب ب  اا بواع البمب ب بوبلة 
عال لبض عزاجخة تنوع الكجيبنبج  البحبيبض  بيبألبج، عتبحبسبن 
ال وا  الفي اجييض عالكيميجييض عالبنبجبجل البمبيبكبلعبب  
   ال لبض، زاجخة    النمو ال ضلي، عبجل جل  زاجخة 

 اإل  جج 



 : تعريفه -أوال 

هو الل ف الم وق  من  لينض ال ا وه ابوبا ا ب ب بال  
% مبن كبمبيبض 58ال ان منألج عاجك  اجلم و ط حوال  

الب ابب بوه البمببوبصببو ة عتبب ب بب بح كبمببيب ببه عتببلكبيببوبه حسبب  
طببلاببق الببوببصببل الببمبب ببوببوببض بمببكببجابب  ، طببلخ مببلكبب ي( 
عصنح ال ا وه عخ جض  ضج الثمج ، عاب بكبوه  بمبومبًج 
مبن مبجخة  ضبوابض  مبيبل مب ببحب ب بض ، إ يبحب بوي  ب بب  

 موجخه  قي ض ،  ع م و ج   جمض،  ع وام  مملضض 

 ثانيا استخدامات تفل الزيتون :

 الحصول على زيت البيرين )زيت المطراف(:-1

ي   الحصول     زان المطلاس اج ب ب باام البمبذيبوبج  
الوضواض بببنب ابن ، تبلابجلبيبن ،  بفب بجهبكبسبجه(  عابا ب  
البب اببن الببنببجتببج ببب اببن تببفبب  البب ابب ببوه بزاببن الببمببطببلاس(  

 عاس  ام باعه تكلال    صنج ض الصجبوه  

يببمببكببن اه يسبب بب ببام لببالبب بب ببألببال  البب ببذايبب   بب  حببجل 
ا   اام مذيوج   ضواض ميل ضج ة    تكلاله عمب جبه 
مبع زابن زاب ببوه اببكبل مبمبب بجز ابحببيب  إتب ببلبجعز  سبوببض 

% 1الحموضض الحلة المبوبوبل  بنبألبج ابحبمب  ااعلبيب  
عال   ت وا ق تصجيصه مع البمبواصبفبض البقبيبج بيبض لبألبذا 

 النوع من ال ان حس  المل   الاعل  ل  ا وه   

 استخدامه  ي األرافي الزراعيإ:-2

يمكن ا   اام تف  ال ا وه بنجبله مبوبج بلة  ب  اا اضب  
طبن   خع ب  عكلب  لب بنبجه   3  —  0ال  ا يض ابكبمبيبج   

اجلمبجخة البوبضبوابض عالبوبنبجصبل البمبوبا بيبض اك يبوبمب   ب ب  
تحسين ال وا  الفي اجييض عالكيميجييض لب ب بلببض عاب ابا مبن 
مح وم ال لبض من الن لعجين عالفو فو  عالمجخة الوضواض 
الك يض عهذا يحسن من تصوبض ال لبض  عافض  إضبج ب به 
اوا تحوا ه ال  كبومبوبو بن لبلبوب به  بمبجخًا  بوبجًإ، عهبذه 

 الطلاقض ه  ااكثل  مج ًج ل ويئض ع جياة ل نوج  

 موعد اإلفا إ:

يضجس تف  ال ا وه ال  ال لببض  ب  بباايبض  صب  الجب بجف 
مع مو ا إضج ض اا بمباة البوبضبوابض لبلب بلبج  البمبثبمبلة 

 عالمحجصي  الحق يض عال ضج  

مالحظإ: يةب  الحإ التربإ بعد إفا إ تفل الجزيجتجون  
 وذلك لضمان خلطه بالتربإ.

 علف للحيوانات: -3

يمكن ا   اام تف  ال ا وه كو بح لب بحبيبوا بج  إحب بوايبه 
    مواخ خهنيض عمذاييض هجمض اوا  ص  الل ف البقبج ب  

 بالوذ ة(  ع     سوض  جليض من االيجس مث  الس  وز 

 

عال  نين، الذي إتس طيع الحيوا ج  هضمه، عاؤخي هبذا 
%   ع  15_ 18الفص  ل اجخة مح وم الولعتبيبن ببنبسبوبض 

إضببج ببض   ببالس مببلكبب ة باببقببولببيببج ، ك ة صببفببلاف(، عمببواخ 
 محسنض ل نكألض،  ي جمينج ، مواخ ملففض من الوحج    

 مج ال   النجتج  يمكن ا  ومجله      ك  كلاج    فيبض 
 بب  تبباليببط مببع إضببج ببض  تببلم، عهببذا الببوببمبب  هببجم جبباًا 
احي  يمكن ت عاا الحيوا ج  اجلو ح    المنجطق اللج ض 
من حو  الم و ط حبيب  مبن الصبوبوببض تبقبايب  البوب بح 

  الطجزج 

 : مصدر للطاقإ -4

يس  ام الويلان  ع الويلان اللجو  كمصا  من مصبجخ  
الطج ض    تا ئض الويو  الوال  يكيض ، المبااجبن، الب با بئبض 
الببمببنبب لببيببض، مببحببطببج  البب ببولببيببا الببحببلا اببض لبب ببحببصببول  بب بب  
الكأللبجف،   لاه ال وغ، باًإ من الفيول الضج  ابجلبوبيبئبض  ع 
يببوببجخ البب  الببمببوببجصببل لبب ببسبب ببيببن الببمببجف  ببيببألببج اك يببوببطبب  

كي و كجلو ي| كغ ، كبمبج يب ب  ا ب ب باامبه  3511_ 3011
 يضًج    صنج ض الفح  الفوجل بالكلبوه( الذي يبفبيبا  ب  

  م يج  ال صفيض عال نقيض 


