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                                                Abstract 
The olive and olive oil sector is considered as an, important agricultural sectors in Jordan, where the 

percentage of area planted with olive trees is about 73% of the total area of fruit trees, and 26% of the total 
cultivated area. Also olive is the main food component of the population in Jordan. This study comes as an 
attempt to identify the factors that affect the demand and supply of olive oil, and it used methods of descriptive 
statistics and quantitative analysis of the time period 1978-2012 for the variables that affect the demand and 
supply of olive oil. The study came up with the fact that income and population are the most important factors 
that affect the demand, while the area planted with olives, and the annual average rainfall and the phenomenon 
of the olive Alternate Bearing (Almoaoama), the most important factors that affect the supply of olive oil. The 
study recommended, the importance of encouraging the domestic and external demand for Jordanian olive oil, 
And to continue to adopt the policies that aimed to expand the cultivation of olives, and encourage the use of 
advanced technologies in the field practices, in order to increase the production of olives and olive oil. 
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 ملخص 
 %37الزيتون حوالي  بأشجار المزروعةحيث بلغت نسبة المساحة  ،األردنيعتبر قطاع الزيتون وزيت الزيتون من القطاعات الزراعية المهمة في 

 .األردنفي  للسكانعتبر زيت الزيتون من المكونات الغذائية الرئيسية ي المساحة المزروعة، كما إجمالي من %62و ،الفاكهة أشجارمساحة  اليإجممن 
 ميالوصفي والك اإلحصاء أساليب ،واستخدمت الدراسةهذه الدراسة في محاولة لتحديد العوامل التي تؤثر على الطلب والعرض لزيت الزيتون،  وتأتي

وعدد  الدخل أن إلى الدراسة توصلتو . الزيتونزيت ل عرضالو  طلبالدوال تؤثر على لمتغيرات التي ا ، لتحليل6106-1978للفترة وسلسلة زمنية 
 ؛(لمعاومةاتبادل الحمل ) وظاهرة  األمطار، بينما المساحة المزروعة بالزيتون والمعدل السنوي لسقوط العوامل التي تؤثر على الطلب أهممن  السكان

 ،األردني زيت الزيتون على زيادة الطلب المحلي والخارجيتشجيع  بأهمية ،الدراسة وأوصت .العوامل التي تؤثر على عرض زيت الزيتون أهم
زيت و  الزيتون نتاجإلزيادة  ؛استخدام التكنولوجيا في العمليات الزراعيةتشجيع و  ،التوسع في زراعة الزيتون إلىواالستمرار في تبني السياسات الهادفة 

 الزيتون.
 .زيت الزيتون، دالة الطلب، دالة العرض، مرونة العرض، مرونة الطلب :ةلمفتاحياالكلمات 

 مقدمة
التي لزيتون في القيمة زيت ا لقطاع االقتصادية األهميةتكمن 

من المتطلبات  اجزء  تلبيته  في وكذلك ،الزراعي اإلنتاج إلى يضيفها
الزيتون المصدر الرئيسي وزيت  الزيتون يشكل حيثالغذائية للسكان. 

والكاروتين  ،الدهنية كاألحماض ،لكثير من العناصر الغذائية
الريفية  األسر ، وتعتمد(01)المعدنية واألمالح واأللياف والفيتامينات

بدرجة كبيرة على هذا المنتج في الحصول على احتياجاتها من هذه 
من زيت الزيتون حوالي  األردنر استهالك الفرد في يقدو  ،العناصر
استغالل  فيهذا القطاع  يساهم أخرىمن جهة . (2)كغم سنويا 75.3

 ،أخرىكن استغاللها في مجاالت ي ال يمبعض الموارد الزراعية الت
 .األردنفي  المنحدراتو  المرتفعات أراضيخاصة 

 ،األردنحضورا في  الفاكهة أشجار كثرأ الزيتون من أشجار
وتقدر  السنوي، نتاجاإل وكمية األشجار عددو سواء من حيث المساحة 

هذه تعادل و  ،دونم ألف 263مساحة الزيتون في األردن حوالي 
وحوالي  ،المثمرة األشجارمن مساحة بساتين  ٪37حوالي المساحة 

يقدر كما  ،6106لعام  األردنمن كامل المساحة المزروعة في  62٪
غ إنتاج األردن وبل رة،مليون شج 0053بحوالي  الزيتون أشجارعدد 

 ،6106لف طن خالل عام أ 0.3حوالي  الزيتون ثمارالسنوي من 
 .(3)طن ألف 66ون حوالي زيت الزيت إنتاج إجماليبينما بلغ 

واالستهالك في  اإلنتاجزيت الزيتون من حيث  ألهميةونظرا 
ر الدراسة في محاولة لتحديد العوامل التي تؤث أهمية تأتي ،األردن

لتمكين متخذي القرار من التنبؤ  ،هوطلب زيت الزيتونعلى عرض 
ووضع السياسات المالئمة  ،بمستقبل الطلب والعرض في هذا القطاع

  ذلك. ل

 مشكلة الدراسة:
المحاصيل الزراعية في  أهميعتبر محصول الزيتون من 

 فيحيث ساهمت البرامج الحكومية في دعم زراعة الزيتون  ،األردن
دونم خالل  ألف 686مزروعة بالزيتون من لمساحة الامتوسط زيادة 

دونم خالل الفترة  ألف 206حوالي  إلى ،0386-0338فترة ال
زيت الزيتون من  إلنتاجدة المتوسط السنوي لى زياا  ، و 6118-6106
 ألف 0850حوالي  إلى ،0386-0338طن خالل الفترة  ألف .5.

 األردنيشهد السوق  ،نتيجة لذلك. (3)6106-6118فترة لطن خالل ا
في السنوات السابقة وجود اختناقات تسويقية في تسويق زيت الزيتون، 

غلب احتياجاته من زيت أتلبية  االستيراد في كان يعتمد على أنبعد 
. وتفتقر البحوث (02)6116الزيتون خالل الفترة التي سبقت عام 

 المتعلقة بالزيتون، الدراسات إلى األردنالزراعية والتسويقية في 
الخاصة بالعوامل التي تؤثر على العرض والطلب على زيت 

 هذهجانب من  توفير للمساعدة في ،هذه الدراسة وتأتي ،(.0)الزيتون

 11/3/1162تاريخ قبول البحث  61/61/1162تاريخ استالم البحث 
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وخاصة واضعي السياسات  ،لومات لمتخذي القرارعبيانات والمال
 .األردنالزراعية في 

 هدف البحث
تقدير دوال العرض والطلب  إلىيهدف البحث بصورة عامة 

، وتحديد العوامل التي تؤثر على كل األردنعلى زيت الزيتون في 
صورة واضحة  إلىوبالتالي الوصول  ،من جانبي العرض والطلب

تساعد متخذي القرار على  ،األردنق زيت الزيتون في لطبيعة سو 
 زيت الزيتون.   و الزيتون  علقة بقطاعرسم السياسات الزراعية المت

 فرضيات البحث
مجموعثة مثن الفرضثيات، ففثي جانثب  اختبثار يقوم البحثث علثى

ذات داللثثثة  ال توجثثد عالقثثة بأنثثثهسثثيتم اختبثثثار فرضثثية العثثدم  ،الطلثثب
 همثثن سثثعر  وكثثل ،مطلوبثثة مثثن زيثثت الزيتثثونالكميثثات البثثين  إحصثثائية
عدد السكان، ونسبة سكان و  ،الزيوت النباتية، ودخل المستهلك وأسعار
حيثث مقابل الفرضية البديلة بوجثود هثذه العالقثة. الحضر،  إلىالريف 
، الثثثدخل سثثثالبةو زيثثثت الزيتثثثون  أسثثثعارات معلمثثث إشثثثارةتكثثثون  أن يتوقثثثع
ونسثثثبة سثثثكان  والسثثثكانتيثثثة الزيثثثوت النبا أسثثثعارمعلمثثثات  إشثثثارةبينمثثثا 
 موجبة. الحضر إلىالريف 

، فسثتقوم الدراسثة باختبثار فرضثية العثدم ،في جانب العثرض أما
بثثين الكميثثات المعروضثثة مثثن  إحصثثائيةذات داللثثة بعثثدم وجثثود عالقثثة 

المعثدل و  ،والمسثاحة المزروعثة بثالزيتونسثعره، وكل من  ،زيت الزيتون
وظثثثاهرة المعاومثثثة.  ،نولوجيثثثاواسثثثتخدام التك ،األمطثثثارالسثثثنوي لسثثثقوط 

 إشثثثارةتكثثثون  أنمقابثثثل الفرضثثثية البديلثثثة بوجثثثود هثثثذه العالقثثثة. ويتوقثثثع 
والمعثثدل السثثنوي  ،والمسثثاحة المزروعثثة زيثثت الزيتثثون، أسثثعارمعلمثثات 
بينمثثثا معلمثثثة ظثثثاهرة  ،واسثثثتخدام التكنولوجيثثثا موجبثثثة ،األمطثثثارلسثثثقوط 

 المعاومة سالبة.

 الدراسات السابقة
 ،الزيتون وزيت الزيتون اقتصاديات الدراسات منت العديد تناول

التحليل االقتصادي  عنوانب ،(1995 وفراس، دراسة )الجعفريف
 إنتاجتناولت تطور ومنتجاته في الضفة الغربية،  لتسويق الزيتون

استهالك زيت الزيتون يرتفع بزيادة  أن إلىوتوصلت الدراسة  ،الزيتون
يا على مزارعي الزيتون وتجار يجابإوهذا يؤثر  ،معدالت دخل الفرد

 .(6)الزيت
 إنتاج، بعنوان اقتصاديات (6116العال،  أبو)وفي دراسة 

، اإلسماعيليةالجديدة في محافظة  األراضيمحصول الزيتون في 
والتكاليف لمحصول الزيتون.  اإلنتاجتقدير دوال  إلىوالتي هدفت 

ة للسعة، حيث الدالة المقدرة ذات عوائد متزايد أن إلىتوصل الباحث 
كبر من واحد أ اإلنتاجيةللعناصر  اإلنتاجيةالمرونات  إجمالي نإ

صحيح، وقد بلغت المرونة للعمل البشري لجمع المحصول حوالي 

. كما األخرىللعناصر  اإلنتاجيةكبر من المرونة أوهي  1572
 اإلنتاجدية المستخدمة في التوليفات المور  أنالدراسة  أوضحت
 أثناءفدان والعمل البشري  كغم/ 856ماد البوتاسي لسلكانت  ،الحالي
 اإلنتاجيوم، في حين بلغت التوليفة عند مستوى  رجل/ .35الجمع 
للسماد البوتاسي والعمل على  0750و 0052والمدني للتكاليف  األمثل

ل، والسماد الورقي ساعة عم 0532 اآلليالتوالي. في حين بلغ العمل 
 الدراسة الحالي، وقدرت اإلنتاجتوى فدان عند مس /وحدة فعالة 37

 عند للفدان جنيها  2628 بنحو الزيتون لمحصول الكلي الهامش
فدان، وأن حجم  /طن 2.35 نحو البالغ الحالي نتاجاإل مستوى

طن للفدان، وأن اإليراد  2.65 اإلنتاج الذي يعظم الربح بلغ نحو
ان للفدان، وهذا يؤدى إلى فقد اتجنيه 3207 الكلى بلغ نحو

للفدان بأسعار  اتجنيه 2403 المزارعين لمداخيل تقدر بحوالي
االستخدام  إلىالمزارعين  إرشاد بأهميةالدراسة  . وأوصت0338
 .(0)لإلنتاجالتوليفة المعظمة  إلىللوصول  اإلنتاجلعناصر  األمثل
 تحت عنوان دراسة ،(6117دراسة )المليجي،  هدفتو 
 تشخيص إلى ؛الفيوم محافظة في الزيتون محصول لتسويق اقتصادية
في محافظة الفيوم،  الزيتون مزارعي تواجه التي التسويقية المعوقات

، اإلنتاجلتقدير دوال  ةقياسياالقتصادية ال النماذجواستخدمت 
 إنتاجمن التغيرات التي تحدث في  %61 أن إلىوتوصلت الباحثة 

 الرياتدد كالمبيدات والمساحة وع ؛اإلنتاج عناصر إلىالزيتون ترجع 
حوالي  اإلجمالية اإلنتاجيةوالعمالة المستأجرة والسماد، وقدرت المرونة 

في مرحلة العائد المتناقص  اإلنتاجدالة  أن أي، %.158بحوالي 
 لتأثيرها ،اإلنتاجالدراسة بزيادة استخدام عناصر  وأوصتعلى السعة، 

 .(06)اإلنتاجالمعنوي على زيادة و  يجابياإل
(، بعنوان التحليل االقتصادي 6118، في دراسة )هنديو 
 إلىزيت الزيتون في محافظة المفرق، هدفت الدراسة  إنتاجلتكاليف 

تحديد الحجم المحقق للكفاءة االقتصادية والحجم المعظم للربح، 
الوصفي والقياسي، وتم تقسيم  اإلحصاء أساليبواستخدمت الدراسة 

توصل الباحث يث المساحة، و خمس فئات من ح إلىعينة الدراسة 
( 0506من الزيت هو ) كغم 0إنتاج  تكلفةأدنى متوسط  أن إلى
( 6576من الزيت هو ) كغم 0إنتاج  تكلفةوأعلى متوسط ، اردين

إنتاج للدونم الواحد في محافظة  تكلفةأعلى متوسط  أن. كما دينار
إنتاج للدونم  تكلفةوأدنى متوسط ، ( دينارا06650) بلغ المفرق

 والعائدات تبين أن أعلى التكاليفل نارا. ومن تحلي( دي32الواحد )
وأدنى ، دونم /اينار( د063) بلغ في محافظة المفرق صافي عائد
تم حساب وتحديد الحجم المحقق ودونم.  /ا( دينار66) صافي عائد

الفئة  وكانت، فئةل والحجم المعظم للربح لك االقتصادية للكفاءة
والحجم المحقق ، الفئاتل الخامسة في محافظة المفرق هي أفض

، كغم( 7.612والمعظم للربح ) ،كغم( 70626)االقتصادية  للكفاءة
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عن  ابتعدت الممارسات الفعلية للمزارعين أن إلىوتوصل الباحث 
دلت النتائج على أن المساحة المحققة  كما االقتصادية،الحجوم 
 والتي ،( دونما للفئة الخامسة6.8قد بلغت ) االقتصادية للكفاءة

 .(06)اقتربت من المساحة الفعلية لهذه الفئة في محافظة المفرق
 إلنتاجبعنوان دراسة اقتصادية  (،6113النجا  أبو)وفي دراسة 

 إلىوتسويق محصول زيت الزيتون في شمال سيناء، هدفت الدراسة 
 الحجم وتحديد ،اإلنتاجعلى  تأثيرا األكثر اإلنتاجية العوامل تحديد
 تحقيقإلى  الزراعية الموارد توجيه إعادة ، بهدفمنها األمثل

 في االستثمار جدوى دراسةوكذلك ج، اإلنتا وتعظيم االستخدام األمثل
 الدراسة واستخدمت سيناء، شمال في الزيتون تصنيع مشروعات

من خالل وجمعت بيانات الدراسة  والكمي، الوصفي اإلحصاء أسلوب
مزارعي  أن إلىمزارعا. وتوصلت الدراسة  .66بلغ حجمها عينة 

حيث بلغت  ،عينة الدراسة ينتجون في المرحلة االقتصاديةفي الزيتون 
متوسط التكاليف الكلية  ن، وأ153حوالي  لإلنتاج اإلجماليةالمرونة 
 ة وبلغتتالتكاليف الثاب منها ،جنيها للفدان 6.2050حوالي 
جنيها، وبلغ  30757 بلغتالتكاليف المتغيرة  ، بينماجنيها 026358

حوالي  إنتاجيتهمتوسط جنيها، و  713652الفدان متوسط صافي عائد 
 57.قدر بحوالي الحجم المعظم للربح  أن، في حين انطنأ 7570
بلغت  اإلنتاجيةمرونة التكاليف  أن إلىفدان، وتوصلت الدراسة  طن/

المزارعين ينتجون في المرحلة  أنوهذا يعني  ،0510حوالي 
ن متوسط عائد الجنية في االستثمار وأ ،لإلنتاج األولى االقتصادية

 بأهمية ،الدراسة وأوصتجنيه.  0567في محصول الزيتون حوالي 
العضوية، وضرورة  األسمدةما اإلنتاج ال سي  زيادة استخدام عناصر 

ع الخاص على االستثمار في الصناعات المرتبطة تشجيع القطا
 .(6)بالزيتون
التحليل االقتصادي (، بعنوان 6113)هندي،  أخرى في دراسةو 
 إلى، هدفت الدراسة جرشزيت الزيتون في محافظة  إنتاجلتكاليف 

تحديد الحجم المحقق للكفاءة االقتصادية والحجم المعظم للربح، 
الوصفي والقياسي، وتم تقسيم  اإلحصاء أساليبواستخدمت الدراسة 

يث المساحة، وتوصل الباحث خمس فئات من ح إلىعينة الدراسة 
( 1533من الزيت هو ) كغم 0إنتاج  تكلفةأدنى متوسط  أن إلى

( 0562من الزيت هو ) كغم 0إنتاج  تكلفةوأعلى متوسط ، دينار
إنتاج للدونم الواحد في محافظة  تكلفةأعلى متوسط  أن. كما دينار
( 3.إنتاج للدونم الواحد ) تكلفةوأدنى متوسط ، ( دينارا86) جرش

ائدات تبين أن أعلى صافي عائد والع التكاليفل دينارا. ومن تحلي
أدنى صافي عائد بينما ، دونم /ا( دينار027) جرشفي محافظة 

 االقتصادية للكفاءةتحديد الحجم المحقق  تمودونم.  /ا( دينار007)
الفئة الخامسة في محافظة  وكانت، فئة لكلوالحجم المعظم للربح 

 اديةاالقتص للكفاءةالمحقق وقدر الحجم ، الفئاتل هي أفض جرش

وتوصل ، كغم( 3817والمعظم للربح ) ،كغم( 3.27) بحوالي
عن الحجوم  ابتعدت الممارسات الفعلية للمزارعين أن إلىالباحث 

 للكفاءةدلت النتائج على أن المساحة المحققة  كما االقتصادية،
( دونما للفئة الخامسة والتي اقتربت من 38االقتصادية بلغت )

الدراسة  وأوصت. جرشفي محافظة  المساحة الفعلية لهذه الفئة
بالحجوم االقتصادية المعظمة  لاللتزام المزارعين إرشادبضرورة 

 .(.0)للربح
حرب  ت عنوانتح ،(Antonio &alt.,2012)وتناولت دراسة 

الفائزون والخاسرون في زيت الزيتون البكر، هدفت الدراسة  :األسعار
وتوقع الربحية  ،ونتحليل السوق والمنافسة في قطاع زيت الزيت إلى

، واعتمدت الدراسة على نظرية األعمالستراتيجيات إالممكنة لمختلف 
زيت الزيتون وحساب سعر  التنظيم الصناعي في تقدير الطلب على

هناك توقعات منخفضة لحدوث  أن إلىوتوصلت الدراسة  التكلفة،
 دتع األسعارن سياسة خفض إلزيت الزيتون، وبالتالي ف أسعارحرب 
الشركات التي تعمل  ربحيةخفض  إلىتؤدي سو  ،ة غير حصيفةسياس

الشركات  أن إلىبتجارة زيت الزيتون دون مبرر، كما توصلت الدراسة 
قل قدرة على المنافسة في السوق الدولية، لكنها أالصغيرة والمتوسطة 

ن تقوم الشركات أالدراسة ب وأوصتقادرة على البقاء في السوق. 
لنوعية وبطاقات تعريف المنتج لزيادة حصتها بالتركيز على تحسين ا

 .(08)في السوق
 عنوان، ب(Malevolti, 2006) ماليفولتي إيفان دراسة وبينت

تحليل واقع  إلىهدفت الدراسة ، سوريا في والزيتون الزيتون زيت قطاع
 الوصفي اإلحصاء أساليبواستخدم الباحث قطاع الزيتون في سوريا، 
 أشجار زراعة أن إلى، توصل الباحث ويةفي تحليل البيانات الثان

  58إلى لتصل  1988عام شجرة مليون 39 من زادت قد الزيتون
 أدت وقد. 0333 عام زرعت شجرة مليون 35.4 منها ،شجرة ليونم

 طن ألف  66من المحلي الزيتون زيت إنتاج زيادة إلى الزيادة هذه
 لكمعد طن ألف 116 إلى ليصل 1988و  1987 للسنتين كمعدل
 االستهالك زاد بينما، %32 بزيادة أي ،1997و  1996للسنتين
 طن ألف 75.5 إلى 1987 عام طن ألف 59 من بطيء، بشكل
نه بالرغم من أ إلىوتوصل الباحث . %68 بزيادة أي ، 1996عام

 السوق في اإلنتاج فائضمشكلة  يخلق ذلك لم أن إال ،اإلنتاجزيادة 
 .(20)المحلية
الطلب على  تحت عنوان ،(Xiong &alt.,2012)دراسة في و 

زيت الزيتون في الواليات المتحدة )الطلب الجديد على الغذاء القديم(، 
المتحدة لزيت الزيتون استهالك الواليات تحليل  إلىالدراسة  هدفت

ن سنة الماضية، واستخدمت النموذج القياسي في تقدير يخالل العشر 
زيت  أنواعالشهري لكافة واستخدمت بيانات االستيراد  ،دالة الطلب

تضاعف ون تاستهالك زيت الزي أنالزيتون، وتوصلت الدراسة الى 
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خلية ان مرونة الطلب الدأن سنة الماضية، و يثالث مرات خالل العشر 
قل من واحد، بينما أعلى زيت الزيتون غير البكر غير مرنة وكانت 

 من واحد، كما توصلت وأعلى مرنة زيت الزيتون البكر فيكانت 
المرونة السعرية تختلف باختالف منشأ زيت الزيتون  أن إلىالدراسة 

المختلفة لزيت الزيتون،  ئبين المناش عال   إحاللونوعيته، وهناك 
. األخرىبين زيت الزيتون والزيوت النباتية  إحاللهناك  ولكن ليس

الترويج عن الفوائد الصحية والطهي لزيت  أن إلىوتوصل الباحث 
حد كبير  إلىساهم  شار حمية البحر األبيض المتوسط،الزيتون، وانت

 .(60)في الواليات المتحدة لى زيت الزيتونع في ارتفاع الطلب
 إنتاجية على المناخ بعنوان أثر (،6118خطيب، )وفي دراسة 

ثر عناصر أ تحليل إلى، هدفت الدراسة الغربية الضفة في الزيتون
 .الزيتون إنتاجيةالرياح على والرطوبة و  واألمطاركالحرارة  ،المناخ

خالل من  والقياسي الوصفي اإلحصاءواستخدمت الدراسة منهج 
مزارع في مختلف محافظات السلطة  611من مكونة تحليل عينة 

 التصنيف بين ارتباط وجود إلىتوصلت الباحثة و  .الفلسطينية
 والسنوي الشهري المستوى) الرطب وشبه الرطب الحيوي المناخي
نتاجية (والفصلي  المناخي التصنيف وتزامن المرتفعة، الزيتون وا 
نتاجية الجاف وشبه الجاف وتوصلت الباحثة . المنخفضة الزيتون وا 

الزيتون  بشجرة الخاصة الزراعية العالقة بين العمليات أن إلى
الباحثة بالعمل على تحسين البيئة  وأوصتيجابية. إ اإلنتاجيةو 

الزيتون  بأشجارالعناية  أساليب تطوير خالل من ،الزراعية للزيتون
وكذلك العمل على زيادة استهالك زيت  ،وتحسين العمليات الحقلية

من خالل تشجيع الصناعات المرتبطة بالزيتون وزيت  ،الزيت الزيتون
 .(.)الزيتون

دراسة على حد علم  أولكونها  ،هذه الدراسة أهمية وتأتي
، األردنت الزيتون في العرض والطلب لزي دوالالباحث تناولت دراسة 

لمحصول  واإلنتاجحيث تناولت الدراسات السابقة دوال التكاليف 
ذات  ،لزيت الزيتون العرض والطلب مروناتدوال و  الزيتون، وتعد

التي تبنتها الحكومة في  خاصة في تحليل السياسات الزراعية أهمية
سة هذه الدرا ستحاول، حيث هاتقييم نتائج وكذلك ،السنوات السابقة

والقطاع الخاص،  لمتخذي القرار في وزارة الزراعة األدواتتوفير هذه 
 ،واقعية واتخاذ قرارات تساعدهم على بناء سياسات زراعية لكي

 .األردنفي  قطاع زيت الزيتون لتطوير

 :األردنواقع زراعة الزيتون في 
وهثذه  ،دونثم ألثف 263تقدر مساحة الزيتون فثي األردن حثوالي 

 ،المثمثثثرة األشثثثجارمثثثن مسثثاحة بسثثثاتين  ٪37ل حثثثوالي المسثثاحة تعثثثاد
 ،6106لعثثام  األردنمثثن كامثل المسثثاحة المزروعثة فثثي  ٪62وحثوالي 
مليثثثون شثثثجرة. وبلثثثغ معثثثدل  0053يقثثثدر عثثثدد األشثثثجار بحثثثوالي بينمثثثا 

طثثن خثثالل  ألثثف 0.3حثثوالي  الزيتثثون ثمثثارلسثثنوي مثثن إنتثثاج األردن ا

 .(3)طثن ألثف 66حثوالي زيثت الزيتثون  إجمثاليبينما بلثغ  ،6610عام 
 إنتاجيثةفثي  أساسثياوتلعب العمليات الزراعية والعناصثر المناخيثة دورا 
 والتخفيف، الشجرة الزيتون وجودته، حيث تؤثر هذه العوامل على نمو

 مثن كثيثر فثي معروفثة ، وهثذه الظثاهرةالحمثل تبثادل ظثاهرة حثدة مثن
جثا والحمضثيات، والمان واألفوجثادو والتفثاح الزيتثون مثل ،الفاكهة أنواع

تتبثاين . ولثذلك (7)وتحسثين نوعيتثه زيتثون زيثت إنتثاج زيثادة وبالتثالي
النظم الزراعية في قطثاع الزيتثون بسثبب تبثاين العوامثل البيئيثة السثائدة 

كثافثة الزراعثثة، و الزراعثثة تبعثا لمصثدر الرطوبثثة األرضثية،  منثاطقفثي 
 :(07)هم هذه النظمأو عة. و األنواع المزر و 

ة )المطرية أو الديمية(: هي الزراعة التقليدية الزراعة البعلي .أ
السنين. وتنتشر في  آالفللزيتون في األردن والمعتادة منذ 
متر فوق  311-211فاعها المناطق الجبلية التي يكون ارت

 611عن  معدلها لوتتلقى أمطارا  سنوية ال يق ،سطح البحر
 .٪8راضي التي ال يقل انحدارها عن األ فيزرع تو  ،ملم

تحت نظام الري  األردنزراعة المروية: يزرع الزيتون في ال .ب
وادي موسى والشوبك، وزراعة و ، ي مرتفعات الطفيلةالكامل ف

كما و تعود إلى مئات السنين. الزيتون في هذه المناطق قديمة و 
 ،حديثا الصحراوية الشرقية المناطق إلىدخلت زراعة الزيتون 

في الزيتون من مساحة  ٪67حوالي هذه الزراعة تشكل و 
 .األردن

ينتشر هذا النظام في المناطق  الزراعة باستعمال الري التكميلي: .ج
ومن الناحية الجغرافية  ،ملم 611التي يقل معدل أمطارها عن 

تقع هذه المناطق غالبا  إلى الشرق من المناطق الجبلية عالية 
وليس كل مزارعي الزيتون  ،باتجاه المنطقة الصحراوية األمطار
تتناسب كمية و  ،ق يقدمون ألشجارهم ريا  تكميليا  المناط في هذه

الري التكميلي المعطاة للشجرة عكسيا  مع كمية األمطار 
وقد جفت بعض مزارع هذه المناطق في عامي  السنوية.

مما يدل على عدم  ،م(6111، 0333الجفاف غير العادي )
 مالءمتها لزراعة الزيتون.

بهدف  األردنفي  تزرع نالزيتو أشجار  أن والجدير بالذكر
ونتيجة للتوسع في زراعة الزيتون  ،زيت الزيتون بشكل رئيسي إنتاج

 األردنوصل  ؛عينيات والثمانينيات من القرن الماضيبخالل عقد الس
حيث تشير بيانات دائرة  ،مرحلة االكتفاء الذاتي من زيت الزيتون إلى

زيت الزيتون المتوسط السنوي الستيراد  أن إلىالعامة  اإلحصاءات
 إلىخفض ن، بينما ا0386-0333طن خالل الفترة  آالف 350بلغ 
تشير البيانات في كما ، (8)6113-6117طن خالل الفترة آالف  2

خالل الفترة  من الزيتون األردن إنتاجمتوسط  أن إلى( 0)الجدول 
 طن ألف 057 إنتاجوتم  ،طن ألف 71بلغ حوالي  0338-0386
 ،%62المتاح لالستهالك حوالي  إلىالزيت  جإنتانسبة  توبلغ ،زيت
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على االستيراد في تغطية االستهالك. وتطور  األردنحيث كان يعتمد 
الزيتون  إنتاجوصل متوسط  أن إلىخالل الفترات التالية  اإلنتاج

 ألف 08 إنتاجوتم  ،طن ألف 076 إلى 6106-6118خالل الفترة 

المتاح  إلىالزيتون زيت  إنتاجوبلغت نسبة  ،طن من زيت الزيتون
 .%3353لالستهالك حوالي 

 2112-1791للفترة  الطلب نموذجمتغيرات ( يبين متوسط 1جدول )
زيت  إنتاجكمية  الزيتون )طن( إنتاج الفترة

 الزيتون )طن(
كمية تصدير زيت 

 الزيتون )طن(
كمية استيراد زيت 

 طن() الزيتون
المتاح لالستهالك 

 )طن(
نتاج من المتاح ال 

 تهالك )%(لالس
0338- 0386 29491.6 5441.4 1276.4 7638.2 11803.2 0.461011 
0387 - 0383 28821.2 5187.4 1002 5881.8 10067.2 0.515277 
0388 - 0336 56505.2 8783.6 1259.8 5757 13280.8 0.661376 
0337 - 0333 67788.8 15383.8 348.4 2361.8 17397.2 0.884269 
0338 - 6116 111349 20123.6 583.8 722.2 20262 0.993169 
6117 - 6113 132724.8 20272.2 2379 5.6 17898.8 1.132601 
6118 - 6106 138789.2 18091.8 1344.8 1408.804 18155.8 0.996475 

 الحصدداااتبياندات الصدادرات والددواردات دائدرة *   (7)العامددة حصداااتالدائدرة  2112-1771البياندات مددن * (9)العامددة الحصداااتدائدرة  1771-1791البياندات مددن *المصددر: 
 (1)(، 9)العامة 

 التحليل القياسيمصادر البيانات وطرق 
 مصادر بيانات: .أ

بيانات الدراسة التي تغطي الفترة الزمنية  تم الحصول على
 العامة والكتب اإلحصاءاتمن قواعد بيانات دائرة  0333-6106

، كما تم الحصول على بعض السنوية التي تصدرها اإلحصائية
 ،هاونفقات األسرةكمسوحات دخل  ،البيانات من المصادر الثانوية

 والزراعة الدولية. األغذيةوقواعد بيانات منظمة 
 :على زيت الزيتوندالة الطلب  .ب

 وأسعار ،هعلى سعر ن يعتمد الطلب الفردي على زيت الزيتو 
وتفضيل الفرد لزيت  والدخل الفردي، (،تيةالزيوت النبا)الزيوت البديلة 

الريفية  األسر أن ونفقاتها؛ األسرة، حيث تشير دراسة دخل الزيتون
، وتم استخدام (2)لزيت الزيتون الحضرية األسراستهالكا  من  أكثر

للتعبير عن تفضيل المستهلكين لزيت  الحضر إلىنسبة سكان الريف 
لدينا الطلب الكلي على زيت ينتج  يوبتجميع الطلب الفرد .الزيتون

ؤثر على يالنموذج كمتغير  إلىمتغير السكان  إدخالالزيتون، وتم 
كما في ( 0وقد تم تمثيل العالقة بالمعادلة رقم ) الطلب الكلي،
 :النموذج التالي

 ن:إحيث 

tOICQ  .tفي السنة  االستهالك الفردي من زيت الزيتونكمية :  )(

tOOCP  .tفي السنة  سعر زيت الزيتون:  )(

tVOCP  .tفي السنة سعار الزيوت النباتية والحيوانية أ:  )(

tiI  .tفي السنة  لف دينار(أ) الدخل الفردي:     )(
 tPOP  : في السنة عدد السكانt. 
tRU   : في السنة الحضر  إلىالريف نسبة سكانt. 
 

 متغيرات نموذج دالة الطلب على زيت الزيتون:
 تقدير الطلب على زيت الزيتون نموذجالمتغيرات التي تناولها 

 ما يلي:
 الطلثثثبالفثثثرد  اسثثثتهالكمتوسثثثط ويمثثثثل : الفثثثرد اسثثثتهالك متوسثثثط .0

إلشثباع حاجاتثه مثن زيثت الزيتثون وفثق  على زيثت الزيتثون الفردي
ومجموع الطلثب الفثردي يمثثل الطلثب الكلثي علثى  ،احةموارده المت

كمثا فثثي - العامثثة اإلحصثاءاتتشثثير بيانثات دائثثرة و زيثت الزيتثون، 
مثثن زيثثت الزيتثثون  فثثردال متوسثثط اسثثتهالك أن إلثثى -(6الجثثدول )

 ،كغثم .652حثوالي  0386-0338بلغ في المتوسط خالل الفتثرة 
 فثرد، كغثم لكثل 656 إلىبينما انخفض المتوسط في الفترة الالحقة 

كغم لكل فرد خالل الفترة  .756وصل  أن إلىواستمر االنخفاض 
معثثثثدل النمثثثثو السثثثثكاني  إلثثثثىاض ويعثثثثود االنخفثثثث ،6118-6106
مليثثثون  656حيثثثث ارتفثثثع عثثثدد السثثثكان مثثثن  ،سثثثةادر فتثثثرة ال خثثثالل

 .(00)6106نسمة عام  يينمال 256 إلى 0338نسمة عام 
 العوامثثثل المحثثثثددة أهثثثمويعتبثثثر السثثثعر مثثثثن سثثثعر زيثثثت الزيتثثثثون:  .6

عالقتثثثثثه ن وبموجثثثثثب النظريثثثثثة االقتصثثثثثادية فثثثثثإ، للكميثثثثثة المطلوبثثثثثة
 إلثى (6في الجدول )تشير البيانات و . مع الكمية المطلوبةعكسية 

 كغثثثمدينثثار لكثثل  0512سثثعر زيثثت الزيتثثون بلثثغ فثثي المتوسثثط  أن
لكثل كيلثثو  نثانيرد 6527 إلثىوارتفثع  ،0386-0338خثالل الفتثرة 

 .6106-6118غرام خالل الفترة 
الزيثوت النباتيثة مثن السثلع البديلثة لزيثت  تعدسعر الزيوت النباتية:  .7

ه نثلثذا فإ كاستخدامه فثي الطهثي، ،الزيتون في بعض االستعماالت
يثثة المطلوبثثة مثثع الكم هعالقتثث نبنثثاء علثثى النظريثثة االقتصثثادية فثثإ

 أن إلثى (6)تشير البيانات في الجثدول و  .من زيت الزيتون موجبة
دينثار لكثل كيلثو  1573ت النباتية بلغثت فثي المتوسثط الزيو  أسعار

)1).....(,,,,( )()()()( tttiVOCOOCOIC RUPOPIPPfQ
ttt





 (1021-2791خالل الفترة ) األردنالعرض والطلب على زيت الزيتون في  تقدير دوال

80 

دينثثثثار  .056 إلثثثثىوارتفعثثثثت  ،0386-0338غثثثثرام خثثثثالل الفتثثثثرة 
 .6106-6118خالل الفترة 

الثابتثثثثة:  باألسثثثثعار اإلجمثثثثالي المحلثثثثيج تاالفثثثثرد مثثثثن النثثثثنصثثثثيب  .6
، وحسثثثثب النظريثثثثة مثثثثن العوامثثثثل المحثثثثددة للطلثثثثب الثثثثدخل ويعتبثثثثر

ن سثثثالبة نظثثثرا أل العالقثثثةتكثثثون  نأنثثثه مثثثن المتوقثثثع االقتصثثثادية فإ
عليهثثثا مثثثع  اإلنفثثثاقوالتثثثي يقثثثل  ،زيثثت الزيتثثثون مثثثن السثثثلع الغذائيثثثة

متوسثثثط  أن إلثثثى (6)تشثثثير البيانثثثات فثثثي الجثثثدول و  زيثثثادة الثثثدخل.
الثابتة بلثغ فثي  باألسعار اإلجمالينصيب الفرد من الناتج المحلي 

-0338دينثثار لكثثل فثثرد خثثالل الفتثثرة  ألثثف 056المتوسثثط حثثوالي 
 .6106-6118دينار خالل الفترة  052 إلىوارتفع  ،0386

يعتبثثر حجثثم السثثكان مثثن العوامثثل المحثثددة للطلثثب : عثثدد السثثكان ..
علثثثثى السثثثثلع الغذائيثثثثة حيثثثثث يثثثثزداد الطلثثثثب بزيثثثثادة عثثثثدد السثثثثكان. 

المتوسثثثثط السثثثثنوي لعثثثثدد  إلثثثثى( 6وتشثثثثير البيانثثثثات فثثثثي الجثثثثدول )
ليثون نسثمة م 657بلغ حثوالي  0386-0338السكان خالل الفترة 
 نسمة. يينمال 250 إلى 6106-6118وارتفع خالل الفترة 

دخثل هثذا المتغيثر فثي النمثوذج أو الريف:  إلىنسبة سكان الحضر  .2
وهثو مثن العوامثل المحثددة للطلثب، المسثتهلكين  أذواقللتعبير عثن 

 أكثثثرالريفيثثة  األسثثر أن إلثثىونفقاتهثثا  األسثثرةوتشثثير دراسثثات دخثثل 
البيانثات تشثير . و (2)الحضثرية األسثرن استهالكا لزيت الزيتثون مث

 %67بلغثت  الحضثر إلثى الريثفنسبة سكان  أن (6)في الجدول 
 %60 إلثثىوانخفضثثت هثثذه النسثثبة  ،0386-0338خثثالل الفتثثرة 
 ،المدينثة إلىنتيجة الهجرة من الريف  6106-6118خالل الفترة 

والتثثثثي تمركثثثثزت فثثثثي  األردنوكثثثثذلك الهجثثثثرات التثثثثي تعثثثثرض لهثثثثا 
 ضرية.المناطق الح

ونسبة سكان الريف  الزيوت النباتية ونصيب الفرد من الناتج المحلي وأسعاروسعر زيت الزيتون  الفردي الستهالكا( يبين متوسط 2جدول )
 .2112-1791الحضر للفترة  إلى

استهالك متوسط  الفترة
 فرد )كغم(ال

سعر زيت الزيتون 
 )دينار/كغم(

سعر الزيوت النباتية 
 )دينار/كغم(

 الجمالينصيب الفرد من الناتج المحلي 
 السوق الثابتة )دينار( بأسعار

عدد السكان 
 نسمة باأللف

 إلىنسبة سكان الريف 
 الحضر )%(

0338- 0386 652. 0512 1573 066853 663258 1567 
0387 - 0383 6561 0566 1566 063157 681058 1567 
0388 - 0336 6561 6562 1563 01.35. 766651 1573 
0337 - 0333 7531 6587 1522 016.53 676351 1563 
0338 - 6116 6566 6583 056. 007053 687758 1563 
6117 - 6113 7568 652. 0500 073353 .72656 1560 
6118 - 6106 756. 6527 0536 026.5. 200.58 1560 

 (17) ،(7)العامة الحصاااتالمصدر: دائرة 
 على زيت الزيتوندير نموذج الطلب نتائج تق

صيغ  أربعلتقدير دالة الطلب على زيت الزيتون تم تقدير 
الدالة و  ،النصف لوغارتيمية ،اللوغاريتيمية ،وهي الخطية ،للنموذج

 أفضل أنبينت النتائج  ،(7)كما هو مبين في الجدول  ،المعكوسة
حيث  ،النصف لوغارتيمية الدالة نموذجدالة الطلب كان وفق تقدير ل
معامل ن أو  ،النظرية االقتصاديةو النموذج متوافقة  اراتإشكانت 

ن دالة إوبالتالي ف ،األخرىمن النماذج  أعلىالتحديد المعدل كان 
 :الصيغة التالية تأخذتقدير الطلب على زيت الزيتون 

)2.....(54)(3)(2)(1)( ttttiVOCOOCOIC uLogRULogPOPLogILogPLogPQ
ttt

 

 ن:إحيث 

tOICQ  .tفي السنة : كمية االستهالك الفردي من زيت الزيتون   )(

tOOCP  .t: سعر زيت الزيتون في السنة   )(

tVOCP  .tالزيوت النباتية والحيوانية في السنة  أسعار:   )(

tiI  .t: الدخل الفردي في السنة      )(

tPOP    : في السنة عدد السكانt. 
tRU     : في السنة  الحضر إلىالريف  سكاننسبةt. 
tu      .حد الخطأ في النموذج : 

)...3,2,1,....(, nii  :معلمات النموذج المراد تقديرها. 
طلب نموذج تقدير ال أن (7)في الجدول تبين نتائج التحليل 

بلغت قيمته  اإلشارةموجب  مقطععلى زيت الزيتون يحتوي على 
 يشير، كما %0تحت مستوى معنوية  إحصائيةوهو ذو داللة  ،0533
وسعره زيت الزيتون  من مطلوبةال كميةال بين عالقةال أن إلى التحليل

 ،إحصائيةالعالقة ليس ذات داللة ولكن هذه  ،عكسيةهي عالقة 
التي  فرضيات الدراسةو  النظرية االقتصادية وتتوافق هذه النتيجة مع

ة من السلعة وسعرها عالقة كمية المطلوبلاالعالقة بين  نبأ تفيد
الطلب على زيت الزيتون له عالقة  أنكما تبين النتائج  .عكسية

، معنويةليست هذه العالقة  لكنادلية مع سعر الزيوت النباتية و تب
حيث  ،فرضيات الدراسةو  النظرية االقتصادية وتتوافق هذه النتيجة مع

ن ارتفاع أ، و لنسبة لزيت الزيتونحاللية باإالزيوت النباتية سلعة  دتع
لكن هذا  ،الزيوت النباتية إلىالتحول  إلىزيت الزيتون سيؤدي  أسعار

نصيب الفرد  أنتظهر النتائج كما و  .إحصائيةالتحول ليس له داللة 
مع  سالبةالثابتة على عالقة  باألسعار اإلجماليمن الناتج المحلي 

وذات داللة  لعالقة معنويةاهذه و  ،نزيت الزيتو  المطلوبة من كميةال
مع فرضيات وتتوافق هذه النتيجة  ،%.تحت مستوى  إحصائية
بين الدخل  العالقةن أب تفيدث يح ،والنظرية االقتصاديةالدراسة 
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سكان حجم الل أن وتظهر النتائج .عكسيةالغذائية هي عالقة  والسلع
لعالقة ن هذه اأو  ،زيت الزيتونالكمية المطلوبة من مع  يجابيةإعالقة 
 ، وهذه النتيجة تتفق%.تحت مستوى  إحصائيةوذات داللة  معنوية

ن زيادة عدد بأ حيث تفيد ،النظرية االقتصاديةو  مع فرضيات الدراسة
كما تبين زيادة الطلب على السلع الغذائية.  إلىالسكان سيؤدي 

نسبة سكان و العالقة بين الكمية المطلوبة من زيت الزيتون  أنالنتائج 
ولكنها ليست ذات داللة  ،الحضر هي عالقة موجبة إلىالريف 
الطلب على زيت الزيتون سوف  أن إلى، وهذه النتيجة تشير إحصائية

 أذواقنظرا الختالف  ،ينخفض نتيجة زيادة عدد سكان الحضر
 .األردناالستهالك بين الريف والحضر في 

ديد معامل التح أنفتبين النتائج  ؛يتعلق بمالئمة النموذجما  أما
 أن، وهذا يعني %23بينما معامل التحديد المعدل بلغ  ،%36 بلغ

الكمية  فيمن التغير  %23فسر المتغيرات المستقلة في النموذج ت
 إحصائية، وتشير نتائج تقدير األردنمن زيت الزيتون في  المطلوبة

F إحصائيةوذات داللة معنوية  وأنها 025267قيمتها بلغت  أن 

 تفسير التغير فيل النموذج مالئم أنيعني  وهذا ،%0تحت مستوى 
 .الكميات المطلوبة من زيت الزيتون

النموذج يخلو من  أن إلىدربن واتسون  إحصائيةكما تشير 
المحسوبة  دربن واتسون إحصائيةحيث بلغت قيمة  ،االرتباط الذاتي

 2.201>1.895>1.799 الجدولية  وهي تقع بين القيم .0583
نقبل فرضية العدم وال نقبل  فإنناوبالتالي  ،%.تحت مستوى معنوية 

 ،النموذج مستقلة عن بعضها أخطاء أن أي، الفرضية البديلة
 .ال يعاني من االرتباط الذاتيالنموذج و 

 نصثثثف لوغثثثارتيميلكثثثون النمثثثوذج و مثثثا يتعلثثثق بالمرونثثثات،  أمثثثا

سثيتم حسثثابها وفثثق المعادلثثة 
Y

i (03)أن ج. حيثثث بينثثت النتثثائ 

 غيثثثرعالقثثثة سثثثعره و زيثثثت الزيتثثثون  بثثثين الكميثثثة المطلوبثثثة مثثثن عالقثثثةال
الكميثثثثثة  أن وهثثثثثذا يعنثثثثثي 15110 معامثثثثثل المرونثثثثثة بلثثثثثغ ، حيثثثثثثنثثثثثةمر 

هثثثذه وقثثثد ترجثثثع  ،كثيثثثرا بتغيثثثر سثثثعر زيثثثت الزيتثثثون تتثثثأثر المطلوبثثثة ال
الثنمط حسثب  األساسثيةمثن السثلع الغذائيثة الزيتثون  النتيجة لكون زيثت
مكونثات  أهثمحيث يعتبر زيت الزيتون مثن  ،األردني الغذائي السائد ف

 .التقليدي لغذاءا
 ( يبين نتائج تقدير دالة الطلب على زيت الزيتون1جدول )

 نموذج معكوس نموذج نصف لوغاريتمي نموذج لوغاريتمي نموذج خطي المتغير
المتغير التابع  

tOICQ )(
     ن زيت الزيتون )كغم(: كمية المتاح لالستهالك الفرد م 

 3.227 -0.062 1.795 28.126 (Constant)الثابت  
 t o.351 -0.024 3.359 3.564  إحصائيةقيمة 

t 0.728 15380 11651 اإلحصائيةمستوى معنوية   1.110 
tOOCP  2.180- 003.- 0.045- 0.079- : سعر زيت الزيتون )دينار/كغم( )(

 t -0.083 -0.177 -0.060 -0.396  ةإحصائيقيمة 
t 0.156 82151 اإلحصائيةمستوى معنوية   3.751  1.23. 

tVOCP )(
 5.397- 0.073 0.206 3.207 سعر الزيوت النباتية )دينار/كغم( : 

 t 1.454 1.436 0.569 -3.143  إحصائيةقيمة 
t 0.156 1.161 .3651 اإلحصائيةمستوى معنوية   1. 161  

tiI )(
 1.235 0.730- 870.- 5.572- الثابتة )دينار( باألسعار اإلجمالي: نصيب الفرد من الناتج المحلي  

 t -1.987 -1.445 -2.268 0.204  إحصائيةقيمة 
t 0.056 1.0.3 17051 اإلحصائيةمستوى معنوية   87351  

ti
POP  :295.050 0.247 0.483 3.068 ون نسمةعدد السكان بالملي 

 t 1.774 1.097 2.462 0.105  إحصائيةقيمة 
 t 0.086 0.282 0.020 0.917 اإلحصائيةمستوى معنوية 

tt
RU  : 1.059- 1.021 0.250 14.127 الحضر إلىنسبة سكان الريف 

 t 0.913 0.926 1.136 -0.991  إحصائيةقيمة 
 t 0.368 0.362 0.265 0.330 اإلحصائيةوية مستوى معن

2R  0.30 0.37 3651معامل التحديد    0.31 
2R  0.65 0.69 2351معامل التحديد المعدل    0.22 

 F 14.159 025.6. 025267 065637  حصائيةاإلقيمة 
F 0.000 0.000 11151 اإلحصائيةمستوى معنوية   0.111 
 N 36 36 72 36عدد المشاهدات 

 DW 2.132 65107 0583. 2.103  دربن واتسون ةإحصائيقيمة 
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العالقة بين الكمية المطلوبة من زيت تظهر النتائج كما 
 حيث بلغ معامل المرونة مرنة غيرالزيوت النباتية  وأسعارالزيتون 
بوحدة واحدة تون زيت الزي أسعار ارتفاع أنهذه النتيجة تبين  ،1513

وحدة،  1513بمقدار  الزيوت النباتيةالطلب على زيادة  إلىستؤدي 
 ،حاللية بالنسبة لزيت الزيتونإالزيوت النباتية سلعة  أنوهذا يعني 

 أن إلىوقد يعود ذلك  ،جدا منخفضةبنسب سيكون ولكن التحول 
استعمال الزيوت النباتية في في مجال  تنحصر اإلحاللمجاالت 

العالقة بين الدخل والطلب على زيت  أنتبين النتائج كما . الطبخ
، 15.3خلية االد مرونةال الزيتون عالقة غير مرنة، حيث بلغ معامل
وفرضيات الدراسة، حيث  وتتفق هذه النتيجة مع النظرية االقتصادية

زيادة  أنوهذا يعني  الغذائية بزيادة الدخل، السلععلى  اإلنفاقيقل 
الطلب على زيت  انخفاض إلىدة واحدة ستؤدي الدخل بمقدار وح
عالقة الطلب  إلى ،تشير النتائجكما  وحدة. 15.3الزيتون بمقدار 

بلغ معامل  ، حيثالسكان عالقة غير مرنةعدد على زيت الزيتون و 
زيادة السكان بوحدة واحدة  أن، وتبين هذه النتيجة 1512المرونة 
 وحدة. كما 1512بمقدار لى زيت الزيتون زيادة الطلب ع إلىستؤدي 

عالقة الطلب على زيت الزيتون وتوزيع السكان بين  أنتظهر النتائج 
حيث بلغ معامل المرونة  ،الحضر والريف هي عالقة غير مرنة

بوحدة زيادة نسبة سكان الريف  أن إلىتشير هذه النتيجة ، و 1516
 1516الزيتون بمقدار زيادة الطلب على زيت  إلىسيؤدي واحدة 

 أخرىمن جهة و  .العكس صحيح بالنسبة لسكان الحضرو ة، وحد
في استهالك  إشباعا أكثرسكان الريف  أن إلىهذه النتيجة تشير 

 .(00)ون من سكان الحضرتزيت الزي
 دالة عرض زيت الزيتون .أ

ة المحلي على المساح اإلنتاجيعتمد عرض زيت الزيتون من 
الزيتون،  إنتاجطق في منا األمطار، والمعدل السنوي لسقوط المزروعة
وهو متغير يعبر عن  ،دونم 0111الزراعية لكل  التركتوراتوعدد 

وهي صفة  ،استخدام التكنولوجيا في قطاع الزيتون، وظاهرة المعاومة
غزيرا  إنتاجاحيث يعطي  ،اإلنتاجتؤثر على كمية  طبيعية في الزيتون

نتاجافي سنة  ذه وتم التعبير عن ه ،ضعيفا في السنة الالحقة وا 
، غزير( إنتاج: 0، ضعيف إنتاج: 1) من خالل متغير وهمي الظاهرة

في السلسلة  اإلنتاجانخفاض  أظهرتواستخدمت في السنوات التي 
( كما في النموذج 7. وقد تم تمثيل العالقة بالمعادلة رقم )الزمنية
 :التالي
 )3).....(,,,,( YTERPAfQ ttOOPOSO ttt

 
 ن:إحيث 

 
tSOQ      لف طن(أ) من زيت الزيتون المحلي تاجاإلن: كمية. 
   

tOA    :الفترة في  دونم( ألف) المساحة المزروعة بالزيتونt.  

tOOPP  .tفي السنة  )دينار/كغم( : سعر زيت الزيتون  )(

tRونالزيت إنتاجفي مناطق  )ملم( األمطارلمعدل السنوي لهطول : ا 
tTEفي الفترة  لف تركتور(أ) : عدد التركتورات الزراعيةt . 
tY   : متغير وهمي يعبر عن ظاهرة المعاومة في الفترةt ( ،tY=0 

 وجود ظاهرة المعاومة( tY=0عدم وجود ظاهرة المعاومة، 

 ات نموذج دالة عرض زيت الزيتون:متغير 
عن العثرض  اإلنتاجتعبر كميات : )طن( زيت الزيتون إنتاجكمية  .0

 أن إلثى (6فثي الجثدول )تشير بيانثات و المحلي من زيت الزيتون، 
-0338زيثثت الزيتثثون بلثثغ فثثي المتوسثثط خثثالل الفتثثرة  إنتثثاجكميثثة 
خثالل الفتثرة  اطن 0.787 إلى، وارتفع اطن 660.حوالي  0386
خثثالل الفتثثرة  اطنثث 08136 إلثثىالمتوسثثط  وارتفثثع ،0337-0333
6118-6106. 

 أهثثثم مثثثن األرضتعثثثد : دونثثثم( ألثثثفالمسثثاحة المزروعثثثة بثثثالزيتون ) .6
وتشثثير النظريثثة االقتصثثادية  ،اإلنتثثاجفثثي دالثثة  اإلنتاجيثثةناصثثر الع
فثثثي مرحلثثثة  اإلنتثثثاجبزيثثثادة اسثثثتخدام عناصثثثر  اإلنتثثثاجزيثثثادة  إلثثثى

 أن إلثثثثى (6فثثثثي الجثثثثدول )ر البيانثثثثات تشثثثثيو  االقتصثثثثادية. اإلنتثثثثاج
خثثالل الفتثثرة  دونثثم ألثثف 686فثثي المتوسثثط  تبلغثث مسثثاحة الزيتثثون

دونثثثثثم خثثثثثالل الفتثثثثثرة  ألثثثثثف 33. إلثثثثثى توارتفعثثثثث ،0338-0386
دونثثثثثم خثثثثثالل الفتثثثثثرة  ألثثثثثف 206 إلثثثثثى، وارتفعثثثثثت 0337-0333
لثثثدعم زراعثثثة  ة. ولعثثثل البثثثرامج الحكوميثثثة الموجهثثث6118-6106

فثثثي التوسثثثع الكبيثثثر فثثثي  تمرتفعثثثة سثثثاهمالزيتثثثون فثثثي المنثثثاطق ال
 مساحة الزيتون خالل السلسلة الزمنية.

الزيتثون )ملثم(:  إنتثاجفثي منثاطق  األمطثارالمعدل السنوي لسقوط  .7
للنشثثثثاط  اإلنتثثثثاجفثثثثي دالثثثثة  األساسثثثثيةالميثثثثاه مثثثثن العناصثثثثر  دتعثثثث

غلب زراعة الزيتون نظرا ألن أ األمطارالزراعي، واستخدمت مياه 
هثثي  األمطثثارن ، وبالتثثالي فثثإاألردنلبعليثثة فثثي تثثتم فثثي المنثثاطق ا

تشثثثثير مصثثثثدر الميثثثثاه للنشثثثثاط الزراعثثثثي فثثثثي المنثثثثاطق البعليثثثثة. و 
السثثثثثنوي لسثثثثثقوط  المتوسثثثثثط أن إلثثثثثى (6)البيانثثثثثات فثثثثثي الجثثثثثدول 

ملثم، وبلثغ  660بلثغ حثوالي  0386-0338خالل الفترة  األمطار
ملثثثم خثثثالل الفتثثثرة  613حثثثوالي  األمطثثثارالمعثثثدل السثثثنوي لسثثثقوط 

ملثثثثثم خثثثثثالل الفتثثثثثرة  676، وبلثثثثثغ المعثثثثثدل حثثثثثوالي 0337-0333
6118-6106. 

 الرأسثماليةناصثر التركتورات من الع دتععدد التركتورات الزراعية:  .6
)العثثثرض(  اإلنتثثثاجحيثثثث يثثثزداد  قطثثثاع الزيتثثثون، اإلنتثثثاجفثثثي دالثثثة 

المتوسط  أن إلى (6)تشير البيانات في الجدول  بزيادة استخدامه.
 اتتركتثثثثور  .31ات الزراعيثثثثة بلثثثثغ حثثثثوالي السثثثثنوي لعثثثثدد التركتثثثثور 

خثثثثالل الفتثثثثرة  0386 إلثثثثىوارتفثثثثع  ،0386-0338خثثثثالل الفتثثثثرة 
-6118خالل الفتثرة  اتركتور  6226 إلى، وارتفع 0337-0333
، واسثثثتخدم هثثثذا المتغيثثثر كمعبثثثر عثثثن اسثثثتخدام التكنولوجيثثثا 6106
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 وخدمثثثثة المحصثثثثول الحراثثثثثة تنفيثثثثذ عمليثثثثاتحيثثثثث يثثثثتم  ،الزراعيثثثثة
 لجرارات الزراعية.باستخدام ا

زيت الزيتون والمساحة المزروعة  إنتاج( يبين متوسط 1جدول )
وعدد التركتورات الزراعية  األمطاربالزيتون والمعدل السنوي لسقوط 

 2112-1791للفترة 

 الفترة
نتاج زيت إ

الزيتون 
 )طن(

مساحة 
 ألفالزيتون )
 دونم(

المعدل السنوي 
 األمطارلسقوط 

في مناطق 
 مالزيتون مل

عدد 
 التركتورات

1791- 1712 5441.4 282.42 441 705 
1711 - 1719 5187.4 321.68 515.6 1031 
1711 - 1772 8783.6 369.94 551.8 1358 
1771 - 1779 15383.8 578.64 407.4 1684 
1771 - 2112 20123.6 636.38 396 2010 
2111 - 2119 20272.2 636.26 478.6 2336 
2111 - 2112 18091.8 613.7 433.16 2662 

 العامة الحصاااتالمصدر: دائرة 
 ائج تقدير نموذج عرض زيت الزيتوننت

 ،صيغ للنموذج أربعتم تقدير  ،لتقدير دالة عرض زيت الزيتون
 والدالة المعكوسة ،النصف لوغارتيمية ،لوغارتيميةال ،وهي الخطية

تقدير  أفضل أن، حيث بينت النتائج (.)وكما هو مبين في الجدول 
 إشارتهحيث كانت  ،اللوغارتيميكان وفق النموذج  العرضلدالة 

من كبر أمعامل التحديد المعدل و  ،النظرية االقتصاديةمتوافقة و 
لة االرتباط النموذج ال يعاني من مشك أن ، كمااألخرىالنماذج 

الصيغة  تأخذن دالة تقدير عرض زيت الزيتون إالذاتي، وبالتالي ف
 التالية:

)4.....(43221 tttOOPOSO uYLogTELogRLogPLogALogQ
ttt

 

 ن:إحيث 

tSOLogQ   :المحلثي مثن  اإلنتاج من ةضو عر لما الكميات لوغارتيم
 .tفي السنة  طن( ألف) زيت الزيتون

tOLogA    : في  دونم( ألف) المساحة المزروعة بالزيتون لوغارتيم
 . t=1,2..n) الفترة )

tOOPLogP في السثنة  كغم( )دينار/ وغارتيم سعر زيت الزيتون: ل )(
t. 
 tLogR   : فثثثي  )ملثثثم( األمطثثثارالمعثثثدل السثثثنوي لهطثثثول لوغثثثارتيم

 .tفي السنة  الزيتون إنتاجمناطق 
tLogTE  : فثثي  تركتثثور( ألثثف) عثثدد التركتثثورات الزراعيثثةلوغثثارتيم

 . t السنة
tY متغير وهمي يعبر عثن ظثاهرة المعاومثة فثي الفتثرة :t ( ،tY=0 

 وجود ظاهرة المعاومة( tY=0عدم وجود ظاهرة المعاومة، 
tu.حد الخطأ في النموذج : 
)...3,2,1,....(, nii .معلمات النموذج المراد تقديرها : 

دالة نموذج تقدير  أن (.)ين نتائج التحليل في الجدول تب
بلغت قيمته و  ،اإلشارةسالب  مقطعزيت الزيتون يحتوي على  عرض
، كما يبين %01تحت مستوى  إحصائيةداللة وهو ذو  ،25308

يجابي على الكمية إ تأثير الهالمساحة المزروعة  أنالتحليل 
تحت مستوى  حصائيةإلة دال ذاتوهي  ،المعروضة من زيت الزيتون

 وفرضيات الدراسة، ةاالقتصادي والنظريةوهذا يتوافق  ،%.معنوية 
 أنا موب، اإلنتاجيزدادا بزيادة استخدام عناصر  اإلنتاج نإحيث 

المرونة، وتشير  معامل تعبر عن Bن المعلمة إالنموذج لوغارتيمي ف
بلغت المزروعة بالزيتون  األراضيقيمة معلمة مساحة  أن إلىالنتائج 

لمساحة وا عرض زيت الزيتونالعالقة بين  أن، وهذا يعني 050
الزيتون يقع ضمن  إنتاجفي  األراضين استخدام مرنة، وأ المزروعة

زيادة المساحة المزروعة بوحدة  نإحيث  ،لإلنتاجصادية تالمرحلة االق
 وحدة. 050زيت الزيتون بمقدار  إنتاج زيادة كمية إلىواحدة ستؤدي 
 ة منضو عر بين الكمية المعالقة ال أنالنتائج  أظهرتكما 
 وهذا يتوافق والنظرية االقتصادية ،موجبة وسعره زيت الزيتون

 أن إال ،حيث يزداد العرض بزيادة سعر السلعة وفرضيات الدراسة،
، كما تشير إحصائيةليست ذات داللة هذه العالقة  أنالنتائج بينت 
 زيت الزيتونوسعر ة ضو ر ععالقة الكمية الم أن إلىقيمة المعلمة 

زيادة  أنوهذا يعني  15103المرونة  معامل حيث بلغ ،مرونة غير
زيادة عرض زيت  إلىزيت الزيتون بوحدة واحدة ستؤدي  أسعار

زيادة  أن إلى، وربما تعود هذه النتيجة وحدة 15103مقدار الزيتون ب
 اراألشجسنوات طويلة تبدأ من زراعة  إلىزيت الزيتون يحتاج  إنتاج

عالقة  أنكما بينت النتائج  .اإلنتاجمرحلة  إلىالجديدة ودخولها 
 موجبة، األمطارالمعدل السنوي لسقوط و زيت الزيتون من  عرضال

وتتوافق  ،%.تحت مستوى معنوية  إحصائيةذات داللة وهي عالقة 
الزراعة  نإحيث  ،طبيعة الزراعة في المناطق البعلية هذه النتيجة مع

ن زيادة المعدالت أو  ،اتهايالكتمال دورة ح األمطار مياه إلىتحتاج 
الكمية وبالتالي  ،اإلنتاجزيادة  إلىالسنوية للسقوط المطري ستؤدي 

العالقة بين  أنويشير معامل المرونة ، من زيت الزيتون المعروضة
 غير مرنة، األمطارلمعدل السنوي لسقوط واعرض زيت الزيتون 

زيادة معدالت سقوط  نإيث ح، 1566 معامل المرونة حيث بلغ
زيت الزيتون بمقدار  إنتاجزيادة  إلىبوحدة واحدة ستؤدي  األمطار
ضمن المرحلة استخدام هذا العنصر  أنوهذا يعني ، وحدة 1566

الزيتون يزرع في  أنيبين  أخرى، ومن جهة اإلنتاجاالقتصادية لدالة 
 .األمطارالمناطق عالية 
 التركتوراتبين عدد  جابيةيإوجود عالقة  النتائج تظهركما 
وهذا يتوافق مع  ،والكميات المعروضة من زيت الزيتونالزراعية 

واستخدام  اإلنتاجيجابية بين ، حيث العالقة اإلالنظرية االقتصادية
مال. ال رأسمن عنصر  االتركتورات جزء   د، حيث تعاإلنتاجعناصر 
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، إحصائيةالعالقة ليست ذات داللة  ذهه أن إلىالنتائج تشير  لكن
زيادة  نإحيث  ،العالقة غير مرنة هذه أن إلىويشير معامل المرونة 

زيادة عرض زيت  إلىالزراعية بوحدة واحدة سيؤدي  التركتوراتعدد 
استخدام  أن إلى، وتشير هذه النتيجة وحدة 15.6 بمقدار الزيتون

. اإلنتاجالزراعية يقع ضمن المرحلة االقتصادية لدالة  التركتورات

 كميةال معظاهرة المعاومة لها عالقة سلبية  أنن النتائج وتبي
 إحصائيةقة ذات داللة ن هذه العالأو  ،المعروضة من زيت الزيتون

وجود  أن إلىمعلمة متغير المعاومة  إشارةوتشير ، %0تحت مستوى 
وبالتالي  ،زيت الزيتون إنتاجخفض  إلىظاهرة المعاومة ستؤدي 

 .ليعرض زيت الزيتون المحانخفاض 
 ( يبين نتائج تقدير دالة عرض زيت الزيتون5جدول )

 نموذج معكوس نموذج نصف لوغاريتمي نموذج لوغاريتمي مزدوج نموذج خطي المتغير
المتغير التابع 

SOQ
     طن(111المحلي من زيت الزيتون ) اإلنتاجكمية العرض من :  

 6.234 -6.918 1.448 35.997- (Constant)الثابت  
 t -1.876 -1.966 1.275 11.336  إحصائيةقيمة 

 t 15130 151.3 15607 15111 اإلحصائيةمستوى معنوية 

tOA ( ألف: المساحة المزروعة بالزيتون  )5547.6- 1.003 1.104 1.035 دونم 
 t 3.168 2.093 2.443 -2.228  إحصائيةقيمة 

 t 15116 15162 15160 15176 حصائيةاإلمستوى معنوية 

tOOPP )(
 1.011 1.041 1.017 1.082- : سعر زيت الزيتون )دينار/كغم(

 t -1.058 1.045 1.276 1.001  إحصائيةقيمة 
 t 153.6 15326 15386 15333 اإلحصائيةمستوى معنوية 

tR  2175.6- 1.001 1.421 1.008  )ملم( اراألمط: المعدل السنوي لسقوط 
 t 1.764 2.130 1.783 -2.348  إحصائيةقيمة 

 t 15183 15166 1518. 15162 اإلحصائيةمستوى معنوية 

tTE ( أ: عدد التركتورات الزراعية)2.226- 1.214 1.516 1.513 لف تركتور 
 t 1.364 1.712 1.487 -1.175  إحصائيةقيمة 

 t 15308 15686 15271 15826 اإلحصائيةمستوى معنوية 

tY 4.589- 534.- 1.518- 5.129- : متغير وهمي يعبر عن ظاهرة المعاومة 
 t -4.023 -4.036 -3.954 -3.027  إحصائيةقيمة 

 .t 15111 15111 15111 1511 اإلحصائيةمستوى معنوية 
 2R  1.827 15862 15811 15330معامل التحديد  

 2R  1.790 1533. 1532. 15370معامل التحديد المعدل  
 F 21.16 625.87 665666 085836  حصائيةاإلقيمة 

 F 15111 15111 15111 15111 اإلحصائيةمستوى معنوية 
 N 76 76 76 76عدد المشاهدات 

 DW 0533 650.2 65166 05726  دربن واتسون ةإحصائيقيمة 

معامل قيمة  أنتبين النتائج  ،مة النموذجءا يتعلق بمالفيم
، %.335معامل التحديد المعدل فبلغت  أما، %8652التحديد بلغت 
من  %.335فسر تالنموذج المتغيرات المستقلة في  أنوهذا يعني 

تشير نتائج ، و األردنالتغير في عرض زيت الزيتون المحلي في 
معنوية تحت مستوى  وأنها 6252قيمتها بلغت  أن F إحصائيةتقدير 

تحت مستوى  إحصائيةالنموذج مالئم وذو داللة  أنهذا يعني  ،0%
 في تفسير التغير في عرض زيت الزيتون المحلي. 0%

النموذج يخلو من  أن إلىدربن واتسون  إحصائيةكما تشير 
دربن واتسون المحسوبة  إحصائية حيث بلغت قيمة ،االرتباط الذاتي

 2.274>2.156>1.726 وهي تقع بين القيم الجدولية ،2.156
عدم وال نقبل نقبل فرضية ال فإنناوبالتالي  ،%. تحت مستوى معنوية
عاني وال ي ،النموذج مستقلة عن بعضها أخطاءن أالفرضية البديلة، و 

 .النموذج من االرتباط الذاتي

 التوصيات
 وصي بما يلي:الباحث ين إف الدراسةج بناء على نتائ

 زيادة الطلب المحلثي علثى زيثت الزيتثون، مثن خثالل العمل على .0
 تنفيثثذ حمثثالت للتثثرويج لزيثثادة اسثثتهالك الفثثرد مثثن زيثثت الزيتثثون

 واتجاهاته المتناقصة خالل فترات الدراسة.
، األردنثثيالعمثل علثثى خلثثق الطلثب الخثثارجي علثثى زيثت الزيتثثون  .6

للعالقثة غيثر نظثرا  ،تصثديرية أسثواقفثتح العمل علثى من خالل 
 زيت الزيتون في السوق المحلي. وأسعارالمرنة بين الطلب 

زيثثثثادة  إلثثثثىاالسثثثثتمرار فثثثثي تبنثثثثي السياسثثثثات الحكوميثثثثة الهادفثثثثة  .7
، خاصثة فثي المنثاطق ذات المزروعثة بثالزيتون األراضيمساحة 

هثثثثثذه  ألهميثثثثثة، نظثثثثثرا األمطثثثثثارمعثثثثثدالت الهطثثثثثول العثثثثثالي مثثثثثن 
زيثثادة عثثرض زيثثت الزيتثثون لمواجهثثة الزيثثادة فثثي  السياسثثات فثثي

 الطلب المستقبلي نتيجة زيادة السكان.
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التركتثثثثثثورات التكنولوجيثثثثثثا ) تشثثثثثثجيع المثثثثثثزارعين علثثثثثثى اسثثثثثثتخدام .6
يجثابي فثي زيثثادة ها اإل، نظثثرا لثدور اإلنتثاجفثي عمليثات  (الزراعيثة
، وقثثثثد يكثثثثون والكميثثثثات المعروضثثثثة مثثثثن زيثثثثت الزيتثثثثون اإلنتثثثثاج

حثد الزراعثي أ اإلقثراضلمدعومة من مؤسسثة استخدام القروض ا
 الزراعية. التكنولوجياسع في استخدام هذه السياسات للتو 

زيثثادة اسثثتخدام ميثثاه  إلثثىتبنثثي السياسثثات الزراعيثثة التثثي تهثثدف  ..
مثن خثالل وسثائل الحصثاد المثائي  ،في بساتين الزيتثون األمطار
 طثرييجابيثة لكميثات الهطثول المللعالقثة اإل، نظرا األمطارلمياه 

 عرض زيت الزيتون.و 
 :المراجع

محصثثول الزيتثثون فثثي  إنتثثاجشثثرف محمثثد، اقتصثثاديات أالعثثال  أبثثو .0
المجلثثثثثة المصثثثثثرية ، اإلسثثثثثماعيليةالجديثثثثثدة فثثثثثي محافظثثثثثة  األراضثثثثثي

 .6116، األول، المجلد الثاني عشر، العدد لالقتصاد الزراعي
ول وتسثثويق محصثث إلنتثثاجالنجثثا محمثثد علثثي، دراسثثة اقتصثثادية  أبثثو .6

، جامعثة الزقثازيق، دكتثوراه أطروحثةزيت الزيتون في شثمال سثيناء. 
 .6113، جمهورية مصر العربية، القاهرة

، ورقة عمل مقدمة للمثؤتمر معايير جودة زيت الزيتونأيوب سالم.  .7
 .6116، األردن، عمان، 0.1العالمي للزيتون، ص 

 الزيتون قلتسوي اقتصادي تحليلالجعفري محمود، فراس صوالحة.  .6
، االتحثاد التعثاوني، نثابلس، فلسثطين، الغربيثة الضثفة فثي ومنتجاتثه
033. 

 الضفة في الزيتون إنتاجية على المناخ خطيب فاطمة موسى. أثر ..
، جامعثثثثثة النجثثثثثاح الوطنيثثثثثة، فلسثثثثثطين، رسثثثثثالة ماجسثثثثثتيرالغربيثثثثثة، 
6118. 

دراسثثثثة مسثثثثح دخثثثثل ونفقثثثثات . 6101العامثثثثة،  اإلحصثثثثاءاتدائثثثثرة  .2
 اإلحصثاءاتدائثرة  ،0383مثن عثام  واألعثداد ،6101لعثام  ةاألسر 
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