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سمبا عمى خصوبتيا ,في وقت تزايدت فيو
تكمن المشكمة البحثية في نقص العناصر الغذائية لمتربة ,التي أثرت ً
فإن
أسعار األسمدة الكيماوية ,وتكاليف نقميا بشكل ممحوظ,
ً
فضبل عن عدم استخدام بدائل سمادية أكثر وفرةً ,وعميو ّ

ىذا البحث ييدف إلى دراسة واقع إنتاج الزيتون في سورية بشكل عام ,وفي محافظة البلذقية بشكل خاص ,إضافةً إلى
كيفية استخدام بقايا تقميم الزيتون التي لم يتم استثمارىا من قبل المزارعين في إنتاج الكمبوست ,كما ييدف إلى تحميل

تم االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي في وصف
وتقويم أثر استخدام الكمبوست في زيادة إنتاجية الزيتون ,وقد ّ
وافع إنتاج الزيتون ومخمفاتو الثانوية في محافظة البلذقية ,ورصد المعطيات الكمية وتحميميا ,حيث شمل مجتمع البحث
المصنع من مخمفات الزيتون الثانوية في تسميد أراضييم ,والبالغ عددىم()575
المزارعين الذين استخدموا الكمبوست
ّ

أما المصادر الثانوية
وتم الحصول عمى المصادر األولية من خبلل استمارة بحثية ّ
موجية لممزارعين المذكورينّ ,
مزارًعاّ ,
فتم الحصول عمييا من خبلل المراجع واإلحصائيات المتوافرة لدى جامعة تشرين و المركز العربي لدراسات المناطق
ّ
الجافة واألراضي القاحمة (أكساد) وو ازرة الزراعة واالصبلح الزراعي و مديرية زراعة البلذقية.

أن أكثر من  %62من مزارعي الزيتون ال يستخدمون الكمبوست في
وقد أظيرت نتائج تحميل معطيات البحث إلى ّ
مما يمقي ىذا األمر عمى عاتق الوحدات اإلرشادية جيوداً مضاعفةً لنشر التوعية الثقافية
تسميد أشجار الزيتونّ ,
تحث فييا المزارعين الستخدام الكمبوست كبديل عن األسمدة الكيميائية لما لو من دور ميم في رفع
الزراعية التي
ّ
أن زيادة متغير الكمبوست كمتغير مستقل بمقدار 1كغ يؤدي إلى زيادة
تبين
إنتاجية (غمة) الزيتون.كما ّ
إحصائيا ّ
ً
اإلنتاجية كمتغير تابع بمقدار  0.32كغ/شجرة ,وذلك عند مستوى معنوية .%5

الكممات المفتاحية :دراسة تحميمية – البدائل السمادية – زيتون – إنتاجية االزيتون  -كمبوست.
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ABSTRACT



The research problem is the lack of soil nutrients, which have negatively affected their
fertility, while the prices of chemical fertilizers have increased significantly, and their
transport costs, as well as the use of more abundant fertilizer alternatives. Including the
remains of olive trim that have not been optimally exploited by farmers. Therefore, this
research aims to-Studying the reality of olive production in Syria in general and in Lattakia
Governorate in particular.-Analysis and evaluation of the use of compost in increasing
olive productivity.
Depending on the descriptive analytical approach to describe the most profitable olive
production and secondary residues in the province of Lattakia.
The research community included farmers who used the compost made from secondary
olive residues to fertilize their land of 505farmers. The primary sources were obtained,
Through a research questionnaire addressed to the farmers mentioned, and the secondary
sources were obtained through the references and statistics available at: Tishreen
University - Arab Center for the Studies of Arid Zones and Drylands (ACSAD) - Ministry
of Agriculture and Agrarian Reform - Agriculture Department of Lattakia.
The following conclusions have been reached: More than 62% of the sample farmers do
not use compost to fertilize olive trees. This leads to the extension units exerting double
efforts to spread an agricultural culture in which farmers are urged to use compost as an
alternative to chemical fertilizers, which has a role in raising olive productivityStatistically,
the increase of the compost variable as a dependent variable by 1kg increases productivity
as a dependent variable by 0.32 kg/ tree at a significant level of 5% .
Keywords: Analytical Study - Fertilizer Alternatives - Olives – Olive Productivity
Compost.
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مقدمة:
عد حوض البحر األبيض المتوسط من البيئات المثالية لزراعة الزيتون ,وفيو تتركز ىذه الزراعة في عصرنا
ي ّ
أن سورية ىي الموطن األصمي لزراعة
الراىن ,فقد أ ّكدت الدراسات التاريخية واالكتشافات األثرية في إيببل وأوغاريت ّ

الزيتون ,والت ي يعود تاريخيا إلى ستة آالف عام ,وفيما بعد ,انتقمت ىذه الزراعة إلى قرطاجة(تونس)مع الحضارة
الفينيقية ,ومنيا إلى باقي دول البحر المتوسط( المنظمة العربية لمتنمية الزراعية.)2013 ,

ميمة إلنتاج األعبلف واألسمدة والطاقة ,وذلك باالستثمار األمثل لممخمفات الناتجة عن
توفر شجرة الزيتون مدخبلت ّ
استخبلص زيت الزيتون ,باإلضافة إلى بقايا التقميم .ونتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد السكان في العالم ,ازداد الطمب
عمى الزيتون وزيت الزيتون ,وترّكز االىتمام بشكل كبير عمى رفع معدالت اإلنتاج ,مما ّأدى إلى زيادة معدالت
استخدام اإلضافات الكيماوية من أسمدة ومبيدات ,واىمال استخدام األسمدة العضوية في الزراعة .ومع التقدم العممي
بدأ التنبيو لآلثار الخطرة ليذه اإلضافات ,وكانت البداية عام  1962بإصدار كتاب الربيع الصامت ()Carson,1962

الذي لفت األنظار إلى خطورة استخدام المبيدات ,وبدأت بعد ذلك جماعات حماية البيئة في الظيور بمناطق عديدة في
العالم ,محذرةً من اإلسراف في استخدام األسمدة والمبيدات الكيماوية ,والمطالبة بالعودة إلى الطبيعة في إنتاج
الغذاء( .)KupperβGegner, 2004
اسعا في العقود الثبلثة األخيرة ,ومن الطبيعي أن يكون
ًا
انتشرت زراعة الزيتون في الجميورية العربية السورية
انتشار و ً
ىذا االنتشار مرتبطًا إلى حد كبير باألىمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي يحظى بيا الزيتون في سورية ,إذ

تشكل مساحتو اليوم نحو  %9من إجمالي المساحة المزروعة ,ونحو  %62من إجمالي المساحة المشجرة المثمرة,
قدر اإلنتاج من ثماره ما بين سنة حمل وسنة معاومة نحو  800ألف طن ينتج عند عصر ىذه الكمية نحو 250
وي ّ
ألف طن من تفل الزيتون( البيرين) ,و 650ألف م 3من مياه عصر الزيتون (مياه الجفت) .ويتوقع تزايد اإلنتاج,

التوسع في ىذه الزراعة ,ودخول أشجار
وبالتالي تزايد كميات المخمفات الثانوية خبلل السنوات القادمة نتيجة استمرار
ّ
سنويا ليصل في موسم  2021-2020إلى  1.3مميون طن من ثمار
بمعدل  3-2مميون شجرة
جديدة في اإلنتاج
ّ
ً
قدر بنحو  500ألف طن ,وأكثر من مميون م 3من مياه الجفت ,حيث يستطيع
الزيتون ينتج عنيا كمية من البيرين ت ّ
إما بصناعتو يدويًّا(بتخمير نواتج التقميم مع مواد مضافة) ,أو بشرائو من
المزارع الحصول عمى الكمبوستّ ,

المصنع(.شحادة.)2009 ,

أن الكمبوست يساعد في تحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية ,وتحسين نظاميا المائي واليوائي,
وال ّ
بد من اإلشارة إلى ّ
كما يزيد من قدرة التربة عمى تشكيل تجمعات كبيرة (أي تشكيل تجمعات من الرمل والطين بأحجام كبيرة) ,وبالتالي
تعرضيا لبلنجراف.
يرفع من ثباتية بناء التربة ,ويقمّل من ّ
المشكمة البحثية:

سمبا عمى خصوبتيا في وقت تزايدت
تكمن المشكمة البحثية في انخفاض محتوى التربة من العناصر الغذائية ,الذي أثّر ً
فضبل عن عدم استخدام بدائل سمادية أكثر وفرةً ,كبقايا
فيو أسعار األسمدة الكيماوية بشكل ممحوظ ,وتكاليف نقميا,
ً

تقميم الزيتون التي لم يجري استثمارىا بالشكل األمثل من قبل المزارعين ,بل جرت العادة عمى حرقيا أو طمرىا في
التربة ,ومن ىذا المنطمق سيكون استخدام تمك البدائل ًّ
حبل يساعد في تحسين خواص التربة الفيزيائية والكيميائية ,وزيادة
اإلنتاجية ,والتقميل من تكاليف اإلنتاج.
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أىمية البحث ,وأىدافو:

ِ
وبشكل يضفي قيمة إيجابية
يشكل ىذا البحث مساىمة ميمة لبلستفادة من المصادر االقتصادية غير المستفاد منيا,
لفرص استثمارىا ,وىذا بدوره يزيد من الدخل عمى المستوى الفردي ,كتوفير فرص عمل إضافية في عمميات الجمع

والنقل والتحسين والتصنيع ,وكذلك عمى المستوى القومي بالقيمة المضافة لمقطاع الزراعي ,والتوفير في القطع النادر
عمى الم ستوردات البديمة .فكان من الضروري البدء بإجراء بحوث اقتصادية الستخدام مخمفات الزيتون الثانوية ,وكيفية

ميما.
بعدا
اقتصاديا وزراعيًّا وبيئيًّا ًّ
مما يعكس ً
ً
االستفادة من ىذه المخمفات في إنتاج الكمبوست ,وبالتالي زيادة اإلنتاجيةّ ,

فإن ىذا البحث ييدف إلى:
وبناء عمى ماسبقّ ,
ً
 -1دراسة واقع إنتاج الزيتون في سورية بشكل عام ,وفي محافظة البلذقية بشكل خاص.
 -2تحميل وتقويم أثر استخدام الكمبوست في زيادة إنتاجية الزيتون.

طرائق البحث ومواده :
مصادر البحث:

وموجية لممزارعين الذين
صممت بحيث تحقق أىداف البحث,
ّ
1ـ ـ ـ مصادر أولية :باالعتماد عمى استمارة بحثية ّ
استخدموا الكمبوست.
2ـ ـ ـمصادر ثانوية :من خبلل المراجع واالحصائيات المتوفرة لدى الجيات اآلتية :جامعة تشرين – و ازرة الزراعة

واالصبلح الزراعي – مديرية زراعة البلذقية – المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحمة (أكساد) –
المنظمة العربية لمتنمية الزراعية.
تم االعتماد عمى أسموب المسح الميداني ,وأسموب المقابمة الشخصية مع األشخاص المعنيين في معمل
أسموب البحثّ :
سماد المزرعة بريف الحفة ,وأسموب البحث االلكتروني (شبكة المعمومات الدولية) ,باإلضافة إلى استخدام مؤشرات
التحميل االقتصادية المناسبة لغرض البحث.

النتائج والمناقشة:
 -1تطور مساحة وانتاج و إنتاجية الزيتون في سورية:

تشغل سورية مكاناً مرموقاً في مجال زراعة الزيتون عمى الصعيد العربي والدولي حيث أنيا في الموقع األول عربياً,

والرابع عالمياً ,نظ اًر لممساحة الواسعة التي تشغميا زراعة الزيتون في سورية ,ولئلنتاجية العالية التي تتميز بيا أصنافيا(
أكساد .)2014,وىذا ما يبينو الجدول()1

تطور مساحة ,وانتاج ,وغمة(إنتاجية) الزيتون في سورية خالل الفترة 2017 - 2007
الجدول(ّ .)1

العام

المساحة/ىكتار

اإلنتاج/طن

إنتاجية الشجرة الواحدة

2007

600498

495310

7.7

2008

617061

827033

12.5

02

كغ/الشجرة الواحدة
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2009

635690

885942

12.6

2010

647458

960403

13.1

2011

684490

1095043

13.9

2012

695711

1049761

12.9

2013

697442

842098

9.9

2014

697028

392214

4.6

2015

694931

913299

10.6

2016

691769

668441

7.9

2017

691769

878927

10.1

المصدر :الموسوعة االحصائية الزراعية السنوية ألعوام مختمفة.
ثم زادت في األعوام
يبين الجدول( )1أن إنتاجية الشجرة الواحدة بمغت في عام  2007نحو  7.7كغ /الشجرة الواحدةّ ,
البلحقة لتبمغ أكبر قيمة في عام  2011بنحو  13.9كغ /الشجرة الواحدة ,والسبب الرئيس في ىذه الزيادة يعود إلى دور
و ازرة الزراعة في توعية المزارعين التباع وسائل المكافحة المتكاممة لشجرة الزيتون باالعتماد عمى الكوادر الفنية المدربة
في الوحدات اإلرشادية .وانخفضت ىذه الزيادة في موسم  2014بشكل ممحوظ ,ويعزى السبب الرئيس إلى تأثير األزمة
أن سنة  2014ىي سنة معاومة في أغمب
التي بسببيا ىاجر المزارعون ً
بعيدا عن أراضييم ,والسبب اآلخر يعود إلى ّ

المحافظات السورية ,وىذا ما يؤكده زيادة الكمية في عام  ,2015وانخفاضيا عام  ,2016لتعود وترتفع في عام .2017

 -1-1التحميل الوصفي اإلحصائي لمساحة ,وانتاج ,وانتاجية الزيتون في سورية

تم تحميل متغيرات كل من مساحة ,وانتاج ,وانتاجية محصول الزيتون في سورية خبلل الفترة 2017-2007
ّ
والموضحة في الجدول (.)2
الجدول( .)2التحميل االحصائي لمساحة ,وانتاج ,وغمة(إنتاجية) الزيتون في سورية خالل الفترة 2017 – 2007

البيان

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المساحة/ىكتار

668531.55

36357.4

اإلنتاج/طن

818951.91

218311.1

عدد األشجار المثمرة/باأللف

78506.945

8529.9

إنتاجية الشجرة الواحدة

10.53

2.9

المصدر :الموسوعة االحصائية الزراعية السنوية ألعوام مختمفة.

أن متوسط المساحة اليكتارية لمحصول الزيتون بمغ نحو 668531.55ىكتار خبلل
من خبلل الجدول ( )2يبلحظ ّ
نسبيا قدره  ,36357.4وذلك لتباين المساحات
الفترة  2017 - 2007عمى مستوى سورية ,وبانحراف معياري كبير ً
المزروعة في المحافظات السورية ,بينما بمغ متوسط اإلنتاج السنوي نحو 818951.91طن/ىكتار وبانحراف معياري

نسبيا قدره  ,218311.1وذلك يعود الختبلف األصناف المزروعة والظروف البيئية ,وتباين األساليب المستخدمة
كبير ً
أما إنتاجية الشجرة الواحدة فبمغت بالمتوسط 10.53
في عمميات التسميد وخدمة بساتين الزيتونفي المحافظات السوريةّ ,
كغ/شجرة واحدة ,وبانحراف معياري قدره 2.9كغ/شجرة.
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 -2تطور مساحة ,وانتاج ,وانتاجية الزيتون في محافظة الالذقية:

تبمغ المساحة المزروعة بالزيتون في محافظة البلذقية نحو  49ألف ىكتار موزعة عمى أربعة مناطق(البلذقية – الحفة

– جبمة – القرداحة) .والجدول ( )3يبين مساحة ,وانتاج ,وانتاجية ,أشجار الزيتون في محافظة البلذقية
تطور مساحة ,وانتاج ,وغمة( ,إنتاجية) الزيتون في محافظة الالذقية خالل الفترة .2017 – 2007
الجدول(ّ .)3

انتاجية الشجرة الواحدة

العام

مساحة/ىكتار

إنتاج/طن

عدد األشجار المثمرة/باأللف

2007

48215

38700

9188.4

4.2

2008

49190

210518

9118.7

23.1

2009

49825

79855

9088.6

8.8

2010

49031

201428

9082.9

22.2

2011

49194

152789

9288.3

16.4

2012

48520

172905

8847.2

19.5

2013

48315

122351

8833.5

13.9

2014

47535

150652

8845.4

17

2015

47318

209127

9106.9

23

2016

45506

71265

8338.9

8.5

2017

49185

245285

8578.7

28.5

كغ

المصدر :الموسوعة االحصائية الزراعية السنوية ألعوام مختمفة.

ثم زادت بشكل
يبين الجدول( )3أن أقل إنتاجية لمشجرة الواحدة بمغ في عام  2007نحو  4.2كغ /الشجرة الواحدةّ ,
كبير في عام  2008حيث وصمت إلى  23.1كغ /الشجرة الواحدة ,والسبب الرئيس في ىذه الزيادة يعود الستخدام
المزارعين لمياه عصر ثمار الزيتون (مياه الجفت) في تسميد أراضييم ,باإلضافة إلى دور و ازرة الزراعة في مكافحة

تعد مستقرة
ألن محافظة البلذقية ّ
أما األعوام البلحقة فكانت متذبذبة في اإلنتاجية ,وذلك ّ
مرض عين الطاووس الفطريّ .
نسبيا مقارنةً بالمحافظات األخرى التي طالتيا األزمة بشكل أكبر من محافظة البلذقية.
ً
 -1-2التحميل الوصفي اإلحصائي لمساحة ,وانتاج ,وغمة(إنتاجية) ,الزيتون في محافظة البلذقية

تم تحميل متغيرات كل من مساحة ,وانتاج ,وانتاجية ,محصول الزيتون في محافظة البلذقية خبلل الفترة -2007
ّ
 ,2017والموضحة في الجدول (.)4
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الجدول( .)4التحميل االحصائي لمساحة وانتاج وغمة(إنتاجية) الزيتون في محافظة الالذقية خالل الفترة ()2017 – 2007

البيان

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

المساحة/ىكتار
اإلنتاج /كغ
عدد األشجار المثمرة

13.46

5.67

3330.08

1068.5
110.0

245.71
15.67

انتاجية الشجرة الواحدة

6.10

المصدر :الموسوعة االحصائية الزراعية السنوية ألعوام مختمفة.

ىكتار عمى مستوى المناطق
أن متوسط المساحة اليكتارية لمحصول الزيتون بمغ نحو ً 13.46ا
يبلحظ من الجدول (ّ )4
األربعة في محافظة البلذقية ,وبانحراف معياري قدره  ,5.67بينما بمغ متوسط اإلنتاج السنوي نحو 3330.08
أما
كغ/دونم ,وبانحراف معياري كبير ً
نسبيا قدره  ,1068.50وذلك يعود الختبلف طبيعة األراضي والظروف البيئيةّ , ,
إنتاجية الشجرة الواحدة فبمغت بالمتوسط  15.67كغ/شجرة واحدة ,وبانحراف معياري قدره 6.10كغ/شجرة.
-3

أىمية الكومبوست في زيادة انتاجية محصول الزيتون

يعد الكومبوست من األسمدة البمديةالصناعية الذي يمكن الحصول عميو من تخمير البقايا النباتية كالتبن والحطب
ّ
والعروش والسوق واألوراق ...وغيرىا ,بتأثير خميط من الميكروبات المنتشرة في كل مكان والتي تبلئميا ظروف خاصة
البد من توافرىا .وسمي كمبوستًا ألنو ناتج عن عممية تخمر ىوائي ) (Compostingلممخمفات العضوية النباتية ,مثل
قش األرز واألحطاب واألتبان وعروش الخضر ونواتج تقميم أشجار الزيتون ,أو المخمفات العضوية الحيوانية ,مثل
السبمة -الروث -سبمة الدواجن -زرق الطيور ,أو خميط من المخمفات النباتية والحيوانية ,لذلك فإن الكومبوست يشبو
في تصنيعو السماد البمدي (قرسة.)2010 ,

أن عممية تصنيع الكومبوست "السماد العضوي الصناعي "الناتجة عن المخمفات النباتية
وال ّ
بد من اإلشارة إلى ّ
والحيوانية ليا أىمية كبيرة بخبلف استخدامو في التسميد بالمزرعة ؛ويتجمى ذلك باآلتي:
يحتمل أن تكون المخمفات النباتية بيئة لمحشرات واألمراض ,فبذلك يمكن التخمص من ذلك بعمل الكمبوست- .
يمكن لممخمفات النباتية أن تمتص الرطوبة بكمية كبيرة مما قد يضر بالتربة-.

إن حرق تمك المخمفات النباتية تؤدى إلى حدوث التموث البيئي-.
ّ
كما يمكن التغاضي عن شرائيا بتصنيعيا ,وذلك الحتمالية أن تكون حاممة لؤلمراض ,ولبذور الحشائش( الزعبي
والبمخي.) 2007 ,
انتاجية الزيتون:
 1-3تحميل أثر استخدام الكومبوست عمى
ّ
تم ادخال المتغيرات المؤثرة عمى االنتاجية(المتغير التابع ,)yوىي أربع متغيرات مستقمة تتمثل
باستخدام برنامج ّ ,spss
بـ المساحة ( (x1واالتسميد الكيماوي ( )x2وعدد األشجار ( )x3والتسميد العضوي (الكومبوست) ( ,) x4وذلك باستخدام
المتعدد .وكانت نتائج التحميل اإلحصائي وفق اآلتي:
أنموذج االنحدار
ّ
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أ -اختبار قوة نموذج اإلنحدار:

يبين الجدول ( ) )5قوة اختبار نموذج اإلنحدار
الجدول( .)5قوة اختبار نموذج اإلنحدار.

درجات الحرية

((Sig
0.00

معامل

معامل التحديد

df2

df1

الخطأ المعياري

المعدل

معامل التحديد

االرتباط

19

4

1.311

0.954

0.962

0.981a

المصدر :نتائج البحث باستخدام برنامج spss.
من الجدول( )5يبلحظ ان قيمة معامل االرتباط تساوي  ,0.981بينما قيمة معامل التحديد كانت  ,0.96وىي قيمة
قوية ,أي بمعنى أن المتغيرات المستقمة تفسر نموذج االنحدار بنسبة  ,%96وتبقى نسبة  %4تفسرىا عوامل أو

متغيرات أخرى لم يشمميا نموذج االنحدار ,ولم تأخذ بالحسبان ,في حين يشير معامل التحديد المعدل إلى أن المتغيرات
المدروسة تفسر النموذج بنسبة  %95وىو أدق من معامل التحديد ,كما يبلحظ أن نسبة الخطأ المعياري ضئيمة جداً,

وىو ما يعزز قوة النموذج.

ب -تحميل التباين ):(ANOVA

H0:X1=X2=X3=X4

إن الفرضيات البحثية ىي:
ّ
(واحد عمى األقل من المساواة السابقة غير محققة)

H1:Xi≠Xj

يبين الجدول ( )6اختبار صبلحية نموذج االنحدار.
الجدول( .)6اختبار صالحية نموذج االنحدار

Sig.

F

.000a

120.870

درجات

مجموع مربع

متوسط المربعات

الحرية

األخطاء

207.672

4

830.689

االنحدار

1.718

19

32.645

البواقي

23

863.333

المجموع

Model
1

المصدر :نتائج البحث باستخدام برنامج spss.
يبلحظ من الجدول أن قيمة  Fالمحسوبة ( )120.870أكبر من قيمة  Fالجدولية ( ,)2.90لذلك نرفض الفرضية
الصفرية القائمة بتساوي تأثير المتغيرات المستقمة عمى إنتاجية الزيتون ونقبل الفرضية البديمة التي تقول بوجود فرق

جوىري بين المعامبلت المدروسة.
ت -تقدير معالم النموذج:

يبين الجدول ( )7اختبار تقدير معالم نموذج االنحدار
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الجدول( .)7تقدير معالم نموذج االنحدار

Unstandardized
Coefficients

مستوى الثقة%95

الخطأ
Beta

المعياري

(Model

Std. Error

B

)النموذج

أعمى قيمة

أقل قيمة

Sig.

t

1.901

17

)الثابت( 1

20.986

13.027

.000

8.944

.307

-1.230-

X1

-.587-

-1.872-

.001

-4.006-

-1.138-

0.17

X2

.0.354

-0.01

0.04

1.978

0.222

0.087

X3

.050

-.025-

.500

0.688

0.220

.018

0.012

X4

.550

.087

.010

2.880

0.250

.111

0.32

أن معالم النموذج ىي دالة إحصائياً عند مستوى معنوية  ,%5ما عدا عدد
يبلحظ من الجدول ( ,)7وفق اختبار ّ ,T
األشجار( ,)X3إذ قيمتيا تساوي  ,0.5وىي أكبر من  ,0.05لذلك ال بد من استبعادىا من النموذج .وبالتالي تصبح
Y=a+b1x1+

معادلة االنحدار وفق الشكل اآلتي:
b2x2+…+e

Y=17-(1.230)x1+0.17x2+0.32x4+e

أن إضافة 1كغ كومبوست يزيد انتاجية شجرة الزيتون الواحدة بمقدار  0.32كغ ,مع ثبات
وتفسر ىذه النتيجة عمى ّ
العوامل المستقمة األخرى

انتاجية الزيتون:
 -2-3تحميل أثر عدم استخدام الكومبوست عمى
ّ
تم ادخال المتغيرات المؤثرة عمى االنتاجية(المتغير التابع )yوىي أربع متغيرات مستقمة تتمثل
باستخدام برنامج ّ ,spss
المتعدد ,وكانت نتائج
بـ المساحة( (x1وعدد األشجار( )x2والتسميد الكيماوي( ,) x3وذلك باستخدام أنموذج االنحدار
ّ
التحميل اإلحصائي وفق اآلتي:
أ-اختبار قوة نموذج اإلنحدار:

يبين الجدول ( )8قوة اختبار نموذج اإلنحدار
الجدول( .)8قوة اختبار نموذج اإلنحدار.

مستوى المعنوية ( )sigعند

درجات الحرية

مستوى %5
0.00

الخطأ المعياري

df2

df1

19

4

1.7

المصدر :نتائج البحث باستخدام برنامج spss.
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معامل التحديد
المعدل
0.87

معامل

التحديد
0.89

معامل االرتباط

0.94
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من الجدول( )8يبلحظ ان قيمة معامل االرتباط تساوي  ,0.94بينما قيمة معامل التحديد كانت  ,0.89وىي قيمة
قوية ,أي بمعنى أن المتغيرات المستقمة تفسر نموذج االنحدار بنسبة  ,%89وتبقى نسبة  %11تفسرىا عوامل أو

متغيرات أخرى لم يشمميا نموذج االنحدار ,ولم تأخذ بالحسبان ,في حين يشير معامل التحديد االمعدل إلى أن
المتغيرات المدروسة تفسر النموذج بنسبة ,%87وىو أدق من معامل التحديد ,كما يبلحظ أن نسبة الخطأ المعياري
ضئيمة جداً وىو ما يعزز قوة النموذج.
تحميل التباين (:(ANOVA

H0:X1=X2=X3

إن الفرضيات البحثية ىي:
ّ
(واحد عمى األقل من المساواة السابقة غير محققة)

H1:Xi≠Xj

يبين الجدول ( )9اختبار صبلحية نموذج االنحدار.
الجدول( .)9اختبار صالحية نموذج االنحدار

Sig.

F

Mean Square

درجات الحرية

مجموع مربع

.000

38.785

110.387

4

441.549

االنحدار

2.846

19

54.076

البواقي

23

495.625

المجموع

a

Model

األخطاء

1

المصدر :نتائج البحث باستخدام برنامج spss.
يبلحظ من الجدول ( )9أن قيمة  Fالمحسوبة ( )38.785أكبر من قيمة  Fالجدولية ( ,)2.90لذلك نرفض
الفرضية الصفرية القائمة بتساوي تأثير المتغيرات المستقمة عمى إنتاجية الزيتون ونقبل الفرضية البديمة التي تقول بوجود
فرق جوىري بين المعامبلت المدروسة.
تقدير معالم النموذج:

يبين الجدول ( )10اختبار تقدير معالم نموذج االنحدار
الجدول( .)10تقدير معالم نموذج االنحدار

مستوى الثقة95

Sig.

المعامبلت غير المعيارية

t

Model

Unstandardized
Coefficients
أعمى قيمة

أقل قيمة

Beta

الخطأ المعياري

B

1.600

12.1

)الثابت(

0.443

-0.83

X1

0.003

X2

0.17

X3

15.427

8.727

0.00

7.546

0.099

-1.76

0.03

1.870-

1.013-

0.054

0.002

0.997

0.004

.002

0.026

0.354

-0.01

0.04

1.978

.222

0.087

المصدر :نتائج البحث باستخدام برنامج spss.
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يبلحظ من الجدول ( ,)10وفق اختبار  ,Tأن معالم النموذج ىي دالة إحصائياً عند مستوى معنوية 5وبالتالي تصبح
معادلة االنحدار وفق الشكل اآلتي:
Y=a+b1x1+ b2x2+…+e

Y=12.1-(0.83)x +0.003x +0. 17x +e
2

3

1

أن إضافة 1كغ سماد كيماوي يزيد انتاجية شجرة الزيتون الواحدة بمقدار  0.17كغ ,مع ثبات
تدل ىذه النتيجة عمى ّ
العوامل المستقمة األخرى.

االستنتاجات والتوصيات:
إن التباين في االنتاجية عائد إلى سنوات المعاومة من جية ,ومن جية ثانية األزمة الراىنة التي أجبرت المزارعين
ّ -1
فضبل إلى اختبلف طرائق التسميد المتبعة(ما بين
خصوصا في عامي  2013و ,2014
باالبتعاد عن أراضييم,
ً
ً
التسميد الكيماوي والعضوي).

توجو أغمب المزارعين
إن التذبذب في اإلنتاجية في سنوات ما قبل األزمة,
وخصوصا في عام  ,2007عائد إلى ّ
ّ -2
ً
في محافظة البلذقية نحو استبدال زراعة الزيتون بالحمضيات.
أن متوسط انتاجية الشجرة الواحدة من الزيتون في محافظة البلذقية بمغت نحو  15.7كغ مع
توصمت النتائج إلى ّ
ّ -3
تطور اإلنتاجية أو المردود لمشجرة الواحدة
ثبات االنحراف المعياري ,وىذا دليل عمى عدم ّ
 إ ّن إضافة 1كغ كومبوست يزيد إنتاجية الزيتون بمقدار  0.32كغ ,مع ثبات العوامل المستقمة األخرى4. -5إ ّن إضافة 1كغ سماد كيماوي يزيد إنتاجية الزيتون بمقدار  0.17كغ ,مع ثبات العوامل المستقمة األخرى.

التوصيات:

-1حث المزارعين وتشجيعيم عمى زراعة أشجار الزيتون ,والحد من العوامل التي تدفع بالمزارع الستبدال محصول

بآخر.

 -2اإلقبلل من استخدام السماد الكيماوي بما ىو ضروري فقط ,ودفع المزارعين وتوجيييم نحو استخدام السماد
العضوي في مواسم محصول الزيتون.
اإلنتاجية,حيث تزيد ىذه
 -3استخدام السماد العضوي ,وعمى وجو الخصوص الكومبوست ,لما لو من دور في زيادة
ّ
عمميا.
اإلنتاجية بمقدار 0.32كغ ّ
التقيد بحدود الكميات الموصى بيا ّ
لكل 1كغ كومبوست مضاف ,مع ضرورة ّ

المراجع:
 -1الزعبي ,محمد منيل؛ البمخي؛ مصطفى ( .)2007دراسة تأثير تقميم أشجار الزيتون والكرمة في الزراعة بعد
تحويميا إلى كمبوست وتخصيبيا بالكائنات الحية الدقيقة عمى بعض خواص التربة وانتاجية البطاطا .ندوة
إدارة واستثمار ترب المناطق الجافة خبلل الفترة من  ,2007/12/1-2007/11/29جامعة حمب.

 -2شحادة ,محمد ( .)2009استخدام السبلسل الزمنية في التنبؤ بإنتاج الزيتون في سورية ,رسالة ماجستير,
كمية العموم االقتصادية ,جامعة حمب.151 ,

 -3قريسة ,ىانم ( .)2010إنتاج الكمبوست في الفبلحة البيولوجية ,مجمة الفبلحة البيولوجية ,العد( ,)4تونس.
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 -4المجموعة االحصائية لو ازرة الزراعة واالصبلح الزراعي ,دمشق ,سورية.2017
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