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إعداد البذور الزيتية لعملية االستخالص
خواصتأثرتالحىتميكن؛ماأقلالنقلأثناءاحلادثةالتغرياتتكونأنيراعى

.منهاالناتجالزيت
البذورمنأقلتكوناملستوردةالبذورمناملستخلصالزيتجودةأنويالحظ

.واالستخالصاجلمعبنيالفرتةلطولنظرًااحمللية؛
وحتديدودهتا،جلتبًعالتصنيفهاالشحناتوصولعندالبذورمنعيناتتؤخذ

:حسبسعرها
هباالزيتونسبةالبذور،جودة.
%للشوائب.
%للرطوبة.



ختزين البذور داخل املصنع
املخزنةالبذوريفحرارةنمتنتجهمباالبذورتلفسرعةتسببألهناواألوراق؛السيقانبقاايمنابلتخلصالبذورتنظف.
البذوريفاملوجودةاحلديدقطعمنللتلخصكهرابئيةمبغناطيساتالناقلةاألجهزةتزود.
كبريةحجريةقطعأيحتجزاليتالقضبانبعضتضافقد.
األخرىوالقوالعاألتربةمنالبذورلتنظيفميكانيكةبفرشاةاملتطورةاملصانعيفالتنظيفآالتتزودقد.
ابرداربتيذلكبعدالبذورتربدمثالسيور،علىنقلهاأثناءساخنهواءمبجففاتالبذورخمازنوتزود.
إبحداثتسرعالىتحالسليمللتخزيناملناسباملستوىإىلالرطوبةنسبةتقليلهوالعمليةهذهمناألساسيالغرض

.لليبيداتحمللةنزمياتإتنتجقداليتالفطرايتلنموالفرصةالوقتنفسيفتتيحوالالبذور،يفحيويةتغريات
امليكروابتمعظملىعوالقضاءالزيتيفطبيعيًّااملوجودةاإلنزمياتهدميففعااًلايكوناملباشرةاحلرارةاستخدام.
تثبيطعدميسببماوهوبطيًئا،يكونالبذورخاللاحلرارةانتقالمعدلإنحيثابملخاطرحمفوفةالعمليةهذهأن اإال

.املطلوبةابلصورةالدقيقةواألحياءاإلنزميات



ختزين البذور
بصورةوتطبقة،الزيتيالبذورتلفملنعكيماويةمواد–الصوامعبعضيف–وتستخدم

.الرطوبةمنحمتواهاالرتفاعنظًراالقطنبذورمعمكثفة
البنزينميثيلكلورووثنائيالربوبيوانت،ثنائيجليكولالربوبيلني:املوادهذهأمثلةومن

رةاحلراتقليلعلىتعملوهيالبذوروزنمن%0.3بنسبةاملركباتهذهختلطحيث
.اإلنزمييالتحللتقللوابلتايلالبذورتنفسعنالناجتة

سامغرياوكالمهتكامليفعلهلمايكونحيثبعضهمامعاملركبنياستخداموميكن.
عنالناجتةاحلرارةمنللتخلصهتويةفتحاتهبايكونحبيثالزيتيةالبذورخمازنوتصمم

.البذورتنفس



مجع الثمار الزيتية وختزينها
كميةعندهاتكونواليتاملثلى،النضجمرحلةإىلالوصولعندالزيتونمثلالزيتيةالثمارجتمع

.ميكنماأعلىوجودتهالزيت
لتخمراتاحلدوثالفرصةيعطيذلكإن احيثعصر؛بدونوتركهاالثمارمجعيفضلوال

.فاتهصوتدهورالزيتلتحللاملسببةالدقيقةاألحياءنشاطإىلابإلضافةابلثمار،
يليماطريقةاتباعميكنالزيتونمثارلتخزينالضرورةوعند:
.سم25عنارتفاعهايزيدالطبقاتيفابردةخمازنيفالثمارختزين➢
.اهلواءوخروجبدخولتسمحمثقبةبالستيكأقفاصيفالثمارختزين➢
.قصريةملدة%3ملحيحملوليفالثمارحفظ➢
.قصريةملدةملحيحملولمع%0.03بنسبةالسرتيكمحضيفالثمارحفظ➢
.قصريةملدة%2بنسبةميتابيسلفيتحملوليفالثمارحفظ➢
.قصريةملدةخاملغازهبامقفولةتنكاتيفالثمارحفظ➢



ختزين املواد الدهنية احليوانية
تيةالزيكالبذورطويلةملدةاحليوانيةالدهنيةاملوادختزنال.
حرارةرجاتدإىلتربيدهاميكنالدهنيةاألنسجةعلىاحلصولفبعد

.اإلنزمييالنشاطلتقليلالتربيد
سجةاألنختزينخاللاملنفردةاحلرةالدهنيةاألمحاضأنويالحظ

حرارةدرجةلىعختزينهاعندأضعافأربعةحوايلمبقدارتزيدالدهنية
.أايمأربعةملدةف40عندبتخزينهامقارنةف74–72





استخالص الزيوت والدهون
رئيسةطرقثالثإىلاالستخالصيفاملستخدمةالطرقتنقسم:
.الزيتيةالبذورمعاأساسًاوتستخدم،(كيميائيةطرق)الكيميائيةابملذيباتاالستخالصطريقة1.
.(ميكانيكيةطريقة)الزيتيةالثمارلعصرامليكانيكيالعصرطريقة2.
.(حراريةطرق)احليوانيةالدهونالستخالصالسليأوالصهرطريقة3.
ققأنبدفالالدهنيةاملواداستخالصيفاملستخدمةالطريقةطبيعةعنالنظروبغض ُتح

:انجحةكطريقةاعتمادهاميكنحىتاآلتيةاالعتبارات
الزيتمتبقينيكواأنيعىنوهذا.املمكنةاالقتصاديةابلطرقالزيتمنكميةأكربعلىاحلصول❑

.ميكنماأقلالتشغيلأثناءالزيتفاقديكونوأنميكنماأقلالكسبيف
.املرغوبةغريالشوائبمناإلمكانبقدرخال ااملواصفات،جيدزيتعلىاحلصول❑
.القيمةمرتفعكسبإنتاج❑
.خماطربالالصناعياألمنحتقيق❑



استخالص الزيت من البذور الزيتية: أواًل 
(1)التنظيف.
(2)عللص؛االستخالقبلالبذورمنالقصرةفصليفضل:القصرةفصل.
أنحنييف،%0.1تقديرأقصىعلىتبلغالقصرةيفالزيتنسبةألن

.الناتجالزيتمنويقللاالستخالصعمليةيعيقوجودها
(3)علل:البذورتكسري.
منهجالناتوزايدةالزيتاستخالصسهولةإىلالبذورجتزئةعمليةتؤدي.



استخالص الزيت من البذور الزيتية: أواًل 
(4)علل:الزيتيةالبذورطبخ.
وابلتايلاخللويةاجلدرذيةنفازايدةعلىيساعدالربوتيناتجتمعأنكماالزيت،نقطحجموزايدةالبذرةبروتيناتجتميع

.ابملذيباملعاملةأوالعصرأثناءالزيتانسيابزايدة
ميكنماأقلاملرغوبةغريالشوائبمنالناتجالزيتحمتوىفيكونالبذرة،يفالصلبةللسطوحالزيتجتاذبتقليل.
الدقيقةاألحياءقتل.
احلرارةدرجةالرتفاعنتيجةالزيتانسيابزايدة.
راجًعاذلكيكونقدوا.بكفاءةعصرهاميكنالاجلافةفبالذوروالزيت،البذرةبنيالتجاذبمدىعلىالطبخماءيؤثر

أنيعتقدكما.لزيتاحملحتلالطبقةهذهالبذرة،سطحعلىاملمتصاملاءمنرقيقةطبقةتنتجالطبخعمليةأنإىل
.للزيتحمبغريالبذرةسطحجيعلاملاءوجود

خاللأكربزيتقدفإىليؤديالفوسفاتيديةالشوائبوجودأنومعلوم–الزيتيفالفوسفاتيداتنسبةمنيقلل
.كريرالتبعدصلبةرواسبوجوديسبب–سامةمادةكونهعنفضاًلا–اجلوسيبولوجودأنكماالتكرير،

منخالياكونهعنفضاًلاأعلى،هضميةذاتبروتيناتحيتويمعتدلةحراريةمعاملةاملعاملالزيتمنالناتجالكسب
عند%12مبقداراحليويةوقيمتها%3مبقدارازدادتالصوايفولبروتيناتهضمية.املرغوبةغريالضارةالشوائب
.عاليةراريةاحلاملعاملةكانتإذاوخباصةالثابتةغرياملهمةالعناصربعضلفقديؤديقدالطبخأنإال.طبخها



استخالص الزيت من البذور الزيتية: أواًل 
منهاعواملعدةعلىالزيتمنقدرأكربعلىاحلصوليتوقف:
البذوريفالصلبةواملوادالزيتبنيالتجاذبمدى.
للبذورالكيماويالرتكيب.
الرطوبةنسبة.
الطبخطريقة.
العصرخاللالضغطتسارع.
املستخدمللضغطاألعلىاحلد.
ولزوجتهالزيتحرارةدرجة.
الغالبيفواالقماشإىلاحلاجةويوفرالعملتكاليفمنيقللاملستمرواالستخالص

.ملتقطعةااهليدروليكيةاملكابسحالةيفالناتجمنأعلىمنهالناتجالزيتيكون



االستخالص ابملذيبات
منالزيتالستخالصشيوًعااألكثرالطريقةهوابملذيباتاالستخالصيعد

منالناتجصولاحملزايدةتعينواليتاملرتفعةلكفاءتهنظرًاالزيتيةالبذور
.املستخلصالزيتوجودةاالستخالص

ذيباتاملبواسطةمنهاالزيتاستخالصيتمسوفالبذوررقائقكانتوإذا
،2مم/كجم2عندحلزوينضاغطابستخدامبضغطهااحلالةهذهيففيكتفى
حيثاالنتشارأوالتخللخاصيةطريقعنابملذيبات،يعاملالضغطبعدوالناتج

.املذيباتيفالرقائقتغمر
البذورويف.%1–0.5منحدوديفالزيتمناملتبقييكوناحلالةهذهويف

.كبسهاالضروريمنيكونالقدالزيتمنمنخفضةنسبةاحملتواة



االستخالص ابملذيبات
ابملذيباتاالستخالصطريقةمميزاتومن:
الزيتمناملرتفعاحملصول.
بروتيناتهتدنرتملجيدكسبعلىاحلصول.
آليةبصورةتتمالطريقةكلإنحيثالتشغيل،سهولة.
اجلافالصهرمليةعبعداحليوانيةاألنسجةيفالدهنمناملتبقيعلىاحلصوليفاستخدامهاميكن.
الطريقةهذهعيوبومن:
التشغيلوحداتإقامةتكاليفارتفاع.
البذورمجيعمعالزيتالستخالصاستخدامهاميكنال.
الغذائيةاملادةيفاملذيباتبقاايوجودخطورة.
املصانعيفاملذيباتمعالتعاملخطورة.



ةاالستخالص ابستخدام املوائع فوق احلرج
علىلسوائلاقدرةعلىلالستخالصاحلرجةفوقالسوائلاستخدامفكرةتعتمد

.احلرجةالقيممنأعلىوضغطحرارةدرجاتعنداإلذابة
يزيوكيماويةفخواصتظهراحلرجاحلدمنأعلىمستوىعندالسوائلأن اومعلوم

.والغازاتالسوائلبنيبنيوسطحالةمتثل
صلالستخالكمذيباتالعملعلىالسوائلمقدرةمنحتسناخلواصتلك.



ةاالستخالص ابستخدام املوائع فوق احلرج

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Drying.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Carbon_dioxide_pressure-temperature_phase_diagram.svg


ةاالستخالص ابستخدام املوائع فوق احلرج
Comparison of Gases, Supercritical Fluids and 

Liquids

Density 
(kg/m3)

Viscosity 
(µPa∙s)

Diffusivity 
(mm²/s)

Gases 1 10 1-10

Supercritical 
Fluids

100-1000 50-100 0.01-0.1

Liquids 1000 500-1000 0.001

http://en.wikipedia.org/wiki/Viscosity#Dynamic_viscosity


ةاالستخالص ابستخدام املوائع فوق احلرج
أييتمافياهلكساناستخدامبنظاممقارنةالتكنيكهذافوائدتلخيصوميكن:
أقلواالستخدامالتدويرإعادةخاللوالفاقدأقل،املذيباتتكاليف.
متوفرفهوالكربونأكسيداثينعكسنفسهالبرتولتوفرعلىتعتمدالبرتولمشتقات

.ابستمرار
وتنقيةقطريتيفاملستهلكةالطاقةنصفيستهلكحيثالطاقة،تكاليفاخنفاض

.البرتوليةاملذيبات
الزيتجودتهيفيكافئالطريقةهبذهاملستخلصالزيت:املعامالتتكاليفاخنفاض

.أقلاملنفردةالدهنيةاألمحاضنسبةأنكماالصموغ،إزالةلهأجريالذي
اهلكسانعكسوخاملسامغريالكربونأكسيداثين.



استخالص الزيوت النباتية



استخالص الدهن احليواين: اثنًيا
لالستخالصاحليواينالدهنُتضري
عندالدهونذبتشالوقداالستخالص،جهازيفوضعهاقبلتغسلمثبعناية،احليوانيةالقطعتشذب

ابلبخار،السليطريقةاتباع
للعظماملالصقهنالدإنإذحدةعلىدرجةكللتستخلصالكبريةاملصانعيفالدهنقطعتدريجيتموعادة

.الستخالصهطويلةفرتاتإىلحيتاج
سواءمنهاالدهناستخالصلسهولةبوصة1إىل0.5منصغريةأجزاءإىلالدهنيةالقطعتقطيعويتم

.العظامحتللإىليؤديضغطحتتالرطبواالستخالصابلبخارالصهرطريقةأواجلافةالصهربطريقة
وتقليللتطريتهارجمتعسطحمنهمالكلأسطوانتنيبنيهرسإىلاحلوتجسممنالناجتةالدهنقطعوحتتاج

.االستخالصوقت
احلراريةاملعامالت
واألنسجةاملاءويكوندهن،%90–70علىوالعظاماللحممناخلاليةاحليوانيةالدهنيةاألنسجةحتتوي

.للحيواانتكعلفيستخدممركزبروتنيعنعبارةاالستخالصبعدواملتبقي.الباقياجلزءالضامة



استخالص الدهن احليواين: اثنًيا
اجلافالصهر:
وهبالبخارابوتسخنمزدوججدارذاتمفتوحة،حلليفاجملزأالدهنبوضعاجلافالصهريتم

-220إىلرارةاحلدرجةتصلأنإىلوالتقليبالتسخنييفويستمرماءإضافةبدونمقلبات
.سطحالعلىمناملنصهرالدهنويسحباحللة،قاعإىلالضامةاألنسجةوترتسبف230

املستهلكنيبعضيفضلهمطبوخطعملهالطريقةهبذهاملستخلصوالدهن.
الطبخخاللفراغإجيادمعاملغلقةاحلللاآلنتستخدملذلكعمليةوغريبطيئةطريقةوهي

بهاملنفردةةالدهنياألمحاضنسبةتكونالطعميفمتعادلدهنإلنتاجالرطوبةإزالةلتسهيل
.جدامنخفضة

كانإذااملنفردةهنيةالداألمحاضمنقليلةنسبةعلىحيتويالبطيئةابلطريقةاملستخلصوالدهن
الذياملائيحللللتيتعرضالألنهابلبخاراملستخلصابلدهنقورنإذاطازجةدهنيةمادةمصدره
.املرتفعةاحلرارةدرجاتعلىواملاءالبخاروجوديسببه



استخالص الدهن احليواين: اثنًيا
الرطبالصهر:
االستخالصحلةيفاملاءغلياندرجةإىلنصلحىتاملنخفضةاحلرارةدرجاتعلىيتم.
خباررطل60–40ضغطحتتحمكمةأوعيةيفمرتفعةحرارةدرجاتعلىأيًضايتموقد.
يفواملاءنالدهويوضعمقلبوهباابلبخارتسخنمزدوججدارذاتمفتوحةحلةعنعبارةاالستخالصجهاز

إلحداثملح%2.5إىل1.5يضافمثاملاءسطحإىلالدهنفريتفعببطءاملخلوطحرارةدرجةترفعمثاحللة
.ذلكبعدالدهنيسحبمثترويق

قلياًلاانصهارهمنأعلىحرارةدرجةابستخدامممتازطعمذيدهنعلىاحلصولوميكن.
فإنلذلكالرائحةوخباصةاملستخلصالدهنصفاتعلىيؤثرأنهإالاالستخالصعائدمنيزيداحلرارةدرجةرفع

.الرائحةإزالةمليةعابستخدامجودتهاخنفاضعلىيتغلبممكنعائدأكربعلىاحلصوليفيرغبالذياملنتج
النارومنلبخاراباالستخالصطريقةاستخدامعنداخلاماملادةيفاملوجودالدهنمناملائيالتحللبعضوحيدث

النهائيةاحلموضةوتتوقف%0.35عنابلبخاراملستخلصاخلنزيردهنيفاملنفردةالدهنيةاألمحاضنسبةتزيدأن
.ختزينهومدةاالستخالصقبلالدهنجودةعلىتتوقفكمااحلرارة،ودرجةاالستخالصمدةعلى



استخالص الدهن احليواين: اثنًيا
ابهلضماالستخالص
أو(وقلوايتأمحاض)كيماويةموادإبضافةالدهناستخالصيتم

نسجةاألوإذابةحتللبعدالدهنانفصالعلىللمساعدةإنزميات
.الضامة

كبدمنالزيتاستخالصعندخاصةالطريقةهذهاستخداموميكن
شأهنامنواليتاحلرارةالستخداميضطرالحىتالباردعلىاألمساك

.الزيتيفاملوجودةالفيتاميناتهدم



يةاستخالص الزيت من الثمار الزيت: اثلثًا
النخيلمثار:
م130حوايلحرارةدرجةعلىالبدايةيفتعقيمهلاحيدثالنخيللثمارابلنسبة

تثبيطإىلأيًضاتؤدياملعاملةوهذهالعنقود،أوالسباطةمنالثمارفكهبدف
.املرغوبةغرياحملللةاإلنزميات

إنتاجإىلؤدييوالذياهلاضمابسميعرفمعنيجهازبواسطةتكسريهايتمذلكبعد
.حلزويناغطضيففصلهايتمرطبة،صلبةأجزاءإىلابإلضافة(ماء/زيت)سائل

تفريغتحتالتجفيفمثاملركزي،الطردطريقعناملاءمنللزيتحترروحيدث
.املاءبقاايمنللتخلص



يةاستخالص الزيت من الثمار الزيت: اثلثًا
،اآلتيةللخطواتوفًقاويستخلصالزيتون:
فيماللزيتفوصولهاقاألورايفاملوجودالكلوروفيلوإزالةاملر،الطعموجودهايسبباليتاألوراقإبزالةتبدأ

.الزيتونللتدهوريؤديمماالضوءيفالكلوروفيلأكسدةطريقعنللتدهورعرضةجيعلهبعد
والغسيلللتنظيفماءرشاشاتتستخدم.
يفاعدةاملسإىلاجلرشخطوةوهتدفنتوءات،ذاتأسطواانتطريقعناجلرشخطوةذلكيليمث

.خالايهامتزيقطريقعنالثمارمنالزيتخروجزايدة
مماكبريةقطراتيفالصغريةالزيتنقطجتميعيفتساعداليتاخلطواتأهممنوهيوالتقليب،اخللط

م30إىلالزيتلتدفئةمزدوجةجبدرانمزودةأواينيفاخلطوةهذهوجترىاملاء،عنالزيتفصليسهل
وتستغرقاملميزة،نكهتهالزيتيفقدالحىتذلكعناحلرارةدرجةترتفعأالويراعىخروجه،لتسهيل

.خاصةحاالتيفدقيقة60إىلتصلقددقيقة،30-20حوايلاملرحلةهذه
صغريجمحذاتنوىوقطعزيتونوزيتماءعلىحتتويالزيتونعجينةأنويالحظالزيتفصل

احلصوليتماملركزيوالطرداهليدروليكية،ابملطابسالكبسعملياتطريقوعناحملروشة،الزيتونوأنسجة
.املكوانتتلكمنالزيتونزيتعلى



زيت الزيتون


