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 (Zea mays) (Zea mays)الذرة الشامیةالذرة الشامیة) ) أأ((
األھمیة إالقتصادیةاألھمیة إالقتصادیة

تعتبر الذرة الشامیة من محاصیل الغالل الرئیسیة التى تتمیز بإنتاجیة عالیة ومتعددة إالستعمال ، تعتبر الذرة الشامیة من محاصیل الغالل الرئیسیة التى تتمیز بإنتاجیة عالیة ومتعددة إالستعمال ، 
::وقد إكتسبت االتشار الواسع فى االنتاج الزراعى لألسباب االتیةوقد إكتسبت االتشار الواسع فى االنتاج الزراعى لألسباب االتیة

وجود االصنا ف العدیدةوجود االصنا ف العدیدة1.1.

ولالغراض ولالغراض %) %) 6565((ولتغذیة الحیوان ولتغذیة الحیوان ) ) من االنتاج العالمى من االنتاج العالمى % % 2020((لتغذیة االنسان لتغذیة االنسان : : االستخدام الواسع االستخدام الواسع 2.2.
%).%).2020--  1515( ( الصناعیة الصناعیة 

دھنیات دھنیات % % 88––22بروتین ، بروتین ، %  %  1212– – 99نشأ و نشأ و % % 7070––6565تحتوى حبوب الذره الشامیة على تحتوى حبوب الذره الشامیة على 3.3.
..دھون دھون % % 4040وتحتوى أجنة الحبوب على حوالى وتحتوى أجنة الحبوب على حوالى 

لھا أھمیة زراعیة كبرى إذا ادخلت فى دورة زراعیة ألنھا تحتاج لتجھیز جید لآلرض وكذلك نظافة لھا أھمیة زراعیة كبرى إذا ادخلت فى دورة زراعیة ألنھا تحتاج لتجھیز جید لآلرض وكذلك نظافة 4.4.
  ..الحشائشالحشائش
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    المنشأ  ومناطق زراعتھا وانتشارھاالمنشأ  ومناطق زراعتھا وانتشارھا
یعتقد أن منشأھا ھو المناطق االستوائیة وشبھ االستوائیة فى أمریكا الوسطى والجنوبیة یعتقد أن منشأھا ھو المناطق االستوائیة وشبھ االستوائیة فى أمریكا الوسطى والجنوبیة 

).).شیلى ، بیرو والمكسیكشیلى ، بیرو والمكسیك( ( 
  638638بانتاجیة كلیة بلغت بانتاجیة كلیة بلغت   20022002ملیون ھكتار فى عام ملیون ھكتار فى عام   142142المساحة الكلیة فى العالم المساحة الكلیة فى العالم 

..ملیون طنملیون طن
ملیون ھكتار ، ملیون ھكتار ،   4242كانت فى آسیا ، حوالى كانت فى آسیا ، حوالى   20022002أكبر المساحات المزروعة فى عام أكبر المساحات المزروعة فى عام 

% % 2222ملیون ھكتار ، والوالیات المتحدة تنتج حوالى ملیون ھكتار ، والوالیات المتحدة تنتج حوالى   3939وأمریكا الشمالیة والوسطى وأمریكا الشمالیة والوسطى 
فى أفریقیا فى أفریقیا . . من االنتاج العالمى ثم الصین والبرازیل والمكسیك والھند ورومانیا وروسیامن االنتاج العالمى ثم الصین والبرازیل والمكسیك والھند ورومانیا وروسیا

..تزرع الذرة الشامیة كمحصول أساسى فى كینیا ، تنزانیا ، نیجیریاتزرع الذرة الشامیة كمحصول أساسى فى كینیا ، تنزانیا ، نیجیریا
أعلى إنتاجیة فى العالم أعلى إنتاجیة فى العالم . . ھكتارھكتار//طن طن   4.54.5إلى إلى   44متوسط االنتاجیة عالمیا یتراوح من متوسط االنتاجیة عالمیا یتراوح من 

  4.64.6وفى أوربا حوالى وفى أوربا حوالى . . الھكتار فى أمریكا  الشمالیة والوسطى الھكتار فى أمریكا  الشمالیة والوسطى //طن طن   77بلغت حوالى بلغت حوالى 
ویعزى إنخفاض ویعزى إنخفاض . . الھكتارالھكتار/ / طنطن  1.61.6أما فى أفریقیا فمتوسط إالنتاجیة بلغ أما فى أفریقیا فمتوسط إالنتاجیة بلغ . . الھكتارالھكتار//طن طن 

..إالنتاجیة فى أفریقیا إلى طریقة زراعة الذرة الشامیة بالطرق البدائیة التقلیدیةإالنتاجیة فى أفریقیا إلى طریقة زراعة الذرة الشامیة بالطرق البدائیة التقلیدیة
كما تزرع الذرة الشامیة فى معظم الدول العربیة وتعتبر مصر والمغرب من أكثر ھذه كما تزرع الذرة الشامیة فى معظم الدول العربیة وتعتبر مصر والمغرب من أكثر ھذه 

  20042004ملیون ھكتار فى عام ملیون ھكتار فى عام   1.61.6حیث زادت المساحة حتى بلغت حیث زادت المساحة حتى بلغت . . األقطار زراعة لھااألقطار زراعة لھا
و بلغت إالنتاجیة فى الوطنو بلغت إالنتاجیة فى الوطن

في السودان یزرع  الذرة الشامیة في مناطق كردفان، في السودان یزرع  الذرة الشامیة في مناطق كردفان، . . الھكتارالھكتار/ / طن طن   4.74.7العربى العربى 
دارفور، جنوب السودان وفي مساحات محدودة في والیات شمال السودان دارفور، جنوب السودان وفي مساحات محدودة في والیات شمال السودان 

.  .  بالريبالري
الف الف   8585حوالى حوالى   20012001  --    19791979فى السودان  بلغت المساحة كمتوسط للفترة من فى السودان  بلغت المساحة كمتوسط للفترة من 

.  .  الھكتارالھكتار/ / كجم كجم   500500ھكتار ، معظمھا فى والیة النیل االزرق بمتوسط إنتاجیة ھكتار ، معظمھا فى والیة النیل االزرق بمتوسط إنتاجیة 
اعتمادا على احصائیات منظمة الزراعة اعتمادا على احصائیات منظمة الزراعة . . إختلفت إالنتاجیة باختالف األصنافإختلفت إالنتاجیة باختالف األصناف

كان اإلنتاج الكلي في السودان مقارنة مع اإلنتاج كان اإلنتاج الكلي في السودان مقارنة مع اإلنتاج    (FAO) (FAO)و االغذیة العالمیةو االغذیة العالمیة
یبدو ضیئال جدا ، حیث یوضحھ الجدول یبدو ضیئال جدا ، حیث یوضحھ الجدول   20072007--  20002000العالمي من عام العالمي من عام 

::االتياالتي
20072007--20002000إلنتاج الكلي للذرة الشامیة في العالم والسودان خالل السنوات إلنتاج الكلي للذرة الشامیة في العالم والسودان خالل السنوات اا

20072007 20062006 20052005 20042004 20032003 20022002 20012001 20002000 السنةالسنة

784786784786 699285699285 715813715813 728076728076 644885644885 603043603043 615335615335 592519592519 اإلنتاج العالمي اإلنتاج العالمي 
))طنطن  10001000((

6060 7070 4545 4242 5353 5353 5353 5353 اإلنتاج في السودان اإلنتاج في السودان 
))طنطن  10001000((
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اإلحتیاجات البیئیةاإلحتیاجات البیئیة
درجة الحرارةدرجة الحرارة/ / 11

  --تعتبر الذرة الشامیة من محاصیل  المناطق الحارة ولذلك فھو محصول صیفى  تعتبر الذرة الشامیة من محاصیل  المناطق الحارة ولذلك فھو محصول صیفى    
درجة مئویة درجة مئویة   2222––2020مئویة والممثلى مئویة والممثلى   2020--  1010درجة الحرارة الصغرى لإلنبات درجة الحرارة الصغرى لإلنبات 

إالحتیاجات الحراریة للذرة الشامیة تزذاد فى المراحل المتقدمة من مراحلة نموھا إالحتیاجات الحراریة للذرة الشامیة تزذاد فى المراحل المتقدمة من مراحلة نموھا . . 
  3535فى درجة حرارة أعلى من فى درجة حرارة أعلى من . . وخاصة فى النصف األول من نمو النبات الخضرىوخاصة فى النصف األول من نمو النبات الخضرى

..درجة مئویة یتأثر النبات سلباً وخاصة عند تشكیل إالزھاردرجة مئویة یتأثر النبات سلباً وخاصة عند تشكیل إالزھار
درجة الحرارة المرتفعة تزید من سرعة نمو الزھرة المذكرة وتؤخر فى نمو الزھرة درجة الحرارة المرتفعة تزید من سرعة نمو الزھرة المذكرة وتؤخر فى نمو الزھرة 

لذلك أنسب درجة حرارة فى لذلك أنسب درجة حرارة فى . . المؤنثة مما یؤدى أیضا إلى نقص فى عملیة التلقیحالمؤنثة مما یؤدى أیضا إلى نقص فى عملیة التلقیح
  2626– – 2424الفترة من بدایة إالزھار وحتى مرحلة النضج اللبنى ھى درجة حرارة الفترة من بدایة إالزھار وحتى مرحلة النضج اللبنى ھى درجة حرارة 

یمكن یمكن . . وتختلف ھذه الدرجات المثلى بأختالف األصناف المزروعةوتختلف ھذه الدرجات المثلى بأختالف األصناف المزروعة. . درجة مئویة درجة مئویة 
جنوبا، ومن إرتفاع جنوبا، ومن إرتفاع " "   4040شماال حتى خط عرض شماال حتى خط عرض " " 5050زراعتھ من خط عرض زراعتھ من خط عرض 
..متر فوق سطح البحر في جبال اإلندیزمتر فوق سطح البحر في جبال اإلندیز  33003300سطح البحر الي إرتفاع سطح البحر الي إرتفاع 

إالحتیاجات المائیةإالحتیاجات المائیة/ / 22
حتى بدایة مرحلة ظھور النورات حتى بدایة مرحلة ظھور النورات . . إالحتیاجات المائیة للذرة الشامیة أقل بكثیر من القمج والشعیرإالحتیاجات المائیة للذرة الشامیة أقل بكثیر من القمج والشعیر

یكتفى محصول الذرة بكمیات قلیلة من الماء وبعكس القمح فإن الجفاف فى مراحل النمو المبكر للذرة یكتفى محصول الذرة بكمیات قلیلة من الماء وبعكس القمح فإن الجفاف فى مراحل النمو المبكر للذرة 
وذلك لقدرة المحصول على تخزین كمیات كبیرة وذلك لقدرة المحصول على تخزین كمیات كبیرة . . الشامیة الیؤثر على إنتاجیة المحصول من الحبوب الشامیة الیؤثر على إنتاجیة المحصول من الحبوب 

..من الرطوبة فى الخالیا من الرطوبة فى الخالیا 
أیام قبل طرد أیام قبل طرد   1010الفترة الحرجة فى نمو المحصول بالنسبة للرطوبة ، ھى فترة إالزھار وخاصة الفترة الحرجة فى نمو المحصول بالنسبة للرطوبة ، ھى فترة إالزھار وخاصة 

..فى مرحلة تكوین الحبوب والنضج تقل حاجة المحصول للرطوبةفى مرحلة تكوین الحبوب والنضج تقل حاجة المحصول للرطوبة. . یوماً بعدھا یوماً بعدھا   2020السنابل والسنابل و
..یعتبر معدل ھطول األمطار العامل المحدد لزراعة المحصول فى المناطق الحارة یعتبر معدل ھطول األمطار العامل المحدد لزراعة المحصول فى المناطق الحارة 

لیست كمیة االمطار فقط لیست كمیة االمطار فقط . . ملم  لموسم لنموملم  لموسم لنمو  600600إلى إلى   460460ملم واألمثل من ملم واألمثل من   200200ویعتبر الحد االدنى ویعتبر الحد االدنى 
ھى العامل المؤثر على إالنتاجیة وإنما توزیع ھذه األمطار خالل الموسم لھ أیضاً دوراً مھماً فى تحدید ھى العامل المؤثر على إالنتاجیة وإنما توزیع ھذه األمطار خالل الموسم لھ أیضاً دوراً مھماً فى تحدید 

..إنتاجیة المحصولإنتاجیة المحصول
وھذا یفسر أن وھذا یفسر أن . . الجفاف الجوى أقل ضرراً للذرة الشامیة بالمقارنة مع غیره من المحاصیل النجیلیة الجفاف الجوى أقل ضرراً للذرة الشامیة بالمقارنة مع غیره من المحاصیل النجیلیة 

معامل النتج  ینخفض نسبیاً ومن ناحیة أخرى فإن أوراق الذره الشامیة لھا المقدرة  على االستفادة من معامل النتج  ینخفض نسبیاً ومن ناحیة أخرى فإن أوراق الذره الشامیة لھا المقدرة  على االستفادة من 
..وھذا یستعملھ النبات كمصدر إحتیاطى للرطوبةوھذا یستعملھ النبات كمصدر إحتیاطى للرطوبة. . الرطوبة الجویة أكثر من غیرھا من المحاصیل الرطوبة الجویة أكثر من غیرھا من المحاصیل 

ال یتحمل نبات الذرة الشامیة رطوبة التربھ الزائدة عن المعدل األمثل وفى مثل ھذه الحالة یكون نمو ال یتحمل نبات الذرة الشامیة رطوبة التربھ الزائدة عن المعدل األمثل وفى مثل ھذه الحالة یكون نمو 
..وخاصة فى مرحلة النو الخضرىوخاصة فى مرحلة النو الخضرى. . المحصول بطیئاً المحصول بطیئاً 

یتأثر إالحتیاج المائى لمحصول الذور الشامیة بخصوبة التربة ، ففى االراض الفقیرة یزداد اإلحتیاج یتأثر إالحتیاج المائى لمحصول الذور الشامیة بخصوبة التربة ، ففى االراض الفقیرة یزداد اإلحتیاج 
..المائى للمحصولالمائى للمحصول
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الضوئیةالضوئیة  اإلحتیاجاتاإلحتیاجات  //33
  یتمیتم  الشامیةالشامیة  للذرةللذرة  الخضرىالخضرى  والنمووالنمو  القصیرالقصیر  النھارالنھار  ذاتذات  المحاصیلالمحاصیل  منمن  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة

  ماطالماطال  وإذاوإذا  ساعة،ساعة،  1414  – – 1212منمن  النھارالنھار  طولطول  یكونیكون  عندماعندما  المثلىالمثلى  بالسرعةبالسرعة
  الخضرىالخضرى  النموالنمو  ومرحلةومرحلة  األوراقاألوراق  منمن  أكثرأكثر  عدداً عدداً   تكونتكون  النباتاتالنباتات  فانفان  ذلكذلك  عنعن  النھارالنھار
  فترةفترة  ویختصرویختصر  النباتالنبات  تطورتطور  منمن    یسرعیسرع  النھارالنھار  قصرقصر  فإنفإن  العكسالعكس  وعلىوعلى  ،،  تزدادتزداد
..الخضرىالخضرى  النموالنمو

التربةالتربة  //44
  إنتاجیةإنتاجیة  علىعلى  وللحصولوللحصول  ،،  اآلراضياآلراضي  منمن  مختلفةمختلفة  أنواعأنواع  فىفى  ینموینمو  أنأن  للمحصولللمحصول  یمكنیمكن

  النھویةالنھویة  وجیدةوجیدة  مفككة،مفككة،  ،،  خصبةخصبة  التربةالتربة  تكونتكون  أنأن  منمن  البدالبد  المحصولالمحصول  منمن  عالیةعالیة
..بالرطوبةبالرطوبة  اإلحتفاظاإلحتفاظ  وجیدةوجیدة  ،،  العضویةالعضویة  بالموادبالمواد  وغنیةوغنیة

منمن  التربةالتربة  فىفى  األكسجیناألكسجین  نسبةنسبة  تتراوحتتراوح  عندماعندما  علیھاعلیھا  الحصولالحصول  یمكنیمكن  إنتاجیةإنتاجیة  أعلىأعلى  وأنوأن
  بالموادبالمواد  الغنیةالغنیة  القوامالقوام  متوسطةمتوسطة  التربةالتربة  نوعنوع  فىفى  توجدتوجد  الصفةالصفة  وھذهوھذه  2020%%  – – 1818

  المالحةالمالحة  واألراضىواألراضى  ،،  55..77  ––66ھىھى  المالئمةالمالئمة  الحموضةالحموضة  درجةدرجة  ..  العضویةالعضویة
    ..الشامیةالشامیة  للذرهللذره  صالحةصالحة  غیرغیر  والقلویةوالقلویة

الزراعیةالزراعیة    الدورةالدورة  //55

  الشتویةالشتویة  النجیلیةالنجیلیة  المحاصیلالمحاصیل  ھىھى  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  تسبقتسبق  التىالتى  المحاصیلالمحاصیل  أفضلأفضل  منمن
  أیضاأیضا  وتجودوتجود  الفول،الفول،  ،،  كالحمصكالحمص  الشتویةالشتویة  البقولیةالبقولیة  والمحاصیلوالمحاصیل  بوربور    بعدبعد  المزروعةالمزروعة
..والقرعیاتوالقرعیات  البطاطسالبطاطس  بعدبعد  زراعتھزراعتھ
  أعماقأعماق  علىعلى  التربةالتربة  یجففیجفف    حیثحیث  الشمسالشمس  زھرةزھرة  بعدبعد  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  زراعةزراعة  عدمعدم  یجبیجب
..كبیرةكبیرة
  المبكرةالمبكرة  الشتویةالشتویة  المحاصیلالمحاصیل  جمعجمع  بعدبعد  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  زراعةزراعة  یمكنیمكن  المرویةالمرویة  المناطقالمناطق  فىفى
..الشعیرالشعیر  مثلمثل
  سنواتسنوات  لعدةلعدة  واحدةواحدة  أرضأرض  فىفى  زراعتھازراعتھا  بأعادةبأعادة  تسمحتسمح  التىالتى  المحاصیلالمحاصیل  منمن  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة
..األمراضاألمراض  ومقاومةومقاومة    األسمدةاألسمدة  إضافةإضافة  عندعند  وخاصةوخاصة  إالنتاجیةإالنتاجیة  تتناقصتتناقص  أنأن  دوندون
--::كاالتىكاالتى  الزراعیةالزراعیة  الدورةالدورة  كانتكانت  ..  حجارحجار  أبيأبي  مشروعمشروع  فىفى
..الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  حصادحصاد  بعدبعد  شمسشمس  عبادعباد  ثمثم  سودانىسودانى  فولفول  ،،  شامیةشامیة  ذرةذرة



5/7/2009

5

العملیات الفالحیةالعملیات الفالحیة
للزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھیزتجھیز  //11  

  عددعدد  ..  الشطحیةالشطحیة  الحراثاتالحراثات  منمن  عددعدد  تجرىتجرى  ثمثم  ،،  العمیقةالعمیقة  بالحراثةبالحراثة  تبدأتبدأ
  ونوعونوع  الحشائشالحشائش  إنتشارإنتشار  مدىمدى  علىعلى  كبیركبیر  حدحد  إلىإلى  یعتمدیعتمد  الحراثةالحراثة  مراتمرات
..النسبیةالنسبیة  الرطوبةالرطوبة  ونسبةونسبة  ،،  التربةالتربة

      الزراعةالزراعة  مواعیدمواعید  //22
  ..الحبوبالحبوب  إنتاجیةإنتاجیة  علىعلى  مباشرامباشرا  تأثیراً تأثیراً   یؤثریؤثر  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  زراعةزراعة  موعدموعد
  فىفى  ..  االمطاراالمطار  بسقوطبسقوط  یحددیحدد  الزراعةالزراعة  موعدموعد  االستوائیةاالستوائیة  المناطقالمناطق  فىفى

  الزراعةالزراعة  موعدموعد  فىفى  تاخیرتاخیر  إىإى  القصیرةالقصیرة  الموسمیةالموسمیة  االمطاراالمطار  ذاتذات  المناطقالمناطق
  الرىالرى  میاهمیاه  وفرةوفرة  حالةحالة  فىفى  ..الحبوبالحبوب  إنتاجیةإنتاجیة  فىفى  كبیركبیر  نقصنقص  إلىإلى  یؤدىیؤدى

  المحددالمحدد  العاملالعامل  ،،  الجفافالجفاف  موسمموسم  خاللخالل  تزرعتزرع  أنأن  یمكنیمكن  واألسمدةواألسمدة
  المناطقالمناطق  فىفى  ..  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات  ھوھو  الحالةالحالة  ھذهھذه  فىفى  الزراعةالزراعة  لمواعیدلمواعید
  االولاالول  النصفالنصف  فىفى  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  زراعةزراعة  یفضلیفضل  السودانالسودان  فىفى  المطریةالمطریة

  معمع  ،،  وقتوقت  إىإى  فىفى  زراعتھزراعتھ  یمكنیمكن  المرویةالمرویة  المناطقالمناطق  فىفى  أماأما  ..یولیویولیو  منمن
  األمراضاألمراض  ببعضببعض  االصابةاالصابة  إلىإلى  تؤدىتؤدى  المتأخرةالمتأخرة  الزراعةالزراعة  أنأن    العلمالعلم

..الساقالساق  كثاقباتكثاقبات  والحشراتوالحشرات

  طرق الزراعةطرق الزراعة. . 11
تزرع الذره الشامیة فى سطور ذات مسافات  كبیره وذلك النھا تحتاج لخدمة األرض لمقاومة تزرع الذره الشامیة فى سطور ذات مسافات  كبیره وذلك النھا تحتاج لخدمة األرض لمقاومة 1.1.

..الحشائشالحشائش
المسافات بین السطور والجور تعتمد على الصنف المزروع ، رطوبة التربة والغرض من المسافات بین السطور والجور تعتمد على الصنف المزروع ، رطوبة التربة والغرض من 2.2.

..المحصولالمحصول
..سمسم  4040––1010المسافة بین النباتات تتراوح مابین المسافة بین النباتات تتراوح مابین 3.3.
تزرع الذره الشامیة بطریقة رؤس المربعات وفیھا تكون المسافة بین الخطوط مساویة للمسافة تزرع الذره الشامیة بطریقة رؤس المربعات وفیھا تكون المسافة بین الخطوط مساویة للمسافة   4.4.

وذلك یسھل عملیة  عزق  األرض إلزالة الحشائش بالجرارات فى إتجاھین وذلك یسھل عملیة  عزق  األرض إلزالة الحشائش بالجرارات فى إتجاھین . . بین النباتات بین النباتات 
..متعامدینمتعامدین

معدالت البذرمعدالت البذر. . 22
لتحدید الكثافة النباتیة المثلى فى وحدة المساحة والتى لھا تأثیرمباشر على إنتاجیة لتحدید الكثافة النباتیة المثلى فى وحدة المساحة والتى لھا تأثیرمباشر على إنتاجیة 

--::الحبوب ، یؤخذ فى إالعتبار اآلتىالحبوب ، یؤخذ فى إالعتبار اآلتى
..الغرض من الزراعةالغرض من الزراعة1.1.
..طول فترة نمو الصنفطول فترة نمو الصنف2.2.
..موسم زراعة المحصول ونظام الزراعةموسم زراعة المحصول ونظام الزراعة3.3.
..نوع التربةنوع التربة4.4.
ھكتار إعتماداً على وزن البذور، ھكتار إعتماداً على وزن البذور، / / كجم كجم   4040––1515معدل البذر یتراوح بین معدل البذر یتراوح بین 5.5.

..القیمة الزراعیة للحبوب والكثافة النباتیة المطلوبة وطریقة الزراعةالقیمة الزراعیة للحبوب والكثافة النباتیة المطلوبة وطریقة الزراعة
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التسمیدالتسمید/ / 33
یعتبر المحصول من المحاصیل التى تستخدم كدلیل أو مؤثر لنقص العناصر الغذائیة یعتبر المحصول من المحاصیل التى تستخدم كدلیل أو مؤثر لنقص العناصر الغذائیة 

وأثناء فترة وأثناء فترة ) ) تسمید أساسىتسمید أساسى( ( مواعید إضافة األسمدة تكون قبل الزراعة مواعید إضافة األسمدة تكون قبل الزراعة . . فى التربة فى التربة 
.  .  النمو كتسمید إضافى وخاصة االسمدة النیتروجینیة فى المناطق الرطبة والمرویة النمو كتسمید إضافى وخاصة االسمدة النیتروجینیة فى المناطق الرطبة والمرویة 
.  .  فى األراضى الفقیرة یكون تأثیر االسمدة العضویة أكبر من تأثیر االسمدة المعدنیةفى األراضى الفقیرة یكون تأثیر االسمدة العضویة أكبر من تأثیر االسمدة المعدنیة

/  /  طن طن   2020––1515تضاف االسمدة العضویة مع الحراثة العمیقة  وكمیتھا من تضاف االسمدة العضویة مع الحراثة العمیقة  وكمیتھا من 
..الھكتارالھكتار

كمیة االسمدة المضافة تعتمد على االصناف المزروعة وعلى كمیة األمطار أو كمیة االسمدة المضافة تعتمد على االصناف المزروعة وعلى كمیة األمطار أو   
فى معظم الدول األفریقیة ودول أمریكا الجنوبیة، حیث معدالت األمطار غیر فى معظم الدول األفریقیة ودول أمریكا الجنوبیة، حیث معدالت األمطار غیر . . الرىالرى

كافیة وتستخدم األصناف المحلیة والتى تتمیز بأنتاجیة منخفضة، فإن معدالت التسمید كافیة وتستخدم األصناف المحلیة والتى تتمیز بأنتاجیة منخفضة، فإن معدالت التسمید 
  6060––4040ھكتار  ، ھكتار  ، / / كجم نتیروجین كجم نتیروجین   9090––3030عادة ماتكون منخفضة ، بمعدل عادة ماتكون منخفضة ، بمعدل 

..ھكتارھكتار/ / كجم بوتاسیوم كجم بوتاسیوم   8080––6060ھكتار، و ھكتار، و / / كجم فوسفور كجم فوسفور 
فى حالة استخدام معدالت عالیة أو التربة الخصبة أو كمیات مرتفعة من االمطار فى حالة استخدام معدالت عالیة أو التربة الخصبة أو كمیات مرتفعة من االمطار 

). ). دفعاتدفعات  33––22(  (  تعطى االسمدة النتیروجینیة على دفعات تعطى االسمدة النتیروجینیة على دفعات 
یتأثر محصول الذرة الشامیة أكثر من غیره من المحاصیل النجیلیة لنقص بعض یتأثر محصول الذرة الشامیة أكثر من غیره من المحاصیل النجیلیة لنقص بعض 

فنقص عنصر الزنك أكبر إنتشاراً فى المناطق ذات التربة فنقص عنصر الزنك أكبر إنتشاراً فى المناطق ذات التربة . . العناصر  الغذائیة الثانویةالعناصر  الغذائیة الثانویة
وكذلك فى وكذلك فى . . التى تتمیز بتركیب ضعیف وذات محتوى منخفض من المادة العضویة التى تتمیز بتركیب ضعیف وذات محتوى منخفض من المادة العضویة 

..التربة التى تحتوى على نسبة عالیة من الفوسفاتالتربة التى تحتوى على نسبة عالیة من الفوسفات

إزالة الحشائشإزالة الحشائش  --44
  

مرات وتعتمد على نوع التربة وكمیة مرات وتعتمد على نوع التربة وكمیة   33––22تتم ھذه العملیة یدویا فى كثیر من األحیان وتتراوح بین تتم ھذه العملیة یدویا فى كثیر من األحیان وتتراوح بین 
تنثر تنثر   وھىوھىD. D .44..22ایضا تستخدم مبیدات الحشائش الكیمیائیة ومن أھمھا ایضا تستخدم مبیدات الحشائش الكیمیائیة ومن أھمھا .  .  الحشائش ونوعیتھاالحشائش ونوعیتھا
وھنالك  أنواع أخرى مثل السمازین وأترازین وھنالك  أنواع أخرى مثل السمازین وأترازین . . الھكتارالھكتار//كجمكجم  2.02.0––0.50.5قبل اإلنبات بمعدل قبل اإلنبات بمعدل 

..ھكتارھكتار//كجمكجم  2.02.0––1.51.5وھى تنثر أیضا فى التربة بعد الزراعة وقبل اإلنبات بمعدل وھى تنثر أیضا فى التربة بعد الزراعة وقبل اإلنبات بمعدل 
الرىالرى  --55

..بالرغم من أن الذرة الشامیة من المحاصیل المقاومة للجفاف إآل إنھا تستجیب كثیراً للرىبالرغم من أن الذرة الشامیة من المحاصیل المقاومة للجفاف إآل إنھا تستجیب كثیراً للرى
..إحتیاجات الذرة الشامیة من الماء تختلف عن محاصیل الغالل األخرى من ناحیتینإحتیاجات الذرة الشامیة من الماء تختلف عن محاصیل الغالل األخرى من ناحیتین

معامل النتج معامل النتج ( ( فى إنھا تحتاج لماء بكمیات أكبر بالرغم من إنخفاض إحتیاجاتھا المائیة فى إنھا تحتاج لماء بكمیات أكبر بالرغم من إنخفاض إحتیاجاتھا المائیة   --::األولىاألولى
..مقارنة مع محاصیل الغالل االخرىمقارنة مع محاصیل الغالل االخرى) ) منخفضمنخفض

.  .  ھى الحد األقصى إلحتیاجات الرطوبة تقع فى فترة متأخرة من النمو مقارنة مع القمح مثالھى الحد األقصى إلحتیاجات الرطوبة تقع فى فترة متأخرة من النمو مقارنة مع القمح مثال  - - ::الثانیةالثانیة
..تعتمد عدد مرات الرى وكمیة المیاه على المناخ ونوع التربة والكثافة النباتیة للمحصولتعتمد عدد مرات الرى وكمیة المیاه على المناخ ونوع التربة والكثافة النباتیة للمحصول

النضج والحصاد النضج والحصاد --66
الحصاد ألجل الحبوب یبدأ عند النضج الكامل للحبوب أما حصاد الذرة المخصصة للتقاوى یجب أن الحصاد ألجل الحبوب یبدأ عند النضج الكامل للحبوب أما حصاد الذرة المخصصة للتقاوى یجب أن 

..یتم فى نھایة النضج الفسیولوجى للحبوب یتم فى نھایة النضج الفسیولوجى للحبوب 
..من میزات الذرة الشامیة أنھ الیوجد فاقد كبیر فى الحصاد نتیجة تفرط الحبوب أو الطیورمن میزات الذرة الشامیة أنھ الیوجد فاقد كبیر فى الحصاد نتیجة تفرط الحبوب أو الطیور

یتم الحصاد الیدوى عادة فى مرحلیتین ، حیث یتم قطع الكیزان أوال ثم یعقب ذلك فصل الحبوب عن یتم الحصاد الیدوى عادة فى مرحلیتین ، حیث یتم قطع الكیزان أوال ثم یعقب ذلك فصل الحبوب عن 
..   (Cob) (Cob)القولحة القولحة 
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االنتاج فى السوداناالنتاج فى السودان
و   و       22، جیزا ، جیزا   133133معظم األصناف التى تزرع ھى أصناف مفتوحة التلقیح مثل  معظم األصناف التى تزرع ھى أصناف مفتوحة التلقیح مثل  

وتزرع في مناطق القطاع المطري او في وتزرع في مناطق القطاع المطري او في . . 22––و حدیبة و حدیبة   11--، حدیبة، حدیبة  4545مجتمع مجتمع 
..القطاع المروي في مساحات محدودةالقطاع المروي في مساحات محدودة

  6060ألف ھكتار واالنتاج كان ألف ھكتار واالنتاج كان   8989بلغت بلغت   20052005والمساحة الكلیة المزروعة فى عام والمساحة الكلیة المزروعة فى عام   
..  (FAO,(FAO,20052005))الھكتار  الھكتار  //كجم كجم   697697ألف طن ومتوسط االنتاجیة كان ألف طن ومتوسط االنتاجیة كان 

مشاكل اإلنتاج في االسودانمشاكل اإلنتاج في االسودان
تدنى اإلنتاجیةتدنى اإلنتاجیة1.1.
))الھجنالھجن((عدم استخدام االصناف المحسنة ذات اإلنتاجیة العالیة عدم استخدام االصناف المحسنة ذات اإلنتاجیة العالیة 2.2.
ضعف الخدمات الزراعیة خاصة البحوث واالرشاد ونقل التقانة  ووقایة ضعف الخدمات الزراعیة خاصة البحوث واالرشاد ونقل التقانة  ووقایة 3.3.

المحاصیلالمحاصیل
عدم توفر میاه دائمة للشربعدم توفر میاه دائمة للشرب4.4.
صعف البنیات االساسیة  من طرق ووسائل نقل صعف البنیات االساسیة  من طرق ووسائل نقل 5.5.
..ضعف التمویل الزراعىضعف التمویل الزراعى  6.6.

الحلول و الرؤى المستقبلیة الحلول و الرؤى المستقبلیة 
وضع برامج لدعم البحث العلمى التطبیقىوضع برامج لدعم البحث العلمى التطبیقى1.1.
..ربط البحوث باالرشاد الزراعىربط البحوث باالرشاد الزراعى2.2.
..تطویر التقانة الزراعیة  وذلك بترقیة مھارات المنتجین على كیفیة تطبیق التقانات الحدیثةتطویر التقانة الزراعیة  وذلك بترقیة مھارات المنتجین على كیفیة تطبیق التقانات الحدیثة3.3.
تطویر الخدمات الزراعیة وذلك بتوفیر مستلزمات االنتاج الضروریة من میكنة، بذور محسنة، تطویر الخدمات الزراعیة وذلك بتوفیر مستلزمات االنتاج الضروریة من میكنة، بذور محسنة، 4.4.

..وسالالت جیدة، أسمدة ، ومبیداتوسالالت جیدة، أسمدة ، ومبیدات
..تحسین البنیة التحتیة من طرق ووسائل نقل ، ومواعین التخزینتحسین البنیة التحتیة من طرق ووسائل نقل ، ومواعین التخزین5.5.
التقید بمواصفات الجودة ومعاییر االنتاج واجراءات حمایة حیاة و صحة االنسان والحیوان التقید بمواصفات الجودة ومعاییر االنتاج واجراءات حمایة حیاة و صحة االنسان والحیوان 6.6.

..والنبات من المخاطر الناجمة من انتقال االمراض واألوبئة ومخاطر المواد المضافة والسموموالنبات من المخاطر الناجمة من انتقال االمراض واألوبئة ومخاطر المواد المضافة والسموم
تاھیل وتدریب العنصر البشرى على كافة المستویات وتحسین بیئة العمل وإجراء االصالح تاھیل وتدریب العنصر البشرى على كافة المستویات وتحسین بیئة العمل وإجراء االصالح 7.7.

..الھیكلى للقطاع الزراعي عامةالھیكلى للقطاع الزراعي عامة
تشجیع فرص االستثمار الخاص فى مجال انتاج الذرة الشامیة وذلك بتسھیل التمویل المناسب تشجیع فرص االستثمار الخاص فى مجال انتاج الذرة الشامیة وذلك بتسھیل التمویل المناسب 8.8.

..والكافى بشروط میسرةوالكافى بشروط میسرة
).).الخطة الخمسیة للنھضة الزراعیةالخطة الخمسیة للنھضة الزراعیة((تشجیع المنتجات الزراعیة ضمن خطط التنمیة تشجیع المنتجات الزراعیة ضمن خطط التنمیة 9.9.
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))(Glycine Max(Glycine Max  فول الصویا فول الصویا )  )  بب((
األھمیة االقتصادیةاألھمیة االقتصادیة

––3737( ( یعتبر فول الصویا من أھم المحاصیل البقولیة حیث تحتوى بذوره على نسبة عالیة من البروتین یعتبر فول الصویا من أھم المحاصیل البقولیة حیث تحتوى بذوره على نسبة عالیة من البروتین 
وتتمیز البروتینات باحتوائھا على كمیة كبیرة  من االحماض وتتمیز البروتینات باحتوائھا على كمیة كبیرة  من االحماض %) . %) .   9292  --  7777((القابل للھضم بنسبة القابل للھضم بنسبة %)  %)  5151

وكذلك على نسبة عالیھ من الدھن وكذلك على نسبة عالیھ من الدھن . . األمینیة ذات النوعیة  الجیدة والتى تقارب فى وفرتھا البروتین الحیوانى األمینیة ذات النوعیة  الجیدة والتى تقارب فى وفرتھا البروتین الحیوانى 
وقابلة للھضم وقابلة للھضم % %   3030، وعلى كربوھیدرات بنسبة ، وعلى كربوھیدرات بنسبة %)%)100100––9494( ( القابل للھضم بنسبةالقابل للھضم بنسبة%) %) 2525––1919( ( 

..E, C, BE, C, B22,B,B11, A, Aكما تحتوى البذور على فیتامینات ضروریة مثل فیتامین كما تحتوى البذور على فیتامینات ضروریة مثل فیتامین % . % . 9292––7979بنسبة بنسبة 
االھمیة العلفیة والغذائیة لمنتجات فول الصویااالھمیة العلفیة والغذائیة لمنتجات فول الصویا

ومواد دھنیة وألیاف كذلك یعتبر ومواد دھنیة وألیاف كذلك یعتبر % % 1515ھذا تتمثل فى النباتات الخضراء والتى تحتوى على بروتینات بنسبة ھذا تتمثل فى النباتات الخضراء والتى تحتوى على بروتینات بنسبة 
..ویعتبر ھام جداً فى تغذیة الدواجنویعتبر ھام جداً فى تغذیة الدواجن. . بروتین بروتین % % 4545الكسب غنیاً جداً بالمواد البروتینیة حیث یحتوى على الكسب غنیاً جداً بالمواد البروتینیة حیث یحتوى على 

وأیضا ھنالك استخدامات عدیدة لمنتجات فول الصویا فى صناعة الشوكاالتة والصلصة، ویتمیز زیت فول وأیضا ھنالك استخدامات عدیدة لمنتجات فول الصویا فى صناعة الشوكاالتة والصلصة، ویتمیز زیت فول 
امراض امراض ((كما یستخدم فول الصویا فى عالج كثیر من االمراض كما یستخدم فول الصویا فى عالج كثیر من االمراض . . الصویا بأنھ الیرفع نسبة الكسترول فى الدمالصویا بأنھ الیرفع نسبة الكسترول فى الدم

..كما یصنع من زیت فول الصویا المرغرین والزبدة و الزیت النباتى كما یصنع من زیت فول الصویا المرغرین والزبدة و الزیت النباتى ) ) القلبالقلب
الموطن والمنشأ األصلىالموطن والمنشأ األصلى

ینتشر حالیا فول الصویا ینتشر حالیا فول الصویا . . بشكل عام یعتیر جنوب شرق آسیا موطنا أصلیاً لفول الصویا وباألخص الصین بشكل عام یعتیر جنوب شرق آسیا موطنا أصلیاً لفول الصویا وباألخص الصین 
فى معظم بالد العالم، جنوب شرق آسیا، الھند، واالتحاد السوفیتى سابقا، االمریكتین وادخل حدیثاً لبعض فى معظم بالد العالم، جنوب شرق آسیا، الھند، واالتحاد السوفیتى سابقا، االمریكتین وادخل حدیثاً لبعض 

..الدول العربیة منھا سوریاالدول العربیة منھا سوریا
الوصف النباتىالوصف النباتى

سم وقد یصل إلى سم وقد یصل إلى   6060--  5050ھو نبات حولى عشبى ، ولھ جذر وتدى یتعمق فى التربة لمسافة ھو نبات حولى عشبى ، ولھ جذر وتدى یتعمق فى التربة لمسافة 
..سمسم  6060- -   4040یختلف طول ونمو الساق حسب الصنف ویبلغ طولھ عادة یختلف طول ونمو الساق حسب الصنف ویبلغ طولھ عادة . . سم و یحمل عقداً بكتیریةسم و یحمل عقداً بكتیریة  150150

اإلحتیاجات البیئیةاإلحتیاجات البیئیة
- - ::الضوءالضوء
  ..  الضوءالضوء  لفترةلفترة  حساسیةحساسیة  النباتاتالنباتات  أكثرأكثر  ومنومن  ))ساعاتساعات  1010  ––88((القصیرالقصیر    النھارالنھار  نباتاتنباتات  منمن  الصویاالصویا  فولفول

  ،،  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  تتطلبھاتتطلبھا  التىالتى  تلكتلك  تشابھتشابھ  بیئیةبیئیة  ظروفظروف  تحتتحت  إستوائیةإستوائیة  شبھشبھ  مناطقمناطق  فىفى  زراعتھزراعتھ  وبدأتوبدأت
  وصلتوصلت  بحیثبحیث  والمعتدلةوالمعتدلة  االستوائیةاالستوائیة  المناطقالمناطق  فىفى  زراعتھزراعتھ  إنتشرتإنتشرت  قدقد  التربیةالتربیة  لبرامجلبرامج  ونتیجةونتیجة  أنھأنھ  اآلاآل
..جنوباً جنوباً   °°4040وو  شماالً شماالً   °°5252  عرضعرض  خطيخطي  إلىإلى
- - ::الحرارةالحرارة
  عندعند  النموالنمو  ویبطىءویبطىء  الجید،الجید،  والنمووالنمو  لإلنباتلإلنبات  مئویةمئویة  °°3030  - -   2020  إلىإلى  الصویاالصویا  فولفول  أصنافأصناف  معظممعظم  تحتاجتحتاج

    عنعن  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  إرتفاعإرتفاع  عندعند  واالزھارواالزھار  النموالنمو  ویقلویقل  ،،  مئویةمئویة  °°3131  عنعن  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  إنخفاصإنخفاص
..ونوعیتھونوعیتھ  الزیتالزیت  نسبةنسبة  سلباً سلباً   تتأثرتتأثر  كماكما  ..مئویةمئویة  3232°°

- - ::المائیةالمائیة  اإلحتیاجاتاإلحتیاجات
  األمطاراألمطار  مصدرهمصدره  كانكان  سواءسواء  الماءالماء  منمن  ملمملم  750750  – – 500500إلىإلى  المحصولالمحصول  یحتاجیحتاج  جیدجید  إنتاجإنتاج  علىعلى  للحصولللحصول
  الثمرىالثمرى  النموالنمو  أماأما  الخضرىالخضرى  النموالنمو  أثناءأثناء  الجفافالجفاف  فتراتفترات  المحصولالمحصول  ویتحملویتحمل  ..  معاً معاً   االثنیناالثنین  أوأو  الرىالرى  أوأو
..والثماروالثمار  األزھاراألزھار  تساقطتساقط  إلىإلى  یؤدىیؤدى  حیثحیث  للجفافللجفاف  حساسیةحساسیة  أكثرأكثر  فھوفھو
--::التربةالتربة
  تكونتكون    أنأن    ویتطلبویتطلب  ،،  ألطمیةألطمیة  وأفضلھاوأفضلھا  ،،  والتھویةوالتھویة  الصرفالصرف  جیدةجیدة  التربالترب  أنواعأنواع  كلكل  فىفى  الصویاالصویا  فولفول  یجودیجود

  المحصولالمحصول  أنأن  كماكما  الجذریةالجذریة  العقدالعقد  نشاطنشاط  منمن  تقللتقلل  الحموضةالحموضة  زیادةزیادة  ألنألن  ،،  77  ––66بینبین  التربةالتربة  حموضةحموضة
..الزائدةالزائدة  للملوحةللملوحة  حساسحساس
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العملیات الفالحیةالعملیات الفالحیة
--::تحضیر األرض تحضیر األرض 

تحضر االرض لزراعة فول الصویا بالطریقة نفسھا التى تحضر بھا للذرة الشامیة ، فتحرث اآلرض مرة أو تحضر االرض لزراعة فول الصویا بالطریقة نفسھا التى تحضر بھا للذرة الشامیة ، فتحرث اآلرض مرة أو   
تبعد تبعد ) ) خطوطخطوط( ( سم أو یزرع فى سطورسم أو یزرع فى سطور  7070––6060بزرع المحصول على سرابات تبعد عن بعضھا بزرع المحصول على سرابات تبعد عن بعضھا . . مرتین وتنعم مرتین وتنعم 

سم وفى حالة سم وفى حالة   3030––2525على السرابة بین على السرابة بین ) ) الحفرالحفر( ( المسافات بین الجور المسافات بین الجور . . سمسم  7070––6060عن بعضھا أیضا عن بعضھا أیضا 
..بذور فى كل حفرة یمكن أن یزرع المحصول نثرابذور فى كل حفرة یمكن أن یزرع المحصول نثرا  33ثم توضع ثم توضع . . سم سم   1010––55السطور تكون المسافات بین السطور تكون المسافات بین 

--::كمیة التقاوىكمیة التقاوى
تختلف كمیة التقاوى  الالزمة لزراعة الفدان حسب حجم البذور ، والصنف ونسبة إالنبات ، والكثافة النباتیة تختلف كمیة التقاوى  الالزمة لزراعة الفدان حسب حجم البذور ، والصنف ونسبة إالنبات ، والكثافة النباتیة 

(  (  تخف تخف . . یوماً من الزراعة یوماً من الزراعة   2020––1515تجرى عملیة الرقاعة بعد تجرى عملیة الرقاعة بعد . . كجم كجم   4040و و   2020المطلوبة، حیث تتراوح مابین  المطلوبة، حیث تتراوح مابین  
..أسابیع من الزراعة الى نبات واحد فى الجورةأسابیع من الزراعة الى نبات واحد فى الجورة  44––33النباتات بعد مرور النباتات بعد مرور ) ) الشلخالشلخ
--::التسمیدالتسمید

الیحتاج فول الصویا إلى التسمید النتروجیني ألنھ محصول بقولى ، وھو یشابھ إلى حد ما الفول السودانى فى الیحتاج فول الصویا إلى التسمید النتروجیني ألنھ محصول بقولى ، وھو یشابھ إلى حد ما الفول السودانى فى 
ومن المفضل معاملة التقاوى قبل زراعتھا بالساللة المناسبة من ومن المفضل معاملة التقاوى قبل زراعتھا بالساللة المناسبة من . . إستفادتھ من بقایا السماد الموجود فى التربة إستفادتھ من بقایا السماد الموجود فى التربة 

     ( Rhizobium Japonicum(Rhizobium Japonicum))بكتریا العقد الجذریة المسماة بكتریا العقد الجذریة المسماة 
إذا كانت قطعة األرض لم یسبق زراعتھا بفول الصویا ألن السالالت الخاصة بفول الصویا تختلف عن تلك إذا كانت قطعة األرض لم یسبق زراعتھا بفول الصویا ألن السالالت الخاصة بفول الصویا تختلف عن تلك 

..الخاصة بالمحاصیل البقولیة األخرىالخاصة بالمحاصیل البقولیة األخرى
--::الحصادالحصاد

یعرف الموعد المناسب لحصاد المحصول باصفرار األوراق وبدء تساقطھا وإصفرار القرون ویفضل یعرف الموعد المناسب لحصاد المحصول باصفرار األوراق وبدء تساقطھا وإصفرار القرون ویفضل 
..حصاده قبل جفاف القرون خشیة تفتحھا ونثر البذور وفقدانھاحصاده قبل جفاف القرون خشیة تفتحھا ونثر البذور وفقدانھا

--::إالنتاجیةإالنتاجیة
  500500– – 400400كجم للفدان فى الوالیات المتحدة االمریكیة ، وكجم للفدان فى الوالیات المتحدة االمریكیة ، و  10001000––700700تبلغ إنتاجیة فول الصویا تبلغ إنتاجیة فول الصویا 

..طن للفدان من المادة الخضراء طن للفدان من المادة الخضراء   1010عند ما یزرع للعلف فیعطى عند ما یزرع للعلف فیعطى . . كجم فى الشرق األقصى كجم فى الشرق األقصى 

إنتاج فول الصویا فى العالمإنتاج فول الصویا فى العالم

توسعت زراعة المحصول فى الوالیات المتحدة بعد الحرب العالمیة الثانیة لتصبح توسعت زراعة المحصول فى الوالیات المتحدة بعد الحرب العالمیة الثانیة لتصبح 
حالیا تزرع الوالیات المتحدة االمریكیة حوالى حالیا تزرع الوالیات المتحدة االمریكیة حوالى . . أكبر منتج للمحصول فى العالم أكبر منتج للمحصول فى العالم 

، ، ))ملیون فدان ملیون فدان   200200البالغة أكثر من البالغة أكثر من ( ( من مساحة فول الصویا فى العالم من مساحة فول الصویا فى العالم % % 3535
ملیون ملیون   206206من إنتاج العالم البالغ نحو من إنتاج العالم البالغ نحو % %  2 2..4141حوالي حوالي   20042004وأنتجت عام وأنتجت عام 

حیث تنتج حیث تنتج %) %) 15.315.3نحو نحو ( ( واالرجنتین واالرجنتین %) %) 24.124.1نحو نحو ( ( طن  ، تلتھا البرازیل طن  ، تلتھا البرازیل 
..من االنتاج العالمىمن االنتاج العالمى% % 8080ھذه الدول الثالث نحو ھذه الدول الثالث نحو 

كما یزرع المحصول فى كثیر  من دول العالم اآلخرى مثل الصین والھند كما یزرع المحصول فى كثیر  من دول العالم اآلخرى مثل الصین والھند 
أما فى الدول العربیة فاھم منتج ھو مصر، حیث بلغ متوسط أما فى الدول العربیة فاھم منتج ھو مصر، حیث بلغ متوسط . . وبراجواى وكنداوبراجواى وكندا

الف الف   2323م نحو م نحو   20052005– – 19981998المساحة المرزوعة بھذا المحصول للفترة المساحة المرزوعة بھذا المحصول للفترة 
أھم األقطار أھم األقطار ) ) ألف فدان ألف فدان   55نحو نحو ( ( كما تزرع مساحات صغیرة فى سوریا كما تزرع مساحات صغیرة فى سوریا . . فدان فدان 

..االفریقیة المنتجة لھذا المحصول ھى نیجیریا وجنوب أفریقیا ویوغندااالفریقیة المنتجة لھذا المحصول ھى نیجیریا وجنوب أفریقیا ویوغندا
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إنتاج فول الصویا فى السودانإنتاج فول الصویا فى السودان
لقد جرب فول الصویا فى مناطق عدة من السودان منذ عشرینیات القرن العشرین إال وأنھ حتى لقد جرب فول الصویا فى مناطق عدة من السودان منذ عشرینیات القرن العشرین إال وأنھ حتى 

..اآلن الیزرع على نطاق تجارىاآلن الیزرع على نطاق تجارى
ولقد دلت التجارب على أن اختیار الصنف المناسب للمنطقة المعنیة یعتبر من أھم العوامل  ولقد دلت التجارب على أن اختیار الصنف المناسب للمنطقة المعنیة یعتبر من أھم العوامل  

..المؤثرة على اآلنتاجیة المؤثرة على اآلنتاجیة 
وقد ثبت أنھ یمكن زراعتھ كمحصول صیفى بالرى فى أواسط وشمال السودان، أو باالمطار فى وقد ثبت أنھ یمكن زراعتھ كمحصول صیفى بالرى فى أواسط وشمال السودان، أو باالمطار فى 

..المناطق الجنوبیة من أواسط السودان وفى الوالیات الجنوبیةالمناطق الجنوبیة من أواسط السودان وفى الوالیات الجنوبیة
أدخل فى أواخر االربعینات الى منطقة الزاندى بغرب االستوائیة نظراً للنقص الحاد فى البروتین أدخل فى أواخر االربعینات الى منطقة الزاندى بغرب االستوائیة نظراً للنقص الحاد فى البروتین 

..إال أنھ لم یفضل من قبل السكانإال أنھ لم یفضل من قبل السكان. . الحیوانى بھذه المنطقة النتشار ذبابة التسي تسي الحیوانى بھذه المنطقة النتشار ذبابة التسي تسي 
، وثالثة الف في موسم ، وثالثة الف في موسم   82/198182/1981ألف فدان  فى موسم ألف فدان  فى موسم   55وقد زرع على  على مساحة وقد زرع على  على مساحة 

..فى مشروع التكامل الزراعى السودانى المصرى بالدمازینفى مشروع التكامل الزراعى السودانى المصرى بالدمازین  83/198283/1982
كانت ھنالك محاوالت عدیدة لزراعتھ فى مشاریع أخرى بالدمازین ، ولكن لتذبذب االنتاجیة نتیجة كانت ھنالك محاوالت عدیدة لزراعتھ فى مشاریع أخرى بالدمازین ، ولكن لتذبذب االنتاجیة نتیجة 

..للجفاف لم تكلل ھذه المحاوالت بالنجاحللجفاف لم تكلل ھذه المحاوالت بالنجاح
ویعتقد أن زراعة ھذا المحصول الیمكن أن تنجح أال فى المناطق ذات معدالت األمطار التى التقل ویعتقد أن زراعة ھذا المحصول الیمكن أن تنجح أال فى المناطق ذات معدالت األمطار التى التقل 

..ملمملم  600600عن عن 

الرؤى المستقبلیةالرؤى المستقبلیة
  المشاریعالمشاریع  فىفى  الرفیعةالرفیعة  الذرةالذرة  منمن  جزءجزء  محلمحل  الصویاالصویا  فولفول  إحاللإحالل  فىفى  النظرالنظر  یمكنیمكن

  فىفى  البقولیةالبقولیة  المحاصیلالمحاصیل  رقعةرقعة  وتوسیعوتوسیع  المحاصیلالمحاصیل  تنویعتنویع  سیاسةسیاسة  معمع  تمشیاتمشیا  المرویةالمرویة
..النتیروجینیةالنتیروجینیة  االسمدةاالسمدة  استخداماستخدام  منمن  والتقلیلوالتقلیل  التربةالتربة  خصوبةخصوبة  لحمایةلحمایة  الزراعیةالزراعیة  الدورةالدورة
  المطریةالمطریة  المناطقالمناطق  فىفى  الزراعیةالزراعیة  للدورةللدورة  التوازنالتوازن  یعیدیعید  بقولىبقولى  لمحصوللمحصول  حاجةحاجة  ھنالكھنالك  كماكما

  الرفیعةالرفیعة  الذرةالذرة((  حالیاحالیا  تزرعتزرع  التىالتى  المحاصیلالمحاصیل  أنأن  حیثحیث  الوسطىالوسطى  الطینیةالطینیة  بالسھولبالسھول
..للتربةللتربة  مجھدةمجھدة  محاصیلمحاصیل  ))والقطنوالقطن  الشمسالشمس  وزھرةوزھرة  والسمسموالسمسم
..الرىالرى  أوأو  باالمطارباالمطار    زرعزرع  سواءسواء  اكتوبراكتوبر  //سبتمبرسبتمبر  فىفى  وحصادهوحصاده  یولیویولیو  فىفى  زراعتھزراعتھ  یمكنیمكن

  وتكونوتكون  سمسم  6060  بعضھابعضھا  عنعن  تبعدتبعد  سراباتسرابات  علىعلى  الفدانالفدان  //  كجمكجم  3030  حوالىحوالى  التقاوىالتقاوى
..سمسم  55  حولىحولى  الجورالجور  بینبین  المسافاتالمسافات
    ..اإلنتاجیةاإلنتاجیة  وعالیةوعالیة  مالئمةمالئمة  اصنافاصناف  بإنتاجبإنتاج  اإلھتماماإلھتمام
..الفدانالفدان  //  یوریایوریا  كجمكجم  4040  إعطاءإعطاء  أوأو  جیدجید  محصولمحصول  لضمانلضمان  أساسأساس  البكتیرىالبكتیرى  التلقیحالتلقیح
  یمكنیمكن  كذلككذلك  ،،  المحصولالمحصول  نمونمو  منمن  األولاألول  الشھرالشھر  خاللخالل  مرتینمرتین  أوأو  مرةمرة  الحشائشالحشائش  تكافحتكافح
..الحصادالحصاد  حتىحتى  الزراعةالزراعة  منمن  المحصولالمحصول  میكنةمیكنة


