
 

 

 

 ماء عصر الزيتون 

 )ماء الجفت(

 يمنع توزيع مياه الجفت: 

ا ا لل  ا  لل  انلل لل لل  اضعللألل  اضي ضللل  اعلل اا0111علل للر م
ما011 صاد اضعشرب،اوضي ضل اضعأ ان   ا  ل ا ل ا

ع ا رضكزاضعسك ا،اون كاذضتا نسوباضعمياهاضعجلويليل ا
 أر،اوكذعكاضي ضل اضعمش   ابلاعلمليلاها واا01ب مقاا

ضعم رل اع فيضان،او  ضل اضعمسي او جا ياضينلالا ا
 وضعينابيع.ا

 طريقة اإلضافة: 

ويأماضعأوزيعابطريق انقل ليل  ل ا
ا للللر للللوما ابللللوض للللطلللل  يلللل ويللللا 

 صاريجا قطو اباعجرض ا) عالمانانجانساضعأوزيع(.ا

 معدل اإلضافة: 

ا3ماا01 لملكلل اةللايلل ااا
اضعلنلانلجل ا ع اكأا ا  اضعميلاه
اضعلللللطلللللردا ا للللل لللللاصلللللر عللللل 

/هلكلألا ا ل اضعلمليلاهاضعلنلانلجل اعل اا3ما01ضعمركزي،ا وا
   اصراضعمكابس.ا

 الجمهورية العربية السورية

 وزارة الزراعة واإلصالح الزراع  

 الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

 

 إعداد

 قسم بحوث الزيتون 

 

 

 0100د شقاااااااااااااااااااااااااااا

النتائج المحققة من إضافة ماء الجفت على األراضي 
 الزراعية:

 زيادةانس  اضعمادةاضع ضوي اوضع ناصراضعك رىاوضعصغرىاا-

  فضاضعكمي اضعمسأخ   ا  اضي م ةاضعكيميائي ا-

 زيادةاضعكثاي اضعميكروبي ا-

 نحس ابناءاضعأرب ا-

 زيادةاضعنمواضعخضرياوضإلنأاجا-

  نحس اضعصفاتاضعنوعي اع ثما ا-

 أهم التطبيقات العملية ألبحاث منجزة في الظروف السورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ماء جفت ناتج عن معاصر الطرد المركزي 

المحصول 
 المستهدف

معدل 
 االستخدام*

 / هكتار3م

 موعد اإلضافة

 كانوناضيول 01 زيأونا

 كانوناضيول 011 كر  

 يوما  اضعز ضع ا50   ا 011  مح

ذ ةا
 صفرضء

011 
 شاراا6نز عاب  احوضع ااا

   اضإللاي اي اشارانيسان

بن و ةا
)از ضع ا

 حق ي (

يوما  اضعأشأي اا50   ا 011
 ) نأصفاش اط(



 تعريفه:  -أواًل 

هواضعمنأجاضعثانوياضعسائ اضعنانجاع اعم ي اض أخالصازيل ا
اPHضعلزيلأللونا لل الللملا اضعلزيللألون،اعلونلل ابللنل ،ا ل لملل ا للر،ا

حا ضل ،ا لحلوياعل لرانسل ل اعلاعليل ا ل اضعلملادةاضعل لضلويل ،ا
وكمي ااجي ةا  اضع ناصراضعم  ني .ا لخلأل لفاحلجلمل احسل ا
اضعلل للصللر ايلل اعللملل لليلل   للنلل للو لل اضل للأللخللالصاضعللمللسللأللخلل  لل 

ا ا للل  اويلللألللكلللون ا لللركلللزي(، ا لللاءا0335) لللكلللابلللسي لللرد %
  %ا وضدا   ني 030%ا ادةاعضوي او0530،

 طرق معالجة مياه عصر الزيتون: -ثانياً 

نشرانقنياتاضع صرا)ا  اصرالنائي اضعطو (اضعأ الاا-1
ننأجا اءاجف اوعك ابيري ا

 و  وبأ ا رنف  .ا

نخزي ا اءاضعجف اي اا-0ا
 زضناتاك يرةابا فانجفيف ا

 باعشمساك يا ا واجزئيا .

ننقي ا اءاعصراضعزيأونا —3
كيميائي ،ا)ا رقااا أخ ضمب

 بيوعوجي (.اوااييزيوكيميائي 
 

 

وذضتاانأائلجاجلزئليل ابلكل لفل اعلاعليل  عط اضعطرقاضعسابق ا
 لا ا   ي اع راضع يئ اعلذعلكاكلانالبل ا ل اضعلألفلكليلرايل ا
ح اع م اوعم  اع أ ا  ا عاهذهاضعمخ فاتاع ا لريلقا

ايلل اضي ضللل اضعللز ضعلليلل ا شللكلل ا للقللنلل ابةعللادةاض للأللخلل ض للاللا
 و   وس.

/ت تدداريدد  191أصدددرت وزارة الددزراعددة الددقددرار رقددم 
الخاص بآلديدة جدمدع وتدوزيدع مديداه عصدر  111//0/9

الزيتون على األراضي الزراعية بناء على النتائج البحثية 
المتحصل عليها في الدهديدادة الدعدامدة لدلدبدحدوث الدعدلدمديدة 

 الزراعية والتي تتلخص بما يلي :

يأمانوزيعا ليلاهاعصلراضعلزيلألونابشلكل ا لنلا ل او لنل لماا-
ع راكا  ا طحاضعأرب اضعز ضعي اعأحاش ا ليلالناوضنلجلرضفا

 ضعأرب اويقاضعنس اضعمح دة.

 ضافا اءاضعجف اضعرابساني اضيشجا اضعلملثلملرةايل ايلألرةا
 كوناضع صا ةا)ع ضاضعحمضيات(اوإعراحقولاضعلملحلاصليل ا

ا لل لل ا اوإعللراحللقللولاا61-31ضعللحللقلل لليلل  اضعللز ضعلل  ا لل  يللو للا 
ايلل اضعللمللوض للعاا31ضعللخللضللا ا لل لل ا ا لل اضعللأللشللألليلل ،ا  للا يللو للا 

ضعحرضجي اييضافا اءاضعجف ابأياو  ،ا ج انركا سايل ا
  مادوناةلاي .ا01-01حولا اقاضعشجرةا ابي ا

 

عند إضافة مياه عصر الزيتون الى األراضي الزراعية 
 يجب مراعاة ما يلي:

 .حما  اضعمياهاضعسطحي اوضعجويي .0

.د ض  ا  ي  اضعأرب :ا ج اضجرضءاد ض  اعم ري ا   ةا0
ضعأرب اع راضلحأفاظاباعماءاوضع ناصراضعم  ني ا،ا

 ونح ي اد ج احمولأااا   اةلاي ا اءاضعجف اضعياا.

.نوعي ا ياهاعصراضعزيأون:اضعكمي اضعمسأخ   ا  ا3
 ياهاعصراضعزيأوناضعنانج اع ا  اصراضعمكابسانكونا

   ا  اضعكمي اضعمسأخ   اضعنانج اع ا  اصراضعطردا
ضعمركزيان رض اع أركيزاضع اع اع موضداضعمنح  اي ا ياها

ضع صراضعنانج اع ان اماضعمكابسانأيج اع ماةلاي ا
 ضعمياهاضعراضع جين .

.نوعاضعمحصول:انخأ فاضعكمياتاضعمضاي او وع ا5
 ضإللاي احس اضعمحصولاضعمز وع.

. ج اضعأريثابإلاي ا اءاضعجف اي احالاحصولا0
 ضي طا اضعغزيرةا واضعصقيع.

 . ج ايالح اضعأرب اب  اةلاي ا ياهاعصراضعزيأون.6

 
 


