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 ي والرومان   يالعصرين اليونان فيمعاصر الزيتون 
 *دعبد الحمي خيري عمرو محمد 

 )إيجوث( باإلسكندريةللسياحة والفنادق  يالمعهد العال ،السياحيقسم اإلرشاد 
 امللخصمعلومات املقالة              

اطق زراعته  وتعددت من عرفها اإلنسان منذ فجر التاريخ، التيالمعمرة  الزيتون من األشجار
كصناعة  أعُتمد علي ثماره والروماني، حيث اليونانيخالل العصرين  واستخداماته في مصر

على التوسع  انعكس ، مما الذي كان من ضمن الموارد المهمة للدولة الزيت الستخالصرئيسية 
 تهدف الدراسة إلى عرض أهمية زيت الزيتون والطرق المتبعة الستخالصه، إنشاء المعاصر.  في

 .وتناول نماذج للمعاصر في مصر خالل العصرين اليوناني والروماني
 

 مقدمة  
  التيوُتعتبر من أقدم النباتات  جاء ذكرها فى القرآن واإلنجيل التي من األشجار المباركة 1 شجرة الزيتون 

نها األصلي حوض البحر  ، وموط2يرجع زراعتها إلي ثمانية آالف سنة، وأحد أهم مصادر الدخل لمعظم الحضارات القديمة 
زيت   استخالصتطور صناعة ، وبالرغم من ذلك فإن 3األبيض المتوسط الذي ُيعد المكان األنسب لزراعة أشجار الزيتون 

باإلضافة   ،4الصناعات الغذائية؛ وذلك بسبب كونها صناعة موسمية باقيالزيتون كان بطيئًا على مر العصور بالمقارنة مع 
على الطرق القديمة   االعتماد أستمرلذلك فقد  ،5تون تحتاج إلي سنوات إلنتاج ثمار كاملة النضج إلي أن زراعة شجر الزي

المعاصر وأخذت تستخدم   التاريخ، ثم تطورت حتى العضليتعتمد على الجهد  التي؛ رالزيت من الثما استخالصفى 
 . 6المعاصر اآللية ذات الكفاءة العالية

 مناطق زراعة الزيتون 
  ة أشجار من األماكن الرئيسية لزراع وسيوه، وواحتي الخارجة 9اإلسكندرية، 8منف ،7رى المجاورة لمدن طيبةُتعتبر الق

كثيرة من  أعدادكانت تزرع بها  التيبواحة سيوة وخاصة منطقة قريشت  ،10والروماني  اليونانيخالل العصرين الزيتون 
 .  11زيتون بوفرة وجودة زيت ال تلك الواحة أشجار الزيتون؛ لذا ُعرفت 

وقد ُعثر فى   .12بأشجار الزيتون  األراضيجزء كبير من  وتم زراعةرقعة الفيوم  اتسعت الثانيعهد الملك بطليموس  ومنذ
كان ُيدير ضيعة واسعة   الذيكتبها شخص ُيدعى زينون  الثالث قبل الميالد تؤرخ بالقرن  البردياتالفيوم على مجموعة من 

أنه   وقد ذكر، 14؛ وكان يشغل منصب وزير المالية خالل عهد الملك بطليموس الثاني13أبوللونيوس فى الفيوم أسمهلرجل 
وخالل العصر الروماني  .15زيت الزيتون فى السوق  يقد غرس أشجار الزيتون فى ضيعته، وأصبح بمرور الوقت أحد منتج

تنتج أجود الثمار؛ مما   التية النمو مكتملال؛ إذ وجد بها األشجار الكبيرة 16لزراعة الزيتون  يأصبحت الفيوم المركز الرئيس
 .17أجود أنواع زيت الزيتون  استخالصأنعكس على 
سترابو الذي زار مصر في القرن األول ق.م أن الفيوم تتميز بكثرة زراعة شجر الزيتون علي نطاق واسع الذي   وقد ذكر

، ولكنهم أغفلوا طريقة الجمع الجيد مما أدي  يبدو مكتمل النمو وبه ثمار جيدة، وإذا تم جمع الثمار بعناية فسينتج زيت جيد
وجد أشجار زيتون بالقرب من مدينة االسكندرية ولكن لم ُيستخلص منه زيت تكما هذا  .رائحة غير جيدة ذيإلي إنتاج زيت 

 .   18الزيتون 
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 صناعة الزيوت 
الموارد المالية  ضمن من كانت والتي  ،20يالرومان، 19يُتعتبر صناعة الزيوت من أهم الصناعات خالل العصرين اليونان

وقد ُخصص   .الزراعية األراضي وجهها البطالمة األوائل نحو زيادة مساحة  التي ويرجع ذلك إلى العناية  ،21للدولة  الرئيسية
ًا إلنتاج الزيوت، وخالل مهمالمستصلحة لزراعة النباتات الزيتية؛ لذلك أصبحت مصر مصدرًا  األراضيجزء كبير من هذه 

كانت تباشرها المعابد وعدد من المصانع األهلية الصغيرة قبل ذلك   التي -الزيتون  زيت أصبحت صناعة يونانالعصر الي
نظم القانون الخاص بالزيوت كيفية  وقد .23الدولة البطلمية صناعة الزيوت احتكرتحيث  .22تحت تصرف الدولة  -

لة عن عصرها ومدى الرقابة المفروضة على المعاصر  التصرف فى الناتج من النباتات الزيتية المختلفة والجهات المسئو 
أال يستخرج أحد الزيوت  هيوكانت اللوائح الخاصة بصناعة الزيوت قائمة على ثالثة قواعد رئيسية  .24وعلى العاملين بها

د المزارعين  كما كانت الدولة تقوم بإمدا .25العاملة األيديأن تتوافر ، أن تنتج المصانع أكبر كمية ممكنة من الزيت، خفية
، وكانت الدولة البطلمية تستخدم وسطاء 27وبيع الزيت االحتكار، وقد وضعت تلك اللوائح لضمان نجاح عملية 26بالبذور

،  ة وهم الملتزمون؛ الذين يشترون حق إنتاج الزيت في المدن المصرية بمزاد علني ُيعقد كل عام في كل مدينة علي حد
الزيت، وكان يخضع لرقابة من قبل موظفي  استخالصية الزراعة ثم النضوج حتي ويتابع الملتزم هذه الصناعة منذ عمل

 .28الدولة 
كان ُيزرع بجوار النخيل والتين  إنماالزيتون، و  لزراعةبساتين مخصصة بالكامل  تكن هناكلم  الرومانيوخالل العصر 

، وإنما قام  30ى زراعة النباتات الزيتيةعل قيود دون وضع  للزيوت؛مصانع لعصر ذلك ا خالل الدولة  امتلكت وقد .29وغيرها
 .33، وكذلك الفيوم32زيت الزيتون  الستخالصوكانت الواحات من المناطق الرئيسية  .31الرومان بفرض الضرائب عليها فقط

 زيت الزيتون   استخدامات
بخ لدي  فقد كان الزيت المفضل للط، استخداماتهتعددت  الذي؛ 34إلنتاج الزيت شجرة الزيتون  محصول ُخصص أغلب

مثل عالج  ، 36واألمور الطبية كما أستخدمه الكهنة فى الطقوس الدينية ، المراهم العطريةُأدخل فى تحضير ، و 35نياليوناني
أستخدم   أيضا ، 39فى تصنيع العطورزهوره  استخدمت كما ،38، ولعالج الحروق والتقرحات37طارد للديدان كو  واإلمساكالكبد 

وكانوا يستخدمون مكشطة مخصصة  ، 41وذلك إلظهار جمال أجسامهم ،40لرياضيين كوقود لوسائل اإلضاءة؛ وتدليك جسم ا
ويحتفظ متحف الفاتيكان بتمثال ألحد الرياضيين وهو يحمل  .من المسابقات االنتهاءلكشط الزيت من على أجسادهم بعد 

بزيت الزيتون بعد الحمامات  همأجساد بدهان(، أيضًا قام اليونانيون والرومان 1)شكل، 42المكشطة بيده اليسرى إلزالة الزيت
 .  43البخارية لحمايتهم من البرد

 شجرة الزيتون بالمعبودات  ارتباط
األساطير اليونانية قام زيوس   إلحديتمثل الوفرة والسالم، فطبقًا  التي مهمةشجرة الزيتون من النباتات ال اعتبرت

،  44ة للبشرية سيكون الوصي على المدينة التي سيقوم ببنائهاباإلعالن عن مسابقة أن المعبود الذي سيقدم أكثر الهدايا القيم
؛ فأقر  46( 2)شكل بضرب الصخر برمحها وأنبتت شجرة الزيتون، ثم وهبتها إلي البشر، 45 فقامت المعبودة أثينا

زرع فى  تُ  التي، وعلى هذا أصبحت تلك الشجرة من النباتات المقدسة أسمها، وأطلق على المدينة 47بالنصر ألثيناالمعبودات 
 . 49، وفي جميع مدن اليونان، وبالمناطق المجاورة48حدائق المعبد

، معبود 51، الذي كان إبنًا للمعبود أبوللو وحارس النحل Ἀρισταῖος50شجرة الزيتون أيضًا بأريستايوس  ارتبطتكما 
زيت  استخالصمعاصر  اكتشافالكثير من الفنون الريفية، ومنها زراعة أشجار الزيتون، كما ُينسب له  أكتشف إذريفي، 
 . 52الزيتون 

 معاصر الزيتون  
أجريت فى أماكن متعددة   التي، وتؤكد الحفائر 53الزيت  الستخالصزراعة الزيتون بإقامة العديد من المعاصر  ارتبطت   

ع  بأن هذه األماكن قد تكون مصان االعتقاديؤدي إلى  الذي ؛ األمر 54والعصر كانت تتم فى مكان واحد  الهرسأن عملية 
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وأنشئت المعاصر فى المدن والقرى على السواء، ولم تكن الدولة البطلمية تسمح بوجود معاصر خاصة؛ فيما  .55( 3)شكل
لمدة ولفترة محددة  ،56عند تشغيلها االستئذانتخص المعابد، وكان البد من  التيمثل المعاصر  االستثناءاتعدا بعض 

وكانت جميع المعاصر ُمثبتة لدى  .يكن مسموحًا للمعابد ببيع الزيوت لم إذ، 57داخل المعابد فقط لالستخداموذلك شهرين 
من المواد الخام لتشغيلها،  الكافيالدولة، ووضعت األختام على المعاصر أو اآلالت المعطلة، وزودت كل معصرة بالقدر 

توجد  التيبقاء فى األماكن ، حيث ألزموا بأداء العمل وال58وكان عمال هذه المعاصر أحرارًا، ولكنهم خضعوا إلشراف دقيق
  موا قااألفراد المعاصر أو  أمتلك يوخالل العصر الرومان .59فال يحق لهم المغادرة خارج نطاق المكان ,بها المعاصر

ورد وصف بعض المعاصر في وثائق رومانية بأنها مسقوفة  قد و  .60وكذلك كبار رجال الدولة والمعابد تأجيرها من الدولة، ب
وُيالحظ أن بقايا المعاصر قليلة ويرجع ذلك لكون أجزاء  .61ُتلحق بالمنزل أنأن يكون لها عدة غرف، و ولها باب، وُيمكن 

 .62من األخشاب اً منها مصنوع
 زيت الزيتون  استخالصطرق 

 أواًل : جمع الزيتون  
جرة إلسقاط تسلق أحد األشخاص أعلى الشصورت طريقة جمع ثمار الزيتون علي أمفورة تؤرخ بالعصر اليوناني وذلك ب

فى سلة   بينما يجلس شخص آخر أسفل الشجرة لجمع الثماربهز األغصان؛  يقومان انآخر  شخصانالثمار؛ وُيساعده 
  . 63( 4)شكل

 الزيتون  هرسثانيًا : 
من الطرق   الطريقة األولى؛ وُتعتبر 64الزيتون بطرق متعددة قبل العصر وذلك إلنتاج أكبر كمية من الزيت ُيطحن

يتم الضغط   الطريقة الثانية فىبينما  .65( 5)شكلرالثما هرسويقوم ب خشبيشخص حذاء  ارتداءعبارة عن  البدائية وهى
   .66( 6)شكل  ثقيلة اسطوانيةعلى الزيتون بواسطة أحجار 

  النوع األول ، 67نوعان من الطواحينستخدم يُتعتبر من الطرق المتطورة عن الطرق السابقة، حيث  الطريقة الثالثةو
يقوم حجرية و  دائرية(  يوضعان على قاعدة 7جرين متماثلين فى الحجم والوزن بينهما عارضة خشبية )شكلعبارة عن ح

عبارة عن قاعدة   الثانيالنوع ( ، بينما 8الزيتون )شكل  هرسدفع العارضة الخشبية أشخاص أو حيوانات على األطراف لب
( وهذا النوع أقل كفاءة من النوع 10خشبية )شكل  ( بعارضة9واحد مسطح الجانبين )شكل  ي حجرية يعلوها حجر دائر 

 .68هرس أطول فى عملية ال اً يستغرق وقت إذاألول 
أو   اءمن نبات الحلف مغزولة  أكياسفى  وضعت، 69ُيصبح الزيتون كتلة واحدة كالعجينة الهرسمن عملية  االنتهاءبعد و 
مسامية تسمح بمرور الزيت وحجب الشوائب وال  كياساألُمحكمة الغلق تمهيدًا لعملية العصر، على أن تكون هذه ؛ 70الليف

 .71تسمح بمرور األجزاء الصلبة من الزيتون 
 ثالثًا : عصر الزيتون 

له   حجري وعاء فى الزيتون  وضع وتتلخص فىاألقدم، هي  الطريقة األولىتنوعت طرق عصر الزيتون وُتعتبر 
   . 72( 11)شكل  الزيت الستخالصوعصره بواسطة يد حجرية مجرى 
تحوى عجينة الزيتون، ويتم   التيالمغلقة  األكياس أعالهاقاعدة حجرية توضع  استخدام تتمثل فى ف الطريقة الثانيةأما 

وقد  ( وفى نهاية العارضة أوزان ثقيلة لتساعد على الضغط 12الضغط عليها بواسطة عارضة خشبية مثبته بالجدار )شكل 
ويوجد أسفل القاعدة الحجرية وعاء لجمع هذا  .(13)شكلر اليوناني صورت تلك الطريقة على كأس للشراب يؤرخ بالعص

يتم عصر الزيتون من   تانن حلزونياعارضت ( أو15ُتستخدم عارضة )شكلف الطريقة الثالثةفى  أما .73( 14الزيت )شكل 
 . 74( 16)شكل  األكياسا بواسطة الضغط بأوزان حجرية على  مخالله
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 رابعًا : فصل الزيت عن الماء  
(  18(  له مخرج ُمخصص للفصل )شكل 17من عملية العصر يوضع الزيت الُمستخلص فى وعاء )شكل االنتهاء بعد

يتم ، أو 76يطفو على سطح المياه الذي، ثم يجمع الزيت 75وُيصب عليه ماء ساخن وُيترك ليطفو الزيت على سطح الماء 
علي العديد من تلك   79وقد ُعثر في منطقة كرانيس .78فخارية  ي أوانفى ذلك  يخزن الزيت بعدثم ، 77هتسريب المياه أسفل

 .80(19)شكل األمفورات 
 نماذج لمعاصر الزيتون فى مصر 

تبعد  التي(؛ وُتعد منطقة قريشت 20ُعثر على بقايا معاصر للزيتون بمناطق مختلفة فى مصر، ومنها واحة سيوة )شكل 
حيث ، 81يوالرومان يبها عدة معاصر تؤرخ بالعصرين اليونان التيمياًل شرقًا من أهم المناطق األثرية بالواحة  80 حوالي

كيلو  10واألحواض، وكانت تنتج حوالي  طواحينمعصرة متوسطة الحجم بها العديد من ال 45تم الكشف عن حوالي 
ى  تقع عل  التيكذلك ُعثر على بقايا معاصر بمنطقة واحة المعاصر  .82من الزيت الجيد في اليوم؛ وهي نسبة جيدةجرامات 

من خالل بعثة أثرية مشتركة بين المجلس األعلى   2002وتم الكشف عام   .83كم شمال شرق الواحة  70 حواليُبعد 
عن بقايا معصرة فى منطقة واتفة بمحافظة الفيوم عبارة عن غرفة مربعة الشكل محاطة   األمريكيلآلثار ومركز البحوث 

 .84( 21بقايا الحوض المخصص لجمع الزيت بعد العصر )شكل  وكذلك طاحونةبقايا األحجار المخصصة لل ابسور بداخله
، ويوجد جزء منخفض من الحجر به  ي عبارة عن كتلة صلبة من الحجر الجير  معصرةبمنطقة كرانيس ُعثر على و 

، وذلك بساحة المنزل رقم  85( 22تحمل الزيت المستخلص إلى حوض كبير فى األرض أمام المعصرة )شكل التي القنوات 
C8686 87( 23)شكل  الهرسعلى بقايا األحجار الُمخصصة لعملية  بمنطقة كرانيس ُعثر أيضًا ، كما. 

 :الخـــــــــــاتـــــــمة
الخارجة   وواحتي الفيومأن أظهرت الدراسة أن حوض البحر األبيض المتوسط هو الموطن األصلي لشجرة الزيتون و  •

الزيتون  أشجار من األماكن الرئيسية لزراعة  إلسكندريةوا ومنف القريبة من طيبة  ري القباإلضافة إلى بعض  ؛وسيوه
 ي.والرومان  يخالل العصرين اليونان

جسم الرياضيين ووقود لمشاعل   تدليكاألمور الطبية وتصنيع العطور و  أستخدم فى ، إذزيت الزيتون  استخداماتتنوع  •
 .اإلضاءة والطقوس الدينية

نظرًا لكونها زراعة موسمية، باإلضافة إلى أن شجر الزيتون   زيت الزيتون كان بطيئا استخالصأن تطور صناعة  •
 يحتاج إلي عدة سنوات إلنتاج ثمار جيدة. 

أن الدولة وضعت رقابة علي المعاصر خالل العصر البطلمي وذلك لكون الزيت المستخلص ُيعتبر من الموارد  •
 بامتالكصناعة دون وضع رقابة وسمحت ، بينما فرضت الدولة الرومانية الضرائب فقط علي تلك المهمةالمالية ال

 األفراد للمعاصر.  
  طاحونة المنها ما يحتوي علي معاصر فى مناطق مختلفة فى مصر؛  اكتشافتم من خالل النماذج الواردة بالبحث  •

الزيت، بينما في نماذج  الستخالصمصنع صغير  هابأن االعتقاديؤدي إلى  الذياألمر ، والمعصرة فى غرفة واحدة
 .بمنطقة كرانيس C86، وكذلك تم الكشف عن معصرة بالمنزل رقم طاحونةانت المعصرة مستقلة عن الأخري ك
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 ملحق األشكال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 يكشط الزيت لرياضيثال تم ( 1) شكل 
متحف الفاتيكان – الرومانيالعصر   

 نقاًل عن :
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/c

ollezioni/musei/museo-pio-clementino/vestibolo-

quadrato-e-gabinetto-dell-  

apoxyomenos/apoxyomenos.html accessed  15/10/2019 

10 am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 شجرة الزيتون مع أثينا  المعبودةكأس صور عليه  ( 2شكل ) 
 ق.م 410 أثينا –العصر اليوناني 

 ألمانيا Schloss Fasanerieمتحف 
 نقاًل عن :

accessed 1/12/2019  http://athen.liebieghaus.de/en/

8pm 

 

ن طريقة جمع الزيتو عليها صور  أمفورة  ( 4) شكل   
 البريطانيالمتحف  –(  ق.م 520)  يونانيالصر الع

 نقاًل عن :
http://www.britishmuseum.org/research/collection_onlin

e/collection_object_details.aspx?objectId=399909&partI

d=1&searchText=Greek+vase+with++olive&page=1 

accessed 10/10/2019 10pm 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الزيتون باألقدام مع  هرسُيظهر عملية  توضيحيمنظر  ( 5) شكل 
عصره استكمالحوض لتجميع الزيت قبل   
 نقاًل عن :

https://www.pinterest.com/pin/346917977537629826 

accessed 29/10/2019 2pm 

 

 

 

 

 

 

األحجار  استخدامُيظهر كيفية  توضيحيمنظر  ( 6) شكل 
الزيتون  هرس في االسطوانية  

 نقاًل عن :
https://www.pinterest.co.uk/milestoneolive/olive-oil-

millstone-legacy/ accessed 29/10/2019 1pm 

 

 

 

 

 

 

زيت الزيتون تتضمن  الستخالصغرفة مخصصه  ( 3) شكل 
نة والمعصرة ومكان األوزان واألوعيةطاحو ال  

فلسطين – يالرومانصر الع  
 نقاًل عن :

https://ferrelljenkins.wordpress.com/2012/05/

15/1400-year-old-olive-press-excavated / 
accessed 29/10/2019 11 am 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/museo-pio-clementino/vestibolo-quadrato-e-gabinetto-dell-%20%20apoxyomenos/apoxyomenos.html%20accessed%20%2015/10/2019
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/museo-pio-clementino/vestibolo-quadrato-e-gabinetto-dell-%20%20apoxyomenos/apoxyomenos.html%20accessed%20%2015/10/2019
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/museo-pio-clementino/vestibolo-quadrato-e-gabinetto-dell-%20%20apoxyomenos/apoxyomenos.html%20accessed%20%2015/10/2019
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/museo-pio-clementino/vestibolo-quadrato-e-gabinetto-dell-%20%20apoxyomenos/apoxyomenos.html%20accessed%20%2015/10/2019
http://athen.liebieghaus.de/en/
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=399909&partId=1&searchText=Greek+vase+with++olive&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=399909&partId=1&searchText=Greek+vase+with++olive&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=399909&partId=1&searchText=Greek+vase+with++olive&page=1
https://www.pinterest.com/pin/346917977537629826%20accessed%2029/10/2019
https://www.pinterest.com/pin/346917977537629826%20accessed%2029/10/2019
https://ferrelljenkins.wordpress.com/2012/05/15/1400-year-old-olive-press-excavated/
https://ferrelljenkins.wordpress.com/2012/05/15/1400-year-old-olive-press-excavated/
https://ferrelljenkins.wordpress.com/2012/05/15/1400-year-old-olive-press-excavated/
https://ferrelljenkins.wordpress.com/2012/05/15/1400-year-old-olive-press-excavated/
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 تابع ملحق األشكال
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زيتون ذات حجرين لطاحونةيحي شكل توض ( 7) شكل 
 نقاًل عن :

Forbes & Foxhall, 1978, p.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زيتون ذات حجرين طاحونة ( 8) شكل 
ايطاليا –مدينة بومبى  –م 79 يمانو الر العصر   

 نقاًل عن :
https://en.wikipedia.org/wiki/Olive_oil#/media/File:Oliv

e_Press_in_Pompeji.JPG accessed 9/10/2019 9 am 

 

 

 ة زيتون ذات حجر واحدلطاحون شكل توضيحي ( 9) شكل 
 نقاًل عن :

Forbes & Foxhall, 1978, p.41 

 

 

 

نة زيتون ذات حجر واحد بالعارضة الخشبية طاحو  ( 10) شكل 
إنسان أو حيوان يدفعها  

فلسطين –العصر الروماني   
 نقاًل عن :

http://www.biblewalks.com/info/OilPresses.html 

accessed 28/9/2019 10 am 

 

 

   

 معصرة يدوية صغيرة بيد حجرية ( 11) شكل 
اليونان -العصر اليوناني   

 نقاًل عن :
Kapellakis & Tsagarakis & Crowther , 2008 , p.3 

 

 

 

 

 معصرة زيتون ذات عارضة خشبية ( 12) شكل 
نفلسطي –العصر الروماني   
: نقاًل عن  

http://www.biblewalks.com/info/OilPresses.html 

accessed 28/9/2019 10 am 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Olive_oil#/media/File:Olive_Press_in_Pompeji.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Olive_oil#/media/File:Olive_Press_in_Pompeji.JPG
http://www.biblewalks.com/info/OilPresses.html%20accessed%2028/9/2019
http://www.biblewalks.com/info/OilPresses.html%20accessed%2028/9/2019
http://www.biblewalks.com/info/OilPresses.html%20accessed%2028/9/2019
http://www.biblewalks.com/info/OilPresses.html%20accessed%2028/9/2019
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 تابع ملحق األشكال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

لزيتون، وذلك بواسطة المعاصر ذات العارضة الخشبية والضغط بأوزان من طرق عصر اطريقة عليه صور  كأس للشراب ( 13) شكل 
 وأشخاص

متحف بوسطن للفنون الجميلة –( ق.م 510 – ق.م 520العصر اليونانى )   
 نقاًل عن :

http://www.mfa.org/collections/object/drinking-cup-skyphos-153558 accessed 28/9/2019 8Pm 

 

 

 

 

ائل المعصورةحوض للعصر ووعاء لتجميع السو  ( 14) شكل   
 نقاًل عن :

http://parthena.ca/the-history-of-the-olive// 

accessed 28/9/2019 10 am 

 

 

 

ون ذات عارضة حلزونيةمعصرة زيت ( 15)  شكل  
فلسطين –العصر الروماني   

 نقاًل عن :
http://www.biblewalks.com/info/OilPresses.html 

accessed 28/9/2019 10 am 

 

 

 

 
 العوارض الحلزونيةنماذج لمعاصر الزيتون ذات  ( 16)  شكل

 عن :نقاًل 
Forbes & Foxhall, 1978, p.45. 

 

 

 

 

لفصل الزيت عن الماء فخاري إناء  ( 17) شكل   
اليونان -العصر اليوناني   
بنسلفانيامتحف جامعة   

 نقاًل عن :
Forbes & Foxhall, 1978, p.46. 

 

 

 

 

http://parthena.ca/the-history-of-the-olive/
http://parthena.ca/the-history-of-the-olive/
http://parthena.ca/the-history-of-the-olive/
http://parthena.ca/the-history-of-the-olive/
http://www.biblewalks.com/info/OilPresses.html%20accessed%2028/9/2019
http://www.biblewalks.com/info/OilPresses.html%20accessed%2028/9/2019
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 األشكالتابع ملحق 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 لفصل الزيت وتخزينه أوان ( 18) ل شك
لبنان – الرومانيالعصر   

 نقاًل عن :
https://www.pinterest.co.uk/pin/303781937351320

617 accessed 7/10/2019 3pm 

 

 

 فخارية لحفظ زيت الزيتون  أمفورات ( 19) شكل 
متحف كيلسي لآلثار -كرانيس  - –العصر الروماني   

 نقاًل عن : 
Gazda, E.,(2004)  Karanis An Egyptian Town in Roman 

Times,  Kelsey Museum of Archaeology University of 

Michigan, p.13. 

 

 

 

 

 الزيتون  الستخالصر ُيظهر بقايا معصرة  منظ ( 20ل ) شك
سيوهواحة  – الرومانيالعصر   

 نقاًل عن :
http://www.frf.com/egypt/Siwa%202.html  

accessed 2/10/2019 9 am 

 
 

 

 

 

 الزيتون  الستخالصيا معصرة  ُيظهر بقا منظر ( 21)  شكل
الفيوم فيمنطقة واتفة  – الرومانيالعصر   

 نقاًل عن :
http://www.archbase.com/fayum/project_2002.ht

m  accessed 10/10/2019 8pm 

 

 

 

زيت الزيتون عُثر  الستخالصمنظر ُيظهر بقايا معصرة   (22)شكل 
 C86ة المنزل رقم ساح فييها عل

الفيوم  -كرانيس   – الرومانيالعصر    
 نقاًل عن : 

Gazda, E.,(2004)  Karanis An Egyptian Town in Roman 

Times,  Kelsey Museum of Archaeology University of 

Michigan, p.13. 

 

 

 

 نطواحيبقايا أحجار خاصة ب ( 23)  شكل
الفيوم –كرانيس  - رومانيوال يونانيالالعصرين   

 نقاًل عن : 
http://www.archbase.com/fayum/greco.htm accessed 

15/10/2019 9pm 

 

 

https://www.pinterest.co.uk/pin/303781937351320617%20accessed%207/10/2019
https://www.pinterest.co.uk/pin/303781937351320617%20accessed%207/10/2019
http://www.frf.com/egypt/Siwa%202.html
http://www.archbase.com/fayum/project_2002.htm%20%20accessed%2010/10/2019
http://www.archbase.com/fayum/project_2002.htm%20%20accessed%2010/10/2019
http://www.archbase.com/fayum/greco.htm%20accessed%2015/10/2019
http://www.archbase.com/fayum/greco.htm%20accessed%2015/10/2019
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ARTICLE INFO               Abstract 

The olive is one of the perennial trees known to mankind since the 

dawn of history. Its cultivation and usage had expanded in Egypt 

during the Graeco-Roman Period, as olive as an important economic 

resource for the country. This has reflected on the spread of number 

of many olive mills. 
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