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واقع معاصر الزيتون
 يف الضفة الغربية 

د. عالئي داود البيطار 

   أستاذ مساعد في اإلنتاج النباتي/ كلية الزراعة/ جامعة القدس المفتوحة/ القدس. 
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ملخص: 

هذه  واقع  اإىل  التعرف  بهدف  الغربية  ال�سفة  يف  الزيتون  معا�رس  الدرا�سة  تناولت 
املعا�رس بناء على العنا�رس التي ا�ستملت عليها ال�ستبانة التي ُوزِّعت يف حمافظات اخلليل، 
وبيت حلم، ونابل�ص، ورام اهلل. وكذلك الوقوف على واقع هذه املعا�رس يف هذه املحافظات، 
اإىل جمموعة من النتائج واخلروج بالتو�سيات للجهات املخت�سة الر�سمية وغري  للتو�سل 
الر�سمية بهدف تطوير عمل هذا القطاع احليوي وتنظيمه، واحلد من الآثار ال�سلبية للتلوث 

البيئي، والوقوف على اجلدوى القت�سادية لعمل هذه املعا�رس. 
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Abstract: 
This study was carried out on oil presses in west Bank to investigate 

the status of oil presses according to the statements of the questionnaire 
which was distributed in governorates of Hebron, Bethlehem, Nablus and 
Ramallah. and to come up with a number of results and recommendations to 
be submitted to official and non- official authorities to improve and organize 
the work of this important sector. Consequently, also limit the negative 
influences of environmental pollution and test the economic feasibility of 
these oil presses. 
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1. مقدمة: 
يعد الن�ساط الزراعي يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة من الأن�سطة الإنتاجية املهمة.ويعد 
املزروعة  امل�ساحة  وتقدر  الفل�سطينية،  الأرا�سي  يف  املنتجة  املحا�سيل  اأهم  من  الزيتون 
ما  ت�سكل  وهي  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  دومن  األف   940 حوايل  الزيتون  باأ�سجار 
الغربية،  ال�سفة  من  ال�سمالية  املحافظات  وت�ساهم  املزروعة،  امل�ساحة  من   %50 يعادل 
قلقيلية طوبا�ص بحوايل 68.5% من جممل  �سلفيت،  نابل�ص، طولكرم، جنني،  ت�سمل  والتي 
الأرا�سي املزروعة.بينما ت�ساهم املناطق اجلنوبية من ال�سفة الغربية والتي ت�سمل، القد�ص، 
رام اهلل، بيت حلم واخلليل بحوايل 30.1%، اأما قطاع غزة في�ساهم بحوايل 1.4%.علمًا ان 
63% من اأ�سجار الزيتون يف قطاع غزة تعتمد على الري )الزراعة املطرية يف فل�سطني( ، 
وتعد �سجرة الزيتون اإحدى املحا�سيل الرئي�سة يف فل�سطني، والتي يزيد عددها عن ع�رسة 
ماليني �سجرة، وتعد هذه ال�سجرة الأكرث انت�ساراً مقارنًة مع اأ�سجار الفاكهة الأخرى حيث 

ت�سكل م�ساحة الزيتون اأكرث من 80% من م�ساحة الأ�سجار املثمرة. 
الأمطار.لذلك  الزيتون يف فل�سطني مزروعة بعاًل اعتماداً على  اأرا�سي  معظم م�ساحة 
فاإن معدلت الإنتاج ال�سنوية تتاأثر ب�سكل كبري بكميات الأمطار وتوزيعها.وقد بلغ الإنتاج 
الكلي من الزيتون يف ال�سنوات جيدة احلمل اإىل 150 األف طن ُخ�س�ص منها للع�رس %90، 
و 10% فقط للكبي�ص ويبلغ اإنتاج فل�سطني من الزيت ما يقارب )35( األف طن يف ال�سنوات 
اجليدة، وينخف�ص اإىل �سبعة اآلف طن يف ال�سنوات الرديئة.ويعتا�ص من هذا النوع ما يزيد 
يف  الزراعي  الدخل  من   %15 بحوايل  وي�ساهم  جزئي  اأو  كلي  ب�سكل  عائلة  األف  مائة  عن 

ال�سنوات اجليدة.
يوجد يف فل�سطني حوايل 300 مع�رسة معظمها من النوع احلديث، وبطاقة اإنتاجية 
للمجتمع  والقت�سادية  الإنتاجية  للتنمية  م�سدراً  كونه  من  الزيتون  اأهمية  وتنبع  عالية. 
اإ�سافة  الفل�سطيني،  للم�ستهلك  اأ�سا�سيا  غذائيًا  م�سدراً  الزيتون  زيت  يعد  حيث  الفل�سطيني، 
اإىل اأنه من اأهم عنا�رس ال�سناعة التحويلية يف الأرا�سي الفل�سطينية. ومع هذا يعاين قطاع 
الإنتاج، وتدين  الزيتون يف فل�سطني من م�سكالت عديدة منها ما يتعلق بارتفاع تكاليف 
البحث  لنعدام  اإ�سافة  العاملية،  الأ�سواق  يف  التناف�سية  القدرة  �سعف  وبالتايل  الربحية، 
املوؤ�س�سات  مع  بالتعاون  الزراعة  وزارة  تعمل  املتخ�س�ص، حيث  الإر�ساد  العلمي و�سعف 
العاملة يف قطاع الزيتون جاهدة ملواجهة هذه امل�سكالت وذلك من خالل و�سع الربامج 

واخلطط التي تهدف اىل زيادة الربحية عن طريق زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف. 
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تبني ح�سب نتائج م�سح معا�رس الزيتون للعام 2010م الذي قام به اجلهاز املركزي 
لالإح�ساء الفل�سطيني اأن عدد املعا�رس يف الأرا�سي الفل�سطينية 277 مع�رسة ملو�سم عام 
2010، منها 260 مع�رسة عاملة، و 17 مع�رسة مغلقة ب�سكل موؤقت.وقد تركزت غالبية 
جنني  حمافظات  يف  وخا�سة  الغربية  ال�سفة  �سمال  منطقة  يف  العاملة  الزيتون  معا�رس 
وطوبا�ص ونابل�ص.كما توزعت املعا�رس العاملة ح�سب م�ستوى الأمتتة خالل هذا املو�سم اإىل 

225 مع�رسة اأوتوماتيك و 51 مع�رسة قدمية ون�سف اأوتوماتيك.
لهذا املو�سم )2010( 1،523 عاماًل،  الزيتون  العاملني يف معا�رس  بلغ عدد  وكذلك 
منهم 1،136 عاماًل باأجر ميثلون ما ن�سبته74.6% من عدد العاملني، ومن جانب اآخر بلغت 
القيمة  اأمريكي.كما بلغت  العاملني يف هذه املعا�رس حوايل 1.1 مليون دولر  تعوي�سات 
امل�سافة لن�ساط معا�رس الزيتون ملو�سم عام 2010 حوايل )8( مليون دولر اأمريكي، يف 
حني بلغت قيمة ال�ستهالك الو�سيط حوايل 3.2 مليون دولر اأمريكي، وقيمة اإنتاج املعا�رس 

حوايل 11.2 مليون دولر اأمريكي.
كما اأظهرت النتائج اأن املعا�رس الأوتوماتيك التي متثل 81.5% من اإجمايل املعا�رس، 
 %88.6 امل�سافة  وقيمتها  العاملة،  املعا�رس  اإنتاج  اإجمايل  من   %88.6 اإنتاجها  �سكل 
اإجمايل  من   %88.8 الو�سيط  وا�ستهالكها  العاملة،  للمعا�رس  امل�سافة  القيمة  اجمايل  من 

ال�ستهالك الو�سيط للمعا�رس العاملة.
و  ال�سماء،  احلفر  طريق  عن  الزيبار  من  تتخل�ص  العاملة  املعا�رس  من   %58.7 واأن 
ن�سبة  نف�سها.وبلغت  بالطريقة  العادمة  املياه  تتخل�ص من  العاملة  املعا�رس  % من   51.4
املعا�رس الأوتوماتيك التي تتخل�ص من الزيبار واملياه العادمة عن طريق احلفر ال�سماء، 
57.3% و 51.1% على التوايل.كما اأن 92.0% من املعا�رس العاملة تعيد الناجت من اجلفت 

للمزارعني.

توزيع معاصر الزيتون على احملافظات: 
يعر�ص هذا الف�سل النتائج الأ�سا�سية للم�سح امليداين ال�سامل ملعا�رس الزيتون والذي 
ُنفذ يف الربع الأخري من عام 2010 م، حيث يتناول املوا�سيع الأ�سا�سية املتعلقة بن�ساط 

ع�رس )در�ص( الزيتون مع الرتكيز على اجلوانب القت�سادية لهذا الن�ساط. 

عدد املعاصر:

الزيتون يف ال�سفة الغربية 277 مع�رسة يف العام 2010م، منها  بلغ عدد معا�رس 
. وقد توزعت املعا�رس  260 مع�رسة عاملة و 17مع�رسة مغلقة ب�سكل موؤقت )جدول 1( 
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العاملة اإىل 225 مع�رسة اأوتوماتيك و 51 مع�رسة قدمية ون�سف اأوتوماتيك )جدول 2( . 
يف حني بلغ عدد املعا�رس العاملة 235 مع�رسة يف عام 2009م، علًما باأن عدد املعا�رس 

يتاأثر بحجم اإنتاج املو�سم من ثمار الزيتون. 
الجدول )1( 

عدد معاصر الزيتون في الضفة الغربية حسب الحالة العملية والمحافظة، 2010
 Table 1: Number of Olive Presses in Palestinian Territory by

Operational Status and Governorate, 2010

   

املحافظة
Operational Status احلالة العملية

Governorate
املجموععاملةمغلقة موؤقتا

17260277West Bankال�سفة الغربية 

*36164Jenin and Tubasجنني وطوبا�ص*

43741Tulkarmطولكرم

15162Nblusنابل�ص

11718Qalqiliyaقلقيلية 

42529Salfit�سلفيت

23436Ramallah and Al- Birehرام اهلل والبرية

044Jerusalemالقد�ص 

077Bethlehemبيت حلم

22426Hebronاخلليل

 تم دمج بيانات بعض المحافظات مع بيانات المحافظات األخرى نظرا لسرية البيانات والذي نص عليه 
قانون اإلحصاءات العامة لعام 2000

 * The Data of selected Governorates were merged to maintain data
 confidentiality as stated in Law of General Statistics )2000( .

سنة اإلنشاء:

يف  العاملة  املعا�رس  من   %50.0 اأن  اإىل   )2( جدول  يف  املو�سحة  النتائج  ت�سري 
تاأ�س�ست خالل فرتة  واأن 18.5% من املعا�رس  �سنة 2000 م،  تاأ�س�ست بعد  مو�سم2010م 
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من   %12.7 اأن  حني  يف  الثمانينيات  فرتة  خالل  تاأ�س�ست  منها   %18.8 و  الت�سعينيات 
املعا�رس  اإن�ساء  نحو  التوجه  النتائج  تبني  الثمانينيات.كما  قبل  �ص  اأُ�سِّ املعا�رس  اإجمايل 

الأوتوماتيكية خالل العقود الثالثة املا�سية.
الجدول )2( 

عدد معاصر الزيتون العاملة في األراضي الفلسطينية حسب مستوى األتمتة وسنة اإلنشاء،  )2010( 
 Table 2: Number of Operating Olive Presses in the Palestinian

 Territory by Automational Level and Year of Establishment, )2010(

�سنة االإن�ساء

عدد املعا�رض العاملة ح�سب م�ستوى االمتتة 
Number of olive Presses by Automations level

 Year of
Establishment معا�رض قدمية ون�سف 

اوتوماتيك
 Traditional & Half
Automatic Presses

معا�رض اوتوماتيك
 Full Automatic

Presses

املجموع
Total

459Before 1960قبل عام 1960

1960 -19691891960 - 1969

1970 -197998171970 - 1979

1980 -1989943521980 - 1989

1990 -1999744511990 - 1999

200021117138after 2000 فما بعد

51225276Tatelاملجموع

كمية الزيتون املدروس:

بهدف   )2010( املو�سم   لهذا  الغربية  ال�سفة  ملعا�رس  املزودة  الزيتون  كمية  بلغت 
ن�سبته  مبا  وطوبا�ص  جنني  حمافظة  �ساهمت  91،082.1طن،  الزيت  ل�ستخراج  ع�رسه 
لهذا  امل�ستخرج  الزيت  بلغت كمية  بن�سبة 16.47%، وقد  34.3%، تالها حمافظة طولكرم 
املو�سم 21،914.8 طن، بينما بلغت يف املو�سم ال�سابق 2009 )4،771( طن اُ�ستخرجت من 

19،860 طن حب زيتون. )اجلدول 3( 
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الجدول )3( 
كمية الزيتون المدروس وكمية الزيت المستخرج لنشاط معاصر الزيتون في الضفة الغربية 

حسب مستوى األتمتة للمعاصر والمحافظة )2010( 
 Table 3: Quantity of Olives Pressed and oil Extracted for Olive Presses

Activity in the Palestinian Territory
  by Automation Level and Governorate, )2010(

ظة
حاف

امل

 معا�رض قدمية ون�سف 
اوتوماتيك

 Traditional & Half 
Automatic Presses

معا�رض اوتوماتيك
 Full Automatic Olive

Presses

املجموع 
 Total 

G
ov

er
no

ra
te

N
um

be
r د 

عد
ال

�س
رو

ملد
ن ا

يتو
الز

ية 
كم

 Q
ua

nt
ity

 o
f

Pr
es

se
d 

ol
iv

e

يت
الز

ية 
كم

 Q
ua

nt
ity

 o
f

Ex
tr

ac
te

d 
oi

l

عدد
ال

N
um

be
r

�س
رو

ملد
ن ا

تو
الز

ية 
كم

 Q
ua

nt
ity

 o
f

Pr
es

se
d 

O
liv

e

يت
الز

ية 
كم

 Q
ua

nt
ity

 o
f

Ex
tr

ac
te

d 
oi

l

N
um

be
r د

عد
ال

�س
رو

ملد
ن ا

تو
الز

ية 
كم

 Q
ua

nt
ity

 o
f

Pr
es

se
d 

ol
iv

e

يت
الز

ية 
كم

 Q
ua

nt
ity

 o
f

Ex
tr

ac
te

d 
oi

l

ية 
غرب

ة ال
�سف

ال

469.381.52.356.921481.700.619.557.926091.082.121.914.8

 W
es

t B
an

k

�ص 
وبا

وط
ني 

جن

2171.740.95931.146.07.143.06131.317.77.183.8

 J
en

in
 a

nd
T

ub
as

 

كرم
طول

61.841.5482.83113.163.73.414.33715.00523.897.1

T
ul

ka
rm

ل�ص
ناب

131.446.6375.13811.508.02.850.25112.954.53.225.2

N
bl

us

ية 
قيل

قل

2288.271.2156.951.41.735.8177.239.61.807.0

Q
al

qi
liy

a
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ظة
حاف

امل

 معا�رض قدمية ون�سف 
اوتوماتيك

 Traditional & Half 
Automatic Presses

معا�رض اوتوماتيك
 Full Automatic Olive

Presses

املجموع 
 Total 

G
ov

er
no

ra
te

N
um

be
r د 

عد
ال

�س
رو

ملد
ن ا

يتو
الز

ية 
كم

 Q
ua

nt
ity

 o
f

Pr
es

se
d 

ol
iv

e

يت
الز

ية 
كم

 Q
ua

nt
ity

 o
f

Ex
tr

ac
te

d 
oi

l

عدد
ال

N
um

be
r

�س
رو

ملد
ن ا

تو
الز

ية 
كم

 Q
ua

nt
ity

 o
f

Pr
es

se
d 

O
liv

e

يت
الز

ية 
كم

 Q
ua

nt
ity

 o
f

Ex
tr

ac
te

d 
oi

l

N
um

be
r د

عد
ال

�س
رو

ملد
ن ا

تو
الز

ية 
كم

 Q
ua

nt
ity

 o
f

Pr
es

se
d 

ol
iv

e

يت
الز

ية 
كم

 Q
ua

nt
ity

 o
f

Ex
tr

ac
te

d 
oi

l

يت
سلف

�

103.132.7778.8156.30651.560.4259.439.22.339.2

Sa
lfi
t

رية
الب

هلل و
م ا

را

92.055.6509.2256072.81.440.1348128.441.949.3

 R
am

al
la

h 
an

d
A

l-
 B

ir
eh

�ص 
لقد

ا

00.00.041.082.126441.082.1264.0

 J
er

us
al

em

حلم
يت 

ب
2399.591.651.335.2302.571.73.7394.0

 B
et

hl
eh

em

ليل
خل

ا

254.77.4224.13.0847.6244.180.7855.0

 H
eb

ro
n

 تم دمج بيانات بعض المحافظات مع بيانات المحافظات األخرى نظرا لسرية البيانات والذي نص عليه 
قانون اإلحصاءات العامة لعام 2000

 The Data of selected Governorates were merged to maintain data  
 .confidentiality as stated in the General Statistics Law 2000
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العمالة وتعويضات العاملني: 

عاماًل   1،523 الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الزيتون  معا�رس  يف  العاملني  عدد  بلغ 
اإجمايل  من   %74.6 ن�سبته  ما  ي�سكل  وهذا  باأجر،  عاماًل   1،136 منهم  2010م،  للمو�سم 
العاملني.بينما بلغ عدد العاملني باأجر يف مو�سم عام )2009 م( 490 عاماًل.وفيما يتعلق 
اأمريكي يف  للمو�سم 2010م فقد بلغت حوايل 1.137 مليون دولر  العاملني  بتعوي�سات 

الأرا�سي الفل�سطينية بينما كانت 336.6 األف دولر يف مو�سم 2009.
 )اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني 2009، 2010( 

2. األهداف العامة للبحث: 

التعرف اإىل واقع معا�رس الزيتون، من حيث عدد املعا�رس، ونوعها وتوزيعها على  1 .
املحافظات. 

والو�سطى  ال�سمالية،  املحافظات  عل  وتوزيعها  ونوعها  املعا�رس  اأعداد  بيان  2 .
واجلنوبية. 

التعرف اإىل امل�سكالت التي تواجه عمل املعا�رس 3 .
اخلروج بالنتائج والتو�سيات لتطوير عمل املعا�رس.  4 .

3. منهجية البحث: 

ا�ستمارة  م  �سمَّ لذلك  البحث،  هذا  لإعداد  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم 
ب�سكل رئي�ص  ا�ستعان  ال�ستبيانة( كذلك  الزيتون، )مرفق ن�سخة من  خا�سة مل�سح معا�رس 
لالإح�ساء  املركزي  واجلهاز  الزراعة،  وزارة  لدى  املتوفراة  والإح�سائيات  باملعلومات 

الفل�سطيني مبا يخ�ص م�سح معا�رس الزيتون. 
ال�سمال،  الزيتون يف حمافظات  الباحث بزيارات ميدانية لعدد من معا�رس  كما قام 
والو�سط، واجلنوب، للوقوف عن كثب على طريقة عمل هذه املعا�رس، وعلى م�ساهمتها يف 
الغربية  ال�سفة  الباحث بزيارة )48( مع�رسة موزعة يف حمافظات  الزيت فقد قام  اإنتاج 
وتعد هذه املعا�رس عينة الدرا�سة التي اعتمد عليها الباحث يف جمع املعلومات املتعلقة 

بال�ستبانه واجلدول )4( يو�سح توزيع معا�رس الزيتون ح�سب املحافظة. 
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الجدول )4( 
توزيع عينة الدراسة من المعاصر حسب المحافظة. 

الن�سبة املئوية )%( العدداملحافظة

714.58بيت حلم
1122.92اخلليل
1531.25نابل�ص
1531.25رام اهلل

48100.0املجموع

يوضح الجدول السابق توزيع معاصر عينة الدراسة حسب المحافظة، حيث كانت موزعة في محافظات 
بيت لحم والخليل ونابلس ورام اهلل وقد بلغ عدد المعاصر في محافظة نابلس ورام اهلل )30( معصرة تشكل ما 
نسبته )62.5%( من معاصر عينة الدراسة، بينما بلغ عدد المعاصر في محافظة الخليل )11( معصرة وهي 
تشكل ما نسبته )22.92%( من المعاصر، أما محافظة بيت لحم فقد بلغ عدد المعاصر المختارة منها )7( 

معاصر بما نسبته )14.58%( من المعاصر موضوع الدراسة.

فرضيات البحث: 

لغر�س اإعداد البحث، فقد ُو�سعت الفر�سيات االآتية: 
اإىل جمعيات خريية و�رسكات  الغربية تعود ملكيتها  ال�سفة  الزيتون يف  معا�رس  1 .

واأفراد. 
اإنتاج  عملية  يف  العلمية  الأ�س�ص  تراعي  ل  الغربية  ال�سفة  يف  الزيتون  معا�رس  2 .

الزيت 
عدد معا�رس الزيتون يف ال�سفة الغربية كاف 3 .

املعدل ال�سنوي لكمية الزيتون املجرو�ص يف املع�رسة الواحدة يف ال�سفة الغربية  4 .
يزيد عن 300 طن �سنويًا. 

املتعلقة  ال�سليمة  الإدارية  الأ�س�ص  تراعي  ل  الغربية  ال�سفة  يف  الزيتون  معا�رس  5 .
بتنظيم العمل داخل معا�رس الزيتون. 

تتم عملية ت�سويق الزيت يف معا�رس الزيتون للتجار مبا�رسة ولي�ص للم�ستهلكني.  6 .
ل تراعي معا�رس الزيتون يف ال�سفة الغربية العوامل البيئية وال�سحية يف عملها.  7 .

تعدُّ معا�رس الزيتون يف ال�سفة الغربية كثيفة راأ�ص املال وقليلة العمالة.  8 .
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نتائج البحث: 
نتائج الفر�سية املتعلقة بنوع امللكية التي تن�ص على:  ◄ 

و�رضكات  تعاونية  جمعيات  اإىل  ملكيتها  تعود  فل�سطني  يف  الزيتون  معا�رض 
واأفراد. 

ال�سفة  الزيتون يف  امللكية ملعا�رس  بنوع  املتعلقة  الفر�سية  اجل فح�ص �سحة  من 
الغربية ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية ونتائج اجلدول الآتي تو�سح 

ذلك: 
الجدول )5( 

توزيع معاصر الزيتون في فلسطين حسب نوع الملكية

الن�سبة املئوية )%( العددنوع امللكية

2450.0فردي
1225.0جمعية
1225.0�رسكة

48100.0املجموع

امللكية،  نوع  ح�سب  الدرا�سة  عينة  معا�رس  توزيع  ال�سابق  اجلدول  خالل  من  يت�سح 
فنالحظ اأن هناك )24( مع�رسة من معا�رس عينة الدرا�سة كانت ملكية فردية، وهذا العدد 
ي�سكل ما ن�سبته )50%( من املعا�رس اأي اأن ن�سف معا�رس عينة الدرا�سة كانت ملكية فردية، 
ن�سبته  ما  ت�سكل  )12( مع�رسة  اإىل جمعيات  تعود ملكيتها  التي  املعا�رس  بلغ عدد  بينما 
الدرا�سة، بينما تعود ملكية باقي املعا�رس  الن�سبة ت�سكل ربع معا�رس عينة  )25%( وهذه 
اإىل �رسكة، حيث بلغ عددها )12( مع�رسة، وتوؤكد هذه النتيجة التي تو�سل اإليها الباحث اأن 

معا�رس الزيتون يف ال�سفة الغربية تعود ملكيتها اإىل جمعيات تعاونية و�رسكات واأفراد. 
تن�ص  والتي  الزيت  اإنتاج  عملية  يف  العلمية  بالأ�س�ص  املتعلقة  الفر�سية  نتائج  ◄ 

على: 
اأن معا�رض الزيتون يف ال�سفة الغربية ال تراعي االأ�س�س العلمية يف عملية اإنتاج الزيت 
اإنتاج  عملية  يف  املتبعة  العلمية  بالأ�س�ص  املتعلقة  الفر�سية  �سحة  فح�ص  اأجل  من 
الزيت و�سع الباحث جمموعة من الأ�سئلة اأُجيب عنها من خالل اإجابات اأ�سحاب معا�رس 
الزيتون، وقام الباحث بتحليلها من خالل التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية 
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والنحرافات املعيارية والنتائج يف اجلداول من )6- 13( تو�سح ذلك: 
طريقة تخزين الزيتون يف املع�رضة:  1 .

الجدول )6( 
توزيع معاصر عينة الدراسة حسب طريقة تخزين الزيتون في المعصرة

الن�سبة املئوية )%( العددطريقة تخزين الزيتون

3470.8اأكيا�ص
1429.2�سناديق
00اأحوا�ص

48100.0املجموع

الدرا�سة ح�سب طريقة تخزين  ال�سابق توزيع معا�رس عينة  يت�سح من خالل اجلدول 
الزيتون يف املع�رسة فنالحظ اأن )34( مع�رسة تخزن الزيتون با�ستخدام الأكيا�ص اأي مبا 
ن�سبته )70.8%( ، بينما بلغ عدد املعا�رس التي تخزن الزيتون با�ستخدام ال�سناديق )14( 
مع�رسة اأي بن�سبة )29.2%( يف حني ل يوجد اأي مع�رسة من معا�رس عينة الدرا�سة تقوم 
بتخزين الزيتون با�ستخدام الأحوا�ص.وت�سري هذه النتيجة على ان طريقة تخزين الزيتون 

يف املع�رسة تتم من خالل الأكيا�ص.
طريقة تخزين الزيت يف املع�رضة:  2 .

الجدول )7( 
توزيع معاصر عينة الدراسة حسب طريقة تخزين الزيت في المعصرة

الن�سبة املئوية )%( العددطريقة تخزين الزيت

1837.5ل يوجد
24.2براميل حديد

1633.3براميل بال�ستيك
1225.0اأوعية �ستانل�ص �ستيل
48100املجموع

الزيت يف  الدرا�سة ح�سب طريقة تخزين  ال�سابق توزيع معا�رس عينة  يو�سح اجلدول 
الزيت يف املع�رسة، وذلك ب�سبب تقا�سيها  اأن )18( مع�رسة ل تخزن  املع�رسة، فنالحظ 
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الزيت يف  املعا�رس ل تخزن  )37.5%( من  اأن حوايل  اأي  الزيتون  بدل ع�رس  اأجرة مادية 
براميل حديد مع�رستني  با�ستخدام  الزيت  التي تخزن  املعا�رس  بلغ عدد  بينما  املع�رسة، 
بن�سبة )4.2%( يف حني بلغ عدد املعا�رس التي تخزن الزيت با�ستخدام الرباميل البال�ستيك 
التي تخزن  )16( مع�رسة مبا ن�سبته )33.3%( من املعا�رس، يف حني بلغ عدد املعا�رس 

الزيت با�ستخدام اأوعية �ستانل�ص �ستيل )12( مع�رسة؛ اأي بن�سبة )25%( من املعا�رس. 
هل ُيفح�س الزيت يف املع�رضة؟ :  3 .

الجدول )8( 
توزيع معاصر عينة الدراسة حسب فحص الزيت في المعصرة

الن�سبة املئوية )%( العددهل يتم فح�س الزيت يف املع�رضة؟ 

2245.8نعم
2654.2ل

48100.0املجموع

اأن  الزيت يف املع�رسة  الدرا�سة ح�سب فح�ص  يت�سح من نتائج توزيع معا�رس عينة 
 )26( اأن  تبني  بينما   ،  )%45.8( بن�سبة  اأي  املع�رسة؛  يف  الزيت  تفح�ص  مع�رسة   )22(
مع�رسة ل تقوم بعملية فح�ص الزيت يف املع�رسة، وهذا العدد ميثل ما ن�سبته )%54.2( 

من املعا�رس. 
هل يتم تدريج الزيت يف املع�رضة:  4 .

الجدول )9( 
توزيع معاصر عينة الدراسة حسب تدريج الزيت في المعصرة

الن�سبة املئوية )%( العددهل يتم تدريج الزيت؟ 

2041.7نعم
2858.3ل

48100.0املجموع

يت�سح من خالل نتائج توزيع معا�رس عينة الدرا�سة ح�سب تدريج الزيت يف املع�رسة 
اأن )20( مع�رسة تقوم بتدريج الزيت يف املع�رسة اأي بن�سبة )41.7%( ، بينما تبني اأن )28( 
مع�رسة ل تقوم بعملية تدريج الزيت يف املع�رسة، وهذا العدد ميثل ما ن�سبته )58.3%( من 

املعا�رس. 
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هل يوجد �سناديق خا�سة يف املع�رضة؟ :  5 .
الجدول )10( 

توزيع معاصر عينة الدراسة حسب امتاك المعصرة صناديق خاصة

الن�سبة املئوية )%( العددهل يوجد �سناديق خا�سة يف املع�رضة

1429.2نعم

3470.8ل

48100.0املجموع

توافر  مدى  حول  الدرا�سة  عينة  معا�رس  توزيع  ال�سابق  اجلدول  خالل  من  يت�سح 
�سناديق خا�سة يف املع�رسة فنالحظ اأن )14( مع�رسة يتوافر فيها �سناديق خا�سة اأي 
بن�سبة )29.2%( ، بينما تبني اأن )34( مع�رسة ل يتوافر فيها �سناديق خا�سة، وهذا العدد 

ميثل ما ن�سبته )70.8%( من اإجمايل املعا�رس مو�سع الدرا�سة. 
ة الدري�س:  درجة حرار. 6

الجدول )11( 
توزيع معاصر عينة الدراسة حسب درجة حرارة الدريس في المعاصر

الن�سبة املئوية )%( العدددرجة حرارة الدري�س

302654.2 درجة مئوية فاقل

2245.8اأعلى من 30 درجة مئوية

48100املجموع

اأن حوايل )26( مع�رسة تكون درجة  الواردة يف اجلدول  البيانات  يت�سح من خالل 
حرارة الدري�ص فيها 30 درجة مئوية فاأقل اأي بن�سبة )54.2%( من املعا�رس، بينما نالحظ 
بن�سبة  اأي  مئوية  اأعلى من 30 درجة  فيها  الدري�ص  تكون درجة حرارة  )22( مع�رسة  اأن 
)45.8%( . فنالحظ اأن هناك اختالفًا بني معا�رس الزيتون حول درجة حرارة الدري�ص التي 
ت�ستخدم يف عملية ع�رس الزيتون علمًا اأن درجة احلرارة الأف�سل هي الأقل من )30( درجة 

مئوية. 
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املدة الزمنية لتغيري مياه الغ�سيل:  7 .
الجدول )12( 

يبين توزيع معاصر عينة الدراسة حسب المدة الزمنية لتغيير مياه الغسيل

الن�سبة املئوية )%( العدداملدة الزمنية لتغيري مياه الغ�سيل

243164.6 �ساعة

1735.4اقل من 12 �ساعة

48100املجموع

يبني اجلدول ال�سابق نتائج توزيع معا�رس عينة الدرا�سة ح�سب املدة الزمنية لتغيري 
مياه الغ�سيل فنالحظ اأن )31( مع�رسة تقوم بتغيري مياه الغ�سيل كل )24( �ساعة اأي بن�سبة 
)64.6%( ، يف حني بلغ عدد املعا�رس التي تغري مياه الغ�سيل بعد اأقل من )12( �ساعة )17( 
اأن ما يقارب ثلثي املعا�رس تقوم بعملية  اأي بن�سبة )35.4%( من املعا�رس. اي  مع�رسة، 

تغيري مياه الغ�سيل خالل )24( �ساعة. 
مدة خلط الدري�س يف اخلالطات: 8 .

الجدول )13( 
توزيع معاصر عينة الدراسة حسب مدة خلط الدريس في الخاطات

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالن�سبة املئوية )%( العددمدة خلط الدري�س يف اخلالطات

3879.1ن�سف �ساعة فاقل
31.3310.96

1020.9اأكرث من ن�سف �ساعة
481100املجموع

 )38( �ساعة  ن�سف  من  اأقل  اخلالطات  يف  الدري�ص  تخلط  التي  املعا�رس  عدد  بلغ 
مع�رسة اأي بن�سبة )79.1%( يف حني بلغ عدد املعا�رس التي تخلط الدري�ص اأكرث من ن�سف 
�ساعة )10( معا�رس اأي بن�سبة )20.9%( كما نالحظ اأي�سا اأن متو�سط مدة خلط الدري�ص يف 

اخلالطات كانت تقريبا ن�سف �ساعة وبانحراف معياري )10.96( .
نتائج الفر�سية املتعلقة بعدد معا�رس الزيتون والتي تن�ص على ◄ اأن عدد معا�رض 

الزيتون يف ال�سفة الغربية كاف.
ا�ستخدم  الغربية  ال�سفة  الفر�سية املتعلقة بعدد املعا�رس يف  اأجل فح�ص �سحة  من 
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الباحث التكرارات والن�سب املئوية ونتائج اجلدول الآتي تو�سح ذلك: 
الجدول )14( 

توزيع معاصر عينة الدراسة حسب عدد المعاصر في المنطقة

الن�سبة املئوية )%( العددعدد املعا�رض يف املنطقة

3777.1كاف
00غري كايف

1122.9زيادة عن املطلوب
48100.0املجموع

راأيني  اأن هناك  اأ�سحاب املعا�رس  اإجابات  لنا من  ال�سابق يت�سح  من خالل اجلدول 
يف  كاف  املعا�رس  عدد  باأن  املعا�رس  اأ�سحاب  من  م�سوؤول   )37( اأجاب  فقد  خمتلفني 
املنطقة بينما بلغ عدد الذين اأجابوا باأن عدد املعا�رس زيادة عن املطلوب )11( م�سوؤوًل 
من اأ�سحاب املعا�رس اأي بن�سبة )22.9%( . يف حني نالحظ انه ل يوجد اأي م�سئول اأجاب 
بان هناك حاجة اإىل وجود معا�رس اأخرى يف املنطقة واأن املوجود منها غري كاف. وت�سري 
هذه النتيجة اإىل اأن عدد معا�رس الزيتون يف ال�سفة الغربية كاف وهذه النتيجة توؤكد �سحة 

الفر�سية التي تن�ص على اأن عدد معا�رس الزيتون يف ال�سفة الغربية كاف. 
نتائج الفر�سية املتعلقة بكمية الزيتون املجرو�ص:  ◄ 

املعدل ال�سنوي لكمية الزيتون املجرو�س يف معا�رض الزيتون يف ال�سفة الغربية 
يزيد عن 300 طن �سنوياً. 

من اجل التاأكد من �سحة الفر�سية املتعلقة بكمية الزيتون املجرو�ص يف املع�رسة، ا�ستخدم 
الباحث التكرارات والن�سب املئوية والنتائج املتح�سل عليها مو�سحة يف اجلدول )15( : 

الجدول )15( 
توزيع معاصر عينة الدراسة حسب المعدل السنوي لكمية الزيتون المجروش

الن�سبةالعدداملعدل ال�سنوي لكمية الزيتون املجرو�س

714.6اقل من 200 طن
2245.8من 200- 400 طن

1939.6اأكرث من 400 طن
48100.0املجموع
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تو�سح النتائج اأن عدد املعا�رس التي تقل طاقتها الإنتاجية ال�سنوية عن )200( طن 
الإنتاجية بني  ترتاوح طاقتها  التي  املعا�رس  عدد  بلغ  بينما  معا�رس،   )7( بلغ  ال�سنة  يف 
التي تزيد  )200- 400( طن )22( مع�رسة )بن�سبة 45.8%( يف حني بلغ عدد املعا�رس 
طاقتها الإنتاجية عن )400( طن )19( مع�رسة.وت�سري هذه النتيجة اإىل اأن حوايل ن�سف 
معا�رس الزيتون تقوم بع�رس كمية من الزيتون ترتاوح بني 200 طن اإىل 400 طن، وهذه 
النتيجة توؤكد الفر�سية التي و�سعت من قبل الباحث والتي تن�ص على اأن معدل ع�رس الزيتون 
املدرو�ص  الزيتون  زيادة كمية  اأن  اإىل  ي�سري  يزيد عن 300 طن.وهذا  الزيتون  يف معا�رس 

واملع�سور يزيد من دخل املع�رسة، ويوؤدي اإىل زيادة اجلدوى القت�سادية للمع�رسة.
نتائج الفر�سية املتعلقة بالأ�س�ص الإدارية يف املع�رسة والتي تن�ص على:  ◄ 

اأن معا�رض الزيتون يف ال�سفةالغربية ال تراعي االأ�س�س االإدارية ال�سليمة املتعلقة 
بتنظيم العمل داخل معا�رض الزيتون. 

اإنتاج  املتبعة يف عملية  الإدارية  بالأ�س�ص  املتعلقة  الفر�سية  اأجل فح�ص �سحة  من 
الزيت و�سع الباحث جمموعة من الأ�سئلة اأُجيب عنها من خالل اإجابات اأ�سحاب معا�رس 
الزيتون وقام الباحث بتحليلها من خالل التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية 

والنحرافات املعيارية، والنتائج يف اجلداول من )16- 20( تو�سح ذلك: 
وزن الزيتون قبل عملية الع�رض: 1 .

الجدول )16( 
توزيع معاصر عينة الدراسة حسب القيام بعملية وزن الزيتون قبل عملية العصر

الن�سبة املئوية )%( العددهل يتم وزن الزيتون قبل عملية الع�رض

3164.6نعم

1735.4ل

48100.0املجموع

بن�سبة  اأي  ع�رسه  قبل  الزيتون  تزن  مع�رسة   )31( اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
الع�رس يف املع�رسة، وهذا  قبل  الزيتون  تزن  اأن )17( مع�رسة ل  بينما تبني   ،  )%64.6(

العدد ميثل ما ن�سبته )%35.4( . 
هل يوجد ترخي�س يف املع�رضة؟ :  2 .
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الجدول )17( 
توزيع معاصر عينة الدراسة حسب حصول المعصرة على ترخيص. 

الن�سبة املئوية )%( العددهل يوجد ترخي�س يف املع�رضة
4389.6نعم

510.4ل
48100.0املجموع

بلغ عدد املعا�رس مو�سع الدرا�سة واحلا�سلة على ترخي�ص )43( مع�رسة اأي بن�سبة 
بن�سبة  اأي  معا�رس   )5( ترخي�ص  بدون  العاملة  املعا�رس  عدد  بلغ  حني  يف   ،  )%89.6(

. )%10.4(
معدل عدد اأيام العمل ال�سنوى:  3 .

الجدول )18( 
توزيع معاصر عينة الدراسة حسب معدل عدد أيام العمل السنوي

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي )يوم( معدل عدد ايام العمل ال�سنوى
37.2917.742املو�سم اجليد

15.588.817املو�سم الردئ
26.437512.48387املجموع

يت�سح من خالل اجلدول ال�سابق ان معدل عدد اأيام عمل املعا�رس عينة الدرا�سة يف 
املو�سم اجليد كان )37.29( يوًما، وبانحراف معياري )17.74( ، يف حني بلغ معدل عمل 
املعا�رس يف املو�سم الردئ )15.58( يومًا وبانحراف معياري )8.81( ، ومعدل عدد اأيام 

العمل ال�سنوي يف املعا�رس للموا�سم كافة هو  )26.43( يومًا. 
ا�ستخدام �سجالت يف املع�رضة:  4 .

الجدول )19( 
توزيع معاصر عينة الدراسة حسب استخدام سجات في المعصرة

الن�سبة املئوية )%( العددهل يتم ا�ستخدام �سجالت يف املع�رضة

4185.4نعم
714.6ل

48100.0املجموع
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يت�سح من خالل اجلدول ال�سابق توزيع معا�رس عينة الدرا�سة ح�سب ا�ستخدام �سجالت 
عدد  بلغ  بينما   ،  )%85.4( بن�سبة  اأي  ال�سجالت  ت�ستخدم  مع�رسة   )41( اأن  املع�رسة  يف 
املعا�رس التي ل ت�ستخدم �سجالت يف املع�رسة )7( ، وهذا العدد ميثل ما ن�سبته )%14.6(.

املوؤهل العلمي للم�سوؤول يف املع�رضة:  5 .
الجدول )20( 

توزيع معاصر عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي للمسؤول في المعصرة

الن�سبة املئوية )%( العدد املوؤهل العلمي للم�سئول يف املع�رضة

2552.1ثانوية عامة
2347.9جامعي
48100.0املجموع

يكون  التي  املعا�رس  اأن عدد  ال�سابق  اجلدول  الواردة يف  البيانات  نالحظ من خالل 
فيها امل�سوؤول يحمل موؤهاًل علميًا )ثانوية عامة(  )25( مع�رسة اأي بن�سبة )52.1%( ، يف 
العلمي جامعي )23(  املوؤهل  التي يكون فيها امل�سوؤول من ذوي  حني بلغ عدد املعا�رس 

مع�رسة اأي بن�سبة )47.9%( من معا�رس عينة الدرا�سة.
الفر�سية املتعلقة بت�سويق الزيت والتي تن�ص على:  ◄ 

ولي�س  مبا�رضًة  للتجار  الزيتون  معا�رض  يف  الزيت  ت�سويق  عملية  تتم 
للم�ستهلكني. 

من اأجل التاأكد من �سحة الفر�سية املتعلقة بت�سويق الزيت ا�ستخدم الباحث التكرارات 
والن�سب املئوية والنتائج مو�سحة يف اجلدول )21( الآتي: 

الجدول )21( 
توزيع معاصر عينة الدراسة حسب طريقة تسويق الزيت

الن�سبة املئوية )%( العدد طريقة ت�سويق الزيت

23.33%7مبا�رسة للم�ستهلك
76.67%23مبا�رسة للتجار

100%30املجموع

بلغ عدد املعا�رس التي ُت�سوِّق الزيت مبا�رسة اإىل امل�ستهلك )7( معا�رس اأي ما ن�سبته 
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)23.33%( ، بينما بلغ عدد املعا�رس التي ت�سوق الزيت مبا�رسة للتجار )23( مع�رسة اأي ما 
ن�سبته )76.67%( من املعا�رس.وت�سري هذه النتيجة اإىل اأن غالبية معا�رس الزيتون ت�سوِّق 
يوجد  ل  مع�رسة،   )18( البحث  مو�سوع  املعا�رس  باقي  بان  مبا�رسة.علمًا  للتجار  الزيت 
لديها زيت للت�سويق ب�سبب اأنها تتقا�سى بدًل ماليًا نقديًا عن اأجرة ع�رس الزيت، وهذا يظهر 

وا�سحًا يف اجلدول )29( الذي يتناول اأجرة ع�رس الزيتون.
والتي  الزيتون  معا�رس  يف  وال�سحية  البيئية  بالعوامل  املتعلقة  الفر�سية  نتائج  ◄ 

تن�ص على: 
تراعي معا�رض الزيتون يف ال�سفة الغربية ال تراعي العوامل البيئية وال�سحية 

املنا�سبة يف عملها
عملية  يف  وال�سحية  البيئية  العوامل  يف  املتعلقة  الفر�سية  �سحة  فح�ص  اجل  من 
الزيتون،  معا�رس  اأ�سحاب  عنها  اأجاب  الأ�سئلة  من  جمموعة  الباحث  و�سع  الزيت  اإنتاج 
والنحرافات  احل�سابية  واملتو�سطات  املئوية  والن�سب  التكرارات  خالل  من  الباحث  وحلَّل 

املعيارية، والنتائج مو�سحة يف اجلداول:  )من 22- 28( 
م�ستوى النظافة يف املع�رضة:  1 .

الجدول )22( 
توزيع معاصر عينة الدراسة حسب مستوى النظافة في المعصرة*

الن�سبة املئوية )%( العدد م�ستوى النظافة يف املع�رضة

2450.0جيد جداً
2041.7جيد

48.3مقبول
00اقل من املقبول

48100.0املجموع

 تم تحديد مستوى النظافة في المعصرة حسب تقويم الباحث للمعصرة

النظافة يف  الدرا�سة ح�سب م�ستوى  ال�سابق نتائج توزيع معا�رس عينة  يبني اجلدول 
املع�رسة، فقد بلغ عدد املعا�رس التي كان م�ستوى النظافة فيها )جيد جداً( )24( مع�رسة، 
النظافة  التي كان م�ستوى  يليها عدد املعا�رس   ، ن�سبته )%50(  و�سكلت هذه املعا�رس ما 
فيها )جيد( وعددها )20( مع�رسة، وبن�سبة )41.7%( ، يف حني كان هناك )4( معا�رس 
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كان م�ستوى النظافة فيها مقبوًل، و�سكلت هذه املعا�رس ما ن�سبته )8.3%( ، كما تو�سح 
النتائج يف اجلدول اأنه ل توجد اأي مع�رسة كان م�ستوى النظافة فيها غري مقبول.

البويلر يف املع�رضة )�سخان املياه( :  2 .
الجدول )23( 

توزيع معاصر عينة الدراسة حسب البويلر في المعصرة

الن�سبة املئوية )%( العددبويلر املع�رضة

موقع البويلر
1327.1خارج املع�رسة
3572.9داخل املع�رسة

48100.0املجموع

طريقة عمل البويلر
2552.1اجلفت
2347.9ال�سولر
48100.0املجموع

املياه  �سخان  يقع  مع�رسة   )13( اأن  ال�سابق  اجلدول  يف  املبينة  النتائج  من  يالحظ 
اأن )35( مع�رسة تقوم بو�سع هذا  اأي بن�سبة )27.1%( من املعا�رس، بينما تبني  خارجها 
ال�سخان داخلها اأي بن�سبة )72.9%( .كما نالحظ من خالل البيانات يف اجلدول اأن هناك )25( 
مع�رسة يعمل هذا ال�سخان فيها على اجلفت اأي بن�سبة )52.1%( من املعا�رس يف حني بلغ عدد 

املعا�رس التي يعمل فيها هذا ال�سخان على ال�سولر )23( مع�رسة بن�سبة )%47.9(.
دورة املياه يف املع�رضة:  3 .

الجدول )24( 
توزيع معاصر عينة الدراسة حسب دورة المياه في المعصرة

الن�سبة املئوية )%( العدددورة املياه يف املع�رضة

توفر دورة مياه يف 
املع�رسة

48100نعم
00ل

48100املجموع

مكان دورة املياه يف 
املع�رسة

2143.8خارج املع�رسة
2756.3داخل املع�رسة

48100.0املجموع
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يتوافر فيها دورة مياه، وي�سكل  اأن جميع املعا�رس  ال�سابق  يظهر من خالل اجلدول 
هذا العدد )100%( من معا�رس عينة الدرا�سة، كما نالحظ اأن هناك )21( مع�رسة تقع دورة 
املياه خارجها اأي بن�سبة )43.8%( ، بينما تبني اأن )27( مع�رسة تقع دورة املياه داخلها 

اأي بن�سبة )%56.3( . 
نوع البناء:  4 .

الجدول )25( 
توزيع معاصر عينة الدراسة حسب نوع البناء

الن�سبة املئوية )%( العددنوع البناء

4287.5حجر
48.3برك�ص
24.2ا�سمنت

48100.0املجموع

يو�سح اجلدول ال�سابق نتائج توزيع املعا�رس عينة الدرا�سة ح�سب نوع البناء، فنالحظ 
اأن معظم بناء املعا�رس كانت من احلجر وعددها )42( وهذا العدد ي�سكل ما ن�سبته )%87.5( 
من املعا�رس، بينما بلغ عدد املعا�رس املبنية من ال�سمنت مع�رستني.وهذه النتيجة توؤكد اأن 
غالبية البناء امل�ستخدم يف معا�رس الزيتون هو من احلجر، وتعدُّ طبيعة هذا البناء منا�سبة 

لطبيعة العمل امل�ستخدم يف املعا�رس.
م�ساحة بناء املع�رضة وم�ساحة االأر�س امللحقة بها.  5 .

الجدول )26( 
 متوسط مساحة بناء المعصرة ومساحة األرض الملحقة بها. 

االنحراف املعيارياملتو�سطم�ساحة املع�رضة

372.92280.03متو�سط م�ساحة املعا�رس
1351.881247.89متو�سط امل�ساحة امللحقة باملعا�رس

1724.791448.32متو�سط م�ساحة املعا�رس الكلية

بلغ متو�سط م�ساحة معا�رس عينة الدرا�سة )372.92م( وبانحراف معياري )280.03(، 
)1351.88م(  الدرا�سة  عينة  املعا�رس  يف  امللحقة  الأر�ص  م�ساحة  متو�سط  بلغ  بينما 
عينة  للمعا�رس  الكلية  امل�ساحة  متو�سط  بلغ  حني  يف   ،  )1247.89( معياري  وبانحراف 
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الدرا�سة )1724.79م( وبانحراف معياري )1448.32م( .وتوؤكد هذه النتيجة اأن متو�سط 
امل�ساحة امل�ستخدمة يف بناء معا�رس الزيتون يف ال�سفة الغربية بلغت )372م( وتعدُّ هذه 
امل�ساحة منا�سبة لطبيعة عمل املع�رسة، كما اأن امل�ساحة امللحقة يف املع�رسة تعدُّ اأي�سا 

منا�سبة لطبيعة عمل معا�رس الزيتون.
طريقة التخل�س من الزيبار:  6 .

الجدول )27( 
توزيع معاصر عينة الدراسة حسب طريقة التخلص من الزيبار

الن�سبة املئوية )%( العددطريقة التخل�س من الزيبار

1939.6مبا�رسة على جمرى الواد
2960.4جتميع ثم ن�سح

48100.0املجموع

اجلدول ال�سابق يو�سح طريقة تخل�ص معا�رس عينة الدرا�سة من الزيبار، فقد بلغ عدد 
املعا�رس التي تتخل�ص من الزيبار عن طريق املبا�رسة على جمرى الواد )19( مع�رسة اأي 
بن�سبة )39.6%( ، يف حني بلغ عدد املعا�رس التي تتخل�ص من الزيبار عن طريق التجميع 
ثم الن�سح )29( مع�رسة اأي ما ن�سبته )60.4%( .وت�سري هذه النتيجة اإىل اأن ما يقارب ثلثي 
معا�رس الزيتون يف ال�سفة الغربية تتخل�ص من الزيبار من خالل التجميع ثم الن�سح، وان 
اأكرث من ثلث معا�رس الزيتون تتخل�ص من الزيبار عن طريق جمرى الوادي.ويف احلالتني 

فان هذه الطرق توؤدي اإىل تلوث بيئي. 

طريقة التخلص من اجلفت: 
الجدول )28( 

توزيع معاصر عينة الدراسة حسب طريقة التخلص من الجفت

الن�سبة املئوية )%( العددطريقة التخل�س من اجلفت

93. 458املزارعني
6. 33احلرق لت�سخني املياه البويلر( 

100. 480املجموع

يظهر من خالل اجلدول ال�سابق ان 93،8% من املعا�رس تتخل�ص من اجلفت عن طريق 
املزارعني، يف حني بلغ عدد املعا�رس التي تتخل�ص من اجلفت عن طريق احلرق لت�سخني 
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من  العظمى  الغالبية  اأن  يعني  وهذا   ،  )%6.3( ن�سبته  ما  اأي  معا�رس   )3( البويلر  املياه 
املعا�رس توزع اجلفت على املزارعني لال�ستفادة منه. 

نتائج الفر�سية املتعلقة بكثافة راأ�ص املال والعمالة والتي تن�ص على:  ◄ 
تعدُّ معا�رض الزيتون يف ال�سفة الغربية كثيفة راأ�س املال وقليلة العمالة

من اأجل فح�ص �سحة الفر�سية املتعلقة يف كثافة راأ�ص املال والعمالة، و�سع الباحث 
خالل  من  الباحث  وحلَّلها  الزيتون  معا�رس  اأ�سحاب  عليها  اأجاب  الأ�سئلة  من  جمموعة 
يف  والنتائج  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  واملتو�سطات  املئوية  والن�سب  التكرارات 

اجلداول من )29- 31( تو�سح ذلك: 
اأجرة ع�رض الزيتون:  1 .

الجدول )29( 
توزيع معاصر عينة الدراسة حسب أجرة عصر الزيتون ومتوسط أجرة العصر

االنحراف املعياريمتو�سط االأجرةالن�سبة املئوية )%( العدداأجرة ع�رض الزيتون

3062.50.0890.012ن�سبة مئوية من الزيت

1837.50.380.09نقدا

48100.0املجموع

ع�رس  اأجرة  تقا�سي  طريقة  ح�سب  املعا�رس  توزيع  ال�سابق  اجلدول  خالل  من  يظهر 
الزيتون )30( مع�رسة، يف  ن�سبة من زيت  التي تتقا�سى  الزيتون، فقد بلغ عدد املعا�رس 
حني بلغ عدد املعا�رس التي تتقا�سى اأجرة ع�رس الزيتون نقداً )18( مع�رسة، كما يظهر من 
اأجرة ع�رس الزيتون  اأن متو�سط  اأجرة ع�رس الزيتون، فنالحظ  اأي�سا متو�سط  خالل اجلدول 
معياري  وبانحراف   )0.089( كانت  املنتج  الزيت  من  ن�سبة  تتقا�سى  التي  املعا�رس  يف 
)0.012( يف حني بلغ متو�سط اأجرة ع�رس الزيتون نقداً )0.38( اأغوره.وت�سري هذه النتيجة، 
اأن حوايل ثلثي معا�رس الزيتون تتقا�سى ن�سبة مئوية من كمية الزيت املنتجة بينما  اإىل 
حوايل ثلث معا�رس الزيتون تتقا�سى اأجرة نقدية عن عملية الع�رس، وهذا موؤ�رس على عدم 
وجود اتفاق بني اأ�سحاب معا�رس الزيتون على الأجرة التي يتقا�سونها مقابل عملية ع�رس 

الزيتون.
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م�سدر الكهرباء:  2 .
الجدول )30( 

توزيع معاصر عينة الدراسة حسب مصدر الكهرباء

الن�سبة املئوية )%( العددم�سدر الكهرباء

3879.2�رسكة
612.5ماتور

48.3الثنني معًا
48100.0املجموع

يت�سح من خالل البيانات الواردة يف اجلدول ال�سابق، ان اأكرث من ثالثة اأرباع املعا�رس 
)38( مع�رسة تعتمد على كهرباء من ال�رسكة، يف حني كان هناك عدد قليل من املعا�رس-  
ن�سبته  ما  ي�سكل  العدد  الكهرباء وهذا  توفري م�سدر  املاتور يف  تعتمد على  )6( معا�رس- 
)12.5%( ، يف حني بلغ عدد املعا�رس التي تعتمد على م�سدر الكهرباء من الثنني معا )4( 
امل�ستخدم  الكهرباء  م�سدر  اأن  املعا�رس.اأي  من   )%8.3( ن�سبة  العدد  هذا  وي�سكل  معا�رس، 
يف غالبية معا�رس الزيتون يف ال�سفة الغربية كان من خالل �رسكة الكهرباء، لأنها الأوفر 

والأقل تكلفة ب�سبب ارتفاع اأ�سعار الوقود. 
م�سدر املياه:  3 .

الجدول )31( 
توزيع معاصر عينة الدراسة حسب مصدر المياه

الن�سبة املئوية )%( العددم�سدر املياه

3981.2�سبكة مياه
36.3نقل

612.5الثنني معًا
48100.0املجموع

تو�سح النتائج املتح�سل عليها يف اجلدول ال�سابق اأن ثالثة اأرباع املعا�رس تعتمد على 
م�سدر مياه من �سبكة املياه، يف حني كان هناك عدد قليل من املعا�رس يعتمد على النقل 
يف توفري م�سدر املياه، وهذا العدد ي�سكل ما ن�سبته )6.3%( ، يف حني بلغ عدد املعا�رس 
ن�سبته  ما  العدد  هذا  وي�سكل  )6( معا�رس،  معا  الثنني  من  املياه  على م�سدر  تعتمد  التي 
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)12.5( من املعا�رس.اأي اأن م�سدر املياه امل�ستخدم يف غالبية معا�رس الزيتون يف ال�سفة 
الغربية كان من خالل �سبكة املياه.
أهم النتائج الرئيسة للبحث: 

معظم معا�رس الزيتون تعدُّ ملكيتها ملكية فردية.  1 .
ن�سف عدد املعا�رس ل تقوم بعملية فح�ص وتدريج للزيت.  2 .

% من معا�رس الزيتون ل تتوافر فيها ال�سناديق اخلا�سة لتخزين الزيتون.  3 .71
يعد عدد املعا�رس املوجودة يف ال�سفة الغربية كافيًا.  4 .

معظم معا�رس الزيتون لديها ترخي�ص من اجلهات املخت�سة.  5 .
غالبية معا�رس الزيتون ت�ستخدم ال�سجالت الر�سمية.  6 .

قلة  ب�سبب  الكهرباء  �رسكة  من  الكهرباء  م�سدر  ت�ستخدم  الزيتون  معا�رس  معظم  7 .
التكلفة وارتفاع اأ�سعار الوقود. 

التوصيات: 
�رسورة العمل على اإ�سدر الت�رسيعات التي حتافظ على �سالمة البيئة نتيجة التلوث  1 .

الكبري املت�سبب من طرق التخل�ص من الزيبار. 
تكريرها  لإعادة  حمطات  واإن�ساء  الزبيار  ملياه  جتميع  مراكز  عمل  �رسورة  2 .

وال�ستفادة منها يف جمالت الزراعة وال�سناعة. 
العمل يف  تنظيم  اأجل  الزيتون من  اإيجاد احتاد فعال لأ�سحاب معا�رس  �رسورة  3 .

معا�رس الزيتون، وبخا�سة فيما يتعلق بتوحيد اأجرة ع�رس الزيتون. 
�رسورة التاأكيد على دور املعا�رس يف اإنتاج زيت زيتون عايل اجلودة من خالل  4 .
تدريب طواقم العمل يف املعا�رس وتوفري معدات ووحدات لفح�ص الزيت وتخزينه وتوفري 

وحدات لتخزين الزيت داخل املع�رسة. 
�رسورة تفعيل الرقابة من قبل وزارة ال�سحة والزراعة للتاأكد من �سالمة اجلوانب  5 .

ال�سحية والبيئية داخل املع�رسة، واحل�سول على الرتاخي�ص الالزمة لعمل املع�رسة. 
�رسورة اإعادة النظر يف عدد املعا�رس وتوزيعها يف املحافظات الفل�سطينية حتى  6 .

تكون م�ساريع ا�ستثمارية جمدية اقت�ساديًا للمجتمع. 
عمل  لتنظيم  ال�سليمة  الإدارية  بالأ�س�ص  التقيد  اأهمية  على  التاأكيد  �رسورة  7 .

املعا�رس. 



110

الغربية  الضفة  في  الزيتون  معاصر  د. عالئي البيطارواقع 

املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
م�سوحات   ، 1 .2010  ،2009  ،2008 لالأعوام  الفل�سطيني  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز 

معا�رس الزيتون النتائج الأ�سا�سية رام اهلل – فل�سطني
، رام  اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني الإح�ساءات الزراعية للعام 2007- 2008. 2

اهلل – فل�سطني. 
جمعية التنمية الزراعية وجمعية املهند�سني  الدليل املتكامل يف اإنتاج زيت الزيتون – . 3

الزراعيني العرب 2010، رام اهلل – فل�سطني. 
( طرق معاجلة ماء اجلفت الناجت عن ع�رس الزيتون جامعة  األن�سار، حممد احمد،  )2007. 4

دم�سق – �سوريا  )2007( . 
زيت الزيتون املوا�سفات والعوامل املوؤثرة على كمية ونوعية الزيت  م. اجلابي فار�ص – . 5

2003 – نابل�ص – فل�سطني. 
فل�سطني.  م. اجلابي فار�ص – �سجرة الزيتون 2007 نابل�ص – . 6

ن�رسة اإر�سادية حول ممار�سات القطف وتخزين ثمار الزيتون واأثرها  وزارة الزراعة – . 7
على جودة الزيت 2008 رام اهلل – فل�سطني. 

 – – رام اهلل . 8 –وزارة الزراعة 2008  الربنامج الإر�سادي لقطاع الزيتون يف فل�سطني 
فل�سطني. 

د. كفاية اأبو الهدى – اإدارة خملفات معا�رس الزيتون يف �سمال ال�سفة الغربية 2011. 9 
نابل�ص – فل�سطني. 

ذياب جرار، �سناعة زيت الزيتون يف فل�سطني واقعها واآفاقها امل�ستقبلية، جملة جامعة  10 .
القد�ص املفتوحة العدد رقم )1( القد�ص 2002. 

ثانياً- املراجع األجنبية: 
Hala, Shaker, Al Asir – (2004) Olive Mills Database Manual Reducing. 1. 
Environmental Impacts of Olive mills wastewater in the Middle East. 
Amman Jordan 
Khatib, Awni, Fathi Aqra (2009) , Reducing the Impact of olive mill 2. 
wastewater. American Journal of Environmental sciences S (1) 1 – 6
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استبانة خاصة بوضع معاصر الزيتون احلديثة يف الضفة الغربية:
مالحظة/ الرجاء التكرم بو�سع ا�سارة )√( يف خانة الإجابة املنا�سبة 
ا�سم املع�رسة: ........................... ا�سم املالك/ امل�سوؤول............................ 

القرية: ............................... املحافظة............ املوقع...................... 
تاريخ التاأ�سي�ص: ........................... 

ملكية جماعية ) (   �رسكة ) (  جمعية ) (  نوع امللكية:    فردي ) ( 
ا�سمنت )  (  برك�ص ) (  نوع البناء:      حجر ) ( 

م�ساحة البناء........... م2
م�ساحة الأر�ص امللحقة باملع�رسة............... 

رقم الهاتف...................... رقم اجلوال........................ 
عدد العاملني يف املع�رسة خالل الوردية  )12 �ساعة( ................. 

الثنني معا )  (  ماتور ) (  �رسكة ) (  م�سدر الكهرباء:  
الثنني معا )  (  نقل ) (   �سبكة مياه ) (  م�سدر املياه:  

طريقة التخل�ص من 
الزيبار...................................................................... 

اجلفت..................................................................... 
نقداً ) ( ................  اجرة ع�رس الزيتون ن�سبة مئوية من الزيت )  ( ..............  

طاقتها النتاجية طن/ �ساعة.................  عدد اخلطوط )الديكانرت( .................. 
عدد الفرازات لكل خط..............  ماركة املع�رسة.................  

طريقة تخزين الزيتون يف املع�رسة     اكيا�ص ) (          �سناديق ) (          احوا�ص ) (  
براميل بال�ستيك )  (   طريقة تخزين الزيت: براميل حديد )  (   

ل يوجد ) (      اأوعية �ستانل�ص �ستيل)(  
ل ) (   نعم ) (   هل يتم فح�ص الزيت: 
ل ) (  نعم ) (   هل يتم تدريج الزيت  

ل ) (   نعم ) (   هل يوجد �سناديق خا�سة باملع�رسة  
درجة حرارة الدري�ص................ 
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املدة الزمنية لتغيري مياه الغ�سيل )كل كم �ساعة( 
كيفية ت�سويق الزيت........................................................................... 

امل�ستوى العلمي للم�سوؤول عن اإدارة املع�رسة          ثانوية عامة ) (          جامعي ) (  
اخلدمات التي تقدم للمزارعني يف املع�رسة..................................................... 

م�ستوى النظافة يف املع�رسة جيد جداً )  (  جيد )  (  مقبول )  (  اأقل من مقبول )  ( 
ل ) (   نعم ) (   هل يوجد ترخي�ص من اجلهات الر�سمية  

مدة خلط الدري�ص يف اخلالطات.............. 
ل ) (   نعم ) (   هل يتم فلرتة الزيت يف املع�رسة  

داخل املع�رسة ) (   خارج املع�رسة ) (  موقع البويلر:  
على ال�سولر )  (   على اجلفت ) (   هل يعمل البويلر:  

ل ) (  نعم ) (   هل توجد دورة مياه يف املع�رسة  
داخل املع�رسة ) (   خارج املع�رسة ) (  واأين مكانها  

ل ) (   نعم ) (   هل تعتقد ان عدد املعا�رس يف املنطقة كايف  
معدل عدد اأيام العمل ال�سنوي يف املع�رسة  

يف املو�سم الرديء........  يف املو�سم اجليد.........     
معدل كمية الزيتون املجرو�ص يف املع�رسة............. طن يف املو�سم 

عدد املزارعني امل�ستفيدون من املع�رسة............ 
ل ) (   نعم ) (   هل تقوم با�ستخدام �سجالت يف املع�رسة  
ل ) (   نعم ) (   هل يتم وزن الزيتون قبل عملية الع�رس  

و�سف املبنى )اجلدران، الأر�سية( 
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

امل�ساكل التي تواجهها املع�رسة )من حيث ال�سيانة( 
 .....................................................................................................
 .....................................................................................................


