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 المقدمة .1

تعدد زراعددة الزيتدون وحصددادخ واسدتزرا  الزيددت مندال مددن أزدم اةنشددطة الزراعيدة فددي فلسدطين والتددي 
 آزددددرتددد بر بشددددك  اساسددددي علددددت اةلتصدددداد والندددداتي المحلدددي اةجمددددالي الفلسددددطيني، حيدددد  تشددددير 

الدددددز طدددددن زيدددددت تدددددم  7.41احصدددددائية للجهددددداز المركدددددزي لإلحصددددداء الفلسدددددطيني الدددددت أن حدددددوالي 
فدددي فلسدددطين، بنسدددبة  8172وذلدددم لموسدددم  ،الدددز طدددن حدددب زيتدددون 3.45اسدددتزراجها مدددن أصددد  

الزيتدون كميدة مدن الزيدت  عصدرأندال يندتي مدن عمليدة زدر آ، أي بمعندت %83حوالي بلغت سيولة 
امددا أن تكددون صددلبة أو سددائلة ناتجددة عددن زددذخ العمليددة  والبددالي زددي مزلفددات% 83تشددك  نسددبة 

تسمت معاصدر الزيتدون، فدي و لغرض عصر الزيتون  والتي تتم في منشآت زراعية معدة زصيصا  
و كيفية  من المزلفات زذخ الورلة تطرق الباح  للحدي  اكبر عن الوالع الفلسطيني في اةستفادة

 4ها علت أرض الوالعالتزلص من

 

الوالدددع الفلسدددطيني فدددي ادارة المزلفدددات الصدددلبة والسدددائلة  تسدددليط ال دددوء علدددتالدددت تهددددز الورلدددة 
مصددادر وأزمهددا  بيانددات مسدد   ةعددد بيانددات باسددتزدام وذلددم الناتجددة عددن عمليددة عصددر الزيتددون،

معاصر الزيتون الذي ينفذخ الجهاز سنويا، حي  سيتم دراسدة سلسدلة الزمنيدة مدن البياندات المتدوفرة 
لعرض الوالع الفلسدطيني فدي زدذا المجدا  وكيفيدة الدتزلص مدن المزلفدات ( 8172-8112)للفترة 
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، من زال  عرض النتائي علت شك  جداو  وأشكا  بيانية وتحلي  زذخ البيانات باسدتزدام السائلة
لددتزلص ل المتبعددة حاليددا فددي فلسددطين ليدداتاآلالمددنهي الوصددفي فددي التحليدد  كمددا ستت ددمن الدراسددة 

 4السائلة أم الصلبة عصر الزيتون سواء   عمليةالناتجة عن من مزلفات 

 

 مصادر البيانات .2

 توفيرزا البيانات التي تم زيالمصدر الرئيسي من البيانات لهذخ الدراسة كما تم اةشارة سابقا فان 
، وزدو مسد  سدنوي شدام  لجميدع 8172 -8112للسنوات  معاصر الزيتونمن زال  تنفيذ مس  

الفلسطيني بالشراكة مع  لإلحصاءالجهاز المركزي  ينفذخ  معاصر الزيتون العاملة في فلسطين و 
عددد المعاصدر ) ،منهدا مهمدة وزارة الزراعة الفلسطينية، حي  يقيس زدذا المسد  مجموعدة م شدرات

املين فددي زددذا النشدداط، طريقددة الددتزلص مددن المعاصددر، عدددد العدد إنتددا ، المحافظددةعلددت مسددتو  
وغيدددر ذلدددم مدددن الم شدددرات الرئيسدددية ( المزلفدددات السدددائلة، طريقدددة الدددتزلص مدددن المزلفدددات الصدددلبة

 4المتعلقة بنشاط عصرالزيتون

 

 في فلسطينها واقع المعاصر ومخلفات .3

 واقع المعاصر في فلسطين  1.3

حيددد  يعتبدددر العمدددود الفقدددري للقطدددا  فلسدددطين،  المحاصدددي  المنتجدددة فدددي بدددر الزيتدددون مدددن أزدددمتعي
للتنميدددة اةجتماعيدددة واةلتصدددادية  وتنبدددع أزميدددة الزيتدددون مدددن كوندددال مصددددرا  4  الزراعدددي الفلسدددطيني

اذ تشددددير أحددددد   ،نيلسددددطياسدددديا  للمسددددتهلم الفسللمجتمددددع الفلسددددطيني، باعتبددددارخ مصدددددرا  غددددذائيا  أ
لتددر بالسددنة  .774 ددفة الغربيددة الددت أن معددد  اسددتهالم اةسددرة مددن زيددت الزيتددون فددي ال احصدائية

 4لتر بالسنة 1428بالمقاب  فقد بلغت في لطا  غزة 

معصددرة  861تشدير أحددد  النتدائي الصددادرة عدن الجهدداز المركدزي لإلحصدداء الفلسدطيني أن زنددام 
معصددددرة لديمددددة ونصددددز  78معصددددرة أوتوماتيددددم و 8.2، منهددددا 8172عاملددددة فددددي موسددددم العددددام 

حي  توز  زذخ المعاصر بين ال فة الغربية ولطا  غزة حي  شكلت معاصر ال فة  ،أوتوماتيم
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الجدددو  والشددك  أدندداخ توزيددع  مددن مجمدد  المعاصددر فددي فلسددطين،% 1.الغربيددة مددا نسددبتال حددوالي 
 :المعاصر حسب المحافظات الفلسطينية

عدد 
 المعاصر

 المحافظة

 جنين وطوباس واالغوار الشمالية 58

 طولكرم 31

 نابلس 38

 قلقيلية 16

 سلفيت 24

 رام هللا والبيرة 31

 *القدس 3

 بيت لحم 6

 الخليل 26

 غزة وشمال غزة 9

 دير البلح 9

 خانيونس ورفح 9
 

 
البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية *

 7691عام 
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بهدددز عصددرخ  لددنفس الموسددم لهددذخ المعاصددردة زو أن كميددة الزيتددون المدد إلددت وأشددارت النتددائيكمددا 
 واألغدددوارسددازمت محددافظتي جنددين وطوبدداس  اذمتددري،  نطدد 42..3.45 زددي ةسددتزرا  الزيددت

مدن إجمدالي كميدة الزيتدون % 7847، تلتها محافظة دير البل  بنسدبة %5748الشمالية بما نسبتال 
طددددن متددددري،  .7.41.14المددددزودة للمعاصددددر، ولددددد بلغددددت كميددددة الزيددددت المسددددتزر  لهددددذا الموسددددم 

طدن متدري حدب  47..2141متري في الموسم السابق تم استزراجها من  نط  19,532.9مقاب 
حسددب كدد  سددنة فكمددا زددو معددروز  انتددا  حددب الزيتددونزنددام تذبددذب فددي  ، مددع مالحظددة أنزيتددون

تسدمت  اإلنتدا فيهدا يق  السنوات التي  ا، أما  غزير  اإلنتا يكون فيها ( ماسية)فهنام سنوات تسمت 
، الجدو  والشك  أدناخ يو دحان التذبدذب فدي انتدا  الزيدت المسدتزر  مدن الزيتدون الدذي (شلتوني)

 :صرختم تزويدخ للمعاصر بهدز ع

 كمية الزيت المستخرج كمية الزيتون المدروس إجمالي عدد المعاصر العاملة السنة

2008 264 76387.8 17583.9 

2009 235 19860.4 4771.3 

2010 276 102162.0 23754.0 

2011 272 93565.7 20754.0 

2012 279 104763 22951.1 

2013 264 65829.4 17641.9 

2014 265 108379.0 24758.5 

2015 272 95142.0 21084.4 

2016 274 84147.6 20134.9 

2017 274 87799.1 19532.9 

2018 260 59344.8 14740.4 
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بد  كميدة الزيدت المسدتزر  مقسدومة علدت كميدة متوعند مقارنة زذخ النتائي مع نسبة السيولة والتدي 
إلددت أن نسددبة السدديولة فددي فلسددطين لددد بلغددت  8172نتددائي موسددم فقددد أشددارت  الزيتددون المدددروس

أن زنددام تفاوتددا  فددي نسددبة السدديولة مددن محافظددة ألزددر ، فقددد بلغددت وأشددارت إلددت ، كمددا 8.42%
% .7.4فددي محافظددة بيددت لحددم، فددي حددين بلغددت أدنددت نسددبة سدديولة % .824أعلددت نسددبة سدديولة 

 8172-8112ة لسلسددددلة زمنيدددد، وعنددددد مشددددازدة نسددددبة السدددديولة فددددي محددددافظتي غددددزة وشددددما  غددددزة
ومقارنتهددا مددع كميددة الزيتددون المددزود للمعاصددر بهدددز عصددرخ نددر  أنددال وبشددك  عددام زنددام عاللددة 
عكسددية بددين كميددة الزيتددون المددزود للمعاصددر ونسددبة السدديولة، الشددك  أدندداخ يو دد  نسددبة السدديولة 

 :زال  سلسلة زمنية

 

 

 

 والسائلةواقع المعاصر في فلسطين في التخلص من المخلفات الصلبة   2.3

أن غالبيددددة المعاصددددر فددددي فلسددددطين زددددي معاصددددر سددددابقا  إلددددت أشددددارت النتددددائي التددددي تددددم عر ددددها 
عملية عصر الزيتدون فإن ، مع ذلم المعاصرمن مجمو  % 3.نسبتال  أوتوماتيم حي  تشك  ما

 عصددرخ فددي زددذخ المعاصددر ينددتي عنددال عدددة مزرجددات الددذي يجلبددال المددزارعين مددن مددزارعهم بهدددز 
واألزدر  مزلفدات تدتزلص منهدا المعصدرة بعددة طدرق ( زيدت الزيتدون)ات غذائيدة مزرجدتنقسم إلت 

 4وزي اما مزلفات سائلة أو مزلفات صلبة
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 (الجفت)واقع المعاصر في فلسطين في التخلص من المخلفات الصلبة   1.2.3

أن غالبيدددة المدددزارعين الدددذين تشدددير النتدددائي الصدددادرة عدددن الجهددداز المركدددزي لإلحصددداء الفلسدددطيني 
% 22يقومون بتزويد المعاصر بالزيتون لعصرخ يقومون باسدترجا  الجفدت حيد  شدكلوا مدا نسدبتال 

حيدد  يسددتفيد المددزارعين مددن الجفددت فددي عمليددات التدفئددة لددذلم فددان غالبيددة  مددن مجمدد  المددزارعين،
من الجفت يتم بيعال من لب  % .كما وأشارت النتائي أن ما نسبتال  المزارعين يقومون باسترجاعال،

 :حسب طريقة التزلص( الجفت)معاصر، الشك  أدناخ يو   توزيع المزلفاتالزذخ 

 

 

الزيبار والمياه )واقع المعاصر في فلسطين في التخلص من المخلفات السائلة   2.2.3
 (العادمة

تنددتي معاصددر الزيتددون كميددة ة بدداس بهددا مددن المزلفددات السددائلة سددواء الميدداخ العادمددة الناتجددة عددن 
يتون الحب أو الزيبار والذي يعد مدن المزلفدات السدائلة الم درة بالبيئدة فدي حدا  عملية تنظيز الز 

 4ازراجها الت البيئة بدون تكريرزا او حتت اةستفادة منها

مشكلة كبيرة وزطيرة عند التفكير بطرق معالجة زذخ المزلفدات، حيد   أمام ي عنا زذا المو و و 
 الزيبدارمدن المعاصدر تدتزلص مدن % 6.الدت أن مدا نسدبتال  حسب أحدد  احصدائية تشير النتائي

أي ان نصدز المعاصدر تقريبدا فدي  من زدال  شدبكة المجداري أو مدن زدال  الحفدر اةمتصاصدية،

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

 لجهات أخرى للبيع للمزارع

 طريقة التخلص من الجفت



  خضوري                           -جامعة فلسطين التقنية -" الواقع والتحديات "الرابع الدولي  الزيتونمؤتمر 
 

علددت  الددذي يدد بر سددلبا   األمددرفلسددطين تقددوم بددالتزلص مددن زددذخ الزلفددات فددي البيئددة بشددك  مباشددر، 
لمزلفدات، كمدا واشدارت النتدائي أي دا أن نصدز من زدذخ ا التربة وحتت علت المياخ الجوفية القريبة

 4المعاصر تتزلص من المياخ العادمة من زال  شبكة المجاري أو من زال  الحفر اةمتصاصية

 :سنوات 71الجدو  أدناخ يو   طرق التزلص من زذخ المزلفات علت مد  

 

 طريقة التخلص من المياه العادمة طريقة التخلص من الزيبار السنة

حفرة 
 امتصاصية

شبكة 
 مجاري

حفرة 
 صماء

حفرة  أخرى
 امتصاصية

شبكة 
 مجاري

حفرة 
 صماء

 أخرى

2008 31% 12% 46% 11% 36% 13% 46% 5% 

2009 23% 17% 53% 7% 24% 18% 51% 6% 

2010 21% 15% 59% 5% 27% 16% 51% 6% 

2011 31% 14% 45% 10% 43% 16% 36% 4% 

2012 22% 21% 54% 3% 22% 23% 53% 3% 

2013 33% 13% 50% 4% 36% 14% 48% 3% 

2014 30% 14% 43% 13% 34% 14% 42% 11% 

2015 33% 15% 42% 10% 40% 15% 38% 8% 

2016 38% 14% 43% 5% 39% 14% 41% 5% 

2017 41% 14% 41% 4% 45% 14% 40% 2% 

2018 32% 14% 48% 6% 33% 14% 49% 4% 

 %5 %45 %15 %34 %7 %48 %15 %30 المتوسط

 

الدددت أن متوسدددط تزلدددص المعاصدددر مدددن  وتاكيددددا علدددت زطدددورة الو دددع القدددائم تشدددير النتدددائي أعدددالخ
مزلفددات الميدداخ العادمددة للعشددر سددنوات بطريقددة الحفددرة اةمتصاصددية وشددبكة المجدداري بلغددت نسددبتال 

، وبزصدددوص مزلفدددات الزيبدددار فقدددد بلددد  متوسدددط زدددذخ وزدددي نسدددبة عاليدددة كمدددا تحددددبنا سدددابقا  % ..
، باإل دافة الدت مدا ذكدر زندام طدرق %3.رة اةمتصاصية وشبكة المجداري بطريقة الحفالسنوات 

ازر  للتزلص من زذخ المزلفات لكن بطرق غيدر مباشدرة كدان يقدوم صداحب المعصدرة بدالتزلص 
مددن زددذخ المزلفددات فددي الحفددر الصددماء ومددن بددم يقددوم بسددحبها عبددر صددهاريي أو أي طددرق ازددر  

مدن المعاصدر تدتزلص مدن % 2.ر ، اذ اشدارت النتدائي الدت أن ويتزلص منها في البيئة مدرة أزد
مددن زددذخ المعاصددر تددتزلص مددن الميدداخ العادمددة مددن % 3.الزيبددار مددن زددال  الحفددر الصددماء وأن 

 4زال  الحفر الصماء أي ا
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 االستنتاجات .4
 
   أشددارت النتددائي الددت أن غالبيددة المعاصددر فددي فلسددطين تركددزت فددي ال ددفة الغربيددة حيدد

 4من مجم  المعاصر حسب أحد  احصائية% 1.ما نسبتال حوالي  تشكل
  بهدز عصدرخ ةسدتزرا  الزيدت  8172لموسم عام دة للمعاصر زو المبلغت كمية الزيتون

متري، بحي  سازمت محافظتي جنين وطوباس واةغدوار الشدمالية بمدا  نط 42..3.45
بلغدددت كميدددة الزيدددت مدددن إجمدددالي كميدددة الزيتدددون المدددزودة للمعاصدددر، ولدددد % 5748نسدددبتال 

 4طن متري .7.41.14المستزر  لهذا الموسم 
  علت كمية الزيتون المزودة للمعاصر وحسب  بناء  آزر تزتلز نسبة السيولة من عام الت

، فمددن النتددائي %83حددوالي  8172الظددروز المنازيددة حيدد  بلغددت نسددبة السدديولة لموسددم 
 4لةتبين أنال كلما زادت كمية الزيتون كلما للة نسبة السيو 

  4بعد عملية عصر الزيتون( الجفت)غالبية المزارعين يسترجعون المزلفات الصلبة 
  أشارت النتائي أن غالبية المعاصر تتزلص من المزلفدات السدائلة الميداخ العادمدة والزيبدار

 4بطريقة الحفر اةمتصاصية وشبكات المجاري
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 المراجع .5

 :لإلحصاء الفلسطينيسلسلة بيانات صادرة عن الجهاز المركزي 

مس  معاصر الزيتون   .9102 ،، وزارة الزراعة الفلسطينيةالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -1
 4النتائي األساسية: 8112

مس  معاصر الزيتون   .9102 ،، وزارة الزراعة الفلسطينيةالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -8
 4النتائي األساسية: 8112

مس  معاصر الزيتون   .9102 ،، وزارة الزراعة الفلسطينيةلإلحصاء الفلسطينيالجهاز المركزي  -3
 4النتائي األساسية: 8112

مس  معاصر الزيتون   .9102 ،، وزارة الزراعة الفلسطينيةالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -4
 4النتائي األساسية: 8112

مس  معاصر الزيتون   .9102 ،طينية، وزارة الزراعة الفلسالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -2
 4النتائي األساسية: 8114

 4النتائي األساسية: 8113مس  معاصر الزيتون  .9102 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، -2

 4النتائي األساسية: 8118مس  معاصر الزيتون  .9102 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، -2

 4النتائي األساسية: 8111مس  معاصر الزيتون  .9109 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، -2

 4النتائي األساسية: 8111مس  معاصر الزيتون  .9100 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، -9

النتائي : 8119 مس  معاصر الزيتون .9101 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، -11
 4األساسية

النتائي : 8112معاصر الزيتون مس   .9112 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، -11
 4األساسية

 

 


