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 1السيد قناوي عبير عبداهلل
كلية العلوم  –قسم األعمال الزراعية وعلوم المستهلك  – جامعة عين شمس –كلية الزراعة   –قسم االقتصاد الزراعي  -1

 ك فيصلجامعة المل –الزراعية واألغذية 
 

 –الزيوت النباتية  –دراسة اقتصادية الكلمات الدالة: 
 المملكة العربية السودية –محافظة االحساء 

 

 زــالموجـ
 

تعتبرررر المملكرررة العربيرررة السرررعودية دولررر   يرررر منت رررة 
عررراد   المملكرررة  باالسرررتيرادللزيررروت النباتيرررة حيررر  ت رررو   وا 

وزيررت  الررةر تصرردير المسررتورد مررا بعرر  الزيرروت كزيررت 
دوار الشررررمي وزيررررت الزيتررررواة فكميررررة وقيمررررة صررررادرات 

،انخفضررررررت كميررررررة وواردات هررررررةو الزيرررررروت تزيررررررد سررررررنويا 
الصرررادرات مرررا زيرررت السمسررر  خررر ك فترررر  الدراسررر  كمرررا 

ةرو والزيتروا والنخيررك رارتفعرت كميرة الررواردات مرا زيرت الرر
ارتفررراب  بل رررت والسمسررر  والصرررويا وعبررراد الشرررمي بنسرررب  

،  %79.3، % 75.6% ،50.87نحرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو 
% علررررررري الترتيرررررررر  %611.2  ، %50.9، 1141.3

االسرررت    تبررريا بدراسرررة متوسررر  خررر ك فترررر  الدراسرررة ، 
فرررل العينرررة  فرررردالمتوسررر  اسرررت     الشررر رأل ايسررررأل  ا
،  1.25،  0.48،  39ة0  ، 66ة0البحثية بلغ نحرو 

لكررررك مررررا زيررررت الررررةر  و الزيترررروا و  لتررررر شرررر ريا  0.75
الشرررررمي علررررري  النخيرررررك و السمسررررر  و الصرررررويا و عبررررراد

 تبريا الشر رأل ايسررأل االنفرا  بدراسة متوسر  الترتي ،و
فرررل العينرررة البحثيرررة بلرررغ نحرررو انفرررا  ايسرررر  متوسررر    ا

 شرررررر ريا  لاير 30.8،  9.2،  11.0،  39.6  ، 35.2
لكررك مررا زيررت الررةر  والزيترروا والنخيررك والسمسرر  والصررويا 

 وعباد الشمية
علررري  تررررثير مسرررتوا ارتفررراب  سرررعار الزيررروت بدراسرررةو 

ما % 61.25االست    بعينة الدراسة  تضح  ا نحو 

يررر ثر ارتفررراب  سرررعار الزيررروت علررري اسرررر عينرررة الدراسرررة 
 ةل ااست  ك ا 

بت رردير دالررة اقنفررا  الفررردأل علرري الزيرروت مررا خرر ك 
العينة البحثية تر  ت ردير المرونرة االنفاقيرة لزيروت بحروالل 

ة  قرك ،  أل  ا  ل  الفرد علي الزيوت يزيرد بنسرب0.21
% 10ما زياد  دخك الفرد، حير   ا زيراد  الردخك بنحرو

تررر دا لزيرررراد  اقنفررررا  اقسرررت  كي علرررري الزيرررروت بنحررررو 
%، ممررا يعنررل  ا اقنفررا  علرري الزيرروت  يررر مرررا 1ة2

  ةو ا الزيوت ما السلع الضرورية للفرد

بت رردير العوامررك المرر ثر   علرري اسررت    الزيرروت مررا 
عرردد ايفرررراد هرري ايكثرررر تبررريا  ا خرر ك العينرررة البحثيررة 

ترثيرًا حير   ا ت يررًا م ردارو فررد واحرد فري ايسرر   ير دا 
لاير في االنفرا  علري الزيروت بينمرا  1.2إلي ت يرًا م دارو 

ت يرًا م دارو لاير واحرد فرل الردخك ير دا إلري ت يررًا م ردارو 
كمررا  النباتيررة ة  لاير  فرري االنفررا  علرري  الزيرروت 0.008

 ميررع فتررات الرردخك المختلفررة علرري  تبرريا مررا الدراسررة اا
السرواء تتسراوا فيمررا بين را مررا حير  ايهميررة فري الترررثير 

الزيررروت النباتيرررة كمرررا اا المسرررتوا علررري تبرررايا اسرررت    
التعليمرري ال ررامعي وفررو  ال ررامعي هررو االكثررر اثرررا فرري 

 ةتبايا است    الزيوت النباتية السر عينة الدراسة 
 

 المقدمة
 

ة مرررا المكونرررات االساسرررية الترررل النباتيرررتعرررد الزيررروت 
ترررردخك فررررل تركيرررر   ميررررع الكاتنررررات الحيررررة وترررر دأل دورا 
م ما فل حيا  االنساا والحيواا ف رل مرواد  ةاتيرة  نيرة 

سرررعر  9بال اقرررة اةا ينرررت   ررررا  واحرررد مرررا الزيرررت نحرررو 



 عبير عبد هللا السيد قناوى

 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 21(2), 2013 

192 

سررعر  4حرررارا فررل حرريا ينررت   رررا  مررا البررروتيا نحررو 
سعر  7ة3رات نحو دحرارا و را  واحد ما   الكربو هي

وما ثر  فراا مرا ينرت   من را اكثرر مرا ضرع  مرا حرارا 
نت ررر  الكميرررات المماثلرررة مرررا البروتينرررات والكربوهيررردرات 

نحررو ثلرر  باالضررافة الرري ةلرر  فرراا الزيرروت النباتيررة ترروفر 
احتيا ررات االنسرراا اليوميررة مررا ال اقررة كمررا تحترروأل هررةو 
الزيررررروت علررررري الكثيرررررر مرررررا المرررررواد االخررررررا الضررررررورية 

راوح حا ررة اقنسرراا ررررررنسرراا وصررحت   حيرر  تتلسرر مة اال
 رررا  مررا المررواد الدسررمة 100 و 60البررالغ يوميررًا برريا 

 . را  علي شكك زيوت نباتية25و20من ا بيا 
 

  ثانيا : المشكلة البحثية والهدف من الدراسة
 

 ايساسرية الزراعيرة المنت رات علري ال لر  ح   ب در

 مرا م موعرة إلري التاسرعة اسرتناًدا التنميرة خ رة خر ك

 وفر  الفررد است    معدك بين ا ما التل المحدد  العوامك

 الزراعرة، وزار  قبرك مرا المعرد  ال ةاتيرة ت رديرات الموازنرة

 ال ةاتيرة فل الث افة والت ور الفرد، دخك متوس  وت ديرات

 خر ك السركاا عردد فرل المتوقع النمو عا فض  للسكاا،

 هرةو ضروء فرلو  .% سرنوًيا2.1بنحرو  والم ردر الخ رة،

 علري الزيروت النباتير  ، ال لر  ينمرو  ا يتوقرع المن  يرة،

السركاا  فرل % و هرو مرا يفرو  معردك النمرو2.6بمعردك 
 الث افرة فرل المتوقرع الت رور إلري ةلر  ويعزا %0.5بنحو 

 فرل المنت رات تلر  زيراد  حصرة إلري تشير والتل ال ةاتية،

    ال ةاتيةة ايمرر الرةأل اسرتلز  معر  دراسرة اسرت السلة
الزيرررررروت النباتيرررررر  بالمملكررررررة و بعرررررر  العوامررررررك المرررررر ثر  

 ا متوسررررر  إنترررررا  الررررري تشرررررير اقحصررررراتيات و  1علي ررررراة
آال   ررا  3-5المملكررة مررا الزيرروت النباتيررة تررراوح برريا 

 27-20سرررنويا و  ا صررررادرات ا  من ررررا بل رررت مررررا برررريا  
 36حي  قدر متوس  قيمة الصادرات  بنحو  ، ل   ا

،  2009عرا  ( 2010-200ر  )خ ك الفترمليوا دوالر 
و هررررةا قررررد يشررررير إلرررري  ا هنررررا  إعرررراد  تصرررردير بعرررر  
الواردات ما الزيوت ، و ما ناحية  خرا قدرت واردات 

 لرر   ررا  أل مررا قيمترر   223.05الزيرروت النباتيررة بنحررو 
مليرررروا دوالر ة وعلرررري هررررةا قرررردر االكتفرررراء الررررةاتل  312

                                                 
الخ رررة التاسرررعة للمملكرررة العربيررررة  –وزار  التخ رررري   -  1

 2010 -السعودية 

، م ابرررك اكتفررراء ةاترررل 2 2009% فرررل عرررا  0.02بنحرررو 
ة  2006-2002% لمتوسررر  الفترررر  0.016ر بنحرررو قرررد

ممرررررا يعنرررررل  ا انخفرررررا  معررررردك االكتفررررراء الرررررةاتل مرررررا 
الزيرررروت النباتيررررة فررررل الفتررررر  ايخيررررر  بررررالر   مررررا الزيرررراد  

ويعكرررررري هررررررةا زيرررررراد   ال فيفررررررة فررررررل اقنتررررررا  المحلررررررل ة
االسررت    مررا هررةو السررلعة نظرررا لزيرراد  عرردد السرركاا و 

نتررا  المحلررل مررا ناحيررة الرردخوك مررا ناحيررة واسررت رار اق
 خرررراة و ب بيعرررة الحررراك سرررو  يررر دأل هرررةا إلررري زيررراد  
العر ء علري ميرزاا المرردفوعات مرع زيراد  ح ر  الررواردات 
و ارتفررررررراب  سرررررررعارها العالميرررررررة نظررررررررا النخفرررررررا  ح ررررررر  
المعرررو  العررالمل مررا الزيرروت النباتيررة السررتخدام ا فررل 

  ةإنتا  الوقود الحيوأل
يداء لل وانررررررر  الدراسرررررررة تحليرررررررك ا  تسرررررررت دفولررررررةا ا
ودراسرة الرنم  االسرت  كي ل را  للزيروت النباتيرةالمختلفرة 

 وةلر  في محافظة االحسراء واهر  العوامرك المر ثر  عليرة 
 :مرا خر ك التعر  علي ما يلل

اهررر  المت يررررات االقتصرررادية المتعل رررة بدراسرررة ت رررور  -
العربيررررة المملكة فرررري  اقتصرررراديات  الزيرررروت النباتيررررة 

 –االنترررا   –الصرررادرات  –دات ) الررروار  السرررعودية 
- 2000االسرررررررررت    ( وةلررررررررر  خررررررررر ك الفترررررررررر  ) 

2010) 

فررل المملكررة ، مررا  الزيرروت النباتيررة اسررت    دراسررة  -
تحديرداه  و  للزيروت النباتيرة خ ك االسرت    الكلرل 

وت ردير   فل المملكة  االعوامك الم ثر  علي است  ك
 المرونات المختلفة لل ل  علي ا

وف ررا للفتررات  اسررت    الزيرروت النباتيررة دراسررة تبررايا  -
الدخليررررة المختلفررررة وكررررةل  بالنسرررربة الح ررررا  االسرررررر 

 المختلفة والمستوا التعليمي لر  االسر  ة
 

   الطريقة البحثية ومصادر البيانات
 

استخد  البح  ايسلوبيا التحليلل والوصرفل لدراسرة 
اسررت    ايسررر لسررلعة الزيرروت النباتيررة كسررلعة ضرررورية 

  لحسرررا  متوسررر  انفرررا  الفترررات الدخليررر  المختلفرررة وةلررر
والمرونررات السررعرية علي ررا ، وت رردير الرردواك االسررت  كية 

و االنفاقيررررة ل رررررا ة وترررر  االعتمررررراد علرررري اسرررررلو  تحليرررررك 

                                                 
درراسرررة اقتصرررادية السرررت    الزيررروت  –مشرررروب بحثررري  - 2

 ة2013 - امعة المل  فيصك–النباتية فل من  ة اقحساء 
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فرررررل مختلرررررر    Regression Analysisاالنحررررردار
الصررور الرياضررية الخ يررةة واختبررار معنويررة االخت فررات 

لفرررة علررري اسرررت    الزيررروت مرررابيا الفترررات الدخليرررة المخت
النباتيررررةة ونظرررررًا الا البحرررر  يعتمررررد بدر ررررة كاملررررة علرررري 
البيانات ال  اعية للبيانات الم معةة فرنرة تر  عمرك كافرة 
النمررررراة  المختلفرررررة للتركرررررد مررررررا ت ررررراني التبرررررايا وةلرررررر  
باسرررررتخدا  البررررررام  االحصررررراتية المختلفرررررة مثرررررك برنرررررام  

 ة spssراالكسك وبرنام  ال
 

لبحددث بصددسة اساسددية علددى نددوعين مددن اعتمددد ا وقددد
 البيانات 

 

البيانررات االوليررة التررل ترر  الحصرروك علي ررا  النددوا االول:
 200عا  ري  االستبياا وبلغ عدد العينة البحثية نحو 

البرررالغ عررردد سررركان ا نحرررو 3 سرررر  مرررا محافظرررة االحسررراء 
% مررررررا 25.89نسررررررمة والتررررررل تمثررررررك نحررررررو  1061132

برررررالغ عررررردده  نحرررررو   مرررررالل سررررركاا المن  رررررة الشررررررقي  ال
نسرررررمة ، والنررررروب الثررررراني مرررررا البيانرررررات هرررررو  4105780

البيانرررات الثانويرررة المتاحرررة والمرتب رررة بموضررروب الدراسرررة 
لألمر  ما منظمة اي ةية والزراعرة  والتل يت  ت ميع ا  

، والمنظمة العربية للتنميرة الزراعيرة، و (FAO)المتحد  
شرررات الن مررااقحصرراءات المتاحررة فررل المملكررة و يرهررا 

التررررل تصرررردر عررررا ايمرررر  المتحررررد  الرررري  انرررر  البحررررو  
والنشرررررات والمررررر تمرات والرسرررراتك العلميرررررة التررررل اهتمرررررت 
بموضرررررروب الدراسررررررة ، باقضررررررافة الرررررري بعرررررر  البيانررررررات 
الثانويرررة للمسررراعد  فرررل تحديرررد الفترررات الدخليرررة المختلفرررة 
وتحديد عدد االسرر لكرك فترة ومرا ثر  فررا اختيرار العينرة 

واتية الفررررراد الم تمررررع بمحافظررررة كرررراا خرررر ك عينررررة عشرررر
 اقحساء ة

 

تطدددور كميدددة الدددواردات مدددن الزيدددوت النباتيددد  بالمملكددد  
 (2010-2000) خالل الستره

 

 ( ما يلى: 2، 1يتضح من الجدولين رقمى ) 
اا كمية الواردات ما زيت الرةرو خر ك فترر  الدراسر  

الري نحرو  2000 ل   را عرا   57قد ارتفعت ما نحو 
بنسرب  ارتفراب  بل رت نحرو  2010عرا   ل   را   86.0
% وبدراسرررة االت رررراو العررررا  لكميرررة الررررواردات مررررا 50.87

                                                 
3
ة عقتصاااادالة هسااات    درعسااا –بياناااان اااار ع الاااي   ع    ااا   

 2013 -جااعة ع الك فيصل  –ع زالون ع ن اتية ف  انطقة عإلحساء 

زيرررت الررررةرو  تثبررررت معنويررررة الدالررر  عنررررد مسررررتوا معنويررررة 
حيررررر  ارتفعرررررت كميرررررة الرررررواردات مرررررا زيرررررت الرررررةر   0.05

  نا سنويا خ ك فتر  الدراسةة 5963بمعدك بلغ نحو 

ترررررر  اا كميررررة الررررواردات مررررا زيرررررت الزيترررروا خرررر ك ف
 ا  7905ال   ا  7.9الدراس  قد ارتفعت ما نحو 

 2010 لرر   ررا عررا   13.87إلرري نحررو  2000عررا  
%  وبدراسررررة االت رررراو 75.6بنسرررربة ارتفرررراب بل ررررت نحررررو 

العرررا  لكميرررة الرررواردات مرررا زيرررت الزيتررروا تثبرررت معنويرررة 
حيررر  ارتفعرررت كميرررة  0.01الدالررر  عنرررد مسرررتوا معنويرررة 

 ررا  532لررغ نحررو الررواردات مررا زيررت الزيترروا بمعرردك ب
 سنويا خ ك فتر  الدراسةة

ارتفعررت كميررة الررواردات مررا زيررت النخيررك خرر ك فتررر  
إلري نحرو  2000 ل   را عرا   200الدراس  ما نحو 

بنسرربة ارتفرراب بل ررت نحررو  2010 لرر   ررا عررا   360
%  وبدراسرررة االت ررراو العرررا  لكميرررة الرررواردات مررررا 79.3

معنويرررة زيرررت النخيرررك تثبرررت معنويرررة الدالررر  عنرررد مسرررتوا 
حيررر  ارتفعرررت كميرررة الرررواردات مرررا زيرررت النخيرررك  0.05

 لرررر   نررررا سررررنويا خرررر ك فتررررر   11.5بمعرررردك بلررررغ نحررررو 
 الدراسةة

 ا كميررررة الررررواردات مررررا زيررررت السمسرررر   خرررر ك فتررررر  
 ررررا عررررا   46 200.7الدراسرررر  قررررد ارتفعررررت مررررا نحررررو 

بنسررررربة  2010 رررررا عرررررا   359.8إلررررري نحرررررو  2000
الت ررراو العرررا  % وبدراسرررة ا1141.3ارتفررراب بل رررت نحرررو 

لكميرررة الرررواردات مرررا زيرررت السمسررر  تثبرررت معنويرررة الدالررر  
حي  ارتفعت كميرة الرواردات  0.01عند مستوا معنوية 

 ررا سررنويا  32.72مررا زيررت السمسرر  بمعرردك بلررغ نحررو 
 خ ك فتر  الدراسةة

 ا كميررررة الررررواردات مرررررا زيررررت الصرررررويا خرررر ك فترررررر  
 2000 نررا عررا   5336الدراسرر  قررد ارتفعررت مررا نحررو 

بنسرربة ارتفرراب بل ررت  2010 نررا عررا   8052ي نحررو إلرر
%  وبدراسرررة االت ررراو العرررا  لكميرررة الرررواردات 50.9نحرررو 

مرررررا زيرررررت الصرررررويا تثبرررررت معنويرررررة الدالررررر  عنرررررد مسرررررتوا 
حيررر  ارتفعرررت كميرررة الرررواردات مرررا زيرررت  0.01معنويرررة 

 نرررا سرررنويا خررر ك فترررر   428الصرررويا بمعررردك بلرررغ نحرررو 
 الدراسةة
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 - 2000برررال ا للزيرروت النباتيرررة خررر ك الفترررر  ) الررروارداتاالت رراو العرررا  لت رررور كميررة  .2جددددول رقدددم 
2010) 

 

 F R2 ةددددالدال انددالبي

 Y =33794+ 5963x 6.04* 0.42 زيت الةر 

 Y =6121+532x *17.50* 0.66 زيت الزيتوا

 Y =181640+11515x *7.36 0.44 زيت النخيك

 Y =18.78+32.72x *11.57 0.56 زيت السمس 

 Y =5139+428x 11.46* 0.56 زيت الصويا

*Y =12241+5645x 30.88 زيت عباد الشمي
 

0.77 

 

 % 1مستوا معنوية  **        %  5* مستوا معنوية 
 www.fao.org –انظاة عألغذالة  ع زرععة  در: جاعت  حس ت ار :ع اص

 (2010-2000 ور كمية الواردات بال ا ما الزيوت النباتية خ ك الفتر  )ت. 1جدول رقم 
 

 زيت الةر  البياا
 زيت
 الزيتوا

 زيت
 النخيك

 زيت
 السمس 

 زيت فوك
 الصويا

 عباد زيت
 الشمي

2000 57038 7905 200700 46 5336 9553 

2001 38519 9058 212000 117 4822 17068 

2002 24512 6674 275100 141 7059 22191 

2003 40072 7731 220576 105 6031 45153 

2004 47286 8152 172026 147 7835 40698 

2005 94779 7657 219401 253 6923 56203 

2006 105411 9250 286936 283 10486 69705 

2007 116673 9705 280426 329 10430 64157 

2008 90708 9964 214519 215 8769 61410 

2009 63780 12509 316570 159 9061 53153 

2010 86034 13878 359810 571 8052 67944 

 www.fao.org –منظمة اي ةية والزراعة  المصدر:  معت وحسبت ما :

 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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 ا كمية الواردات ما زيت عباد الشرمي خر ك فترر  
 2000 نررا عررا   9553الدراسرر  قررد ارتفعررت مررا نحررو 

بنسرربة ارتفرراب  2010 لرر   نررا عررا   67.94إلرري نحررو 
ت رررراو العررررا  لكميررررة %  وبدراسررررة اال611.2بل ررررت نحررررو 

الرررواردات مرررا زيرررت عبررراد الشرررمي  تثبرررت معنويرررة الدالررر  
حي  ارتفعت كميرة الرواردات  0.01عند مستوا معنوية 

 نرررا  5645مرررا زيرررت عبررراد الشرررمي بمعررردك بلرررغ نحرررو 
 سنويا خ ك فتر  الدراسةة

 

الدددواردات مدددن الزيدددوت النباتيددد  بالمملكددد  قيمدددة تطدددور 
 (2010-2000خالل الستره)

 

 ( مايلي:4، 3ن الجدولين رقمى )يتضح م
 ا قيمة الواردات مرا زيرت الرةرو خر ك فترر  الدراسر  

 2000عررا   مليروا دوالر 42.29قرد ارتفعرت مررا نحرو 
بنسرب  ارتفراب   2010مليوا دوالر عرا   97.0الي نحو 

% وبدراسرررررة االت ررررراو العرررررا  ل يمرررررة  3.75بل رررررت نحرررررو 
عند مستوا الواردات ما زيت الةرو  تثبت معنوية الدال  

حيررر  ارتفعرررت قيمرررة الرررواردات مرررا زيرررت  0.01معنويرررة 
مليرروا دوالر سررنويا خرر ك  9.59الررةر  بمعرردك بلررغ نحررو 

 فتر  الدراسةة

 ا قيمرررررة الرررررواردات مرررررا زيرررررت الزيتررررروا خررررر ك فترررررر  
مليرروا دوالر عررا   15.87الدراسر  قررد ارتفعررت مررا نحررو 

 2010مليررررروا دوالر عرررررا   45.75إلررررري نحرررررو  2000
%  وبدراسرررة االت ررراو 188.2ب بل رررت نحرررو بنسررربة ارتفرررا

العرررا  ل يمرررة الرررواردات مرررا زيرررت الزيتررروا تثبرررت معنويررررة 
حيررر  ارتفعرررت قيمرررة  0.01الدالررر  عنرررد مسرررتوا معنويرررة 

مليوا  3.33الواردات ما زيت الزيتوا بمعدك بلغ نحو 
 دوالر سنويا خ ك فتر  الدراسةة

 ا قيمرررررة الرررررواردات مرررررا زيرررررت النخيرررررك خررررر ك فترررررر  
مليررروا دوالر عرررا   120قرررد ارتفعرررت مرررا نحرررو  الدراسررر 
 2010مليررررروا دوالر عرررررا   357.8إلررررري نحرررررو  2000

%  وبدراسة االت او العا  197بنسبة ارتفاب بل ت نحو 
ل يمة الواردات ما زيت النخيك تثبت معنويرة الدالر  عنرد 

حير  ارتفعرت قيمرة الرواردات مرا  0.05مستوا معنويرة 
مليروا دوالر سرنويا  21.9زيت النخيك بمعردك بلرغ نحرو 

 خ ك فتر  الدراسةة

 ا قيمررررة الررررواردات مررررا زيررررت السمسرررر   خرررر ك فتررررر  
 2000 لر  دوالر عرا   54الدراس  قد ارتفعت ما نحرو 

بنسررربة ارتفررراب  2010 لررر   رررا عرررا   1004إلررري نحرررو 
%  وبدراسررررررة االت رررررراو العررررررا  ل يمررررررة 176بل ررررررت نحررررررو 

 الررررواردات مررررا زيررررت السمسرررر  تثبررررت معنويررررة الدالرررر  عنررررد
حيرر  ارتفعررت قيمررة الررواردات مررا  0.01مسررتوا معنويررة 

 لر  دوالر سرنويا  79.11زيت السمس  بمعردك بلرغ نحرو 
 خ ك فتر  الدراسةة

 ا قيمرررررة الرررررواردات مرررررا زيرررررت الصرررررويا خررررر ك فترررررر  
مليررروا دوالر عرررا   3.56الدراسررر  قرررد ارتفعرررت مرررا نحرررو 

 2010مليررررررروا دوالر عرررررررا   9.53إلررررررري نحرررررررو  2000
%  وبدراسة االت او العا  168نحو  بنسبة ارتفاب بل ت

ل يمة الواردات ما زيت الصويا تثبت معنوية الدال  عنرد 
حير  ارتفعرت قيمرة الرواردات مرا  0.01مستوا معنويرة 

 لررر  دوالر سرررنويا  731زيرررت الصرررويا بمعررردك بلرررغ نحرررو 
 خ ك فتر  الدراسةة

 ا قيمة الواردات ما زيرت عبراد الشرمي خر ك فترر  
مليررروا دوالر عرررا   8.05ت مرررا نحرررو الدراسررر  قرررد ارتفعررر

 2010مليررررروا دوالر عرررررا   82.35إلررررري نحرررررو  2000
%  وبدراسة االت او العا  922بنسبة ارتفاب بل ت نحو 

ل يمرررة الرررواردات مرررا زيرررت عبررراد الشرررمي  تثبرررت معنويرررة 
حيررر  ارتفعرررت قيمرررة  0.01الدالررر  عنرررد مسرررتوا معنويرررة 

 7.91الواردات ما زيت عباد الشرمي بمعردك بلرغ نحرو 
 مليوا دوالر سنويا خ ك فتر  الدراسةة

 

تطددور كميددة الصددادرات مددن الزيددوت النباتيدد  بالمملكدد  
 (2010-2000خالل الستره  )

 

 ( مايلي  6، 5يتضح من الجدولين رقمى ) 
 ا كميرررررة الصرررررادرات مرررررا زيرررررت الرررررةرو خررررر ك فترررررر  

 لررررر   رررررا عرررررا   112الدراسررررر  قرررررد ارتفعرررررت مرررررا نحرررررو 
بنسرررب   2010   لررر   رررا عرررا 454الررري نحرررو  2000

% وبدراسرررة االت ررراو العرررا  129.38ارتفررراب بل رررت نحرررو 
لكميرررة الصرررادرات مرررا زيرررت الرررةرو  تثبرررت معنويرررة الدالررر  

حيررررررر  ارتفعرررررررت كميررررررررة  0.05عنرررررررد مسرررررررتوا معنويررررررررة 
 ررا  1907الصررادرات مررا زيررت الررةر  بمعرردك بلررغ نحررو 

 سنويا خ ك فتر  الدراسةة

 ا كميرررة الصرررادرات مرررا زيرررت الزيتررروا خررر ك فترررر  
إلي  2000 نا عا   203الدراس  قد ارتفعت ما نحو 

بنسرررررربة ارتفرررررراب بل ررررررت 2010 نررررررا عررررررا   277نحررررررو 
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 (2010-2000ت ور قيمة الواردات بايل  دوالر ما الزيوت النباتية خ ك الفتر  )  .3جدول رقم 

 

 زيت الذرة البيان
زيت 
 الزيتون

 زيت النخيل
زيت 
 السمسم

زيت  
 الصويا

 زيت عباد الشمس

2000 42296 15874 120000 54 3561 8054 

2001 29449 14504 127000 145 3249 14297 

2002 15732 12912 165000 177 4880 21252 

2003 32709 15938 115930 174 4894 39526 

2004 43784 17725 106423 275 6133 36210 

2005 88813 21160 114878 351 4829 69117 

2006 86155 30749 155972 403 6539 58031 

2007 123105 33561 219223 511 7846 66791 

2008 157381 35481 260921 410 10101 89255 

2009 62859 39858 297849 208 10415 68901 

2010 97020 45748 357821 1004 9529 82348 

 www.fao.org –منظمة األغذية والزراعة  المصدر: جمعت وحسبت من :

http://www.fao.org/
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برررايل  دوالر للزيررروت النباتيرررة خررر ك الفترررر   الررروارداتلت رررور قيمرررة الت ررراو العرررا  ا. 4جددددول رقدددم 

(2000 -2010) 
 

 F R2 ةدددالدال اندددالبي

 Ŷ =13280+ 9594.27X 9.95* 0.52 زيت الذرة

 Ŷ =5768+ 3334.2x 86.42* 0.90 زيت الزيتون

 Ŷ =53743+21967.3X *22.59 0.71 زيت النخيل

 Ŷ = -17.25 + 79.11X *11.92 0.57 زيت السمسم

 Ŷ =2153 +731.6 X 68.62* 0.88 زيت الصويا

*Ŷ =2875+7911X 66.56 زيت عباد الشمس
 

0.88 

 %    1 مستوا معنوية*%  5** مستوا معنوية 
 www.fao.org –منظمة اي ةية والزراعة  مصدر:  معت وحسبت ما : 

 
 

 (2010-2000ت ور كمية الصادرات بال ا ما الزيوت النباتية خ ك الفتر  )  .5جدول رقم 
 

 انددالبي
 زيت
 الدذرة

زيت 
 الزيتون

 زيت
 النخيل

زيت 
 السمسم

زيت فول 
 االصوي

زيت عباد 
 الشمس

2000 11194 203 711 5 32 1195 

2001 13952 1138 2075 142 332 3458 

2002 21373 1177 2263 8 146 2910 

2003 18389 1168 3741 45 35 4527 

2004 20424 1063 1753 7 1149 5385 

2005 21170 2794 1279 6 364 23267 

2006 23009 1521 1444 6 600 6479 

2007 40332 1945 4990 17 416 9138 

2008 15585 1399 1329 6 11817 6626 

2009 25157 204 1335 6 13008 11446 

2010 45442 277 9042 0 36220 17637 

 www.fao.org –منظمة اي ةية والزراعة  المصدر:  معت وحسبت ما :
 

 
 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/


 عبير عبد هللا السيد قناوى

 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 21(2), 2013 

198 

 

عررا  لت ررور كميررة الصررادرت بررال ا مررا الزيرروت النباتيررة خرر ك الفتررر  : االت رراو ال6جدددول رقددم 
(2000 -2010) 
 

 F R2 ةددالدال انددالبي

Ŷ = 648.7+1907.0x 4.100 زيت الةر 
** 

0.506 

 Ŷ = 11348.9-95.4 x 1.304 0.246 زيت الزيتوا

 Ŷ = 607.4+296.5 x 1.195 0.23 زيت النخيك

 Ŷ = 57.33 -5.34 x 1.084 0.213 زيت السمس 

Ŷ = -8810.4+ 2426.9 x 9.86 زيت الصويا
* 

0.51 

Ŷ = 972.0+1232.9 x 5.255 زيت عباد الشمي
** 

0.36 

 %5%         ** مستوا معنوية 1* مستوا معنوية 
 www.fao.org –منظمة اي ةية والزراعة  المصدر :  معت و حسبت ما:  

 

%  وبدراسررررررررة االت رررررررراو العررررررررا  لكميررررررررة 188.19 نحررررررررو
الصادرات ما زيت الزيتوا ل  تثبت معنوية الدال  وةلر  

 لتةبة  كمية الصادرات ما زيت الزيتوا ة
 ا كميررررة الصررررادرات مررررا زيررررت النخيررررك خرررر ك فتررررر  

إلري  2000 نرا عرا   711الدراس  قد ارتفعرت مرا نحرو 
و  بنسرربة ارتفرراب بل ررت نحرر 2010 نررا عررا   9042نحررو 

% وبدراسة االت او العا  لكميرة الصرادرات مرا 198.18
زيرت النخيررك لرر  تثبررت معنويررة الدالرر  وةلرر  لتةبررة  كميررة 

 الصادرات ما زيت النخيكة

انخفضررت كميررة الصررادرات مررا زيررت السمسرر  خرر ك 
الي نحو صفر 2000 ا عا   5فتر  الدراس  ما نحو 

بنسرررررررربة انخفررررررررا   بل ررررررررت نحرررررررررو  2010 ررررررررا عررررررررا  
دراسررة االت رراو العررا  لكميررة الصررادرات % وب1759.62

مرررا زيرررت السمسررر  لررر  تثبرررت معنويرررة الدالررر  خررر ك فترررر  
 الدراس  ة

إرتفعت كمية الصادرات ما زيت الصويا خ ك فترر  
إلرررررري نحررررررو 2000ك رررررر  عررررررا  32الدراسررررررة مررررررا نحررررررو 

% 167.59بنسبة إرتفاب   2010ك   عا   36220
ت مرررا و بدراسرررة اال ت ررراو العرررا  لت رررور كميرررة الصرررادرا

زيررررت فرررروك الصررررويا ثبتررررت معنويررررة الدالررررة عنررررد مسررررتوا 
حيرر  ارتفعررت كميررة الصررادرات مررا زيررت  0.01معنويررة 

 ررا سررنويا خرر ك فتررر   2427الصررويا بمعرردك بلررغ نحررو 
 الدراسةة

ارتفعررررت كميررررة الصررررادرات مررررا زيررررت عبرررراد الشررررمي 
إلري  2000 را عرا  1195خ ك فتر  الدراس  ما نحرو 

بة ارتفررراب    بل رررت بنسررر 2010 رررا عرررا  17637نحرررو 
% ، و بدراسة االت او العا  لت ور كمية  922.45نحو 

الصررادرات مررا زيررت عبرراد الشررمي ثبتررت معنويررة الدالرر  
حيرررررررر  ارتفعررررررررت كميررررررررة  0.05عنررررررررد مسررررررررتوا معنويررررررررة 

الصررررادرات مررررا زيررررت عبرررراد الشررررمي بمعرررردك بلررررغ نحررررو 
  ا سنويا خ ك فتر  الدراسةة1233

 

نباتيدد  بالمملكدد  تطددور قيمددة الصددادرات مددن الزيددوت ال
 (:2010 -2000خالل الستره)

 

 لي( ماي 8،  7يتضح من الجدولين رقمى )
ارتفررراب قيمرررة الصرررادرات مرررا زيرررت الرررةرو خررر ك فترررر  

الرري  2000 لرر  دوالر عررا  13947الدراسرر  مررا نحررو 
بنسرررربة ارتفرررراب  2010 لرررر  دوالر عررررا   86605نحررررو 

 %ة و بدراسة ت ور االت او الزمنري العرا  ل يمرة83.95
صررررادرات زيررررت الررررةر  تبرررريا ثبرررروت معنويررررة الدالررررة عنررررد 

حيرررر   ا قيمررررة صررررادرات زيررررت  0.01مسررررتوا معنويررررة 
 لرر  دوالر  سررنويا  5423الررةر  تررزداد بمعرردك بلررغ نحررو 

 خ ك فتر  الدراسةة

ارتفاب قيمرة الصرادرات مرا زيرت الزيتروا خر ك فترر  
لرررري إ 2000 لرررر  دوالر عررررا   318الدراسرررر  مررررا نحررررو 

 بنسررررررربة ارتفررررررراب 2010الر عرررررررا   لررررررر  دو  709نحرررررررو 

http://www.fao.org/
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%ة وبدراسررررررررة االت رررررررراو العررررررررا   لت ررررررررور قيمررررررررة 55.14
الصادرات ما زيت الزيتوا ل  تثبت معنوية الدال  حير  
تةبرررررةبت قيمرررررة الصرررررادرات لزيرررررت الزيتررررروا خررررر ك فترررررر  

 الدراسةة

ارتفرراب قيمررة الصررادرات مررا زيررت النخيررك خرر ك فتررر  
ي الرررر 2000 لرررر  دوالر عررررا   534الدراسرررر  مررررا نحررررو 

بنسرررررربة ارتفرررررراب  2010 لرررررر  دوالرعررررررا   12605نحرررررو 
%ة وبدراسررررة ت ررررور االت رررراو العررررا  لت ررررور قيمررررة 95.7

الصررادرات مررا النخيررك ثبتررت معنويررة الدالررة عنررد مسررتوا 
حيرررر   ا قيمررررة صررررادرات زيررررت النخيررررك  0.05معنويررررة 

 لررر  دوالر خررر ك فترررر   688ازدادت بمعررردك بلرررغ نحرررو 
 الدراسةة

زيرررت السمسرر  خررر ك انخفررا  قيمررة الصرررادرات مررا 
لرري إ 2000 لرر  دوالر عررا   18فتررر  الدراسرر  مررا نحررو 

%ة  100بنسررررربة انخفرررررا   2010نحرررررو صرررررفر عرررررا  
وبدراسررة ت وراالت رراو العررا  لت ررور قيمررة الصررادرات مررا 

زيت السمس  لر  تثبرت معنويرة الدالر  حير  تةبرةبت قيمرة 
 الصادرات لزيت السمس  خ ك فتر  الدراسةة

ات مرا زيرت الصرويا خر ك فترر  ارتفاب قيمرة الصرادر 
الرري نحرررو  2000 لررر  دوالرعررا   26الدراسرر  مررا نحررو 

بنسرررررررررربة ارتفرررررررررراب   2010 لرررررررررر  دوالر عررررررررررا   32291
%ة و بدراسررررة ت ررررور االت رررراو الزمنرررري العررررا  ل يمررررة 99

صرررادرات زيرررت الصرررويا تبررريا ثبررروت معنويرررة الدالرررة عنرررد 
حيرر   ا صررادرات زيررت الصررويا  0.01مسررتوا معنويررة 

 لرر  دوالر سررنويا خرر ك  2112بلررغ نحررو  تررزداد بمعرردك
 فتر  الدراسةة

ارتفاب قيمة الصادرات ما زيت عباد الشرمي خر ك 
لري إ 2000 لر  دوالر عرا   851فتر  الدراسر  مرا نحرو 

بنسرررررربة ارتفرررررراب  2010عررررررا   لرررررر  دوالر  26257نحررررررو 
%ة وبدراسررررررة ت ررررررور االت رررررراو الزمنرررررري العررررررا  ل يمررررررة 98

ت معنويررة الدالررة صررادرات زيررت عبرراد الشررمي تبرريا ثبررو 
حيرررررررررررررر   ا قيمررررررررررررررة 0.01عنررررررررررررررد مسررررررررررررررتوا معنويررررررررررررررة 

 
 – 2000ت ررور قيمررة الصررادرات للزيرروت النباتيرر  بررايل  دوالر خرر ك الفتررر  ) :7رقددم  جدددول
2010) 

 

 زيت الذرة البيان
زيت 
 الزيتون

زيت 
 النخيل

زيت 
 السمسم

زيت فول 
 الصويا

زيت عباد 
 الشمس

2000 13947 318 534 18 26 851 

2001 14094 1724 1077 178 89 3000 

2002 21233 1544 1213 20 39 2306 

2003 22546 930 2251 55 26 4772 

2004 25383 903 1112 17 376 7371 

2005 28178 4734 924 19 131 10060 

2006 31135 1402 1435 23 190 8540 

2007 60190 1577 6225 21 416 11980 

2008 31550 1310 1450 38 9405 13154 

2009 44415 110 2670 38 10668 20000 

2010 86605 706 12605 0 32291 26257 

 www.fao.org –منظمة اي ةية والزراعة  المصدر:  معت وحسبت ما :

http://www.fao.org/
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االت ررراو العرررا  لت رررور قيمرررة صرررادرات الزيررروت النباتيرررة برررايل  دوالر خررر ك الفترررر   :8جددددول رقدددم 
(2000 -2010) 

 F R2 ةدددالدال انددالبي

 Ŷ =1939+ 5423x 18.92* 0.68 زيت الةر 

 Ŷ = 6.132+0.00011x 0.006 0.0007 زيت الزيتوا

 Ŷ = -1266+688x **6.11 0.42 زيت النخيك

 Ŷ =74.70 – 5.98x 1.82 0.16 زيت السمس 

 Ŷ =7794+2112x 9.68* 0.51 زيت الصويا

*Ŷ =-3418+2210x 70.45 زيت عباد الشمي
 

0.88 

 %5%    ** مستوا معنوية 1مستوا معنوية  *
 www.fao.org –منظمة اي ةية والزراعة   معت وحسبت ما : المصدر:

 
 ل   2210صادرات عبادالشمي تزداد بمعدك بلغ نحو 

 دوالر سنويا خ ك فتر  الدراسةة
 

المملكدددة خدددالل الستدددرة تطدددور انتددداو الزيدددوت النباتيدددة ب
(2000-2010) 
 

سررررعودية  يررررر منت ررررة مررررا المعرررررو   ا المملكررررة ال
عبررراد  –الصرررويا  –النخيرررك  –الزيتررروا  –للزيررروت )الرررةر  

وتنرت   الشمي( بك ت و  بتكرير الزيوت و اعاد  تعبتت ا،
ف   زيت السمسر  وال  را علري حسر  البيانرات المتروفر  
بمنظمرة اال ةيررة والزراعررةة وفرري ضرروء ةلرر  فانرر  يتضررح 

 ما يلي : (10، 9الجدولين رقمى )ما 

زيررت السمسرر  خرر ك فتررر  الدراسرر  قررد ارتفررع  ا انتررا  
 12543إلرري نحررو  2000 نررا عررا   8493مررا نحررو 
% و 47.69بنسبة ارتفاب بل ت نحرو  2010 نا عا  

بدراسررة االت رراو العررا  لت ررور االنتررا  مررا زيررت السمسررر  
حيررر   0.05ثبترررت معنويرررة الدالرررة عنرررد مسرررتوا معنويرررة 

سرررنويا  ك ررر  0.2تبررريا اا م ررردار االنترررا  يرتفرررع بمعررردك 
 خ ك فتر  الدراسة ة

 ا إنترررا  زيرررت برررةر  ال  رررا خررر ك فترررر  الدراسرررة قرررد 
إلررررري نحرررررو  2000 نرررررا عرررررا   3611ارتفرررررع مرررررا نحرررررو 

بنسرررررربة ارتفرررررراب بل ررررررت نحررررررو  2010 نررررررا عررررررا   8828

% و بدراسة االت او العا  لت ور االنتا  ما زيت 59.0
برررةر  ال  رررا  ثبترررت معنويرررة الدالرررة عنرررد مسرررتوا معنويرررة 

 490  تبيا اا م ردار االنترا  يرتفرع  بمعردك حي 0.05
  نا سنويا خ ك فتر  الدراسة ة

 
تطددور اسددتهالك السددرد مددن الزيددوت النباتيددة بالمملكددة 

 (:2010-2000خالل السترة )
 

 ( ما يلي : 12،  11يتضح من الجدولين رقمى ) 

 ا است    الفرد ما زيت الرةر  خر ك فترر  الدراسرة 
إلرري نحررو  2000ك رر  عررا   1.6قررد انخفرر  مررا نحررو 

% و 12.5بنسررررربة انخفرررررا   2010ك ررررر  عرررررا   1.4
بدراسة االت او العرا  لت رور اسرت    الفررد مرا الرةر  لر  

 تثبت معنوية الدالة خ ك فتر  الدراسةة
 ا اسررررت    الفرررررد مررررا زيررررت الزيترررروا خرررر ك فتررررر  

إلرررري  2000 ك رررر  عررررا 0.3الدراسررررة قررررد ارتفررررع مررررا نحررررو
% 66.67 نسررربة انخفرررا ب 2010ك ررر  عرررا   0.5نحرررو

وبدراسة االت او العا  لت ور است    الفررد مرا الزيتروا 
 ل  تثبت معنوية الدالة خ ك فتر  الدراسةة 

انخف  اسرت    الفررد مرا زيرت النخيرك خر ك فترر  
 2000ك رر  عررا   10.2الدراسررة فررد انخفرر  مررا نحررو 

بنسرررررربة انخفررررررا   2010ك رررررر  عررررررا   8.0إلرررررري نحررررررو 

http://www.fao.org/
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ت رراو العرا  لت ررور اسرت    الفرررد % و بدراسرة اال21.5
ما زيت النخيك ثبتت معنوية الدالة عند مسرتوا معنويرة 

حيرررر  تبرررريا اا م رررردار اسررررت    الفرررررد يررررنخف   0.01
 ك   سنويا خ ك فتر  الدراسة ة0.45بمعدك 

 ا اسررررت    الفرررررد مررررا زيررررت السمسرررر  خرررر ك فتررررر  
إلرري  2000ك رر  عررا  0.4الدراسررة قررد ارتفررع مررا نحررو 

% 25بنسرررررررربة ارتفرررررررراب  2010ك رررررررر  عررررررررا   0.5نحررررررررو
وبدراسررة االت رراو العررا   لت ررور اسررت    الفرررد مررا زيررت 

 السمس   ل   تثبت معنوية الدالة خ ك فتر  الدراسةة

 ا اسررررت    الفرررررد مررررا زيررررت الصررررويا خرررر ك فترررررر  
إلري  2000 ك ر  عرا 0.3الدراسرة قرد انخفر  مرا نحرو

% 100بنسرررربة ارتفرررراب  2010ك رررر  عررررا   0.01 نحررررو
دراسررة االت رراو العررا  لت ررور اسررت    الفرررد مررا زيررت وب

 0.01الصويا  تثبت معنوية الدالة عنرد مسرتوا معنويرة 
حيررررررررر  تبررررررررريا اا اسرررررررررت    الفررررررررررد يرررررررررنخف  بمعررررررررردك 

 ك   سنويا خ ك فتر  الدراسةة0.02

اا است    الفرد ما زيت عباد الشرمي خر ك فترر  
إلررري  2000ك ررر  عرررا  0.1الدراسرررة قرررد ارتفرررع مرررا نحرررو 

% 1500بنسرررررربة ارتفرررررراب  2010ك رررررر  عررررررا   1.6نحررررررو
وبدراسررة االت رراو العررا  لت ررور اسررت    الفرررد مررا زيررت 
عبرراد الشررمي تثبررت معنويررة الدالررة عنررد مسررتوا معنويررة 

 حي  تبيا اا م دار است    الفررد يرتفرع بمعردك 0.01
 ك   سنويا خ ك فتر  الدراسةة 0.12

 
 النتائج البحثية لعينة الدراسة

 

ية والخصددددائج االجتماعيددددة مالمددددح ائحصددددائأهددددم ال
 للدراسة

 

نظررررًا يهميرررة الخصررراتي االقتصرررادية واال تماعيرررة 
مررا حيرر  ترثيرهررا علرري ال لرر  علرري الزيرروت ومنت ات ررا 
وبالتررالل فمررا ايهميرررة اسررتعرا   هررر  هررةو الخصررراتي 
يسر العينة البحثية متمثلًة فل كٍك مرا: الردخك الشر رأل 

مررررل لررررر  ايسررررر  وم نررررة ر  ، والمسررررتوا التعلي سررررر لأل
 ايسر ة
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ت ررور إنتررا  السمسرر   و بررةر  ال  ررا بررال ا بالمملكررة العربيررة السررعودية خرر ك الفتررر    :9جدددول رقددم 

(2000-2010) 

 
 زيت بذرة القطن زيت السمسم ةددالسن

2000 8493 3611 

2001 11017 3228 

2002 11525 4152 

2003 7904 6161 

2004 10234 5625 

2005 14562 9870 

2006 15996 6201 

2007 15450 6930 

2008 14914 11519 

2009 15946 4130 

2010 12543 8828 

 www.fao.org –منظمة األغذية والزراعة  المصدر: جمعت وحسبت من :
 

 
 
 

-2000لمملكرررة خررر ك الفترررر  )عرررا  االت ررراو العرررا  لت رررور إنترررا  السمسررر  برررال ا با :10جددددول رقدددم 
2010) 

 

F ةدددالدال ددانالبي
 

R
2 

**  Ŷ = 5.38 + 0.0002 إنتا  السمس 
5.43 0.33 

** Ŷ =3446 +490 X إنتا  زيت بةر  ال  ا
5.09 0.36 

 % 5%              ** مستوا معنوية 1* مستوا معنوية 
 www.fao.org –انظاة عألغذالة  ع زرععة  ع اصدر: جاعت  حس ت ار :

 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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-2000كمية است    الفرد ما  الزيوت النباتية خ ك الفتر  )االت او العا  لت ور : 12جدول رقم 
2010) 

 

 F R2 ةدددالدال انددالبي

 Ŷ =1.5 +3.0x 1.14 0.33 زيت الةر 

 Ŷ =0.31+ 0.002x 0.05 0 زيت الزيتوا

 Ŷ =11.5 – 0.45x **1831 0.67 زيت النخيك

 Ŷ =0.46 + 0.014x 2.75 0.23 زيت السمس 

 Ŷ =0.36 - 0.02x *11.36 0.55 زيت الصويا

 Ŷ =0.38 + 0.12x *13.04 0.59 زيت عباد الشمي

 0.01** معنوا عند مستوا 
 www.fao.org – ةية والزراعة منظمة اي  :المصدر  معت و حسبت ما 

 
 

 (2010-2000ما الزيوت النباتية خ ك الفتر  )  ك  ت ور متوس  نصي  الفرد بال :11جدول رقم 
 

 زيت الذرة انددالبي
زيت 
 الزيتون

زيت 
 النخيل

زيت 
 السمسم

زيت فول 
 الصويا

زيت عباد 
 الشمس

زيت بذرة 
 القطن

2000 1.6 0.3 10.2 0.4 0.3 0.1 0.2 
2001 1.8 0.4 10.5 0.5 0.3 0.4 0.4 

2002 1.7 0.4 11.1 0.6 0.2 0.7 0.2 

2003 1.1 0.3 11.3 0.4 0.3 0.9 0.2 

2004 1.4 0.3 10.2 0.5 0.3 1.8 0.3 

2005 1.6 0.3 7.3 0.6 0.3 1.5 0.4 

2006 1.8 0.2 7.4 0.7 0.3 1.4 0.4 

 3ة0 1.3 0.2 0.6 7.5 0.3 2.1 2007

2008 2 0.3 7.3 0.6 0.2 1.4 0.2 

2009 2.1 0.3 6.2 0.6 0.1 1.3 0.4 

2010 1.4 0.5 8 0.5 0 1.6 0.2 

 www.fao.org –منظمة اي ةية والزراعة  المصدر:  معت وحسبت ما :

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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يعتبررر الرردخك الشرر رأل لألسررر   الدددخل الشددهري األسددري:
 حد الخصاتي االقتصادية لعينة الدراسة، وقرد تبريا  ا 
الرردخك الشرر رأل لألسررر  بالعينررة تررراوح برريا حررد  دنرري بلررغ 

ل  علي لاير وحد  قصي بلغ حوال 3000حوالل  قك ما 
لاير و  مكررررا ترتيرررر  الوحرررردات المعيشررررية  18000مررررا 

االست  كية تصاعديًا وف ًا لدخل ا الش رأل كنسر  متويرة 
مرررررا إ مرررررالل الوحررررردات المعيشرررررية االسرررررت  كية ل ميرررررع 
الفتررات كمررا يلررل: حيرر  بل ررت  علرري نسرربة للفتررة الدخليررة 

( بنسرربة 10000-6000التررل يتررراوح دخل ررا الشرر رأل )
بينمرا  دنري فترة الترل دخل را الشر را % 37.5بل ت نحو
جددددول % 10.0بنسررربة بل رررت حررروالل  3000  قرررك مرررا
 ة(13رقم ) 

 بالعينرررة البحثيرررة  عررردد ايفرررراد فرررل ايسرررر متوسررر   ا 
لفترررات الررردخك فررررد  9ترررراوح بررريا حرررد  قصررري بلرررغ نحرررو 

  فررررراد 6و حررررد  دنرررري بلررررغ نحررررو  24000 - 18000
 -  3000، ومرررررررا  3000لفتتررررررري الررررررردخك  قرررررررك مرررررررا 

وبمتوسرر  دخررك شرر رأل للفرررد للعينررة البحثيررة بلررغ  6000
 .(13جدول رقم ) –لاير  8590حوالل 

تبررررريا  ا نمررررر  ايسرررررر  بالعينرررررة البحثيرررررة تحررررردد فررررري 
نم رررريا نمرررر   سررررر  بسرررري ة و نمرررر   سررررر  مركبررررة بنسرررربة 

جددول  -% علي الترتي 22.75% ،71.25بل ت نحو 
 ة(13رقم )

 

 المستوى التعليمي لرب األسرة 
 

سرررررررررررتوا التعليمرررررررررررل  حرررررررررررد الخصررررررررررراتي يعتبرررررررررررر الم
اال تماعيررة لعينررة الدراسررة، وقررد ترر  توزيررع العينررة البحثيررة 
وف ًا للمستويات التعليمية لر  ايسرر ة حير  تر  ت سريم ا 
إلري خمسررة مسرتويات تعليميررة، وقررد تبريا  ا  علرري نسرربة 

  ررررامعيبالعينررررة مررررا ر  ايسررررر  فرررري مسررررتوا التعلرررري  ال
نسرربة فرري مسررتوا  % ،   دنرري37.5بنسرربة بل ررت حرروالل

% مررررا إ مررررالي 6.25 يررررر مررررتعل  بنسرررربة بل ررررت نحررررو 
 ة(14جدول رقم) -العينة البحثية 

تعتبررررر الم نررررة إحرررردا الخصرررراتي  مهنددددة رب األسددددرة:
اال تماعيررة لعينررة الدراسررة، وقررد ترر  توزيررع العينررة البحثيررة 

،حي  ت  ت سي  الم ا إلي خمري  وف ًا لم نة ر  ايسر 
نازليرًا لكرك فترة كنسر  متويرة مرا فتات م نية ت  ترتيب ا ت

لموظ  فتة  علي إ مالل العينة البحثية، حي  تبيا  ا 
%، بينمررا تمثررك فتررة 45.0تمثررك نحررو  ايعمرراك الحكوميررة

ما إ مرالل  و هي  دني فتة%،  1.3نحو  ما ال يعمك
 .(15قم ) جدول ر –العينة البحثية 

لزيدوت النباتيد  علدى مسدتوى االستهالك الشدهرى مدن ا
 سرةاأل
 

 ( ما يلي :16يتضح من الجدول رقم )

متوس  است    ايسر  الشر را مرا زيرت الرةرو:  ا 
عنررد الفترررات الدخليرررة المختلفرررة فرررل العينرررة البحثيرررة ترررراوح 

لتررر لألسررر  التررل يتررراوح  3.2برريا حررد  دنرري بلررغ حرروالل 
 18لعررردد  ( لاير،6000- 3000دخل رررا الشررر رأل بررريا )

اد بمتوسررر  اسرررت     فرررر  6 سرررر  متوسررر  عررردد  فرررراده  
لترررررر شررررر ريا و علررررري حرررررد مرررررا  0.53فرررررردأل بلرررررغ نحرررررو 

لترررر لألسرررر  الترررل يترررراوح  6.05االسرررت    بلرررغ حررروالي 
 14( لاير، لعررردد 18000 - 10000دخل رررا الشررر رأل )

 فرررراد بمتوسررر  اسرررت     8 سرررر  متوسررر  عررردد  فرررراده  
 لتر ش ريا بعينة الدراسة ة  0.75فردأل بلغ نحو 

ايسررررررر  الشرررررر رأل مررررررا زيررررررت  متوسرررررر  اسررررررت    ا 
الزيتروا عنرد الفترات الدخليرة المختلفرة فرل العينرة البحثيرة 

لتررر لألسررر  التررل  5ة1تررراوح برريا حررد  دنرري بلررغ حرروالل 
 سر متوس   8لاير، لعدد 3000اقك ما دخل ا الش رأل 
 فررراد بمتوسرر  اسررت    فررردأل بلررغ نحررو  6عرردد  فررراده  

زيرررررت لترررررر شررررر ريا و علررررري حرررررد مرررررا االسرررررت     0.25
لترر لألسرر  الترل يترراوح دخل را  51ة3الزيتوا بلرغ حروالل

 سررررررررررررو  30( لاير، لعررررررررررردد 10000-6000الشررررررررررر رأل )
 فرررراد بمتوسررر  اسرررت    فرررردأل  7متوسررر  عررردد  فرررراده  

 لتر ش ريا بعينة الدراسةة 0.50بلغ نحو 
متوسرررررر  اسررررررت    ايسررررررر  الشرررررر رأل مررررررا زيررررررت اا 

لفررة فررل العينررة البحثيررة النخيررك عنررد الفتررات الدخليررة المخت
لتررر لألسررر التررل يتررراوح دخل ررا الشرر رأل  6ة3 يبلررغ حرروال

 سررررررو متوسررررر  عررررردد  18( لاير، لعررررردد 3000-6000)
 0.6 فررراد بمتوسرر  اسررت    فررردأل بلررغ نحررو  6  فررراده 

 لتر ش ريا  بعينة الدراسةة

متوسرر  اسررت    ايسررر  الشرر رأل مررا زيررت عبرراد  ا 
ات الدخليرة المختلفرة فرل العينرة الشمي المركرز عنرد الفتر
لتررررر شرررر ريا   لألسررررر التررررل  32ة6البحثيررررة بلررررغ حرررروالل 
 30( لاير، لعررردد 1000-6000) يترررراوح دخل رررا الشررر رأل

 فرررراد بمتوسررر  اسرررت     7 سرررر  متوسررر  عررردد  فرررراده  
 لتر ش ريا  بعينة الدراسةة 0.90فردأل بلغ نحو 
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 عدد  فراد ايسر توزيع العينة البحثية وف ًا ل :13جدول رقم 

 

 مجموعات الدخل
 نمط األسرة عدد األسر و األفراد

 % مركبة % بسيطة األفراد % األسرة

 0.00 0 14.04 8 6 10.0 8 3000 قك ما 

3000 - 6000 18 22.5 6 15 26.32 3 13.04 

6000 - 10000 30 37.5 7 23 40.35 7 30.43 

10000 -18000 14 17.5 8 5 8.77 9 39.13 

 18000-24000 10 12.5 9 6 10.53 4 17.39 

 100.00 23 100.00 57 7 100.0 80 الم موب

 المصدر  معت و حسبت ما :   العينة لبحثيةة
 

 

 

 

 توزيع العينة البحثية وف ًا للمستوا التعليمل لر  ايسر  :14جدول رقم 
 

 مجموعات الدخل
عدد 
 األسر

 المستوى التعليمي

 جامعي ثانوي متوسط ئيابتدا غير متعلم

 4 0 0 2 2 8 3000 قك ما 

3000- 6000 18 1 4 6 3 4 

6000- 10000 30 2 4 8 7 9 

10000 -18000 14 0 1 2 4 7 

 18000-24000 10 0 1 0 3 6 

 30 17 16 12 5 80 الم موب

% 100 6.25 15.0 20.0 21.25 37.50 

 المصدر  معت و حسبت ما :   العينة البحثيةة
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 توزيع مفردات العينة البحثية وف ًا لم نة ر  ايسر  :15جدول رقم 

 

 فئات الدخل

متوسط 
عدد 
 األسر

متوسط 
عدد 
 األفراد

 المهندددة

 موظف قطاا
 الحكومي

 موظف  قطاا
 خاج

أعمال 
 حرة

 اليعمل متقاعد

 1 1 4 0 2 6 8 3000 قك ما 

3000- 6000 18 6 5 3 5 5 0 

6000- 10000 30 7 14 4 6 6 0 

10000 -18000 14 8 8 3 2 1 0 

 18000-24000 10 9 7 0 2 1 0 

 1 14 19 10 36 - 80 الم موب

% 100 - 45.0 12.5 23.8 17.5 1.3 

 المصدر جمعت و حسبت من :   العينة البحثية.
 
 

 متوس  است    الزيوت النباتي  فل ش ر بعينة الدراسة وف ا لفتات الدخك :16جدول رقم 
 

 فئات الدخل

متوسط 
عدد 
 االفراد

عدد 
 األسر

 متوسط استهالك الزيوت النباتي  في الشهر

زيت 
 الذره

زيت 
 الزيتون

زيت 
 النخيل

زيت 
 الصويا

زيت عباد 
 الشمس

 2 0 2 1.5 4.2 8 6 3000اقك ما

 4.73 0 3.6 1.6 3.2 18 6 6000-3000ما

 6.32 8.75 1.8 3.51 3.78 30 7 10000-6000ما

 3.93 0 2.15 3.37 6.05 14 8 18000-1000ام

 0 0 0 2.42 5.91 10 9 24000-18000ما

 25ة5 75ة8 38ة3 77ة2 68ة4 80 7 متوس  كمية االست   

 المصدر جمعت و حسبت من :   العينة البحثية.
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األنسدداق الشددهري علددي الزيددوت النباتيددة علددى مسددتوى 
 األسرة 

 

 : ( مايلي17يتضح من الجدول رقم )
 ا متوس  اينفا  الشر رأل ايسررأل علري زيرت الرةر  
عنرررد الفترررات الداخليرررة المختلفرررة فرررل العينرررة البحثيرررة انررر  

لاير لألسررر التررل  25.5تررراوح برريا حررد  دنرري بلررغ حرروالل 
 18 ( لاير لعرردد6000-3000يتررراوح دخل ررا الشرر رأل )

 فراد وبمتوس   نفرا  فرردأل  6 سر  متوس  عدد  فراده  
لاير شرر ريا و علرري حررد مررا اينفررا  بلررغ  4.25بلررغ نحررو 
لاير لألسررر التررل يتررراوح دخل ررا الشررر رأل  38.41حرروالل 

 سر  متوسر  عردد  14( لاير لعدد  10000-18000)
 4.26 فررراد وبمتوسررر   نفررا  فرررردأل بلررغ نحرررو 9 فررراده  

 لاير ش ريا بعينة الدراسةة

اا متوسررررر  اينفرررررا  الشررررر رأل االسررررررأل علررررري زيرررررت 
الداخلية المختلفرة فرل العينرة البحثيرة  الزيتوا عند الفتات

لاير لألسررر التررل  19.4تررراوح برريا حررد  دنرري بلررغ حرروالل 
 18( لاير لعرردد 6000-3000يتررراوح دخل ررا الشرر رأل )

 فراد وبمتوس   نفرا  فرردأل  6 سر متوس  عدد  فراده  
لاير شررر ريا و علررري حرررد مرررا اينفرررا  بلرررغ  3.2بلرررغ نحرررو 

راوح دخل رررا الشررر رأل لاير  لألسرررر الترررل يتررر60.85حررروالل
 سررر  متوسرر  عرردد  14 لاير لعرردد (10000-18000)

لاير 7.6 فراد وبمتوسر   نفرا  فرردأل بلرغ نحرو  8 فراده  
 ةش ريا بعينة الدراسة 

تبررريا مرررا دراسرررة متوسررر  اينفرررا  الشررر رأل ايسررررأل 
علررري زيرررت الصرررويا عنرررد الفترررات الداخليرررة المختلفرررة فرررل 

الصرررررويا للفترررررة العينرررررة البحثيرررررة اا اينفرررررا  علررررري زيرررررت 
( لاير ف ررررررر  بينمرررررررا بررررررراقي 10000 – 6000الدخليرررررررة )

الفتات ال تست ل  زيت صويا حي  بلغ االنفرا  الشر را 
( لاير حرررروالل 1000 – 6000ايسرررررا للفتررررة الدخليررررة )

 7 سررر  متوسرر  عرردد  فررراده   30لاير لألسررر  لعرردد  46
لاير شررر ريا  6.5 فرررراد وبمتوسررر   نفرررا  فرررردأل بلرررغ نحرررو 

 راسةةبعينة الد
 

أهم اآلراء والمشاكل لمسدتهلكي الزيدوت وفقدا  سادسا : 
 لسئات الدخل بالعينة البحثية 

 

بدراسررررة مسررررتوا تفضرررريك الزيرررروت لرررردا  سررررر العينررررة 
البحثية  تضح  ا  البية ايسر تفضك است    الزيوت 

مرررا اسرررر عينرررة الدراسرررة  %51.25 واا نحررروومنت ات رررا 

زيررت السمسرر  تفضررك اسررت    زيررت الررةر  بينمررا تفضررك 
وير ررع تفضرريك ايسررر  للشررراء مررا ايمرراكا % 5.0 نحررو

المختلفرررررة وف رررررا ل رررررر  المكررررراا  وال مرررررا المسررررركا يلي رررررا 
% ، 27.5انخفرررررررررا  ايسرررررررررعار بنسررررررررربة بل رررررررررت نحرررررررررو 

% علرري الترتيرر  بينمررا تبرريا اا خدمررة التوصرريك 26.25
هررررري  دنررررري ايسررررربا  يفضرررررلية  مررررراكا الشرررررراء للزيررررروت 

 ةالنباتية بالعينة البحثية
 نحررو بدراسررة  فضررلية  مرراكا الشررراء لألسررر  تبرريا  ا

  سر  تفضرك الشرراء مرا السروبر ماركرت بنسربة نحرو 61
% وهررري  علرررري مكررراا تفضرررريك لشرررراء الزيرررروت  76.25

النباتيررة بينمررا  دنرري مكرراا لديرر   فضررلية للشررراء منرر  هررو 
% مررا إ مررالي العينررة 2.5المصررانع بنسرربة بل ررت نحررو 

 البحثيةة

وا ارتفررراب  سرررعار الزيررروت علررري تررررثير مسرررت بدراسرررة
% 61.25االسررررت    بعينررررة الدراسررررة  تضررررح  ا نحررررو 

ي ثر ارتفاب  سعار الزيوت علي است  ك ا الزيوت بينما 
% ال يرررر ثر ارتفرررراب  سررررعار الزيرررروت علرررري 38.75نحررررو 

  ما اسر عينة الدراسة است  ك ا الزيوت

اسررررررت    بدراسرررررة تررررررثير الدعايررررر  وايعررررر ا علررررري 
% ال 55اتيرر  بعينررة الدراسررة  تضررح  ا نحررو الزيرروت النب

تشكك لدي ا الدعاير  واالعر ا  أل  هميرة فرل االسرت    
تترررررررررثر بالدعايرررررررر  واالعرررررررر ا فررررررررل  %45بينمررررررررا نحررررررررو 

 است  ك ا للزيوت النباتي ة
 

بالنسددبة  للزيددوت النباتيددةسددابعا: دالددة ائنسدداق السددردي 
 للسرد:

 

 ( ما يلى:18يتضح من الجدول رقم )
الررة اقنفررا  الفررردأل علرري الزيرروت مررا خرر ك بت رردير د

العينة البحثية تر  ت ردير المرونرة االنفاقيرة لزيروت بحروالل 
،  أل  ا  ل  الفرد علي الزيوت يزيرد بنسربة  قرك 0.21

% 10 ما زياد  دخك الفرد، حي   ا زياد  الدخك بنحو
تررر دا لزيرررراد  اقنفررررا  اقسرررت  كي علرررري الزيرررروت بنحررررو 

نفرررا  علررري الزيررروت  يرررر مررررا %، ممرررا يعنرررل  ا اق21
و ا الزيررروت مرررا السرررلع الضررررورية للفررررد، وقرررد تبررريا  ا 

% مررررا 38متوسرررر  الرررردخك الشرررر رأل للفرررررد يفسررررر نحررررو 
الت يرررررات الحادثررررة فررررل اقنفررررا  االسررررت  كل ايسرررربوعل 

بت دير العوامك الم ثر  علري اسرت     للفرد علي الزيوت
يفررراد تبرريا  ا عرردد االزيرروت مررا خرر ك العينررة البحثيررة 

هرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري ايكثررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررثيراً 
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 بعينة الدراسة اقنفا  الفردأل الش رأل علي الزيوت النباتي  وف ًا للدخك :18جدول رقم 

 

رقم  البيان
R المعادلة المعادلة

2 F 

 Y=   38.24   + 0.001x2 ( 1)  دالة اقنفا 

         (9.93)     (3.09) 
0.38 9.56

 * 

العوامرررررك المررررر ثرو علررررري 
 Y= 31.20 +1.23x1 + 0.008x2 ( 2)  الزيوت  است   

                  (2.78)    (2.46)  
0.33 8.73* 

  0.01*مستوا معنوية عند        0.05حي : ** مستوا معنوية عند 
X1     عدد ايفرادX2 الدخك الش را 

 المصدر  معت و حسبت ما :   العينة البحثية

 

 

حررد فرري ايسررر   يررر دا حيرر   ا ت يرررًا م رردارو فرررد وا
لاير في االنفا  علي الزيروت بينمرا  1.2إلي ت يرًا م دارو 

ت يرًا م دارو لاير واحرد فرل الردخك ير دا إلري ت يررًا م ردارو 
 ةلاير  في االنفا  علي الزيوت 0.008

 
 اثر المستوى التعليمى على استهالك الزيوت 

 

يتبرريا مررا دراسررة اثررر المسررتوا التعليمرري علرري اسررت    
الزيوت النباتية اا المستوا التعليمي لر   كراا لر  االثرر 
الواضح علي اختيار الزيروت االكثرر فاترد  واالقرك ضرررا 

مرررا الناحيرررة الصرررحية علررري اسرررت    االسرررر  السرررعودية 
المستوا التعلي    ثر ثبوتحي  تبيا ما ت دير المعادلة 

علررري الكميررات المسرررتخدمة مررا زيرررت دوار الشرررمي  لررأل 
معنوية هةا ايثر ، وكما تشير المعادلرة  يضرا وقد ثبتت 

% مرا الت يررات فرل الكميرة المسرتخدمة 13إلي  ا نحو 
امرررا برررراقي  ة المسرررتوا التعليمرررل لرررأل عامرررك  تر رررع إلررري

اخرررررررا لرررررر  تتضررررررمن ا الدالرررررر   الت يرررررررات فتر ررررررع لعوامررررررك
 ةالم در 

 

 متوس  اينفا  علي الزيوت النباتية فل الش ر بعينة بعينة الدراسة وف ا لفتات الدخك: 17جدول رقم 
 

 عدد األسر فئات الدخل

 متوسط  ائنساق على الزيوت النباتية في الشهر با اللاير
 زيت

 الذرة 

 زيت
 الزيتون 

 زيت
 النخيل 

زيت 
 الصويا

زيت عباد 
 الشمس

 46.75 0 0ة26 0ة27 0ة39 8 3000 قك ما 

 41.67 0 0ة16 19.4 5ة25 18 3000-6000

 42.87 0ة46 0 56.31 38.3 30 6000-10000

 0ة23 0 0ة13 60.85 38.91 14 10000-18000

18000-24000 10 34.41 34.56 0 0 0 
 30.8 9.2 11 39.6 35.22 80 م موب متوس  اينفا 

 ما: العينة البحثية و حسبتالمصدر :  معت 
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y=2.21+1.15x 

(2.3)   R
2ˋ = 0.13   F = 5.22** 

 
 حيث:

y   تشير الي الكمية المست لكة ما زيت دوار الشمي 
x   1مت ير انت الي يعكي مسرتوا تعلري  اال  يرخرة الررق 

للمستوا ال امعي فاعلي والرق  صرفر للمسرتوا اقرك مرا 
 0.01ال امعي ، ** معنوا عند مستوا 

 
اثددر التريددر فددى سددعر احددد الزيددوت علددى كميددة الزيددت 

 االخر 
ر الت يرررر فررري سرررعر احرررد الزيررروت بمحاولرررة دراسرررة اثررر
ثبرروت  التاليررةيتضررح مررا المعادلررة علرري كميررة زيررت اخررر 

علررري الكميرررات المسرررتخدمة مرررا سرررعر زيرررت الزيتررروا   ثررر
زيررت دوار الشررمي وقررد ثبتررت معنويررة هررةا ايثررر ، وكمررا 

% مررا الت يرررات 16تشررير المعادلررة  يضررا إلرري  ا نحررو 
 إلي تر ع ما زيت دوار الشمي  فل الكمية المستخدمة

الت ير في  سعر زيت الزيتوا امرا براقي الت يررات فتر رع 
لعوامرررررك اخررررررا  واتف رررررت االشرررررار  السرررررالبة مرررررع المن ررررر  
االقتصررررررادا حيرررررر  يعتبررررررر زيررررررت الزيترررررروا هررررررو البررررررديك 

 االساسي لزيت دوار الشمي ة
 

(24)        y=12.4-0.55x 

                             (-2.6) 
R

2  = 0.16                      F = 6.6** 
 

 حيث
x تشير الي سعر زيت الزيتوا 
y تشير إلي الكمية المستخدمة ما زيت دوار الشمي 

 0.01** معنوا عند مستوا 
 

 المرونةتقدير 
ترر  اختيررار زيررت دوار الشررمي وزيررت الزيترروا وزيرررت 

الزيررروت اسرررتخداما فرررل محافظرررة   ن رررا  كثررررالرررةر  حيررر  
رية والداخليرة، وقرد لت دير كك ما المرونرة السرع ايحساء

 اتضح ما يلي: 
 

 بال ردوك الترالي (1المعادلدة )يتضح ما  زيت الزيتون:
 ا  اكبرررر مرررا الواحرررد الصرررحيح ممرررا يعكررري ا المرونرررة 

االسرررت ابة   ا و مررراال لرر  علرري زيرررت الزيترروا  لررر  
وهرو مررا يتفرر  للكميرة الم لوبررة تتنراقي مررع تزايرد السررعر 
 %10بنسررررربة  والمن ررررر  االقتصرررررادا ، وبزيررررراد  السرررررعر

تتنرراقي الكميررة الم لوبررة مررا زيررت الزيترروا بنسرربة نحررو 
 بال ردوك الترالي (2) المعادلدةيتضرح مرا % ، كمرا 32

بزياد  اقك ما الواحد الصحيح مما يعكي  X ا معامك 
% فان رررا تتزايرررد الكميرررة الم لوبرررة مرررا 10الررردخك بنسررربة 

% وهو ما يعكي اا زيت الزيتوا 3زيت الزيتوا بنسبة 
 لعة ضرورية بالنسبة السر  عينة الدراسة ةتعتبر س

 
 بال رردوك التررالي (3المعادلددة ) يتضررح مررا زيددت الددذرة :
 ا  اكبرررر مرررا الواحرررد الصرررحيح ممرررا يعكررري ا المرونرررة 

االسررررت ابة   ا و مررررراال لرررر  علرررري زيررررت الررررةر   لرررر  
وهرو مررا يتفرر  للكميرة الم لوبررة تتنراقي مررع تزايرد السررعر 

 %10لسرررررعر بنسررررربة والمن ررررر  االقتصرررررادا ، وبزيررررراد  ا
تتنرراقي الكميررة الم لوبررة مررا زيررت الزيترروا بنسرربة نحررو 

 بال ردوك الترالي (4) المعادلدةيتضرح مرا % ، كمرا 27
بزياد  اقك ما الواحد الصحيح مما يعكي  X ا معامك 

% فان را تتنراقي الكميرة الم لوبرة مرا 10الدخك بنسبة 
% وهرررو مرررا يعكررري اا زيرررت الرررةر  1زيرررت الرررةر  بنسررربة 

 لعة ضرورية بالنسبة السر  عينة الدراسة ةتعتبر س
 

 زيت دوار الشمس
 

 ا المرونرة  بال دوك التالي (5المعادلة )يتضح ما 
 ا ال لرر  علرري  اكبررر مررا الواحررد الصررحيح ممررا يعكرري

االسرررت ابة  ولكرررا تتزايرررد مررررازيرررت دوار الشرررمي  لررر  
وهررررو مررررا ال يتفرررر  تزايررررد السررررعر مررررع  للكميررررة الم لوبررررة 

 والمن   االقتصادا
تتزايررررد  %10حيررر  تبررريا انررر  بزيررراد  السرررعر بنسررربة 

الكميررررة الم لوبررررة مررررا زيررررت دوار الشررررمي بنسرررربة نحررررو 
 بال رردوك التررالي (6لددة )المعاديتضررح مررا % ، كمررا 30

 انرر  اقررك مررا الواحررد الصررحيح ممررا يعكرري X ا معامررك 
% فان رررررررا تتنررررررراقي الكميرررررررة 10بزيررررررراد  الررررررردخك بنسررررررربة 

وهرو مرا يعكري % 27الم لوبة ما زيت الزيتروا بنسربة 
اا زيرررت دوار الشرررمي تعتبرررر سرررلعة ضررررورية  بالنسررربة 

 السر عينة الدراسة ة
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 يوضح انواب ت دير المرونات السعرية والدخلية لزيت الزيتوا : 19جدول رقم 

 

 قيمة المرونة المعادلة نوا المرونة المعادلة  رقم
 Ln Y = 9.9 - 3.15 Ln x -3.15 > 1 سعرية 1

 Ln Y= -1.8 + 0.31 Ln X 0.31 < 1 دخلية 2

 المصدر : حسبت ما بيانات عينة الدراسة
 

 
 يوضح انواب ت دير المرونات السعرية والدخلية لزيت الةر  : 20جدول رقم 

 

 قيمة المرونة المعادلة نوا المرونة المعادلة  رقم
 Ln Y= 8.7 - 2.72 Ln X - 2.72 > 1 سعرية 3

 LN Y= 1.6 - 0.1LNX - 0.1< 1 دخلية 4

 المصدر : حسبت ما بيانات عينة الدراسة
 

 
 يوضح ت دير المرونات السعرية والدخلية لزيت دوار الشمي  :21جدول رقم 

 

 قيمة المرونة المعادلة نوا المرونة المعادلة  رقم
 Ln Y= -9.1 + 3.03 Ln X + 3.03 > 1 سعرية 5

 Ln Y= -1.5 + 0.27 Ln X + 0.27< 1 دخلية 6

 مصدر : حسبت ما بيانات عينة الدراسةال
 

 
تبددداين اسدددتهالك الزيدددوت النباتيدددة حسدددب عددددد االفدددراد 

 والمستوى التعليمى  وفئات الدخل الشهرى
 

 اوال : تباين استهالك الزيوت النباتية وفقا لعدد االفراد
ترررر  ت سرررري  اسررررر عينررررة الدراسررررة لث ثررررة فتررررات حسرررر  

جددددول رقدددم بالعررردداالفراد بكرررك اسرررر  كمرررا هرررو موضرررح 
وهي : الفتة االولي )االسر الص ير  (عدد االفرراد  (22)

فررررد وبلرررغ متوسررر  اسرررت    ايسرررر  ب رررا نحرررو  5-1ب رررا 
 ك ررر  ه شررر ر، والفترررة الثانيرررة )االسرررر المتوسررر ة( 1.85

افررراد والفتررة الثالثررة )الفترررة  10-5وعرردد االفررراد ب ررا مررا 

جدول بالوعدد االفراد ب ا عشر  فركثركما يتضح  الكبير (
 ة (22رقم )

وت  استخدا  تحليك التبايا في ات راو واحرد باسرتخدا  
ب د  اختبرار المعنويرة االحصراتية  (SPSSبرنام  اك )

للفر  الصفرا ال اتك بتساوا متوس  است    الزيوت 
النباتية بريا الفترات المختلفرة لعردد االفرراد وكانرت النترات  

 ة(23بالجدول رقم )علي النحو التالي كما يتضح 
يتضرررررح ثبررررروت المعنويرررررة  (23الجددددددول رقدددددم )مرررررا 

االحصرررراتية الختبررررار تحليررررك التبررررايا ممررررا يعنرررري رفرررر  
الفررررر  الصررررفرا وقبرررروك الفررررر  البررررديك اا انرررر  تو ررررد
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 متوس  االست    االسرا للزيوت النباتية لفتات ايسر وف ا لعدد االفراد: 22جدول رقم 

 
 التباين متوسط االستهالك االستهالك اجمالى عدد االسر عدد األفراد
 1.120445 1.846154 72 39 5أقل من 
10-5 71 206 2.901408 3.247284 
 2.956044 4.428571 62 14 10أكثر من 

 
لمعنوية الفر  بريا متوسر  اسرت    الزيروت النباتيرة  (ANOVA) تحليك التبايا  :23جدول رقم 

 وف ا لعدد االفراد
 

عاتمجموا المرب مصدر التباين  
درجات 
 الحرية

متوسط 
 ف المحسوبة المربعات

 14.31021 36.46329 2 72.92658182 بيا الم موعات

  2.548061 121 308.3153537 داخك الم موعات

 
فررررو  او اخت فرررات  وهريرررة فررري متوسررر  اسرررت    
 –الزيوت النباتيرة بريا اح را  االسرر المختلفرة )الصر ير  

الري اا مرا تلر  االح را  الكبير ( ولمعرفرة  –المتوس ة 
يعررزا الي ررا هررةا الفررر  المعنرروا ترر  ا ررراء احررد اختبررارات 

 (LSDالم ارنرررررات المتعررررردد  وهرررررو اقرررررك فرررررر  معنررررروا )
 وكانت نتات ة علي النحو التالي :

اا  ميررررع فتررررات  (24الجدددددول رقددددم )ويتضررررح مررررا 
االسررر ةات االح ررا  المختلفررة ل ررا نفرري االثررر فرري تبررايا 

 ةيعزا الي ا هةا الفر  المعنوا تياست    التمور وال
 

ثانيدددا: تبددداين اسدددتهالك الزيدددوت النباتيدددة وفقدددا لسئدددات 
 الحالة التعليمية لالم 

 

ترررر  ت سرررري  اسررررر عينررررة الدراسررررة لث ثررررة فتررررات حسرررر  
بالجددددول رقدددم الحالرررة التعليميرررة لررر   كمرررا هرررو موضرررح 

وهي : الفتة االولري )اقرك مرا المسرتوا ال رامعي(  (25)
ك رررر  ه  1.8 ر  ب ررررا نحررررور   ايسرررروبلررررغ متوسرررر  اسررررت 

شرر ر، والفتررة الثانيررة )المسررتوا التعليمرري ال ررامعي( وبلررغ 
ك رررر  ه شرررر ر  2.9متوسرررر  اسررررت    ايسررررر  ب ررررا نحررررو 

والفتررررة الثالثررررة )المسررررتوا فررررو  ال ررررامعي( وبلررررغ متوسرررر  
ك رر  ه شرر ر كمررا يتضررح  4.4اسررت    ايسررر  ب ررا نحررو

 ة (25بالجدول رقم )

لتبايا في ات راو واحرد باسرتخدا  وت  استخدا  تحليك ا
ب د  اختبرار المعنويرة االحصراتية  (SPSSبرنام  اك )

للفر  الصفرا ال اتك بتساوا متوس  است    الزيوت 
النباتيرررررة بررررريا الفترررررات المختلفرررررة للحالرررررة التعليميرررررة للررررر   

بالجدددول وكانررت النتررات  علرري النحررو التررالي كمررا يتضررح 
 ة(25رقم )

تضرررررح ثبررررروت المعنويرررررة ي (27الجددددددول رقدددددم )مرررررا 
االحصرررراتية الختبررررار تحليررررك التبررررايا ممررررا يعنرررري رفرررر  
الفررررر  الصررررفرا وقبرررروك الفررررر  البررررديك اا انرررر  تو ررررد 
فرررررررو  او اخت فررررررات  وهريررررررة فرررررري متوسرررررر  اسررررررت    

ل    الزيوت النباتية بيا الفتات المختلفة للحالة التعليمية
ولمعرفرررة الررري اا مرررا تلررر  المسرررتويات التعليميرررة يعرررزا 

 رررررا هرررررةا الفرررررر  المعنررررروا تررررر  ا رررررراء احرررررد اختبرررررارات الي
 (LSDالم ارنرررررات المتعررررردد  وهرررررو اقرررررك فرررررر  معنررررروا )

 وكانت نتات ة علي النحو التالي:
السرررراب  اا فترررررة  (28الجددددددول رقددددم )ويتضررررح مررررا 

االسرر ةات المسرتوا التعليمرري ال رامعي وفرو  ال ررامعي  
ة اسررت    الزيرروت النباتيرر تباينررًا )اهميررة( فررل هرري االكثررر

م ارنرررررررة باالسرررررررر ةات المسرررررررتوا التعليمررررررري االقرررررررك مرررررررا 
 ال امعي ل   والتي يعزا الي ا هةا الفر  المعنوا ة
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 قك فر  معنوا لتبايا متوس  االسرت    االسررا للزيروت النباتيرة بريا  (LSD) اختبار :24جدول رقم 

 فتات ايسر وف ًا لعدد ايفر
 

 

(I) x (J) x 

Mean 

Difference 

 (I-J) 

Std.  

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower  

Bound 

Upper  

Bound 

LSD 1.00 2.00 -1.11412
*
 .33251 .001 -1.7724 -.4558 

3.00 -2.69963
*
 .51978 .000 -3.7287 -1.6706 

2.00 1.00 1.11412
*
 .33251 .001 .4558 1.7724 

3.00 -1.58551
*
 .48786 .001 -2.5514 -.6197 

3.00 1.00 2.69963
*
 .51978 .000 1.6706 3.7287 

2.00 1.58551
*
 .48786 .001 .6197 2.5514 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
 
 

 متوس  االست    االسرا للزيوت النباتية لفتات ايسر وف ًا للحالة التعليمية لأل  :25جدول رقم 
 

 التباين متوسط االستهالك اجمالى االستهالك عدد األسر الة التعليميةالح

 1.120445 1.846154 72 39  قرك مرا ال امعي
 3.247284 2.901408 206 71  امعي
 2.956044 4.428571 62 14 فو  ال امعي

 
 
 

لمعنويررررة الفررررر  برررريا متوسرررر  اسررررت     (ANOVA) تحليررررك التبررررايا :26جدددددول رقددددم 
 نباتية وف ا لعدد االفرادالزيوت ال

 

مجموا  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

ف 
 المحسوبة

 4.31 36.46 2 72.9 بيا الم موعات

  2.54 121 308.31 داخك الم موعات
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ت  قرك فرر  معنروا لتبرايا متوسر  االسرت    االسررا للزيروت النباتيرة بريا فترا (LSD)اختبرار :28جدول رقدم 
 ايسر وف ًا الحالة التعليمية ل  

 

 

(I) x (J) x 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std.  

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

LSD 1.00 2.00 -1.11412
*
 .33251 .001 -1.7724 -.4558 

3.00 -2.69963
*
 .51978 .000 -3.7287 -1.6706 

2.00 1.00 1.11412 .33251 .001 .4558 1.7724 

3.00 -1.58551
*
 .48786 .001 -2.5514 -.6197 

3.00 1.00 2.69963 .51978 .000 1.6706 3.7287 

2.00 1.58551
*
 .48786 .001 .6197 2.5514 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
 

للرردخك  السرررا الزيرروت النباتيررة لفتررات ايسررر وف رراً متوسرر  االسررت    ا :29جدددول رقددم 
 الش را لر  االسر 

 

 عدد االسر فئات الدخل
 اجمالى

 االستهالك

متوسط 
 االستهالك

 ايندالتب

 0.971053 1.8 39 20 اررالدني

 3.356491 3.1 228 76 المتوس ة

 3.37963 7.1 196 28 اررالعلي

 
 

عنويرررة الفرررر  بررريا متوسررر  اسرررت    لم (ANOVAتحليرررك التبرررايا) :30جددددول رقدددم 
 الزيوت النباتية لفتات الدخك

 

 مصدر التباين
مجموا 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

ف 
 المحسوبة

 55.2 127.3 2 254.6 بيا الم موعات

  2.54 64 147.6 داخك الم موعات
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  ايسررا للزيروت النباتيرة بريا  قرك فرر  معنروا لتبرايا متوسر  االسرت   (LSD)اختبرار  :31جدول رقم 
 فتات ايسر وف ًا للدخك الش را لر  ايسر 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: VAR00008 

LSD 

95% Confidence Interval 
Sig. Std. Error 

Mean 

Difference 

(I-J) 

(J) 

VAR00009 
(I) 

VAR00009 Upper 

Bound 
Lower 

Bound 
-7.045E-02 

-3.9291 

-2.7265 

-6.7376 
.039 

.000 
.665 

.703 
-1.3985* 

-5.3333* 
2.00 

3.00 
1.00 

2.7265 

-3.1174 
7.045E-02 

-4.7523 
.039 

.000 
.665 

.409 
1.3985* 

-3.9348* 
1.00 

3.00 
2.00 

6.7376 

4.7523 
3.9291 

3.1174 
.000 

.000 
.703 

.409 
5.3333* 

3.9348* 
1.00 

2.00 
3.00 

*. The mean difference is significant at the .05 level 

 
 

ثالثدددا: تبددداين اسدددتهالك الزيدددوت النباتيدددة وفقدددا لسئدددات 
 الدخل الشهرى المختلسة

 

ترررر  ت سرررري  اسررررر عينررررة الدراسررررة وف ررررا لفتررررات الرررردخك 
بالجددول رقددم الشر را الري ثر   فتررات كمرا هرو موضررح 

 وهي علي النحو التالي: (29)
اال   6ك في رررا اقرررك مرررا الفترررة الررردنيا )متوسررر  الررردخ

وبلغ متوس  االست    ل سرر  مرا الزيروت النباتيرة  لاير(
ك ررر  والفترررة المتوسررر ة  )متوسررر  الررردخك في رررا 8ة1نحرررو 

الررررر  لاير( ومتوسرررر  اسررررت    الزيررررروت 20-6اقررررك مررررا 
ك ررر  والفترررة الثالثرررة )متوسررر  3.1النباتيرررة ب رررا يبلرررغ نحرررو 

  وبلرررررغ متوسررررر الررررر  لاير فرررررركثر(20الررررردخك في رررررا مرررررا  
ك رررر  ، وترررر  اسررررتخدا  تحليررررك 7.1االسررررت    ل ررررا نحررررو 

 (SPSSالتبرايا فري ات راو واحرد باسرتخدا  برنرام  اك )

ب ررررد  اختبررررار المعنويررررة االحصرررراتية للفررررر  الصررررفرا 
ال اتررررك بتسرررراوا متوسرررر  اسررررت    الزيرررروت النباتيررررة برررريا 
الفترررات المختلفرررة للررردخك الشررر را لرررر  االسرررر   وكانرررت 

 لي :النتات  علي النحو التا
( يتضرررررح ثبررررروت المعنويرررررة 30)الجددددددول رقدددددم مرررررا 

االحصرررراتية الختبررررار تحليررررك التبررررايا ممررررا يعنرررري رفرررر  
 الفررررر  الصررررفرا وقبرررروك الفررررر  البررررديك اا انرررر  تو ررررد

فرررررررو  او اخت فررررررات  وهريررررررة فرررررري متوسرررررر  اسررررررت    
الزيوت النباتية بيا الفتات المختلفة للدخك الشر را لرر  

عليرررا( ولمعرفرررة الررري اا ال –المتوسررر ة  –االسرررر  )الررردنيا 
ما تل  الفتات الدخليرة  يعرزا الي را هرةا الفرر  المعنروا 
ت  ا راء احد اختبارات الم ارنات المتعدد  وهو اقك فر  

 وكانت نتات   علي النحو التالي : (LSDمعنوا )
ويتضرررررح مرررررا ال ررررردوك السررررراب  اا الفرررررر  المعنررررروا 

سررررة يسررررر عينررررة الدرا الزيرررروت النباتيررررةلتبررررايا اسررررت    
يعرزا إلري  ميررع فترات الردخك المختلفررة علري السررواء  ا 
 ا تل  الفتات تتساوا فيما بين را مرا حير  ايهميرة فري 

 ةالزيوت النباتيةالترثير علي تبايا است    
 

 عددالمراج
 

 أوال: المراجع العربية 
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