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يف لصويا يف الدول العربية  ادراسة  أثر املساحة علي إنتاج فول 
 (  8002 - 8002 ) لفرتة

Study the impact of the area on soybean production in the 

Arab countries in the period (2008-2015)  
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 :المستخلص 

هدفت الدراسة  لمعرفة أثر المساحة علي إنتاج فول الصويا في الدول 

توصلت الدراسة لمجوعة من النتائج منها، إن  .( 8002 -8002) في الفترة العربية  

( 8008 -8002)المساحة المزروعة من فول الصويا في الدول العربية في الفترة 

هكتار، ثم انخفضت /ألف طن 34.31لغ ألف هكتار وأن اإلنتاج   ب 10.7بلغت 

، ثم ارتفعت 37%، ثم انخفض اإلنتاج أيضا بنسبة9.53%بنسبة 8002المساحة عام 

، ثم % 20.56، ثم ارتفع اإلنتاج عام بنسبة % 25.62 بنسبة 8002المساحة عام 

، ثم ارتفع اإلنتاج أيضا عام بنسبة .18.59%بنسبة  8002ارتفعت المساحة عام 

وصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات منها، أهمية دعم وتطوير إنتاج ت %. 16.90

 بانتهاج سياسات اقتصادية وزراعية مشجعة لالستثمار ومحفزة للمنتج، فول الصويا

تفعيل التعاون االقتصادي بين الدول العربية لتحقيق الشراكة االقتصادية وتذليل 

لى إزالة القيود الجمركية بين الدول العقبات أمام التجارة البينية العربية والعمل ع

 .العربية

Abstract:  
The study aimed to determine the impact of the area on 

soybean production in the Arab countries in the period (2008-

2015). The study found a number of results, that the cultivated 

area of soybeans in the Arab countries in the period (2008-2012) 

amounted to 10.7 thousand hectares, then decreased in 2013 by 

9.53%, then rose in 2014 by 25.62%, then rose in 2015 by 
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18.59%. And that the production in the Arab countries in the 

period (2 008-2012) of soybean reached 34.31 thousand tons/ha, 

then decreased in 2013 by 37%, then rose in 2014 by 20.56%, 

and then rose in 2015 by 16.90%. The study also reached a series 

of recommendations, including the importance of supporting and 

developing soybean production through economic and 

agricultural policies that encourage investment and stimulating 

the product, activating economic cooperation between the Arab 

countries to achieve economic partnership and overcome 

obstacles to intra-Arab trade and work to remove customs 

restrictions between the Arab countries 

 Keywords: area – production.  

 : لمقدمةا

تعتبر محصوالت الحبوب الزيتية من أهم مجموعات المحصولية في الوطن           

العربي نسبة لما تشغله من مساحات كبيرة من األراضي الزراعية باإلضافة ألهميتها 

تتصف نظم . الغذائية ومساهمتها في التجارة الخارجية ودعم ميزان المدفوعات

. زيتية في السودان بالتقليدية خاصة في مناطق الزراعة المطريةزراعة الحبوب ال

تأتي محاصيل الحبوب الزيتية في المرتبة الثانية بعد محاصيل الحبوب الحقلية من 

من جملة % 0011حيث المساحة على مستوي الوطن العربي، حيث بلغت نحو 

تفاء الذاتي من ، إال أن نسبة االك(8008)مساحة المحاصيل في الوطن العربي عام 

وأن العجز في ( 8008)عام % 20الزيوت النباتية في الوطن العربي لم تتعد نحو 

تقدم الدراسة لمحة (. 8008)مليار دوالر عام  0128الميزان التجاري بلغ نحو 

إنتاج فول الصويا في الدول العربية في الفترة  تاريخية تحليلية لتطور مساحة علي

 .(م8002وزارة الزراعة والغابات ،) (.8002 -8002)

 :الدراسةأهمية 

تأتي أهمية الدراسة من أهمية المساحة التي تشغلها فول الصويا من األراضي         

علي ميزان  وتأثيرهالزراعية وألهميته الغذائية لإلنسان والحيوان وأهميته االقتصادية 

الدول  نتاج من فول الصويا فيالمدفوعات  و بيان التطور في المساحة المزروعة واال

 فول الصويا فيعلى إنتاج المساحة أثر  معرفةو (.8002 -8002)العربية في الفترة 

 ( 8002_ 8002)الدول العربية في الفترة 

 : مشكلة الدراسة

الحبوب الزيتية في  يعتبر إنتاج محصول فول الصويا من أهم محصوالت        

الدول العربية من حيث المساحة المزروعة والكمية وإمكانيات اإلنتاج، لكنه اقلها 
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جميعا من حيث المساحة، ضعف استخدام الحزم التقنية واإلرشاد الزراعي وعدم 

عدم استخدام األسمدة رغم تأكيد فعاليتها في زيادة اإلنتاج . توفر التمويل بالقدر الكافي

البحوث الزراعية، ضعف البنيات التحتية من طرق، مياه شرب، وسائل نقل، بواسطة 

ترحيل وتخزين مع ارتفاع تكاليف المدخالت والعمليات الزراعية وانخفاض العائد 

 .االقتصادي من اإلنتاج

 :أهداف الدراسة

 -8002)الدول العربية في الفترة  بيان أثر المساحة على أنتاج فول الصويا في -1

8002 ) 

 .(8002 -8002)الدول العربية في الفترة  راسة تطور أنتاج فول الصويا فيد -2

 -8002)الدول العربية في الفترة  دراسة أثر المساحة على إنتاج فول الصويا في -3

8002). 

 :الفروض

الدول  هل هناك زيادة في المساحة المزروعة من فول الصويا في :الفرضية األولي

 ؟(.8002 -8002)في الفترة العربية 

في الفترة الدول العربية  هل هناك زيادة في إنتاج فول الصويا في: الفرضية الثانية

 ؟؟(.8002 -8002)

هل هناك عالقة بين المساحة المزروعة واإلنتاج من فول الصويا : الثالثةالفرضية -4

 (.8002 -8002)في الفترة الدول العربية  في

 : منهج الدراسة

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي للتعرف على المساحات المزروعة وأتناج        

والمنهج التاريخي لمتابعة التطور في المساحة، اإلنتاج الدول العربية فول الصويا 

 .والمنهج اإلحصائي وبرنامج االكسيل لتحليل البيانات والمعلومات للوصول للنتائج 

  :لدراسات السابقةا 

بعنوان السلوكية الوراثية لبعض الصفات الكمية (. 8000)العسود دراسة  -0

الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دوما،  والنوعية في هجن لفول الصويا،

توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج منها، . كلية الزراعة، جامعة دمشق

متوسطات الصفات المدروسة للطرز األبوية المستخدمة في برنامج التهجين 

ً من التباين في معظم الصفات المدروسة يؤهلها للدخول في ام تالكها قدراً كافيا

برامج التهجين، والعمل عبر انعزاليات الهجن الفردية الناتجة عنها، بغية إحراز 

أن النمطين التراكمي والتراكمي لتأثير المورثات . تقدم وراثي ملموس الصفات

يث تفوق فعل المورثات التراكمي لهما أهمية في توريث الصفات المدروسة، ح

في التحكم بتوريث صفات عدد األيام حتى اإلزهار، وعدد األيام حتى بدء ظهور 

القرن األول ، وعدد األيام حتى النضج الفيزيولوجي، وعدد األيام حتى النضج 
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التام، وارتفاع أول قرن عن سطح التربة، وارتفاع النبات، ونسبة الزيت، ونسبة 

ينما تفوق فعل المورثات التراكمي في توريث صفة عدد القرون في البروتين، ب

النبات ، وعدد البذور في القرن وتقارب تأثير الفعلين التراكمي والالتراكمي 

بذرة  000بدرجة ملحوظة في توريث صفات عدد األفرع في النبات، صفة وزن 

الئتالف عالية وتم تمييز عدد من اآلباء ذات قدرة عامة على ا. والغلة البذرية

للغلة الحبية ومكوناتها، يُقترح استخدامها كآباء هامة في برنامج تهجين نبات فول 

 ،Sb181 ،Sb239الصويا لقدرتها على توريث هذه الصفات إلى نسلها وأهمها، 

Sb235 ،Sb29 بينما ركزت الدراسة الحالية على  أثر المساحة على أنتاج فول

 .(8002 -8002)في الفترة الصويا في الدول العربية 

 الوطن في البذور الزيتية محاصيل ألهم الجليل، بعنوان تحليلية عبد دراسة -8

استهدف . الزراعية البحوث مركز الزراعي، االقتصاد بحوث العربي، معهد

 البذور لمحاصيل لإلنتاجية التباين وتحليل اإلنتاجية الطاقة الدراسة، دراسة

 قطاع في التوسع تواجه التي المعوقات أهم تحديد مع العربي الوطن في الزيتية

أهمها،  النتائج توصلت الدراسة لمجموعة من .الزيتية البذور محاصيل إنتاج

 مثل الزيتية البذور محاصيل على النباتية الزيوت إنتاج في العربي الوطن يعتمد

توصلت  .الصويا فول الشمس، زهرة والسمسم، السوداني الفول الزيتون،

 رؤوس تشجيع على التركيز ضرورة الدراسة لمجموعة من التوصيات منها،

 والتوسع الزيتية البذور تنمية محاصيل مجال في لالستثمار واستقطابها األموال

األبحاث،  ومراكز المعاهد، بإنشاء أفقيا العربية األقطار بين التعاون مجال في

تتفق الدراسة . الزراعية األنشطة مجاالت كافة لتغطية الفني التعاون ومشاريع

بينما تناولت الدراسة الحالية على أثر ، الحالية مع مجمل التوصيات السابقة

 .(8002 -8002)في الفترة المساحة على أنتاج فول الصويا في الدول العربية 

بعنوان تقييم فول الصويا ومنتجاته في إعداد بعض ( 8002)دراسة الزهراني  -2

لسعودية، مكتب اإلشراف التربوي التابع إلدارة التربية والتعليم للبنات األطعمة ا

هدفت الدراسة إلعداد وتجهيز مصدر بروتيني نباتي ذو قيمة . بمكة المكرمة

حيوية عالية يحتوي على معظم األحماض االمينية األساسية، مصدر بروتيني 

قية من صحي منخفض في الدهون المشبعة ويحتوي على مواد مانعة ووا

إمراض القلب والسرطانات بإذن هللا تعالى، إلى جانب إعداد مصدر بروتيني له 

خواص وظيفية جيدة من حيث القدرة على امتصاص الماء والدهون والقدرة على 

االستحالب وإعطاء رغوة جيدة استخدامه في إعداد بعض اإلطباق الغذائية 

لحوم أو األلبان ومنتجاتها، إحالل المشهورة في المملكة العربية السعودية كبديل ل

توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج منها ،إن  .حليب الصويا كبديل للحليب

معامالت النقع والغليان لبذور وفلق فول الصويا لها تأثير كبير في التغلب على 
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المشاكل التي تواجه استخدام فول الصويا ومنتجاته في االستخدام وان أفضل 

دقيقة  80بالمائة لمدة  82إجراء الغليان في محلول قلوي تركيزه  المعامالت هو

سواء على البذور، أو القلقات مشيرة إلى انه يمكن استخدام بذور فول الصويا 

كمصدر للبروتين النباتي بعد إجراء بعض المعامالت التكنولوجية البسيطة لكي 

ى جانب أهميته الطبية يحل محل البروتين الحيواني الرتفاع محتواه البروتيني إل

في عالج عدد من اإلمراض مثل سرطان الثدي والقولون وأمراض القلب 

توصلت .  وهشاشة العظام وتصلب الشرايين وخفض مستوى الكولسترول

الدراسة لمجموعة من التوصيات منها، تشجيع زراعة فول الصويا بالمملكة لما 

ة جديدة في المجتمع له من أهمية اقتصادية وغذائية وغرس عادات غذائي

السعودي للتركيز على تناول مصادر نباتية بروتينية بدال من اللحوم و حث 

مراكز البحوث ومعامل الهندسة الوراثية الستنباط أصناف غنية في األحماض 

االمينية الكبريتية وفقيرة في مضادات التغذية وتزويد كليات البنات ومراكز 

دعوة رجال .كانات الالزمة إلجراء أبحاث األبحاث العلمية باألجهزة واإلم

اإلعمال إلنشاء مصانع لتصنيع بعض المنتجات الغذائية كاآليسكريم والزبادي 

. واستخدام دقيق الصويا وإدخاله في المخبوزان والعجائن وإنتاج جبنه الصويا

بينما تناولت الدراسة الحالية  أثر  تتفق الدراسة الحالية مع مجمل التوصيات،

 .(8002 -8002)في الفترة احة على أنتاج فول الصويا في الدول العربية المس

اقتصاديه لمحصول فول الصويا في جمهوريه مصر  علي السيد بعنواندراسة  -2

، كلية الزراعة ، جامعة المنيا، رسالة لنيل درجة الماجستير،تتناولت  العربية

إنتاجية الفدان  الدراسة الظواهر االقتصادية لمحصول فول الصويا و تطور 

واإلنتاج الكلى والمساحات المنزرعة ومعرفة العوامل المؤثرة علي اإلنتاج الكلي 

توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج منها ،أن (  0722-0712) في الفترة 

محافظات الوجه البحري تأتى في المرتبة األولي بالنسبة لمتوسط إنتاجية الفدان 

احة المزروعة من فول صويا وبين السعر للطن مما هناك عالقة موجبة بين المس

يشجع المزارعين على زراعة فول الصويا ، تتمثل المشاكل التسويقية في ارتفاع 

تكلفة الري وعدم توافر مياه الري بصفة منتظمة وارتفاع تكلفة استخدام اآلالت 

الزراعية، أن جهاز اإلرشاد الزراعي مازال دورة متأخرا في توصيل 

ومات إلي المزارعين وعدم اقتناع المزارعين باستخدام العقدين عند المعل

بينما تناولت الدراسة الحالية  أثر المساحة علي ، الزراعة بالرغم من أهميته 

 .( 8002 -8002) في الفترة أنتاج فول الصويا في الدول العربية 

 بعنوان اقتصاديات محصول فول الصويا بجمهورية (0770)دراسة السيد  -2

مصر العربية ،رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في االقتصاد الزراعي ، كلية 

الزراعة ، جامعة اإلسكندرية ،هدفت الدراسة لمعرفة اقتصاديات محصول فول 
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الصويا في مصر بدراسة المساحة واإلنتاجية واإلنتاج الكلي للمحصول تكاليف 

ف المزارعين عن زراعة أسباب تدهور زراعته وعزو، الزراعة وصافي العائد

. رغم أهميته االقتصادية ومقارنة اقتصاديات المحصول بالمحاصيل المنافسة له

توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج منها، تناقص مساحة وإنتاج محصول فول 

مع الثبات النسبي ) 8000 -072)الصويا في مصر سنويًا خالل الفترة 

منافسة على زراعة محصول فول الصويا لإلنتاجية، تؤثر زراعة المحاصيل ال

من حيث المساحة واإليراد الكلي فبزيادة المساحة المزروعة من القطن، الذرة، 

السمسم، الفول السوداني، عباد الشمس تناقض المساحة المزروعة من فول 

. الصويا بزيادة اإليراد الكلي للمحاصيل المنافسة تقل مساحة فول الصويا

د للمحصول سنة ألخري حتى يكاد ينعدم في السنوات انخفاض صافي العائ

األخيرة نتيجة لعوامل متعددة منها، ارتفاع التكاليف بمعدالت أعلي من معدالت 

يزداد استهالك فول . ارتفاع أسعار المحصول باإلضافة إلى انخفاض اإلنتاجية

ة الصويا ومنتجاته مع انخفاض اإلنتاج الكلي للمحصول بالتالي يزداد الفجو

بينماتناولت الدراسة الحالية أثر المساحة  ،الغذائية من المحصول ومنتجاته سنويًا

 .(8002 -8002)في الفترة على أنتاج فول الصويا في الدول العربية 

 االقتصاد النباتية في الزيوت صناعة قطاع بعنوان ور( 8008)دراسة مطر  -6

، واآلسيوية األفريقية الدراسات في الماجستير درجة لنيل تكميلي السوداني، بحث

 الدور وتحديد لتقييم الدراسة هدفت األفريقية، جامعة الخرطوم معهد واآلسيوية

 وما القومي االقتصاد في القطاع ساهم مدى النباتية، الزيوت قطاع يؤديه الذي

 الزيوت صناعة قطاع أن توصلت لمجموعة من  نتائج منها ،. المعوقات هي

 مساهمة ذو يكون إن يمكن وكان القومي االقتصاد قليلة في نسبةب يساهم النباتية

 الحلول وجدت إذا الكلي واالقتصادي القطاع الصناعي مستوى على فعاله

 ومعالجة دوره أداء عن به تطوره وتقعد تعيق التي الحقيقية للمشاكل المناسبة

 وغير المباشرة والرسوم الضرائب ,الضرورية السيولة وتوفير التمويل مشاكل

والمحليات، توصلت  والواليات الحكومة المركزية بواسطة تفرض التي المباشرة

 تراخيص أي بصدور السماح عدم الدراسة لمجموعة من التوصيات منها ،

 غير كبيرة إنتاجية لوجود طاقات والصابون الزيوت لقطاع جديدة استثمارية

 القائمة وباعتبار بالمنشآت االهتمام المبذولة في الجهود كل تنصب أن .مستغلة

بزيادة  الدولة تهتم أن .جديدة استثمارات ألي قابل وغير مشبع أصبح القطاع

تتفق الدراسة . اإلنتاجية لزيادة التقنية باستخدام الزيتية للحبوب الزراعية المساحة

الحالية مع مجمل هذه التوصيات، تتفق الدراسة الحالية مع مجمل التوصيات 

ابقة، بينما تناولت الدراسة الحالية  أثر المساحة على أنتاج فول الصويا في الس

 .(8002 -8002)في الفترة الدول العربية 



 9102    أبريل(    3)    ددــــع                                                                                                للعلوم الزراعية اجمللة العربية 

 

 

01 
3 

فول الصويا من المحاصيل الغذائية والصناعية الجديدة يعتبر : الدراسة الهيكلية

من الزيت خالي  %20الهامة على المستوي العالمي نظراً الحتواء بذوره على نحو 

من البروتين ذو قيمة غذائية تقارب قيمة البروتين % 20وحوالي  من الكولسترول

 (8001الخضر ،. )الحيواني

الصنفين كالرك وكراو فورد وهما من األصناف متوسطة العمر التي  :األصناف

 . تنضج بعد حوالي أربعة شهور

 :(8002مركز البحوث الزراعية، ) األصناف الجديدة: ثانيا

يوماً ( 000–72)صنف مستنبط بالتهجين قصير العمر ينضج بعد حوالي  :28جيزة 

( 012 – 018)تتراوح إنتاجيته بين  من الزراعة، كما أن صفات المحصول ممتازة،

 .طن للفدان

ً من الزراعة، وذو 120مستنبط بالتهجين ينضج بعد حوالي  صنف: 80جيزة  يوما

 .طن للفدان( 1.7 – 012)تاجيته بين صفات زراعية ممتازة، وتتراوح إن

 – 002)جديد مستنبط بالتهجين، مقاوم لدودة ورق القطن، ويحتاج  صنف: 22جيزة 

 .طن للفدان( 016- 012)يوماً من الزراعة حتى النضج، وتتراوح إنتاجيته بين ( 000

 .يزرع فول الصويا خالل شهر مايو: ميعاد الزراعة

تجود زراعة فول الصويا في األراضي الخصبة جيدة الصرف، قليلة  التربة المناسبة

يمكن زراعته في األراضي الجيرية والرملية مع  الحشائش واألراضي الصفراء،

تجنب الزراعة في األراضي الملحية، أو غير المستوية أو سيئة الصرف أو استخدام 

 (.م8002، وزارة الزراعة والغابات. )مياه ري بها نسبة ملوحة مرتفعة

يعتبر فول الصويا من المحاصيل البقولية التي تستجيب للتلقيح : التلقيح البكتيري

حيث تقوم العقد البكتيرية بتثبيت أزوت الهواء الجوي لتستفيد . البكتيري بالعقدتين

النباتات، مما يؤدي إلي زيادة أنتاج محصول البذور وتحسن نوعيته من حيث حجم 

لبروتين، باإلضافة إلى توفير كميات كبيرة من األسمدة البذور ومحتواها من ا

 82كما يتخلف في التربة حوالي  كجم أزوت للفدان 60اآلزوتية تصل إلى حوالي 

 (.8001الخضر ،) .فدان للمحصول التالي/كجم أزوت

. أيام 00-2الزراعة في المواعيد المناسبة تكشف التبادرات عادة بعد  عند :الترقيع

ويجب الترقيع ببذور من نفس الصنف في موعد بعد أسبوعين من الزراعة  القديمة،

 .في حالة الضرورة

محصول فول الصويا من المحاصيل الحساسة لمياه الري لذلك يجب أن  يعتبر :الري

التبكير برية المحيا على أن تكون رية  وتعطى الريان بالنظام، يراعى يتم بإحكام،

أيام ( 6-ـ2)الزراعة في األراضي القديمة، بعد يوما، من 12) -00)خفيفة بعد 

 (.م0772. الزوكة. )باألراضي الجديدة



    حممد حممود الكناني  /د
 

ـ ــ ــ  ت

01 

نباتات  2،أو8يتم الخف بعد تكامل التكشف ففي حالة الزراعة في جور يترك  : الخف

الواحدة حسب المسافات بين الجور، أما في حالة الزراعة علي السرابة  في الجورة

م ، ويؤدى التأخير في الخف عن ثالثة أسابيع بعد س2ـ2فتخف النباتات على مسافة 

الزراعة إلى ظهور األثر السيئ للتنافس بين النباتات وهو استطالة السيقان وميلها 

 (.م0772. الزوكة)للرقاد وانخفاض أنتاج  المحصول وتدهور صفات البذور 

الستة أسابيع ينصح بالعناية بعملية العزيق إلزالة الحشائش أوالً بأول خالل : العزيق

 .األولي من الزراعة

   :الدراسة التحليلية

(  2012 – 2002)مساحة الحبوب الزيتية في الدول العربية للفترة ( 1)جدول 

 (هكتار/ المساحة باإللف )

 الدولة
2002 - 

2012 
8002 8002 8002 

 66 68176 68127 60102 األردن

 010212 0222122 0288118 0112172 تونس

 202167 222110 220122 202112 الجرائز

 8106 8106 012 8122 السعودية

 2202112 2202112 2288122 2228160 السودان

 102162 102162 207101 200102 سوريا

 27112 70 002127 71182 الصومال

 28122 00182 81182 26187 العراق

 62122 26167 26167 20128 فلسطين

 0102 0102 0102 0102 الكويت

 22127 22110 22110 27128 لبنان

 201128 201128 872107 822172 ليبيا

 821180 280122 82210 288122 مصر

 78217 78217 78112 121122 المغرب

 2180 2180 2180 2122 موريتانيا

 82127 82127 22100 82102 اليمن

 2114832 221287 1032382 2027843 الجملة

الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية المنظمة  :المصدر. اعداد الباحث

 م8006.العربية للتنمية الزراعية 
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الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية المنظمة  :المصدر. اعداد الباحث

 .8006.العربية للتنمية الزراعية 

  :مساحة الحبوب الزيتية في الدول العربية-
احة الحبوب الزيتية في الدول العربية في الفترة يتضح إن مس( 0)من الجدول  -0

، 2%بنسبة  8002ألف هكتار، ثم ارتفعت عام  2021122، بلغت (8002-8008)

 .5%بنسبة  8002، ثم أخفضت عام 1%بنسبة 8002ثم انخفضت عام 

لقد حقق السودان أكبر مساحة مزروعة من الحبوب الزيتية مقارنة بالدول العربية  -8

، ثم ارتفعت عام 2%ألف هكتار بنسبة 2228160بلغت ( 8008 -8002)في الفترة 

بنسبة  8002، ثم أخفضت عام 1%بنسبة 8002، ثم أخفضت عام 2%بنسبة 8002

5 %. 

حققت الكويت أقل مساحة مزروعة من الحبوب الزيتية مقارنة بالدول العربية في  -2

ى نفس المستوي من ألف هكتار، ثم حافظت عل 0102، بلغت (8008 -8002)الفترة 

، ثم حافظت على نفس %22بنسبة  8002عام  ، ثم ارتفعت8002اإلنتاج عام 

 .8002المستوي من اإلنتاج عام 

( 2012 - 2002)مساحة فول الصويا في الدول العربية للفترة ( 2)جدول 

 ) هكتار/ المساحة باأللف )

 الدولة 8002-8008 8002 8002 8002

 سوريا 1.11 0.22 0.13 0.13

 العراق 0.03 0.04 0.05 0.05
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Category 1 Category 2 Category 3 Category 4 

  - 2008) مساحة  الحبوب الزيتية في الدول العربية للفترة  ( 1) شكل 

 (.هكتار / المساحة بااللف )  (  2015

Series 1 Series 2 Series 3 



    حممد حممود الكناني  /د
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 مصر 9.56 9.42 11.98 14.24

 الجملة 10.7 9.68 12.16 14.42

الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية المنظمة  :المصدر. اعداد الباحث

 م8006.العربية للتنمية الزراعية 

 
العربية المنظمة الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية  :المصدر. اعداد الباحث

 م8006.العربية للتنمية الزراعية 

المساحة المزروعة من محصول فول الصويا في الدول العربية في الفترة - 2

(2002-2012 :) 

يتضح إن المساحة في الدول العربية المساحة المزروعة من ( 8)من الجدول  -0 

ثم انخفضت  ألف هكتار، 10.7بلغت ( 8008-8002)محصول فول الصويا للفترة 

، ثم ارتفعت عام % 25.62 بنسبة 8002، ثم ارتفعت عام 9.53%بنسبة  8002عام 

 . 18.59%بنسبة 8002

حققت مصر أكبر مساحة مزروعة من محصول فول الصويا مقارنة بالدول  -8

 8002ألف هكتار، ثم انخفضت عام  9.56بلغت ( 8008 -8002)العربية في الفترة 

 8002، ثم ارتفعت عام 81102بنسبة  8002عت عام ، ثم ارتف% 0126 بنسبة

 %. 80102بنسبة 

حقق العراق اقل مساحة مزروعة من محصول فول الصويا مقارنة بالدول  -2

 8002أٍلف هكتار، ثم ارتفعت عام 0.03بلغت (  8008-8002)العربية في الفترة 

ثم حافظت على نفس المستوي من  ،%82بنسبة  8002، ثم ارتفعت عام %22بنسبة 

 .8002اإلنتاج عام 
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Category 1 Category 2 Category 3 Category 4 

  1118) مساحة فول الصويا في الدول العربية للفترة ( 1) شكل 
 هكتار/ المساحة بااللف ( )  1101

Series 1 Series 2 
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( 2012 -2002)إنتاج الحبوب الزيتية في الوطن العربي في الفترة ( 3)جدول 

 (هكتار/اإلنتاج بالكيلو جرام)

 2015 2014 2013 2012-2008 الدولة

 800127 022117 022122 022187 األردن

 0101102 207186 000117 22210 تونس

 282112 811171 206126 817122 الجرائز

 2112 2122 811 2166 السعودية

 028712 028712 820010 0262180 السودان

 280127 280127 262120 0272122 سوريا

 008122 008102 78110 20121 الصومال

 12178 22178 26 10162 العراق

 088127 60172 60171 000172 فلسطين

 0101 0106 0106 0102 الكويت

 002127 77111 77111 78127 لبنان

 802128 802128 802127 800128 ليبيا

 0076112 0002162 762101 728122 مصر

 0821120 0821120 021012 0822118 المغرب

 0176 0176 0176 0108 موريتانيا

 22161 22161 %0 20102 اليمن

 1800126 2228160 171211 6716122 الجملة

الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية المنظمة  :المصدر. الباحثاعداد 

 .8006.العربية للتنمية الزراعية 



    حممد حممود الكناني  /د
 

ـ ــ ــ  ت

08 

 
 

الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية المنظمة  :المصدر. اعداد الباحث

   .8006.العربية للتنمية الزراعية 

 : أنتاج الحبوب الزيتية في الدول العربية-3 

يتضح إن إنتاج الحبوب لزيتية في الدول العربية في الفترة ( 2)من الجدول  -0

 8002ارتفع عام . هكتار/ألف طن 6716122بلغ ( 8008 -8002)

 8002انخفض عام  ،14.36%بنسبة

 ،30.16%بنسبة  8002، ثم ارتفعت عام 44.2%بنسبة  

العربية في الفترة  حقق السودان أكبر إنتاج من الحبوب الزيتية مقارنة بالدول -8

، ثم 71%بنسبة 8002هكتار، ثم ارتفع عام /طن 026218بلغ ( 8008 -8002)

، ثم حافظ علي نفس المستوي من اإلنتاج عام 47%بنسبة  8002أخفض عام 

8002. 

حققت فلسطين أقل إنتاج من الحبوب الزيتية مقارنة بالدول العربية في الفترة  -2

، %20107بنسبة  8002هكتار ثم ارتفع عام /نآلف ط 0102بلغ ( 8008 -8002)

، ثم حافظت على نفس المستوي من اإلنتاج عام 20%بنسبة 8002ثم ارتفع عام 

8002. 

  

Series 1 

Series 3 

0 

5 

Category 
1 

Category 
2 

Category 
3 

Category 
4 

إنتاج الحبوب الزيتية في الوطن (  3)   شكل  

 بالكيلو جرام 2012 -2002العربي في الفترة 

Series 1 Series 2 Series 3 
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( 2012 - 2002)إنتاج فول الصويا في الدول العربية في الفترة ( 4)جدول 

 (هكتار/ اإلنتاج باأللف طن )

 الدولة 2008-2012 2013 2014 2015

 سوريا 2.09 0.55 0.30 0.30

 العراق 0.04 0.06 0.06 0.06

 مصر 32.18 32.76 39.87 46.67

 الجملة 34.31 33.37 40.23 47.03

الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية المنظمة  :المصدر. اعداد الباحث

 م8006.العربية للتنمية الزراعية 

 
لإلحصائيات الزراعية العربية المنظمة الكتاب السنوي  :المصدر. اعداد الباحث

 .8006.العربية للتنمية الزراعية 

 : إنتاج فول الصويا في الدول العربية-5

-8002)يتضح إن إنتاج فول الصويا في الدول العربية في الفترة ( 2)من الجدول  -0

ثم ارتفع  ،%2.73بنسبة  8002هكتار ثم خفض عام /ألف طن 22.31بلغ( 8008

 %. 06.90بنسب ة 8002، ثم ارتفع عام %16.9بنسبة  8002عام 

حققت مصر أكبر إنتاج من فول الصويا مقارنة بالدول العربية في الفترة   -8

، %0167بنسبة  8002هكتار ثم ارتفع عام /ألف طن 28.18بل غ( 8002-8008)

 .%17 ةبنسب 8002عام  ، ثم ارتفع% 80110بنسبة  8002 ثم ارتفع عام

حققت العراق اقل إنتاج من فول الصويا مقارنة بالدول العربية في الفترة   -2

، ثم %20بنسبة 8002هكتار ثم ارتفع عام /ألف طن0.04 بلغت( 8002-8008)

 .8002وعام  8002حافظ علي نفس المستوي من اإلنتاج لألعوام 
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Category 1 Category 2 Category 3 Category 4 

إنتاج فول الصويا في الدول العربية في الفترة  (  1) شكل 
 (هكتار/ اإلنتاج باأللف طن ()  1101  1118)

Series 1 Series 2 Series 3 



    حممد حممود الكناني  /د
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  :النتائج
الصويا في الدول العربية في الفترة زيادة في مساحة فول هل هناك  :الفرضية األولي

؟ أثبتت الدراسة إن المساحة المزروعة في الدول العربية في الفترة (.8002 -8002)

ألف هكتار، ثم انخفضت  10.7من محصول فول الصويا بلغت ( 8008 -8002)

، ثم ارتفعت عام % 25.62 بنسبة 8002عام  ، ثم ارتفعت9.53%بنسبة  8002عام 

 18.59%بنسبة  8002

حققت مصر أكبر مساحة مزروعة من محصول فول الصويا مقارنة بالدول -ب

ثم انخفضت عام  ألف هكتار، 7126بلغت ( 8008 -8002)العربية في الفترة 

، ثم ارتفعت عام %81102بنسبة  8002، ثم ارتفعت عام % 0126 بنسبة 8002

 %. 80102بنسبة  8002

حصول فول الصويا مقارنة بالدول حقق العراق اقل مساحة مزروعة من م -ج

 8002أٍلف هكتار، ثم ارتفعت عام 0.03بلغت ( 8008-8002)العربية في الفترة 

، ثم حافظت على نفس المستوي من اإلنتاج %82، ثم ارتفعت عام بنسبة %22بنسبة 

 .8002عام 

في الدول العربية في الفترة  إنتاج فول الصوياهل هناك زيادة في : الفرضية الثانية

 ؟ أثبتت (8002 -8002)

بل ( 8008-8002)إن إنتاج فول الصويا في الدول العربية في الفترة  الدراسة

 8002، ثم ارتفع عام %2.7بنسبة  8002هكتار، ثم أنخفض عام /ألف طن 22.31غ

 %. 06.9بنسبة 8002، ثم ارتفع عام %16.9بنسبة 

ن فول الصويا مقارنة بالدول العربية في الفترة حققت مصر أكبر إنتاج م -ب

ثم / 0167بنسبة  2002هكتار ثم ارتفع عام /ألف طن 28.18بل غ( 8002-8008)

 .% 17 بنسبة 8002عام  ، ثم ارتفع% 80110بنسبة  8002 ارتفع عام

حققت العراق اقل إنتاج من فول الصويا مقارنة بالدول العربية في الفترة   -ج

، ثم حافظ علي نفس %50بنسبة  8002، ثم ارتفع عام 0.04 بلغ( 8008 -8002)

 .8002وعام  8002المستوي من اإلنتاج لألعوام 

هل هناك عالقة بين المساحة المزروعة و إنتاج فول الصويا في :الفرضية الثالثة 

أثبتت الدراسة إن المساحة المزروعة في (. 8002 -8002)الدول  العربية في الفترة 

ألف هكتار، إن اإلنتاج في  10.7بلغت  (: 8008 -8002)العربية في الفترة الدول 

ألف  34.31من فول الصويا بلغ (  8008 -8002)الدول العربية في الفترة 

،ثم انخفض االنتاج عام  9.53%بنسبة 8002هكتار ثم انخفضت المساحة عام /طن

، ثم ارتفع % 25.62 بنسبة 8002، ثم ارتفعت المساحة عام  37%بنسبة 8002

بنسبة  8002،ثم ارتفعت المساحة عام % 20.56بنسبة  8002االنتاج عام 

 ،% 16.90بنسبة  8002، ثم ارتفع  االنتاج عام  %18.59
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  :التوصيات
 في الدول العربية فول الصوياأوصت الدراسة بضرورة دعم وتطوير إنتاج  -0

ذلك بانتهاج سياسات اقتصادية  لتلعب دوراً ومؤثراً في االقتصاد القومي،

 .وزراعية مشجعة لالستثمار ومحفزة للمنتج وتشجيع البحث العلمي

العناية بالتسويق ووسائل النقل والترحيل والتخزين ودعم االرشاد الزراعي  -8

الطالع المزارعين على نتائج األبحاث التطبيقية من خالل الوسائط اإلعالمية 

الدورة الزراعية بالمشروعات  في صويافول الالمختلفة وإدخال زراعة 

 . الحكومية

أقامه مشروع نموذجي متكامل إلنتاج فول الصويا وتصنيع وتسويق منتجاتها  -2

بهدف تحقيق االكتفاء الذاتي والمساهمة في دعم الصادرات الزراعية وميزان 

 .المدفوعات

 

 

 :المراجع

 ) (2010) الفاو (تقرير منظمة الزارعة واألغذية -0

تطوير محاصيل الحبوب الزيتية والبذور الزيتية في الوطن العربي، المنظمة  -8

 .8002، العربية للتنمية الزراعية

تقدير أثر الصادرات على النمو االقتصادي في الدول اإلسالمية، دراسة تحليلية  -2

، 2 قياسية مجلة مركز صالح عبدا هلل كامل لالقتصاد اإلسالمي، مصر المجلد مج

  8002ع 9 ,العدد

 722البرنامج القومي للمحاصيل البقولية، مركز البحوث الزراعية، نشرة رقم  -2

 .8002لسنة 

وزارة الزراعة والغابات إحصاء باإلنتاج الزراعي في السودان في الفترة من  -2

 (م8002)، (م8002-8002)

. دمحم خميس الزوكة، الجغرافية الزراعية منشأة المعارف، اإلسكندرية -2

 (:م0772)،

علي عثمان الخضر إنتاج محاصيل الحبوب الغذائية في السودان، مكتبة الشريف  -6

 (:م8001)،. األكاديمية للنشر والتوزيع، الخرطوم

 :الرسائل العلمية

دور قطاع صناعة الزيوت النباتية في االقتصاد السوداني، بحثت كميلي لنيل  -0

 سحر صالح مطرإعداد  ،درجة الماجستير في الدراسات األفريقية واآلسيوية

جامعة الخرطوم معهد واآلسيوية األفريقية الدراسات قسم  2002 .أغسطس

 . الدراسات األفريقية واآلسيوية



    حممد حممود الكناني  /د
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دراسة بعنوان السلوكية الوراثية لبعض الصفات الكمية والنوعية في هجن لفول  -8

الطالبة ،غرود عبد النبي العسود، الهيئة العامة للبحوث العلمية الصويا  أعداد 

 (. 8000) زراعية، دوما ،كلية الزراعة ، جامعة دمشق  ال

 العربي أعداد، سمر الوطن في البذور الزيتية محاصيل ألهم تحليلية دراسة -2

  بحوث الجليل معهد عبد شاذلي

   J. Agric. Econom. and الزراعية  ، البحوث مركز ، الزراعي االقتصاد -2

Social Sci., Mansoura Univ., Vol.3 (10): 1501 - 1514, 201 

دراسة بعنوان تقييم فول الصويا ومنتجاته في إعداد بعض األطعمة السعودية،  -2

أعداد آمال بنت صالح علي الزهراني، المشرفة التربوية بمكتب اإلشراف 

 (8002مارس )التربوي التابع إلدارة التربية والتعليم للبنات بمكة المكرمة 

دمحم ه لمحصول فول الصويا في جمهوريه مصر العربية ،دراسة اقتصادي -6

 .مصطفي دمحم علي،جامعة المنيا، كلية الزراعة ،رسالة لنيل درجة الماجستير

دراسة اقتصادية محصول فول الصويا بجمهورية مصر العربية ، إعداد الطالبة  -1

تصاد الهام عبد المنعم عباس السيد ،رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في االق

 ( .0770)الزراعي ، كلية الزراعة ، جامعة اإلسكندرية 

 

 


