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 ٢٤١ 

  في محافظة الالذقيةزراعة الزيتون

 )دراسة جغرافية(
 

 *السيد آصف حلوم

 

 الملخص

    تعد شجرة الزيتون من أقدم األشجار التي عرفها اإلنسان السوري ومـارس            

 .زراعتها من آالف السنين، وقد تطورت هذه الزراعة تطوراً كبيراً مذ ذلك الوقت

امل يأتي في مقدمتها الظروف البيئية         تتأثر زراعة الزيتون بمجموعة من العو     

الحرارة، األمطار، الرياح، الرطوبـة، الضـباب،       ( الطبيعية ممثلة بالشروط المناخية   

والتربة وأنوعها، إلى جانب العوامل البشرية ممثلـة بإعـداد األرض            ) البرد والصقيع 

 .والري والتسميد وعمليات خدمة األشجار

عة الزيتون التعرف إلـى البنيـة الوظيفيـة ـ        تقتضي الدراسة التحليلية لزرا

 :القطاعية من خالل التعرف إلى مكوناتها األساسية في هذه الدراسة

وتوضح تطور زراعة الزيتـون وتطـور اإلنتـاج واإلنتاجيـة،           : ـ الزراعة ١

 ودراسة المؤشرات األساسية في هذه الحلقة

 لزيتون  القائمة على إنتاج اتوتشمل دراسة الصناعا: ـ الصناعة٢

 .وتتمثل بشكل أساسي بعمليات التسويق وما يتبع ذلك من عمليات: ـ الخدمات٣

                                                           
 جامعة دمشق – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -  قسم الجغرافيا*



 )دراسة جغرافية (  في محافظة الالذقية زراعة الزيتون

 ٢٤٢ 

 مقدمة

 وأنـارت   وأطعمتـه  اإلنسانشجرة الزيتون تلك الشجرة المقدسة التي رافقت          

 انطلقت هذه الشجرة من الشرق وذهبت مع ضوء         .من فجر التاريخ  بدءاً  كهوفه وبيوته   

  .الخضرة دائم راً سواةلتحيط ببحره المتوسط مشكلالشمس لتنتشر في وسط العالم و

 أن الموطن األصلي لشجرة الزيتـون هـو منطقـة        إلى الدراسات   ب  تشير أغل 

 اً منتشـر  لال يزا  وبشكل أخص سورية وتركية حيث الزيتون البري         المتوسط،البحر  

  فيؤكد أن سـورية وتركيـا  (PELLETIER)في المناطق الساحلية من تلك البلدان أما      

راء أخرى تؤكد أن فلسـطين هـي        هناك آ  و ..رة الزيتون   ج لش األصليهي الموطن   

 اآلراء فإن مجملها يؤكد أن موطن الزيتون األصلي هـو   تعددت أرض الزيتون ومهما  

 هـي   األساسـية  منطقة انتشار الزيتـون      إن .أوربا إلىشرق المتوسط ومنها انتقلت     

  ويزرع الزيتون بـين    بيئياً،مشابهة لها   الالمناطق  بالدرجة األولى مناطق المتوسط أو      

 – ١٧العـرض   درجتي   وبين   االستواء، درجة شمال خط     ٤٥ – ٢٥ العرض   درجتي

ال  وتستثمر هذه الشجرة في مختلف القارات ولكنهـا          االستواء، درجة جنوب خط     ٤٥

ه  إال في المناطق التي تتوافر فيها شروط البيئة الساحلية وشب          روال تثم  اً جيد نمواً وتنم

 .الساحلية المشابهة لبيئة البحر المتوسط

  :المتوسطهذا ويمكن أن نميز ثالثة مناطق لزراعة الزيتون في حوض البحر 

 الزيتـون   المناسـبة لنمـو    وفيها تتمتع شجرة الزيتون بالحرارة       :الجنوبيةالمنطقة   -١

  .األمطارولكنها تشكو من قلة 

  .ة للنمو الخضري والثمري حيث الشروط المناخية مالئم:المتوسطة المنطقة  -٢

 وفيها الظروف المناخية على العكس من المنطقة األولى فالمطر          :الشمالية المنطقة   -٣

 . أقل من الدرجة الحرجةإلىغزير لكن درجة الحرارة تهبط 
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  أهمية البحث

 زراعة الزيتون إحدى أهم الزراعات البعلية فـي         اعتبار البحث في وتبرز أهمية   

ـ  من هماًم أصبحت تشكل حيزاً  المجتمع، حتى   اة   ترتبط بحي  إذسورية    وثقافتـه،  ه تراث

 هـذا   ، ومن هنا تبرز أهميته االقتصـادية      .هة واسعة من  حشريل مصدر رزق    تحضأو

  وصـل دأسرة، وق ألف ١٠٠في سورية بـ العاملة في هذه الزراعة      األسرويقدر عدد   

 أن زراعة   ر ذكره من الجدي  و . ١٩٩٨  خالل موسم   مليار ليرة سورية   ١٨ إنتاجها إلى 

الزيتون تحتل المركز الثالث في سورية من حيث األهمية االقتصادية بعـد الحبـوب              

 .)١(والقطن

 الزيتـون  تتمتع شجرة    حيثوألن الزيتون يزرع في األراضي األقل خصوبة          

بخصائص فيزيولوجية خاصة مثل قدرتها على النمو في السفوح الجبلية واألراضـي            

أخرى مما جعـل زراعـة       اصيل لزراعة مح  حال تصل تربة التي   الصخرية الجافة واأل  

  .واسعةتنتشر في مناطق الزيتون 

له أهمية كبيـرة بحكـم عـادات         كما أن الزيت الناتج عن عصر ثمار الزيتون       

 واسـع االنتشـار     اًكونه شـعبي  ل ، يمكن عده أحد محاصيل األمن الغذائي      إذ ،المجتمع

ـ م اً مصـدر  إضافة إلى كونه   ،غذية للدهون الصحية في الت    مهماً اًومصدر  للقطـع   اًهم

 مخلفـات   ناهيك عن إمكانية اسـتخدام     عن طريق زيادة االهتمام بالتصدير،       األجنبي

  .و استخدام خشب الزيتون في الوقود عصر الزيتون في تغذية الحيوانات،

 منهجية البحث
لتركيـز علـى     ، وتم ا   )٢(  اعتمد البحث اعتماداً أساسياً المنهجية التي استخدمها      

المنهج الوصفي المقارن وبخاصة عند دراسة الجوانب الجغرافية لزراعة الزيتون، كما           

                                                           
  . ٦ ص ،١٩٩٨ ،التقرير السنوي لمديرية مكتب الزيتون  (١)
 .٢٥٧-٢٣٧،ص٢٠٠٢ دياب، (٢)



 )دراسة جغرافية (  في محافظة الالذقية زراعة الزيتون

 ٢٤٤ 

اعتمد البحث المنهج اإلحصائي من خالل العرض الجدولي والبياني للمعطيات عنـدما            

كانت الضرورة تستدعي ذلك، وكذلك المنهج الكارتوغرافي إلظهار التوزع الجغرافي          

 .ن في محافظة الالذقيةالنتشار زراعة الزيتو

 هدف البحث
     يهدف البحث تحقيق مجموعة من األهداف تتمثل باآلتي

 للزيتون في كل مصلحة من مصالح الزراعة في         اإلنتاجي التخصص    مدى تحديد -١

 .محافظة الالذقية

  . الالذقية تحديد مستوى االكتفاء الذاتي من الزيت والزيتون في محافظة -٢

 .ادية لزراعة الزيتون في محافظة الالذقيةتحديد الفعالية االقتص -٣

 . تحديد اتجاهات تطوير زراعة الزيتون في محافظة الالذقية -٤

 أوالً ـ الدراسات السابقة
 :قسمين إلىيمكن أن نقسم الدراسات السابقة للزيتون    

 :التالية وقد ركزت هذه الدراسات على النقاط :األفراد دراسات :األول

  ورد الحديث عن الزيتون وزيته في مواقع متعددة        إذ :السماويةالزيتون والكتب   ـ  ١ 

ـ يوقـد    (( :وتعـالى  مثل سورة النور حيث يقول سبحانه        في القرآن الكريم   ن م

 ،ه نار س ولو لم تمسَ   يضيء يكاد زيتها    والغربيه،شجرة مباركة زيتونه الشرقيه     

 ،)مـريم  حل،الن األنعام، المؤمنون،( : وورد ذكره في سور    )١())نور على نور    

 الزيـت   اكلـو ( :قـال  إذ )ص(لنبي محمـد    اكما مر ذكر الزيتون في أحاديث       

 .)٢()ء فإن فيه شفاء من سبعين داهدهنوا بنوا

                                                           
 . ٣٢/ النور  (١)
 .لزيتونالتين وا (٢) 
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مرة ن  ي وأربع الزيت مئة  في التوراة ومر ذكر      الزيتون كثيراً ولقد ورد ذكر    

: رة التين وأقسم اهللا به في سو     . الغذائية والدينية  لالستعماالت بوصفه مصدراً غنياً  

 .)٣(..)والتين والزيتون(
 فـي حيـاة      اسـتثنائياً   كان الزيتون شاهداً   إذ المسيحية   الديانة نفسه في    والشيء

 .  المسيح عليه السالم
 جميع أنحاء   إلىمنطقة شرق المتوسط هي الموطن األصلي للزيتون ومنها انتشر          ـ  ٢

وتدجينه كانت فـي    حيث تظهر معظم الدراسات أن بداية زراعة الزيتون          ،العالم

حوض البحر المتوسط على يد الفينيقيين الذين قاموا بنشره فيما بعد في جميـع              

الشـيخ  . ( )١(المناطق التي وصلوا إليها وخصوصاً سـواحل البحـر المتوسـط       

 )٨ـ٥،ص١٩٩٥حسن،

 .) رطوبة–حرارة ( مناسبة لشجرة الزيتون األكثرالظروف البيئية ـ ٣

مـن الغـش،     الزيـت     نقاء زيتون وكيفية التأكد من    الحصول على زيت ال    ـ طريقة ٤

  .الزيتون   تخليل طرائق و

 يقول عبد اهللا السعيد في كتابه زيـت الزيتـون           . األهمية الصحية لزيت الزيتون   ـ  ٥

 زيت الزيتون بحكم تركيبه الطبيعي الغني بحمـض األوليـك           ديع"غذاء ودواء   

ـ ا احتو إلـى  إضـافة    واالمتصـاص،  على الهضم    مساعداً ه علـى مجموعـة     ئ

وم بسـبب  ـ له دور هام في حماية الجسم من السم وهذا E, K, D, Aفيتامينات

  ولقد حقق زيت الزيتون تفوقاً، لألكسدة في الجسمالمضاد ( E )فيتاميـن مفعول 

 على بقية الزيوت النباتية فهو يعمل كخافض للكولسترول الضار في الجسم            كبيراً

 .ية الجليلةوغير ذلك من الفوائد الطبيع

                                                           
 .التين والزيتون (٣) 
 ). ٨-٥، ص ١٩٩٥الشيخ حسن،  ( (١)



 )دراسة جغرافية (  في محافظة الالذقية زراعة الزيتون

 ٢٤٦ 

ـ     :)٢(مثل دراسات المؤسسات المختصة     :الثاني  ة دراسات المركز العربي لدراس

 ومكتـب الزيتـون     )٤( وزارة الزراعة  ،))٣(أكساد( المناطق الجافة واألراضي القاحلة     

رفولوجيـة  و في معظمها ركزت علـى م      أنها رسائل دكتوراه وماجستير، نجد      بإدلب،

 معالجتهـا،  التي تصيب هذه الشـجرة وكيفيـة         ضاألمرا الزيتون،وبيولوجية شجرة   

 ،) زيتـون  زيـت، ( اإلنتاج تقارير عن    البيئة، وكيفية اختيارها لكي تناسب      األصناف

 تما ركز  إضافة إلى    .نمو الطرود وغير ذلك   ل أم للقطاف اآللي     أكانت وتجارب سواء 

  . دراسات األفرادهعلي

 الذي يتحـول    اإلنتاج تسويق    لمشكلة إغفاالً نجد    من الدراسات  وفي كال النوعين  

لى مشـكلة قائمـة بـذاتها       إ الكثير و  اإلنتاج من أن يكون نعمة في سني         نقمة بدالً  إلى

 لعدم وجـود جهـة رسـمية        األسعار، القليل بسبب ارتفاع     اإلنتاجللمستهلك في سني    

  .اإلنتاجمختصة بتسعير 

 واقع زراعة الزيتون في سورية ومحافظة الالذقية ـ ثانياً
 الحال في   ي وكما ه  العالمي،لقد تزايدت أهمية زراعة الزيتون على الصعيد             

 فـي الثقافـة     همـاً م بقية دول المتوسط فإن زراعة الزيتون في سورية تشكل حيـزاً          

 ، الجدول اإلنتاجوالتراث، هذا وتحتل سورية المرتبة السادسة بين دول العالم من حيث            

 .منتجة للزيتونالتالي يوضح مكانة سورية بين الدول ال

 أهم الدول المنتجة للزيتون ) ١( جدول رقم

                                                           
 ).دراسات المركز العربي لدراسة المناطق الجافة واألراضي القاحلة أكساد ( (٢)
 ).وزارة الزراعة ( (٣)
 ).مكتب الزيتون بإدلب ( (٤)
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 ٥، ص١٩٩٩وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، التقرير السنوي لمديرية مكتب الزيتون، :  المصدر

 : أساسي في المناطق التاليةزراعة الزيتون في سورية بشكلكز     تتر

 إجماليمن  % ٥٦ على وتحتويدلب  إ  و  حلب وتضم محافظتي : المنطقة الشمالية  -١

 .ةالمساحة المزروعة بالزيتون في سوري

  إجمالي من% ٢٠ تؤلف وتضم محافظتي الالذقية وطرطوس و    المنطقة الساحلية    -٢

 . المساحة المزروعة بالزيتون

مـن  %١١ تضم   و ةالقنيطروالسويداء  ودرعا  وتضم محافظات    الجنوبيةلمنطقة  ا -٣

  . المساحة المشجرة بالزيتونإجمالي

مـن المسـاحة    % ١١ تكون حماه   و حمص   وتضم محافظتي : المنطقة الوسطى  -٤

 .المزروعة بالزيتون

 فيها سوى   الحسكة وليس  و الرقة   و الزور دير   وتضم كالً من  : المنطقة الشرقية  -٥

 .)١(بالزيتون في سوريةالمزروعة  المساحة إجماليمن % ٢

                                                           
 .٩-٥، ص ١٩٩٩ التقرير السنوي لمديرية مكتب الزيتون،   (١)

 /إنتاج الزيتون مليون/ أشجارعدد  )هـ(المساحة  الدولة
 ألف طن

 ألف طن/ إنتاج الزيت

 ٩١٣ ٤٨٥٥ ٢٢٠ ٢٢٢٧٠٠٠ أسبانيا
 ٥٧٦ ٢٩٤٧٫٥ ١٣٥ ١١٤١٠٠٠ ايطاليا
 ٣٩٠ ٢٠١٧٫٥ ١٣٠ ٧١٨٠٠٠ اليونان
 ١٢٢ ٧٦٢ ٨٣ ٨٨١٠٠٠ ترآيا
 ١٢١ ٦٢٢ ٦٠ ١٤٠٠٠٠ تونس
 ١١١ ٦٠٠ ٦٣٫٣٧ ٤٦٩٨٢٥ سوريا
 ٦٧٫٥ ٤٢٢٫٥ ٥٠ ٤٨٠٠٠٠ المغرب
 ٣٩ ٢٠٨ ٣٩ ٣٤٠٠٠٠ البرتغال
 ١٦ ٩٢ ٩٫٥ ٩٥٠٠٠ األردن
 ١٥٫٧٥ ٨٥٫٧٥ ١٩٫٥ ٢٠٦٠٠٠ الجزائر



 )دراسة جغرافية (  في محافظة الالذقية زراعة الزيتون

 ٢٤٨ 

 م٢٠٠مـن  فتنتشر الزراعة البعلية علـى ارتفاعـات   :الساحل بخصوص   أما

 في مناطق هضبية وجبلية في تـرب حمـراء خفيفـة            البحر،م عن سطح     ٨٠٠حتى

 ومعدل األمطار ،الزراعيةباستخدام اآلالت األحيان معظم   في   ح وال تسم  محجرة أحياناً 

ـ    مم، ١٠٠٠ – ٧٠٠وية يتراوح بين    السن هــ  / شجرة   ١٦٠ وكثافة الزراعة تقدر ب

ـ / شجرة   ٢٢٠أو٢٠٠إلىويمكن زيادتها في الزراعة الحديثة        شـريطة تكثيـف     ـه

  .العمليات الزراعية 

 السوري  المنتشرة في الساحلاألصنافأهم 
 من  %٢٤ علىوي  ت يح إذ ، ويستخدم بشكل أساسي الستخراج الزيت     :الخضري -١

 وهـو صـنف مقـاوم وحسـاس         األخضر، وكذلك يستخدم للتخليل     زيتاً، هوزن

 المتوسطة النضج ويقطـف فـي تشـرين         األصناف بسل الزيتون ومن     لإلصابة

 . صغيرةإلى متوسطة هاألول وتشرين الثاني، ثمار

ويستخدم الستخراج الزيت والتخليل األسود وهو صنف       :  الدرماللي أوبلي  عي الد -٢
  .%٤٠ – ٢٠ه  نسبة الزيت فيمقاوم،

  . ويستخدم الستخراج الزيت:الصفراوي  -٣
  .قليلة الزيت فيه ةقليل االنتشار ونسب:  الخشابي -٤
 . )١( مثل الحريصونياالنتشار قليلةوهي : متنوعة أصناف  -٥

أعداد أشجار الزيتون وتوزعها في محافظة الالذقية وفق المصالح الزراعية لعام ) ٢(الشكل رقم

                                                           
  .ةتون في مديرية الزراعة في محافظة الالذقي مصلحة الزي (١) 
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٢٠٠١ 

 

 

 ـ الجانب الجغرافي في دراسة الزيتون      ثالثاً

  الزيتون البيئية لشجرةاالحتياجات -١

البد من تحديد العوامل    ف نجاح الزيتون،    تأثير في  لما للظروف البيئية من      اًنظر  

 توصـل   األبحاث وبنتيجة.جودةال وأعلى درجات    لإلنتاج أفضلالمالئمة بهدف تحقيق    

  .مثلى لنجاح زراعة الزيتونالباحثون لمعرفة المتطلبات البيئية ال

 العوامل المناخية 

 ويعجز المـزارع    أصنافه، في تحديد  زراعة الزيتون و   فيتؤثر العوامل المناخية    

 وإذا استطاع ذلك فيكون على حساب المردود        السيئة،في التغلب على العوامل الجوية      

 :زيتون من خاللالناتج من بستان الزيتون ويظهر تأثير العوامل المناخية في زراعة ال

 من العوامل التـي يتوقـف       : الموقع واالتجاه واالرتفاع عن سطح البحر        –آ  

عليها نجاح زراعة الزيتون هو اختيار المنطقة والموقع المناسب أما االتجـاه فتعتبـر              

 أن الثمـار    المشمسةشجرة الزيتون محبة للضوء بدرجة كبيرة فقد لوحظ في المناطق           

 نضج الثمار نتيجـة     لال يكتم  مبكر وفي حاالت أخرى      تنضج في وقت واحد وبشكل    

 عملية التقليم حتى نحصل على كمية مـن الزيـت ذي            إجراءكثافة األشجار أو لعدم     

 أما االرتفاع فإن    .البد من زراعة الزيتون على المنحدرات المشمسة      فالنوعية الممتازة   

ـ             دوث الصـقيع   المناطق العالية غير مناسبة لزراعة الزيتون وذلك بسـبب خطـر ح

 . )١( تأخر النموإلىوأضرار الثلج إضافة 

                                                           
 . ٤٢ – ٤ ص ،١٩٩٣ ، جعفر (١)



 )دراسة جغرافية (  في محافظة الالذقية زراعة الزيتون

 ٢٥٠ 

  وشبه الرطبـة   رغم أفضلية نمو الزيتون في المناطق المعتدلة       :  الحرارة –ب  

ال ، ورغـم أنـه      األثر حرارة الجافـة    حوض المتوسط إال أنه ينمو في األقاليم         كإقليم

ـ  الشديدة لما تلحقه من أضرار على األوراق والفروع        دة البرو ليحتم  هوالجذور إال  أن

 إلـى  يحتاج الزيتـون     إذ والصقيع   للبرودة  الخضرة الدائمة تحمالً   تأكثر األشجار ذا  

 إلـى  في تحويل البـراعم الخضـرية        ي لما لها من أثر تحريض      المعتدلة برودة الشتاء 

 وهناك عالقة واضحة بين ساعات البرودة التي تتعرض لها الشـجرة وكميـة              زهرية

 التي تكون   البرودة ساعات   إلى الزيتون   أصنافراوح احتياجات   األزهار والثمار، وتت  

 هذا وتقـاوم شـجرة      ، ساعة ٦٠٠ – ٢٠٠ بين   ْ مئوية ١٠فيها درجة الحرارة أقل من      

 من قـدرة علـى      ه درجة مئوية بما تمتلك    ٣٥ لىالزيتون الحرارة العالية التي تزيد ع     

فر الغذاء  ا شريطة تو   درجة مئوية  ٤٠إغالق المسام كما تتحمل درجات الحرارة فوق        

صبح أشجار  ت درجة مئوية    ٤٠ فوقوالماء بشكل كاف أما إذا ارتفعت درجة الحرارة         

  .فحة الشمسبل لإلصابةالزيتون عرضة 

انتشرت زراعة الزيتون على مساحات واسـعة تتبـع بيئـات            :  األمطار –ج  

ن توزع  إ .سنة/ مم ٨٠٠ – ٢٠٠ بين    فيها متباينة وأنظمة مطرية تتفاوت كمية الهطول     

 فاألمطار التي   وإنتاجيته في نجاح الزيتون     هماًم  دوراً ؤدي ي  ممدار العا األمطار على   

 كما أن عدد الريات التكميلية في الصيف يحقـق          الثمار، عقد   فيتسبق اإلزهار تساعد    

، ولألمطار المبكرة أو الخريفية فوائد تجنيها شجرة الزيتون بعد صيف            جيداً محصوالً

نسبة األزهار الكاملة التي ستتشكل فـي       في  ونها أحد العوامل التي تزيد      حار وجاف لك  

 في واألمطار التي تهطل في أواخر الربيع لها دورها في مساعدة الشجرة             التالي،العام  

  .اجتياز جفاف الصيف بنجاح

 إذ واسـتمراريتها    الزائـدة  تحس شجرة الزيتون الرطوبة الجوية       :الرطوبة –د

 األرضية التي تسبب    الرطوبة كما تحس    الفطرية، باألمراض   صابتهاإ إمكانية   فيتزيد  

  .اختناق الجذور
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 ٢٥١ 

مـا   له دور فعال في إلحاق أشد األضرار باألزهار وكثيـراً         : الضباب –هـ  

 . تلقيحها مما يسبب تساقطهاقيعي

 ومع ذلك    تذكر سوى تكسر الفروع أحياناً     أضرارلثلج  ل ليس   :والبرد الثلج   –و  

 الشديدة وفي حال سقوط برد      البرودة في حماية الشجرة من      هماًم  دوراً ييؤدفإن الثلج   

 تكسـر الفـروع     إلى كما يؤدي    ، فادحة للبراعم واألزهار   ربيعي فإنه يسبب أضراراً   

 لإلصابة بالجرائيم وخاصة التي تسبب مرض        قد تغدو بؤراً   اً فيها خدوش  الرهيفة محدثاً 

  .سل الزيتون 

ـ         آ الشديدة لها    :الرياح –ز قط اثار سلبية تتمثل في السقوط المبكر للثمـار وتس

يضعف النمو الخضري من الجهـة التـي        كما   الثمار،األزهار وتكسر الفروع وتشوه     

تهب منها الرياح مما يغير من الشكل المعتاد للشجرة كذلك الرياح البحريـة المحملـة              

  .)١( من حروق ألطرافهاه بما تحدثاألوراق فيباألمالح لها تأثير 

 وتتحمـل    تنجح زراعة الزيتون في جميع األراضـي تقريبـاً         :التربةعوامل  

 المغنـي للتربـة   رف عن هذه الشجرة بأنها النبـات        مساوىء األرض الفقيرة، كما عُ    

 ورغم مقاومة شجرة الزيتون لظروف التربة الجافة إال أنها تعتبـر حساسـة              ،الفقيرة

 األراضي الرطبة ويمكن تقسـيم       بزراعة الزيتون في   حال ينص  لذلك   ،لظروف التربة 

 : يلي  ماإلى  من حيث خصائصهاالترب

 :في وتتمثل :الفيزيائيةالخصائص أ ـ 

 حد بعيد بدرجة عمق التربـة وبكميـة         إلى يرتبط نمو شجرة الزيتون      :التربةعمق  ـ  

 لهـذه    األمثـل  عمـق إّن ال : الماء والعناصر الغذائية فيها وبشكل عام يمكن القول       

م إال أن الظروف الجافة لمناطق زراعة الزيتون        ١,٥ إلى ١ح مابين   الزراعة يتراو 

  أن التربة الخفيفة المتوضعه على أساس كلسي أفضل أنواع الترب نظراً           إلىتشير  

                                                           
 . ٦٠ – ٥٨ ص ،١٩٩٤، المهندس الزراعي العربي  (١)



 )دراسة جغرافية (  في محافظة الالذقية زراعة الزيتون

 ٢٥٢ 

 لتأثر شجرة الزيتون في التربة الرطبة لذا        للدور اإليجابي في حفظ الرطوبة ونظراً     

 .األماكن المنخفضةفي ستبعد هذه الزراعة تُ

وله تـأثير   )  رمل   – سلت   –طين  (  يقصد به نسبة العناصر المختلفة       :التربة مـ قوا 

 زيادة نسبة الطين بدرجة كبيرة تؤدي لتماسك التربة         ّنإذ إ  نمو الجذور    فيواضح  

 ويزداد هذا التأثير في المناطق الداخلية القليلة األمطار         حول الجذور وتشققها صيفاً   

ذية للماء مما يساهم في قلة مخزون التربـة المـائي           ن التربة الطينية قليلة النفا    إإذ  

ـ  . زيادة نفاذية الماء   إلىوعلى العكس من ذلك فإن زيادة نسبة الرمل تؤدي            ّد ويع

% ٥٠ – ٢٠طـين،   % ١٥ – ١٠ لزراعة الزيتون    اًالتركيب التالي للتربة مناسب   

 .سلت% ٢٠ – ١٠، رمل

 المتمثلة فـي  علق بخصوبة التربة     وهو عامل متمم لقوام التربة وهو يت       :التربةبنية  ـ  

ـ  بنية   إيجاد في   نذين يساهما لكمية من الرمال والكلس ال      ووسـط بيئـي     ةنموذجي

  .متوازن من الهواء والماء

بالرغم من أن شجرة الزيتون تتحمل ظروف  :الكيميائيةالخصائص بـ ـ  

 وبشكل  ، أفضل إنتاج من أجل    هماًمالتربة الفقيرة إال أن توفير العناصر الغذائية يعتبر         

+  خامس أكسيد الفوسـفور      :التاليةب أن تحتوي التربة على العناصر الغذائية        جعام ي 

والجدير ذكره أن شجرة الزيتون تتحمل الظـروف القلويـة          . مواد عضوية + آزوت  

 .)١( كغ من التربة١ غ لكل ٥ – ٤ كما أنها تتحمل ملوحة حتى للتربة

  :ـ دور اإلنسان في زراعةالزيتون٢

 من حراثة عميقة وتخطيط لألرض وحفر جور علـى مسـافات            :األرض دادإع

  .مناسبة وزرع الغراس ضمنها ثم ري الغراس 

                                                           
 .٢٠-١٩ص ، ١٩٨٨ ،شجرة الزيتون الدورات التدريبية الثانية على آفات الزيتون،  (١)
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يسبب )  الخريف   إلىمن الصيف   ( نقص المياه في مرحلة نمو الثمار       :  الري  -أ

 إلـى  من الزيت أما زيادة مياه الـري فتـؤدي     اإلنتاجيةتدني نوعية الثمار وانخفاض     

 إذ عند زراعة أصناف التخليـل        لهذا يجب تنظيم عملية الري خصوصاً       كثيرة أضرار

  . ظاهرة المعاومة التخفيف منفيتساعد عملية التنظيم 

 :نهمة في زراعة الزيتون واألسمدة نوعام من العمليات ال: التسميد-ب

 توفير احتياجاتها من األمالح كما تعمل علـى         فيعضوية تساعد أشجار الزيتون      -١

 بعـد   اً عضوي اًسماد)  كغ   ٦٠ (إضافة إلى التربة ويحتاج الزيتون     تحسين خواص 

 سنه تضـاف فـي شـهر    من سنتين إلى ثالث خلطة بالتربة لكل شجرة مرة كل   

  .األولكانون 

 تكـوين نمـو خضـري جيـد         في السماد اآلزوتي تساعد     إضافة إذ إنّ  :كيماوية  -٢

لثمـار أمـا الفسـفور       تساقط ا  إلىوالحفاظ على الثمار من التساقط ويؤدي نقصه        

نها تدخل في تركيب    فيعمل على زيادة عقد الثمار واألسمدة البوتاسية ضرورية أل        

  .الثمار 

ـ التعشيب -ج  تتم هذه العملية في فصل الصيف مـع مراعـاة عـدم تقطيـع      

 .الجذور

ة وفعالية النمو ومكافحة أمـراض سـوء        ضاءإل لتنظيم ا  ـ ضروري  التقليم -د

  .التهوية

 :وتتضمن البنية الوظيفية القطاعيةـ  رابعاً

 إذ إنّ  الزراعة تمت الدراسة في محافظة الالذقية على مستوى المصالح الزراعية            - ١

  :في المحافظة أربع مصالح زراعية وهي



 )دراسة جغرافية (  في محافظة الالذقية زراعة الزيتون

 ٢٥٤ 

 اًهكتـار / ٨٩٩٤٩/ مسـاحتها  المحافظة تبلغ تقع في الجهة الغربية من :ـ الالذقية   ٢

  .٢٠٠٠نسمة في عام / ٤٩٦٤٩٢/ وبلغ عدد سكانها  ست نواٍحهافي

  فيها خمس نـواحٍ    اًهكتار/ ٥٣٤٧٥/ تقع شمال غرب المحافظة مساحتها       : الحفة ـ  ٣

  ٢٠٠٠ة في عام  نسم/٨٦٠٣٢/وبلغ عدد سكانها 

 فيهـا ثـالث     اًهكتار/ ٤٦٢٢٥/ في الجنوب الشرقي من المحافظة مساحتها      ـ جبلة ٤

  .٢٠٠٠نسمة في عام / ١٩٠٣١٤/ وبلغ عدد سكانها نواٍح

 تضـم   اًهكتار/ ٤٠٠٤٠/ أصغر المصالح الزراعية من حيث المساحة        : القرداحة ـ  ٤

   .٢٠٠٠نسمة في عام / ٧٩٠٤٢/  وسكانها ثالث نواٍح

 من المساحة المزروعة بأشجار الزيتـون وعـدد         ٍلتطور ك أوضحنا في الملحق    

 . ) ٢٠٠٠ – ١٩٩٠( في المحافظة خالل الفترة واإلنتاجاألشجار 

ة الالذقية المركز الرابع بين المحافظات السـورية فـي زراعـة             تحتل محافظ 

 ليسـت   تـه  الظروف البيئية الطبيعية والبشرية لتطـور زراع       ونظراً إلى أن   الزيتون،

 نما يمك  وهذا   ياً متساو توزيعاً عال تتوز  لذلك فهذه الزراعة     مختلف المناطق واحدة في   

 ) ٢ ( انظر الجدول رقم–ركز الزراعة تمالحظته من خالل 

توسط م . الزيتون في محافظة الالذقيةأشجارنسبة تركز )  ٢( الجدول رقم 

 )٢٠٠١ – ١٩٩٨(الفترة 
المساحة  المصلحة

 اإلجمالية
 هكتار

المساحة 
 هكتار /المستثمرة

 /لزيتونبا ةالمساحة المستثمر
 كتاره

نسبة التركز 
%١ 

 ٤٠,٢ ١٥٠٦١ ٣٧٤٤٩ ٨٩٩٤٩ الالذقية

 ٢٦,٨ ٥٥٤٩,٩ ٢٠٧١٢ ٥٣٤٧٥ الحفة

 ٣١,٤ ٨٩٤٩,٥ ٢٨٤٨٠ ٤٦٢٢٥ جبلة

                                                           
 ١٠٠× مرة الكلية المساحة المستث/ المساحة المستثمرة بالزيتون= نسبة التركيز  ١
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 ٢٥٥ 

 ٣٢,٣ ٤٨٧٦,٢ ١٥٠٦٤ ٤٠٠٤٠ القرداحة

٢٢٩٦٨ إجمالي المحافظة
٩ 

٣٣,٩ ٣٤٤٣٦,٥ ١٠١٧٠٥ 

 الجدول من إعداد الباحث باالعتماد على السجالت اإلحصائية لمديرية زراعة الالذقية

%) ٤٠,٢(يـة  الالذق مصلحةفي   من الجدول السابق نالحظ أن أعلى نسبة للتركز هي        

  .%)٣٣,٩(ونسبة التركز على مستوى المحافظة%) ٢٦,٨(وأدنى نسبة هي في الحفة 

هذا وأن درجة تلبية حاجة السكان من الزيتون وزيتة تحدد عن طريق مقارنـة              

 االستهالك المعياري والذي يعـد المؤشـر     إلى الفعلي للسكان في المحافظة      االستهالك

 أن المعيـار الغـذائي لمـادة الزيتـون وزيتـه       علماً األساسي لتحقيق االكتفاء الذاتي   

، ١٩٨٤المصـري،   / مكتـب الزيتـون بإدلـب     (  فـي السـنة    للفرد/  كغ   ٢٢,٥هي

 على االكتفاء الذاتي سواء أكان للزيتـون        وقد اتبعنا القانون التالي للحصول    ).١٩١ص

 .أم لزيته

دد السكان  متوسط ع )/ ٢٠٠١-١٩٩٨( لألعوام   اإلنتاج متوسط   =االكتفاء الذاتي   

 .المعيار الغذائي ÷ نفسهاللفترة 

وقد جاءت نتائج تطبيق هذا القانون على المصالح الزراعية في محافظة الالذقية            

 كما هو موضح في

 :الجدول التالي

 درجة االكتفاء الذاتي من الزيتون والزيت في محفظة الالذقية ) ٣(جدول رقم 
 لزيت من ااالكتفاء الذاتي  لزيتون من اي االكتفاء الذات المصلحة

 ١ ٤,٤ الالذقية

 ١,٧ ٧,٧ الحفة

 ١,٩ ٧,٢ جبله



 )دراسة جغرافية (  في محافظة الالذقية زراعة الزيتون

 ٢٥٦ 

 ١,٩ ٩ القرداحة

 ١,٣ ٩,٥ المجموع

 ١,٧ ٨,٨ طرطوس

  سجالت مديرية الزراعة في ى  الجدول من إعداد الباحث باالعتماد عل

 محافظتي الالذقية وطرطوس

لذاتي مـن الزيتـون      ا لالكتفاء مستوى   أعلى أن   نالحظ التاليالجدول  من خالل   

 أمثـال حاجـة     ٩حة تؤمن   اأي أن المس  ) ٩(ضمن مصالح المحافظة هو في القرداحة       

 حاجـة    أمثـال  ٩,٥سكانها من الزيتون وأقلها في الالذقية وتحقق محافظة الالذقيـة           

 بينما محافظة طرطوس التي تحتل المركز الثالث من حيث زراعة الزيتـون             ،السكان

 أما مادة الزيت فأعلى مصلحة في تحقيـق         . حاجة سكانها   أمثال ٨,٨في سورية تؤمن    

 جبلة والقرداحة بينما اقل مصلحة هي الالذقية أما المحافظة ككـل            ما الذاتي ه  االكتفاء

  . حاجة سكانها  أمثال١,٧تؤمن فأما طرطوس أمثال حاجة السكان،  ١,٣فتؤمن

 القطاعية والـذي    يةن أحد أهم الجوانب في دراسة الب      عّد في اإلنتاجيأما التخصص   

أو يخلق الظروف المالئمة لقيام زراعة متطورة فإذا كانت قرينة التخصـص أكبـر              

 أما معامل التخصص المكاني فيحدد الـوزن         تخصصياً عّد ي اإلنتاجالواحد فإن   يساوي  

 على   ذاته محسوباً  اإلنتاج المحافظة من    إنتاج إلى  الزيتون إنتاج في   للمصلحةالنسبي  

 إمكانيـات  المحافظة ويبين هـذا المعامـل        إلىلمصلحة بعدد السكان    الوزن النسبي ل  

  .المصلحة في تحقيق االكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى األقاليم األخرى
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محافظة الالذقيـة   الزراعية في   مصالح  السابق أن جميع ال   من الجدول       يتضح  

الالذقيـة وفقـاً لقرينـة       وتأتي في المقدمـة مصـلحة        ، الزيتون إنتاجمتخصصة في   

امل التخصص المكاني   أما مع  . في المرتبة األخيرة    فتأتي  الحفة ةأما مصلح  التخصص

فهناك تخصص على مستوى المحافظة وأما على مستوى المصالح  فتـأتي مصـلحة              

 . القرداحة في المرتبة األولى بينما تحتل مصلحة الالذقية المركز األخير

 في مسـتويات  لتباينسمح بإظهار ا ي الزيتون   إنتاج دراسة جغرافية وديناميكية     إن

بين درجة االستقرار الزراعـي ومـن       ية وتقلباتها كما     خالل الفترة المدروس   اإلنتاجية

 .معامل االختالف استخدام األنسب

 ١٠٠× )الوسط الحسابي/ االنحراف المعياري لإلنتاجية= (معامل االختالف

 مصالح المحافظة كانت النتائج كمـا فـي الجـدول           ععلى جمي وبتطبيق القانون   

 : التالي

 لالالذقية خال الزيتون في محافظة جارأش ديناميكية إنتاجية) ٥(الجدول رقم 

 )٢٠٠٠-١٩٩٨(الفترة 

 في محافظة الالذقية اإلنتاجيمستوى التخصص ) ٤(الجدول رقم 

 ٢٠٠١ – ١٩٩٨لمتوسط الفترة 
 

صقرينة التخص المصلحة  التخصص المكاني  

 ٠,٧٤ ٩,١ الالذقية

 ١,٣٥ ١,٥ فةحال

 ١,٢٥ ٣ جبلة

 ١,٥٩ ١,٨ القرداحة



 )دراسة جغرافية (  في محافظة الالذقية زراعة الزيتون

 ٢٥٨ 

  %معامل االختالف االنحراف المعياري  هـ/كغ:اإلنتاجيةمتوسط  المصلحة

 ٦٧,٦ ١٧٦٥,٢٢ ٢٦٠٨,٧٥ الالذقية

 ٦٦,٨ ١٤٢٨,٢٩ ٢١٣٧,٧٥ الحفة

 ٦٦,٣ ١٨١٣,٢١ ٢٧٣٣,٢٥ جبلة

 ٦٦,٧ ١٧٤٩,١٣ ٢٦١٨,٨ القرداحة

 باحث باالعتماد على بيانات مديرية إحصاء الالذقيةالجدول من إعداد ال

يبين الجدول أن هناك نوعاً من عدم استقرارية اإلنتاج على مسـتوى مختلـف              

 .المصالح والمحافظة

 وتقلباتها على شكل االنحراف المعياري      اإلنتاجيةيمكن دراسة نسبة متوسطات      

وفق الجـدول   ) ٢٠٠١– ٢٠٠٠ ) (١٩٩٩ – ١٩٩٨(ومعامل االختالف على فترتين     

  :التالي

ديناميكية إنتاجية الزيتون في محافظة الالذقية خالل الفترة  ) ٦( الجدول رقم 

 ٢٠٠١-١٩٩٨من 
متوسط  المصلحة

إلنتاجية من ا
 إلى ١٩٩٨
هـ /كغ١٩٩٩
)١(  

اإلنتاجية متوسط 
إلى  ٢٠٠٠ من

 ٢(هـ/كغ٢٠٠١
( 

االنحراف 
  المعياري

)١( 

االنحراف 
 )٢(المعياري

معامل 
 االختالف

%) ١( 

معامل 
االختال

٢(%ف
( 

 ٤٥,٤ ٥٩,٢ ٢٥٠٥,٢ ١٥٢٩,٦ ٢٥٣٧,٢٥ ٢٥٨٠ الالذقية

 ٤٩ ٥٩,٢ ٢١٢٧,٩ ١٢٦١,٧ ٢١٤٥,٦٥ ٢١٢٩,٨٥ الحفة

 ٤٥,١ ٥٧ ٢٧٤٣,٧ ١٥٢٢,٥ ٢٧٩٨,٥ ٢٦٦٨ جبلة

 ٤٩,٨ ٥٣,٦ ٢٦٩٤,٤ ١٣٨٢,٨ ٢٦٥٧,٧٥ ٢٥٧٩,٨٥ القرداحة

 في الفترة تاجيةاإلننالحظ من خالل الجدول السابق أن متوسط 

وهذا بسبب ظاهرة ) ٩٩-٩٨( من الفترة األولى أدنى) ٢٠٠١إلى٢٠٠٠من(الثانية
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 ٢٥٩ 

 في اإلنتاجية كما ونالحظ أن ،السائدة في زراعة الزيتون)  المتبدلاإلنتاج(المعاومة 

 .الفترة الثانية كانت أكثر استقراراً

 اإلنتاج بحجم نفقات وأ اإلنتاجية بمستوى إما الزيتون أشجار إنتاجترتبط فعالية 

على وحدة المساحة وتتمثل مؤشرات الفعالية االقتصادية النتاج الثمار بالمؤشرات 

 :التالية

 وفـي   .)١(بح مستوى الر  ، النفقات على وحدة المساحة    ، التكلفة اإلنتاجية،مستوى  

 في زراعة الزيتون فإنها ما تزال تتطلب نفقـات          ظل ظروف المكننة المنخفضة للعمل    

كغ مـن المنتـوج     ١ تكلفة   ّد هذا وتع  . من النفقات المادية   أم  سواء أكانت للعمال   كبيرة

 إلـى  فانخفاض النفقـات يـؤدي       اإلنتاجيةإحدى أهم المؤشرات التي ترتبط بمستوى       

 ودرجة تركزه   اإلنتاج بحجم   ةكبيربدرجة   اإلنتاج كما ترتبط تكلفة     ،انخفاض التكاليف 

 :يلي ولقد تم حساب التكاليف كما ،قلألتكلفة كبر كانت اأ اإلنتاجفكلما كان تركز 

 هـ/ س . ل اإلثمار لما قبحساب مجموع تكاليف سنوات  -١

 هـ/ س . ل اإلثمار المتواليةمجموع تكاليف سنة  -٢

  اإلثمار لما قب من تكاليف سنوات اإلثمار المتوالية سنة صما يخ -٣

 ) سنة ٥٠(العمر االقتصادي للشجرة /اإلثمار لما قبمجموع تكاليف سنوات  -٤

تكاليف + ثمار  مجموع تكاليف سنة اإل   =  هـ للسنة المدروسة     ١ تكاليف    إجمالي -٥

  .اإلثمار لما قبالسنة الواحدة في مرحلة 

 أو تدل علـى زيـادة   ـصان  قزيادة أو نـ  التغيرات الحاصلة في التكاليف  إن

  . التكلفة-السعر×  والذي يساوي اإلنتاج اإلجمالينقصان في الدخل الصافي

                                                           
 .٢٥٦ ص ٢٠٠٢ دياب، (١)



 )دراسة جغرافية (  في محافظة الالذقية زراعة الزيتون

 ٢٦٠ 

تـم تحديـد مجموعـة      . )١( ١٠٠×التكلفـة   / أما مستوى الربح فيساوي الربح      

مؤشرات الفعالية االقتصادية على مستوى مصالح محافظة الالذقية والتي تظهر فـي            

 :التاليالجدول 

 ٢٠٠١ة االقتصادية إلنتاج الزيتون في محافظة الالذقية لعام الفعالي ) ٧( الجدول رقم 

  مديرية زراعة الالذقيةتالجدول من إعداد الباحث باالعتماد على بيانا

الجدول السابق يدل على أن زراعة الزيتون في المحافظة تعد زراعة مربحـة              

هذا يجب  وأن أعلى مستوى للربح نالحظه في مصلحة جبلة وأقله في مصلحة الحفة ول            

أن ونظراً إلـى     الزيتون في المحافظة بشكل عام        من العمل على زيادة تركز البساتين    

الظروف الطبيعية في مصلحة الحفة مناسبة أكثر ألنواع أخرى من األشجار المثمـرة             

 التفاح والكرز وغيرها من األشجار المثمرة المحبة للبرودة والتي تجود زراعتهـا   لمث

  .يجب زيادة الزراعة من هذه األشجارفي المناطق المرتفعة 

 :الصناعة-ب 

 تعرف عملية تخليل الزيتون بأنها الطريقة التي يتم فيها تحويـل            :الزيتونتخليل   -١

 وفيها يـتم    ومقبولة، طعم حلو وبنكهات متعددة      إلىالنسيج اللحمي لثمار الزيتون     

بحـر   تخليل الزيتون فـي منـاطق ال       صناعة عرفت   . طويلة تحفظ الثمار لفترا  

همـة لمائـدة    م الزيتون المخلل من المكونات ال     ّدالمتوسط منذ أقدم العصور ويع    

ـ  هنـاك  والعشاء في أكثر منازل القطر العربي السوري و        اإلفطار ن مـن   ا نوع
                                                           

 . دياب مرجع سابق (١)

ة المساح المصلحة
 المستثمرة هـ

 اإلنتاج
 طن/

اإلنتاجية
 هـ/كغ/

قيمة اإلنتاج 
 هـ١/س.ل

 التكلفة
  هـ١/س.ل

 الدخل الصافي
 س. ل

ستوى 
  بحالر

 %١٥ ٢٨٨٦٠١ ١٦٦٠٣٣٩ ١٩٤٨٩٤٠ ٢٦٠٨ ٩٧٦٧٧ ٣٧٤٤٩ الالذقية

 %٨ ٦٦٣٩٢ ٧٩٦٧٠٧ ٨٦٣٠٩٩ ٢١٣٧ ٤٤٢٦١,٥ ٢٠٧١٢ الحفة

 %٢٥ ٣٠٣٥٦٠ ١٥١٧٧٩٨ ١٥١٧٧٩٨ ٢٧٣٣ ٧٧٨٣٥,٨ ٢٨٤٨٠ جبلة

 %٢٠ ١٦٠٠٨٧ ٧٦٩٠٣١ ٧٦٩٠٣١ ٦١٨ ٣٩٤٣٧,٥ ١٥٠٦٤ القرداحة
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 في   الزيتون المخلل األخضر أكثر انتشاراً     ّدالزيتون المخلل األخضر واألسود ويع    

لنصف الثاني من شـهر تشـرين        ينضج الزيتون عادة في سورية خالل ا       .بالدنا

 والغاية من القطـاف     واألصنافاألول ويختلف موعد النضج باختالف المناطق       

 بين منطقة وأخرى أكثـر      نال يكو تخليل أو زيت وفي جميع األحوال فإن الفرق         

 إلـى  يوم يتم قطف ثمار الزيتون للتخليل األخضر عندما يصل نموهـا             ١٥من  

 التي لها   المهمة عملية القطاف من العمليات      ّدعأقصاه ويكون لونها أخضر هذا وت     

 هـذه العمليـة     لوال تزا  وإنتاجها ونموها وازدهارها    الشجرة حياة   فيأكبر األثر   

ـ  -١الثمار  طريقتان لجني   هناك  موضع اهتمام مزارعي الزيتون و      -٢ ّي العص

  .القطاف باليد

ب الكدمات والجروح    استخدام العصى يسب   إذ إنّ  الطريقة الثانية األفضل     ّدهذا وتع 

 يال يجـر  ع األحوال فإن قطاف الزيتون      يللثمار وتترك عليها بقع بنية اللون وفي جم       

  . األصول المتبعة في البالد األجنبية التي تعتني بزراعة الزيتون لألسباب التالية وفق

 . يعرقل القطاف باليد  الزيتون وتربيتها في األصل على ارتفاع عاٍلأشجارعلو  -١

لمزراع بالحصول على الثمار بأسرع وقت ممكن خشية ضياع قسم كبير           رغبة ا  -٢

. ( من المحصول عن طريق السرقة وغالء اليد العاملة فـي موسـم الزيتـون             

  )١٠٧-١٠٦،ص١٩٥٦معال،

مكـان  إلبعد القطاف يتم نقل الزيتون في أوعية تحـافظ علـى الثمـار قـدر ا               

 أن يتم تخليلـة وهنـاك       إلىلخشبية  كالصناديق البالستيكية أو الصفائح أو الصناديق ا      

 :منهاق عديدة للتخليل ائطر

 بعد أن يتم جني المحصول تتم معاملة الثمار بالصودا الكاوية           : األسبانية قةيالطر -١

 يكون تركيز الصودا الكاويـة      إذ في لحم ثمار الزيتون      الموجودةرة  ا المر إلزالة

ثمار بعد ذلك تـتم      الصنف وحجم ال   وذلك وفق % ) ٢ـ٠,٥ (بين   المستخدمة ما 
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 ٢٦٢ 

 ساعة ويكون ذلك بوضـع الثمـار المعاملـة          ١٢– ٩ الصودا الكاوية بعد     إزالة

 ساعات ومـن ثـم      ٦ فيها ماء ويتم تجديد الماء كل        أحواضبالصودا الكاوية في    

 الحفظ والتي يجـب     أوعية والمغسولة في    ةالكاويتوضع الثمار المعاملة بالصودا     

 التخليـل   عن عملية  بالمواد الناتجة    روال تتأث  تؤثر من مادة ال   تكون مصنوعة    إن

ملح ويجب الحفـاظ علـى      % ٧ – ٥وتغمر بمحلول ملحي يتراوح تركيزه بين       

  .الملحيالثمار مغمورة بالمحلول 

 يتم فيها تخمير الثمار في أوعية توضع فيها الثمار مغمورة :اليونانيةالطريقة 

 ٤-٣ الثمار على هذه الحالة  وتتركأكثروأحياناً % ١٠-٨بمحلول ملحي تركيزه 

فأكثر ولكن في هذه الطريقة % ١٢ إلىشهور بعد ذلك يرفع تركيز المحلول الملحي 

  .يبقى هناك قليل من الطعم المر في الثمار

 في القطـر يـتم اختيـار الثمـار          ق انتشاراً ائ الطر أوسع وهي   :المحليةالطريقة   -٢

  آليـاً أوابين حجرتين  ا يدوياً م إموالمكسرةالخضراء السليمة الخالية من العيوب    

 فـي مـاء نقـي       المكسرة تكسير لحم الزيتون دون البذور قد توضع الثمار          ليتم

 مـرات   ٤-٣يغمرها تماماً بعد كسرها مباشرة حتى اليدكن لونها يبـدل المـاء             

 تم تصفى وتوضـع فـي       ة المر ةلماداللمساعدة على التخلص من جزء كبير من        

 شـرائح الليمـون     إضـافة ل ملحي عالي التركيز مع       الحفظ وتغمر بمحلو   أوعية

 شهور أي بعد اختفاء     ٣-٢الحامض والفلفل الحاد وتكون جاهزة لالستهالك بعد        

  .الطعم المر

 صوالمسـتخل   وهو العصير الناتج عن ثمار الزيتون عصراً       :الزيتونزيت  ـ  ٢

لكيميائية لهذا زيت    المذيبات ا  أو دون التعرض للحرارة     ةالفيزيائيق الميكانيكية   ائبالطر

 علـى عـدد مـن        الحتوائه الزيتون هو الوحيد من الزيوت الذي يؤكل طازجاً نظراً        

 لكـي   ٠ والبيولوجيـة الحيويـة    لقيمته الغذائية    إضافة ةكسدألالفيتامينات ومضادات ا  
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نحصل على زيت زيتون عالي الجودة ومطابق للمواصفات العالمية يجـب مراعـاة             

 :وهيد القطاف  بعاإلجراءاتمجموعة من 

  . عن الثمار المقطوفة حديثاًاألرضفصل الثمار المتساقطة على  -١

 وبقيـة الشـوائب     واألتربة واألغصان األوراق فصل الثمار عن حواملها وعن       -٢

  . تسبب الطعم المرألنها

 يجب وضع الثمار في صناديق مثقبة لتأمين التهوية للثمار ويجب تخزينها بعيداً             -٣

  .عن الشمس والمطر

 الثمار مخزنة فيهـا     ىتبق  البدء بالقطاف بعد تحديد موعد في المعصرة حتى ال         -٤

 . أيام ٣ لىمدة تزيد ع

 :مايلي وفق استخالص الزيت فيتم أما

 . المعصرة بالماء النظيفإلى الواردةغسيل الثمار  -١

 . يدويةأو طحن الثمار بواسطة مطاحن حجرية  -٢

 .الص عجن الزيتون المطحون لتسهيل عمليات االستخ -٣

 هذا وتحتوي   . بواسطة الطرد المركزي   أوالعصر بتطبيق الضغط الهيدروليكي      -٤

وتعتمد هذه النسبة على كثيـر      % ٦٠-٢٠ما بين ثمار الزيتون على زيت يقدر      

 كانـت الثمـار غيـر       إذا فمثالً   ، المناخ ، درجة النضج  ،من العوامل كالصنف  

 .مقبـول اليـر    غ ه من الزيت عالوة عن طعم     ةضئيلناضجة فإنها تعطي نسبة     

ويمكن عد صناعة زيت الزيتون من أقدم الصناعات التقليدية فـي المحافظـة             

 ومازال بعض السكان يصنعون زيـتهم       أوغاريت،وتشهد على ذلك آثار مدينة      

 جوار كـروم الزيتـون      إلىالطريقة التقليدية في معاصر الزيتون التي تنتشر        ب

األوليـة  يتون على المـادة      ولقد قامت صناعة زيت الز     .الرئيسية في كل مكان   

 مجموعة محـدودة مـن      إلى إضافةمعظم المعاصر قديمة    ) الزيتون   ( المحلية



 )دراسة جغرافية (  في محافظة الالذقية زراعة الزيتون

 ٢٦٤ 

 التالي يبين بعض المؤشرات حول معاصر الزيتون        الجدولو ،المعاصر الحديثة 

 .٢٠٠١ لعام في محافظة الالذقية

 بعض مؤشرات إنتاج الزيت في محافظة الالذقية )٨( الجدول رقم 

  خاصة والعالم العربي عامة انتشرت صناعة الصابون في العالم:ـ الصـابون  ٣

  السائل الناتج عن عملية العصر يحتوي على       إذ إنّ من زيت الزيتون والصودا الكاوية      

 من الثمار ويفصل الزيت عن هذه المحتويـات وهـذه المخلفـات             وأجزاءزيت وماء   

 درجة حرارة   إلىيسخن الزيت    ( :التاليةتستخدم في صناعة الصابون وفق الخطوات       

ثم تذاب الصودا الكاوية في كمية مناسبة من الماء السـاخن عنـد             )  درجة مئوية    ٨٥

 الزيت في الوعاء    إلى الصودا الكاوية     درجة مئوية بعد ذلك تضاف     ٩٠درجة الحرارة   

 درجة الغليان وتتم مراقبة الطبخة      إلىالمخصص لعملية الصوبنه مع التحريك المستمر       

 أن إلـى ومالحظة تماسكها فإن كان لزج فيضاف كمية من الصودا وعلـى دفعـات              

 يصـب   اتتماسك الخلطة ويكون شكلها هالمي وهذا يؤكد نضـوج الطبخـة وبعـده            

 ويوجد في المحافظة عدد من      . بعد تفريغ الماء   أصالًتكون في قوالب معدة     الصابون الم 

وفق ما هو موضح     نالحظ تركزها في مصلحة الالذقية ومصلحة جبلة فقط          ،المصابن

 :في الجدول التالي

 إنتاج الصابون في محافظة الالذقية ) ٩( الجدول رقم 

 عدد العمال   كغ/اإلنتاجيةالطاقة  المصلحة

 ٢٦ ٦٠٧٠ الالذقية

 )عامل (عدد العمال )يوم/كغ(اإلنتاجيةالطاقة  المصلحة
 ٣٢٩ ٨٥٣٠٠ الالذقية
 ٤٧ ١٧٧٥٠ الحفة
 ٧٨ ١٥٥٠٠ جبلة

 ٥٠ ١٨٨٥٠ القرداحة
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 ٤ ١٥٠٠ جبلة

 أصحابها صناعة الصابون تنتشر في معظم المنازل التي يمتلك          أنونذكر        

  .بساتين زيتون

 عمليـة   أي التي يتم تصميمها لتسهيل      األنشطة التسويق وهو مجموعة     :التسويق

  .)٥ص, ١٩٩٨إدلبي، ( اإلنسانية الحاجات والرغبات إلشباعتبادلية هادفة 

 موسم القطاف في أثناء الزيتون أو من الزيت األسرةمين حاجة يتم عادة تأ

 ومن ثم يبيع الفائض في السنة لكل أسرته يما يكفوعصر الزيتون فالمزارع يبقى 

 بقاليات صغيرة منتشرة في المناطق المؤلفة من المفرق أسواقسوق الهال ثم يباع في 

 زيتون فتقوم أشجار كال تمتل األسر التي أما. المنزلفيباع في الزيت أماالسكنية 

 التجار فقد لدى أو المعصرة مباشرة أوونة السنوية شراء من المنتج ؤبتأمين الم

 يتم ذلك على أو ، الموسمأثناء من الزيت دفعة واحدة احتياجاتها كامل األسرةتشتري 

 ولكن زيت الزيتون يالقي صعوبات .دفعات كلما نفذت الكمية يتم تأمين كمية وهكذا

 هذه الصعوبات حتى يظل إلزالة السعي جبالتسويق ويفي عملية شكالت كثيرة وم

مة ي على مكانته العظيمة فهو الغذاء المبارك والنعمة العظهذا الزيت المقدس محافظاً

  وهو الكنز الذي يعمل المزارع جاهداًكمستهلكين، التي وهبها اهللا عز وجل لنا جميعاً

همة التي ترفد االقتصاد الوطني مالثروة الوطنية ال وهو عليه،طول العام حتى يحصل 

 نبدأ بالمشكالت التسويقية .وتدعمه فهناك مشكالت تسويقية داخلية وكذلك خارجية

 :الداخلية

 كميـات الزيـت مثـل       ومن ثم في   الزيتون   إنتاج فيناك عوامل كثيرة تؤثر     ه

 وهـذه   ،ومـاً  درجة نضج الثمار والخدمات الزراعيـة عم       ، الصنف المزروع  ،المناخ

 تؤثر في مجمل المزروعات ولكن هناك ظاهرة تتعلق بأشجار الزيتون بشكل          العوامل  

 اإلنتـاج،  ظاهرة تفاوت    فيوالتي تزيد   )  المتبدل اإلنتاج(خاص وهي ظاهرة المعاومة     



 )دراسة جغرافية (  في محافظة الالذقية زراعة الزيتون

 ٢٦٦ 

 عـن عمـل      المدن بحثـاً   إلى ترك حقولهم والهجرة     إلىدفعت الكثير من المزارعين     

ال  المـزارع  حتى أصـبح  الزيتون وقلة العناية بها   شجارأ إهمال إلى أدىما  م إضافي

 هـذه   أن بعض الخدمات الزراعيـة كمـا        أداء عند   أو في المواسم    إال ه حقل إلى ييأت

 وتظهر مشكلة تـأمين     الجيد، في الموسم    العمالة الطلب على    زيادة إلىالظاهرة تؤدي   

ممـا   ية الجني كثيراً  يمكن تأجيل عمل    ال إذعمال القطاف خالل فترة الموسم القصيرة       

 ظاهرة  أدت  أيضاً اإلنتاج، الذي ينعكس بدوره على تكاليف       األجور، ارتفاع   إلى ييؤد

انتشـار ظـاهرة زراعـة      إلـى    األخيرة اآلونة في   اإلنتاجالمعاومة وتفاوت كميات    

 الزيتـون بمحاصـيل أخـرى كـالحبوب والبقوليـات           أشجارالمساحات الحقلية بين    

 ويقـوم   الزيتـون،  أشـجار  فـي له آثار سلبية وضـارة       والخضروات وغيرها مما  

 النخفـاض   المزارعون بذلك بدافع الحصول على إيراد إضافي من حقـولهم نظـراً           

 والسيما في سنوات الحمـل      اإلنتاجتكاليف  ب مقارنة   األشجارالمردود االقتصادي من    

 اإلنتاجات   تفاوت كمي  األسعار إذ إنّ   مشكلة تقلب     هناك أيضاً  . الزيتون ألشجارالخفيف  

 إلـى  وتفاوتها بشدة مـن سـنة   األسعارالسنوية من الزيتون هو أحد أهم أسباب تقلب     

 آخر وهذا التفاوت وغير المنـتظم       إلىبوع  أس آخر بل حتى من      إلىأخرى ومن شهر    

 اضطراب سوق هذه السلعة ويجعلها متسمة بالفوضى وعدم االستقرار ممـا         إلىيؤدي  

 اً كبيـر  ارتفاعاً األسعارارع والمستهلك فعندما ترتفع     ضرار بكل من المز   إل ا إلىيؤدي  

فال يتمكن من تأمين    )  مع ذوي الدخل المحدود      بال يتناس ( إن ذلك يضر بالمستهلك     ف

 من هذه   هما لدي نتج غير القادر على تصريف      محاجته من هذه السلعة ويضر كذلك بال      

 حتى تكاد يضر بالمزارعين    فإن ذلك    اً كبير انخفاضاً األسعارالسلعة أما عندما تنخفض     

 في هـذا المجـال       سلبياً التجار الوسطاء دوراً  ويؤدي   الكبيرة اإلنتاج تكاليف   يال تغط 

 المستفيد الوحيد من     التاجر  وتجعل األسعار يساهم هذا الدور في زيادة حدة تقلبات         حين

 منخفضـة   بأسـعار سوق الزيت   من  يشترون كميات الزيت    إذ إن التجار    هذه الحاجة   

 المسـتهلكين   إلى األسعارعونها عند ارتفاع    يومون بتخزين هذه الكميات لديهم ثم يب      ويق
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 فال المزارع   .جة أن المزارع والمستهلك هما الخاسران دوماً      يبأسعار عالية وتكون النت   

 الفـرق   إذ إنّ  األسـعار  يستفيد من انخفاض     كوال المستهل  األسعاريستفيد من ارتفاع    

 إلـى  لجوء بعض التجـار      إلى إضافة، هذا   وسطاءجار وال  جيوب الت  إلى يذهب   دائماً

 ممـا   اإلربـاح عمليات الغش وخلط الزيت بزيوت نباتية أخرى للحصول على أكبر           

  . تشويه سمعة زيت الزيتونإلىيؤدي 

 :بالتاليأما المشكالت التسويقية الخارجية فتتمثل 

الوطنية فـي    الصناعات   إذ إنّ مشكلة ضعف الصناعات المتعلقة بزيت الزيتون        -١

 مقتصرة على المعاصر ومعامل استخراج الزيت        و مجال زيت الزيتون محدودة   

 اإلنتاجيةطاقتها  ال تكفي   من العرجون ومعامل محدودة لتصنيع عبوات الصفيح        

  .السيما خالل فترة الموسم الجيدولسد الطلب الكبير على العبوات 

 العـالمي   مالمستوى المحلي أ  على  أكانت  مشكلة المنافسة مع السلع البديلة سواء        -٢

من قبل الزيوت النباتية المختلفة مثل زيت بذور عباد الشـمس وزيـت الـذرة               

 تتصف بسـهولة الحصـول      إذ الزيوت المهدرجة    القطن، زيت بذور    الصفراء،

ة لهـذه   ثف المك اإلعالنية عند زيادة الطلب والحمالت      اإلنتاج زيادة   وإمكانيةعليها  

 .)١(الزيوت

 قترحات النتائج والم

من خالل العرض السابق نجد أن زراعة الزيتون من الزراعات المربحـة                 

 من الزيتون والزيت وهي من     أسرته على األقل إن الفالح يؤمن حاجة        المحافظات،في  

 ولكن وجدنا أن زراعة الزيتـون تواجـه         توسيعها،الزراعات التي يجب العمل على      

 :منها تمجموعة من المشكال

                                                           
 .٦٨ـ٣٦، ص١٩٩٨ عبدو،  (١)



 )دراسة جغرافية (  في محافظة الالذقية زراعة الزيتون

 ٢٦٨ 

ليف عمليات الخدمة خاصة جني المحصول وذلك الرتفاع أجـور          ارتفاع تكا  -١

 إلـى  التأخر في جني المحصول يؤدي       إذ إنّ اليد العاملة بسبب قصر فترة الجني       

وتتراوح تكلفة جني المحصول بـين      ) األرضيسقط على   ( فقدان جزء كبير منه     

 . اإلنتاجمن % ٢٠-١٥

 التأخر  إلىالزراعة والتي تؤدي     الزراعية التقليدية القديمة في      األساليب اتباع -٢

  .اإلثمار في مرحلة األشجارفي دخول 

 أسـعار ارتفاع تكاليف مكافحة الحشرات التي تصـيب الزيتـون وارتفـاع        -٣

 . الكيميائية التي تلزم لألشجار وكذلك ارتفاع سعر السماد العضوي األسمدة

  األنواعانتشار ظاهرة المعاومة وانتشار ظاهرة عدم الحمل في بعض  -٤

االتجاه نحو استبدال هذه الزراعة بزراعات أخرى تمتاز بمردود اقتصـادي            -٥

تون فبذور عباد الشـمس     يزيت الز ب أعلى من الزيت مقارنة      وإنتاجيةوربح أعلى   

 % ٥٥ إلىمثالً تصل نسبة الزيت فيها 

  . الحديثة في تصنيع الزيت األساليبعدم توافر  -٦

 التـي تمتـاز بانخفـاض       ،زيتونمزاحمة الزيوت النباتية األخرى لزيت ال       -٧

 الستخدام التقنيات الحديثة في عمليـة زراعتهـا وجنيهـا           نظراًإنتاجها  تكاليف  

 شراء هـذه الزيـوت بكميـات        إلىواستخراجها مما يجعل المستهلكين يتجهون      

ـ    كذلك   الزيتون،زيت  ب مقارنة أسعارها النخفاض    نظراً متزايدة  بتصـاعد الطل

 الكثير  إذ إنّ  وتعدد استعماالتها    ، صناعية ألغراض على الزيوت النباتية األخرى   

 أما  أسعارها النخفاض   من الصناعات الغذائية صارت تستعمل هذه الزيوت نظراً       

 والصـناعات   ،السـتهالكي ازيت الزيتون فالطلب عليه يكاد يقتصر على الطلب         

أن  كما   ، على زيت الزيتون هي صناعة الصابون فقط         اً مباشر اعتماداًالتي تعتمد   

 ألن  هذه الزيوت تمتاز بسهولة زيادة العرض منها على المدى القصـير نظـراً            
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أغلب هذه الزيوت يمكن استخراجها من نباتات غير شجرية وبالتالي فإنه عنـد              

الحاجة يمكن التحكم بزيادة العرض عن طريق زيـادة المسـاحات المزروعـة             

تحتاج أشجار الزيتون    بينما   والحصول على كميات أكبر خالل فترة قصيرة نسبياً       

  .باإلنتاج سنوات على األقل لتبدأ ٨ نحو إلى

 وعمل الدولة على تشـجيع هـذه        تلذلك يجب العمل على تجاوز هذه المشكال       

يـة  م عل أسـس  بساتين جديدة على     وإنشاء هذه الزراعة    ععلى توسي الزراعة والعمل   

 دخـول  إلـى عمل تؤدي  حديثة في الأساليب إتباع وتوعية الفالح وتعليمة على  حديثة،

 من التسميد والرش والعمل على مكافحة الحشـرات         اإلنتاج في   أسرع دخوالً األشجار

 تعمل الدولـة علـى تقـديم        إذ التربة،دون استعمال المبيدات والحفاظ على خصوبة       

 دراسـات   وأجـراء  الزراعـة، تسهيالت للفالحين لكي يتمكنوا من تطـوير عمليـة          

  . التي تواجه المزارعين والعمل على حلهااألساسيةت  المشكالإبرازمتخصصة بهدف 

 الزيتـون،  وحدات تصفية للفلتره وتعبئة زيت       إلقامةوكذلك تشجيع المستثمرين    

 معامل للعبوات الزجاجية والبالستيكية والعمل على اسـتيعاب الفـائض مـن             وإنشاء

تعريف بمزايـا    ودعم عملية تصدير مادة الزيت واالستمرار بحملة الترويج وال         اإلنتاج

 أكـان    جديدة للتصدير سواء   أسواقزيت الزيتون الصحية والغذائية والعمل على فتح        

 العمـل   إلـى  ، باإلضافة  العالم من أخرى ومناطق   في أوربا  أم الخليج العربي    ذلك في 

  من عام آلخر وتأمين االستقرار في سوقها لوضع حـدٍ          األسعارعلى حل مشكلة تقلب     

 .كافةلمعانات فئات المجتمع 

 



 )دراسة جغرافية (  في محافظة الالذقية زراعة الزيتون

 ٢٧٠ 

 المراجع

، ٣٨، العـدد  "المهندس الزراعي العربي  "مجلة  . ـ اتحاد المهندسين الزراعيين العرب    
 .١٩٩٤عام 
تسويق السلع الغذائية في القطـر العربـي السـوري، رسـالة      : ثريا حسين : ـ إدلبي 

 .١٩٩٧ماجستير في إدارة األعمال، دمشق، 
 .٢٠٠١الزيتون،  ذمار، . حميد: ـ البشاري

البنية الوظيفية القطاعية للمجمعات الزراعية الصناعية التخصصـية،        .  علي :ـ دياب 
 .٢٠٠٢، العدد األول، ١٨مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية، المجلد 

تكنولوجيا الزراعـة والتصـنيع، دار      : الزيتون وزيت الزيتون  . حسن خالد : ـ حسن 
 .          ٢٠٠٠زهران، عمان، 

دار المعرفـة، دمشـق،     . زيتون زراعته، فوائده، حمايته، إكثـاره     ال. بشار: ـ جعفر 
١٩٩٣. 
 .١٩٩٥زيت الزيتون غذاء ودواء، دار الضياء، عمان، . عبداهللا: ـ السعيد

 الثانية على آفات الزيتـون، مطبعـة اليـازجي،          ةالدورة التدريبي : ـ شجرة الزيتون  
 .  ١٩٨٨دمشق، 

منشورات دار عـالء    .ه، تصنيعه، آفاقه  الزيتون زراعته، أصناف  . طه: ـ الشيخ حسن  
 .١٩٩٥الدين، دمشق  

تصنيع الزيتون،  جمهورية مصر العربية، وزارة الثقافة . احمد عبد الوهاب: ـ العبد
 .١٩٧٦الزراعية، الطبعة الثانية، 

زيت الزيتون السائل الذهبي، دراسـة لمشـكالت تسـويقية، وزارة           . احمد: ـ عبدو 
 .١٩٩٨اإلعالم، 
مديرية الكتب . أساسيات الصناعات الغذائية. لي و عيسى، محسنع: ـ عياش

 .١٩٨٢والمطبوعات، جامعة تشرين، 
 .٢٠٠٠ـ ١٩٩٨ السكان، لألعوام دتقارير أعدا. ـ مديرية إحصاء الالذقية
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 ٢٧١ 

ــة ــة زراعــة الالذقي مصــلحة اإلحصــاء، الســجالت اإلحصــائية، . ـــ مديري
 .٢٠٠٠ـ١٩٩٨لألعوام

مصلحة االقتصاد الزراعي، السجالت اإلحصائية، لألعوام           . ـ مديرية زراعة الالذقية
 .٢٠٠٠ـ١٩٩٨

مصـلحة الزيتـون السـجالت اإلحصـائية لألعـوام          .  ـ مديرية زراعة الالذقيـة    
 .٢٠٠٠ـ١٩٩٨

 .٢٠٠٠ـ١٩٩٨تقارير أعداد السكان، لألعوام . ـ مديرية إحصاء طرطوس
، لألعـوام   ةاإلحصـائي مصلحة اإلحصاء، السـجالت     . ـ مديرية زراعة طرطوس   

 .٢٠٠٠ـ١٩٩٨
قسم الصناعات الغذائية، التقارير اإلحصائية، ألعوام . ـ مديريةصناعة الالذقية

 .مختلفة
قسم الصناعات الكيميائية، التقارير اإلحصائية، ألعـوام       .   ـ مديرية صناعة الالذقية   

 .مختلفة
 جامعـة دمشـق،     أساسيات اإلنتاج الحيواني، مطبعة اإلتحـاد،     . ياسين: ـ المصري 
١٩٨٤. 
 .١٩٥٦زراعة الزيتون في سورية، المطبعة الجديدة، دمشق، .جميل وآخر: ـ معال

، لربوع محافظة الالذقية بين الماضي والحاضر والمسـتقب       . عماد الدين : ـ موصلي 
 .١٩٩٩دمشق، 

، ٤١٨ ةالبرنامج اإلرشادي للزيتـون، نشـر     . ـ وزارة الزراعة وإلصالح الزراعي    
 .١٩٩٥دمشق، 

التقرير السنوي لمديريـة مكتـب الزيتـون،        . ـ وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي    
  ..١٩٩٩دمشق، 

                                                           
 .١٦/٧/٢٠٠٣تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


