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 الملخص

أستهدف البحث التعرف على معالم ومؤشرات التركيب المحصولى الفعلى ألهم الزروع الحقلية والخضرية وأهم الموارد المستخدمة         
زارع فى تحقيق أقصى عائد مادى وهدف الدولة فى توفير فى إنتاجها، والتوصل إلى أفضل البدائل للتركيب المحصولى الذى يحقق هدف الم

إستخدام قدر من الموارد المائية وتعظيم عائد وحدة المياه، باإلضافة إلى محاولة تحقيق قدر من اإلكتفاء الذاتى وصوالٌ لألمن الغذائى، وذلك ب
صافى عائد الفدان، فى حين يتمثل النموذج الثانى والثالث أسلوب البرمجة الخطية حيث تم عمل ثالثة نماذج يتمثل النموذج األول فى تعظيم 

 فى تعظيم صافى عائد الوحدة المائية وتدنية اإلحتياجات المائية، وقد حقق النموذج األول إجمالى صافى عائد للوحدة األرضية يفوق نظيـره 
الفعلى كما يحقق وفراً فى الموارد المائية بلغ حوالى  من إجمالى صافى عائد الوحدة األرضية ٪٨مليار جنيه يمثل نحو  ٤,٨٩الفعلى بمقدار 

مليون عامل لكٍل منهم على الترتيب  ٨.١، ٤.١، باإلضافة إلى وفر فى نوعى العمالة المستخدمة رجل وولد بلغ حوالى ٣مليون م ٢٩١.٢٨
  .األوالدمن إجمالى المستخدم فى التركيب المحصولى الفعلى من عمالة الرجل و ٪٥.٦ ،٪١.٠١تمثل نحو 

ألف طن لكًل مـنهم   ١٣٠.٦٥، ٢٦.٨١وكذلك فإن النموذج األول يحقق وفراً فى إستخدام األسمدة البوتاسية والفوسفاتية بلغ حوالى        
مـن الرقعـة األرضـية     ٪٠.١٢ألف فدان تمثل نحو  ١٤على الترتيب، فى حين حقق النموذج الثانى وفر فى الرقعة األرضية بلغ حوالى 

من إجمالى  ٪١١.٧مليار جنيه يمثل نحو  ٣,٢٢المحصولى الفعلى، كما يحقق إجمالى صافى عائد مياه يفوق نظيره الفعلى بمقدار  للتركيب
، كما حقق وفر فى نوعى العمالة المستخدمة رجل ٣مليون م ٣٥٠.٤٣صافى عائد المياه الفعلى، ويحقق وفراً فى الموارد المائية بلغ حوالى 

مـن إجمـالى المسـتخدم فـى التركيـب       ٪٦.٠٣،٪١.٢٤مليون عامل لكٍل منهم على الترتيب تمثل نحو  ٨.٦٧، ٥.٠٠وولد بلغ حوالى 
ة المحصولى الفعلى من عمالة الرجل واألوالد، وكذلك فإن التركيب المحصولى المقترح وفقاً للنموذج الثانى يحقق وفراً فى إستخدام األسمد

  .من نظيرتها الفعلية ٪٥.٩٩، ٪٥.٨٧ألف طن لكًل منهم على الترتيب تمثل نحو  ١٣١.١٦، ٢٦.٧٣البوتاسية والفوسفاتية بلغ حوالى 
، كما يحقق إجمالى صافى عائد ميـاه يفـوق   ٣مليون م ٦٤١.٢٤فى حين حقق النموذج الثالث وفراً فى الموارد المائية بلغ حوالى         

مليون عامل لكٍل  ٦.٨، ٣.٨ى نوعى العمالة المستخدمة رجل وولد بلغ حوالى مليون جنيه ، كما حقق وفر ف ٨٢٠.٤نظيره الفعلى بمقدار 
من إجمالى المستخدم فى التركيب المحصولى الفعلى من عمالة الرجل واألوالد، وكذلك فـإن    ٪٤.٧ ،٪٠.٩٤منهم على الترتيب تمثل نحو 

ألف طـن لكـًل    ١٠٤.٧٩،  ٤٠.٧٤،  ٧٤.٠٢لفوسفاتية بلغ حوالى النموذج الثالث يحقق وفراً فى إستخدام األسمدة األزوتية والبوتاسية وا
  منهم على الترتيب

وقد تم أختيار التركيب المحصولى المقترح طبقاً للنموذج األول كأفضل النماذج المقترحة، حيث أنه يحقق أعلى زيادة فى صافى عائد        
، كما يحقق أعلى زيادة فى صافى عائـد  ٢٠١١ة المحصولية فى عام من إجمالى صافى عائد الرقع ٪٨الرقعة المحصولية يصل إلى نحو 

من صافى عائد وحدة مياه الرى للتركيب المحصولى القائم، باإلضافة إلى تحقيق وفر فى الموارد المائية  ٪٩.١وحدة مياه الرى لتصل إلى 
األول يحقق أكبر تقارب بين وجهتى نظر المزارع الفرد  ، ومن ثَم فإن التركيب المحصولى المقترح طبقاً للنموذج٣مليون م ٢٩١بلغ حوالى 

  .والدولة وبالتالى فإن هذا التركيب المحصولى يمثل أفضل نتائج حل نماذج البرمجة الخطية للتركيب المحصولى

التركيب  -اقتصاديات الموارد األرضية -اقتصاديات الموارد المائية -اقتصاديات الموارد الزراعية -الموارد :كلمات دليلية
 .االكتقاء الذاتى -البرمجة الخطية-األمن الغذائى -المحصولي

  المقدمة
يعبر التركيب المحصولى عن واقع إنتاج الغـذاء  
ومدى إعتماد المجتمع على موارده المحليه، ومـن ثَـم   

فإن التعرف على واقع التركيـب المحصـولى يعنـى    
المساهمة فى تطويره والمساعده على وضـع الحلـول   

ترحات الالزمة لتحسين أهم متغيراتـه، ونظـراً   والمق
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للمكانة الرئيسية للزراعة فى االقتصاد القومى المصرى  
فإن لتوجيه الموارد االقتصادية الزراعيـة المصـرية   
لإلنتاج النباتى أهمية خاصة فى إعادة تنظيم إستخدامات 
تلك الموارد خاصة التى تتسم بالندرة منهـا، وتوجيـه   

ها توجيهاً اقتصادياً رشيداً بهدف اإلنتفاع القدر المتاح من
  .الكامل بها، ومن ثَم تحقيق األمن الغذائى المصرى

  :مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحـث فـى محدوديـة المـوارد     
األرضية والمائية باإلضافة إلى إنخفاض كفاءة إستخدام 
الموارد المائية ألغلب المحاصيل الزراعية نتيجة إلقدام 

ى زراعة المحاصيل مرتفعـة الربحيـة   المزارعين عل
والتى قد تستهلك قدراً كبيراَ من مورد المياه األروائية، 
األمر الذى يؤدى إلى تـدنى صـافى عائـد الوحـدة     

  .األرضية والمائية فى ظل التركيب المحصولى القائم
  :هدف البحث

تتمثل أهداف البحث فى التعـرف علـى معـالم    
ى ألهـم الـزروع   ومؤشرات التركيب المحصولى الفعل

الحقلية والخضرية وأهم الموارد المستخدمة فى إنتاجها، 
والتوصل إلى أفضل البدائل للتركيب المحصولى الـذى  
يحقق هدف المزارع فى تحقيق أقصـى عائـد مـادى    
وهدف الدولة فى توفير قدر من الموارد المائية وتعظيم 
عائد وحدة المياه، باإلضافة إلى محاولة تحقيق قدر من 

  . اإلكتفاء الذاتى وصوالٌ لألمن الغذائى
  :الطريقة البحثية ومصادر البيانات

أعتمد البحث فى تحقيق أهدافـه علـى إسـتخدام    
األسلوب االقتصادى الوصفى من خالل التعرف علـى  
معالم ومؤشرات التركيب المحصولى القائم، باإلضـافة  
إلى األسلوب االقتصادى الكمى والمتمثل فى إسـتخدام  

ب البرمجة الخطية لعمل ثالثـة نمـاذج  يتمثـل    أسلو
النموذج االول فى تعظيم صافى العائد الفدانى والثـانى  

صافى عائد وحدة المياه، والثالث فى تدنيـة   تعظيم فى
إستخدام الموارد المائية وذلك فى ظل مجموعـة مـن   
القيود، وقد أعتمد البحث على البيانات الثانوية الصادرة 

هات والهيئات الرسمية سواء كانـت  من العديد من الج

منشورة أو غير منشورة ومنها نشرة االقتصاد الزراعى 
التى تصدرها وزارة الزراعة وإستصالح األراضـى،  
ونشرة الرى والموارد المائية والتى يصدرها الجهـاز  

  .  المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
  :توصيف نماذج البرمجة المستخدمة

  :دالة الهدف -١
ن تصوير دالة الهدف الخاصة بنماذج البرمجة يمك

الخطية المستخدمة فى حالتى المعظمة والتدنيـة علـى   
  :النحو التالى

وهى تتضمن تعظيم  :دالة الهدف فى حالة المعظمة -أ
إجمالى صافى العائد للتركيب المحصولى القـائم  

من جهة، وتعظيم عائد وحـدة ميـاه    ٢٠١١عام 
صـوير النمـوذج   الرى من جهة أخرى، ويمكن ت

  :المستخدم فى تعظيم دالة الهدف على النحو التالى
Max  Z= z1 x1 + z2 x2 +…………… + zn xn  
     a11 x1 + a12 x2 + a13 x3 +………+ a1n xn ≤ R1       
     a21 x1 + a22 x2 + a23 x3 +………+ a2n xn ≤ R2 
     aM1 x1 + aM2 x2 + aM3 x3 +………+ aMn xn ≤ RM                     
     x1 , x2 ,……xn ≥ 0                    

  :حيث أن
Z : تتمثل إما فى إجمالى صافى العائد المتوقع للتركيب

  المحصولى من مختلف األنشطة اإلنتاجية    
الزراعية، أو صافى عائد وحدة مياه الرى المتوقـع      

  .للتركيب المحصولى من األنشطة اإلنتاجية
Z1-zn :د الفدان أو صافى عائد الوحدة المائية صافى عائ

 لألنشطة الداخلة فى النموذج

X1-xn :    األنشطة الداخلة فى النمـوذج والمتمثلـة فـى
  .المحاصيل الزراعية المختارة

a1-a2 :،الكمية المستخدمة من الموارد داخل كل قيدR1-

RM       :الكمية المتاحة من الموارد.  
  .≥ X 0فإن ولضمان شرط عدم سالبية األنشطة 

وهى تتضمن تدنيـة  : دالة الهدف فى حالة التدنية -ب
إجمالى اإلحتياجات المائية للتركيـب المحصـولى   
ويمكن تصوير النموذج القائم فى تدنية دالة الهـدف  

  :على النحو التالى
  



Alex. J. Agric. Res.                                                                        Vol. 59, No. 1, pp. 123‐140, 2014 (Arabic) 

 

Min  W= w1 x1 + w2 x2 +…………… + wn xn 
a11 x1 + a12 x2 + a13 x3 +………+ a1n xn ≥ R1                 
a21 x1 + a22 x2 + a23 x3 +………+ a2n xn ≥ R2 
aM1 x1 + aM2 x2 + aM3 x3 +………+ aMn xn ≥ RM                     
x1 , x2 ,……xn ≥ 0                    

  :حيث أن
W  :   تتمثل فى إجمالى اإلحتياجات المائيـة المتوقعـة

  .      للتركيب المحصولى من مختلف األنشطة
W1-wn   :   اإلحتياجات المائية للفدان لكل نشـاط مـن

 .األنشطة الداخلة فى النموذج

X1-xn :    األنشطة الداخلة فى النمـوذج والمتمثلـة فـى
  .المحاصيل الزراعية المختارة

a1-a2 :     ،الكمية المستخدمة من الموارد داخل كـل قيـد
R1-RM  :الكمية المتاحة من الموارد.  

ألنشـطة اإلنتاجيـة   تتمثل فـى ا : األنشطة البديلة -٢
الزراعية وهى تتضمن إثنين وثالثـون محصـوال   
وتتضمن أهم المحاصـيل اإلسـتراتيجية المتعلقـة    
باألمن الغذائى، والمحاصيل المؤثرة فـى الميـزان   

  .التجارى سواء فى جانب الواردات أو الصادرات
  :قيود النماذج -٣

تم تقسيم القيود التى تتضمنها نمـاذج البرمجـة   
لدراسة إلى مجموعتين تضم القيود الطبيعيـة،  الخطية با

  .والقيود التنظيمية وذلك على النحو التالى
 :قيود طبيعية)١(

ويقصد بها مجموعة القيـود المتعلقـة بـالموارد    
الزراعية كـالموارد األرضـية، والمـوارد المائيـة،     
والموارد البشرية، واألسمدة، حيث تتسم كٍل من الموارد 

لندرة فـى حـين تعتبـر المـوارد     األرضية والمائية با
البشريه واألسمدة من العناصر الهامـة فـى األنتـاج    

  .الزراعى وفيما يلى توضيح لتلك القيود
  :قيود الموارد األرضية) أ(

وهى تتضمن أربعـة قيـود للرقعـة الزراعيـة     
ــة المســاحة  ــة، وجمل الشــتوية، والصــيفية، والنيلي

ال  المحصولية للمحاصيل محل الدراسة وذلـك بحيـث  
تتجاوز هذه المساحات نظيراتها للتركيب المحصـولى  

  .٢٠١١القائم عام 

وهى تتضمن قيد واحد يعبر : قيود الموارد المائية) ب(
عن إجمالى كمية المياه المستخدمة لرى محاصيل 

  .الدراسة
وهى تتضمن قيدين، يعبر : قيود الموارد البشرية) جـ(

 )رجـل (القيد األول عن إجمالى عـدد العمـال   
للمحاصيل التى تتضمنها نماذج الدراسـة، القيـد   

لتلـك  ) ولد(الثانى يعبر عن إجمالى عدد العمال 
  .المحاصيل

وتتضمن ثالثة قيود تتمثل فى كميـة  : قيود األسمدة) د(
األســمدة األزوتيــة، والبوتاســية، والفوســفاتية 
المستهلكة لمحاصيل الدراسـة داخـل التركيـب    

  .المحصولى القائم
وهى تتضمن مجموعة من القيـود  : نظيميةقيود ت) ٢(

  .وذلك على النحو التالى
  :قيود خاصة بتحقيق قدر من األمن الغذائى) أ(

وهى تقضـى بـأال تقـل الرقعـة المزروعـة      
بالمحاصيل االستراتيجية كـالقمح، والـذرة الشـامية،    
والسمسم والفول السودانى وبنجر السـكر عـن أكبـر    

-٢٠٠٨(الفتـرة  مساحة تمت زراعتها بكٍل منهم فـى 
، باإلضافة إلى تحديد مسـاحة الفـول البلـدى    )٢٠١١

بحيث ال تتجاوز أكبر مساحة لها خالل تلـك الفتـرة،   
وذلك بهدف سد الفجوة بين إنتاج وإستهالك مجموعات 
الحبوب والبقوليات والزيوت والسكر، باإلضـافة إلـى   
تقليل الواردات من تلك المحاصيل بهدف تقليل العجـز  

  .ن التجارى المصرىفى الميزا
قيود خاصة بالطاقة اإلستيعابية لألسواق المحلية ) ب(

 :واألجنبية

وهى تقضى بأال تقل مساحة القطن، والبطـاطس  
الصيفى والطماطم الشتوى والصيفى عن أكبر مسـاحة  

، وذلك )٢٠١١-٢٠٠٨(تمت زراعتها بهم خالل الفترة
البطـاطس  (لتشجيع الصادرات من تلـك المحاصـيل   

لمحاولة سد العجز فى فـاتورة الـواردات   ) طموالطما
  .المصرية
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 :قيود خاصة بتوفير الخامات الصناعية) جـ(

وهى تقضى بأال تقل الرقعة المزروعة من قصب 
السكر عن أقل مساحة تمت زراعتها بها خالل الفتـرة  
سالفة الذكر وذلك لتوفير إحتياجات المصانع ومتطلبات 

  .السوق المحلى
 :بترشيد إستخدام مياه الرىقيود خاصة ) د(

وهى تقضى بأال تتجاوز الرقعة المزروعة باألرز 
-٢٠٠٨(أقل مساحة تمت زراعتها بها خالل الفتـرة  

، وذلك بهدف توفير قدر ال يسـتهان بـه مـن    )٢٠١١
  .المياه

 :قيود أخرى) هـ(

تم وضع حدود دنيا وعليا للرقعة المزروعة بكـل  
ث ال تتجـاوز  محصول من باقى محاصيل الدراسة بحي

أكبر مساحة تمت زراعتها بها خـالل الفتـرة سـالفة    
الذكر، وال تقل عن أقل مساحة تمت زراعتها بها خالل 

  .نفس الفترة
معالم ومؤشرات التركيب المحصـولى الفعلـى ألهـم    
الزروع الحقلية والخضرية وأهم الموارد المسـتخدمة  

  فى إنتاجها
 :الزروع المنتجة)١(

 ٣٢صولى الفعلـى إنتـاج   يتضمن التركيب المح
محصول تمثل الغالبيـة العظمـى للـزروع الحقليـة     
والخضرية بالزراعة المصرية فى رقعة أرضية تبلـغ  

مـن   ٪٧٤.٧مليون فدان تمثل نحـو   ١١.٤٦٧حوالى 
والبالغة حوالى  ٢٠١١جملة الرقعة المحصولية فى عام 

  :مليون فدان موزعة كالتالى ١٥.٣٥
 :الزروع الشتوية) أ(

، تبـين أن  )١(راض بيانات الجـدول رقـم  بإستع
الرقعة األرضية المخصصة للزروع الشـتوية بلغـت   

مليون فدان، حيث يزرع محصول القمـح   ٦.١حوالى 
مليون فدان تمثـل   ٣.٠٥فى رقعة أرضية تبلغ حوالى 

من إجمالى الرقعة األرضـية المخصصـة    ٪٥٠نحو 
 للزروع الشتوية، يليه البرسيم المستديم حيث يزرع فى

مليون فدان تمثل نحـو   ١.٦رقعة أرضية تبلغ حوالى 

من إجمالى الرقعـة األرضـية المخصصـة     ٪٢٦.٢
للزروع الشتوية، يأتى بعد ذلك كالً من بنجر السـكر،  
والبرسيم التحريش، والطماطم الشـتوى، والبطـاطس   

، ٣٦٢ الشتوى والفول البلدى برقعة أرضية تبلغ حوالى
، ٪٥.٩تمثل نحو ألف فدان  ١٤٦، ١٨٤، ٢٠٨، ٣١٩
مــن إجمــالى الرقعــة  ٪٢.٤، ٪٢.٩، ٪٣.٤، ٪٥.٢

األرضية المخصصة للزروع الشتوية على الترتيب، فى 
حين تعتبر محاصيل الحلبة، والعدس، والتـرمس أقـل   

  ،٨المحاصيل الشتوية مساحة حيث تزرع فى حـوالى  
  ٪٠.٠٣، ٪٠.٠٥، ٪٠.١٣ألف فدان تمثل نحـو   ٢، ٣

رضـية المخصصـة للـزروع    من إجمالى الرقعة األ
  .الشتوية على الترتيب

 :الزروع الصيفية) ب(

، تبـين أن  )١(بإستعراض بيانات الجـدول رقـم  
الرقعة األرضية المخصصة للزروع الصـيفية بلغـت   

مليون فدان، وقد أحتلـت الـذرة الشـامية     ٤,٩حوالى 
 ١,٥النسبة األكبر من تلك الرقعة حيث بلغت حـوالى  

مـن إجمـالى الرقعـة     ٪٣٠.٦مليون فدان تمثل نحو 
األرضية المخصصة للـزروع الصـيفية، يليـه األرز    

مليون فدان تمث نحو  ١.٤برقعة أرضية بلغت حوالى 
من إجمالى الرقعـة األرضـية المخصصـة     ٪٢٨.٦

للزروع الصيفية، يليه كالً من القطن، والذرة الرفيعـة،  
وقصب السكر، والبصل الصيفى برقعة أرضية بلغـت  

ألف فدان تمثل نحـو   ٢٧٤، ٣٢٥، ٣٧٠ ،٣٧٩حوالى 
من إجمالى الرقعـة   ٪٥.٦،  ٪٦.٦،  ٪٧.٥،  ٪٧.٧

األرضية المخصصة للزروع الصيفية لكٍل منهم علـى  
الترتيب، فى حين تعتبر محاصـيل السمسـم، وفـول    
الصويا من أقل المحاصيل مساحة فى العروة الصـيفية  

ألف فدان تمثل نحـو   ٢٣، ٧٨حيث تزرع فى حوالى 
من إجمالى الرقعة األرضية المخصصة  ٪٠.٥، ٪١.٦

  .للزروع الصيفية لكٍل منهم على الترتيب
 :الزروع النيلية) جـ(

يتضح من بيانات الجدول سالف الذكر أن الرقعة 
 ٤٢٢األرضية المخصصة لزروع النيلية بلغت حوالى 
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ألف فدان، وقد شغلت الذرة الشامية النسبة األكبر مـن  
، بإجمالى مساحة بلغ حـوالى  ٪٦٩.٩تلك الرقعة وهى 

ألف فدان، تليها البطاطس والطماطم بنسبة بلغت  ٢٩٤
 ٥٠، ٥٧، بإجمالى بلغ حـوالى  ٪١١.٨، ٪١٣.٥نحو 

ألف فدان، فى حين أحتل البصـل، والـذرة الرفيعـة،    
واألرز النسب األقل مـن حيـث الرقعـة األرضـية     

، ٪٠.٩٥، ٪٣.٣المخصصة لكٍل منهم حيث بلغت نحو 
ن جملة الرقعة األرضية المخصصة لـزروع  م ٪٠.٧١
  . النيلية

  :إجمالى صافى العائد) ٢(
، أتضـح أن  )١(بإستعراض بيانات الجدول رقـم 

إجمالى صافى العائد من الزروع الحقليـة والخضـرية   
مليـار جنيـه    ٦٠.٨٤التى تتناولها الدراسة بلغ حوالى 

جنيـه،   ٥٣٠٥بمتوسط صافى عائد فدانى بلغ حـوالى  
ذلك على مستوى العروات الثالث يتضـح أن  وبدراسة 

العروة الشتوية تحقق إجمالى صافى عائد بلغ حـوالى  
مـن إجمـالى    ٪٦٢.١مليار جنيه تمثل نحو  ٣٧.٧٧

صافى العائد لتلك الزروع، وبمتوسط صافى عائد فدانى 
جنيه، فى حين بلغ إجمالى صـافى   ٦١٥٤بلغ حوالى 

 ١.٣٣، ٢١.٧٤العائد للعروة الصيفية والنيلية حـوالى  
مليار جنيه، بمتوسط صافى عائد فدانى بلـغ حـوالى   

  .جنيه لكٍل منهم على الترتيب ٣١٤٦، ٤٤٣٠
ويشير الجدول سالف الذكر أيضاً إلـى ربحيـة   
الفدان من المحاصيل المختلفة فى التركيب المحصـولى  
الفعلى، حيث تأتى الزروع الخضرية فى مقدمة التركيب 

لفدان حيث حقق محصول المحصولى من حيث ربحية ا
الطماطم الشتوى أعلى صافى عائد فدانى بلـغ حـوالى   

ألف جنيه، يليه الثوم حيث بلغ صـافى عائـد    ٢٦.٠٥
ألف جنيـه، يليـه الطمـاطم     ١٥.٥٨الفدان له حوالى 

ألـف   ١٣.٥١الصيفى بصافى عائد فدان بلغ حـوالى  
جنيه، يليه الطماطم النيلى بصافى عائـد بلـغ حـوالى    

جنيه، وذلك بإعتبارها محاصيل نقدية ذات ألف  ١٠.٨٧
عائد سريع، يليهم البرسيم المستديم حيث حقق الفـدان  

ألف جنيه، يليه البصـل   ٩.٦٧صافى عائد بلغ حوالى 

الشتوى، وقصب السكر، والبصل الصيفى حيـث بلـغ   
، ٧.٤٤، ٨.٣٩صافى عائد الفدان لكٍل مـنهم حـوالى   

أقـل  علـى الترتيـب، وقـد كانـت      ألف جنيه ٧.٢٤
المحاصيل من حيث ربحية الفـدان الحمـص، وفـول    
الصويا حيث بلغ صافى عائد الفدان لكٍل منهم حـوالى  

  .ألف جنيه على الترتيب ٠.٧٩، ١.١١
  :إجمالى صافى عائد المياه)٣(

، أتضـح أن  )١(بإستعراض بيانات الجدول رقـم 
إجمالى صافى عائـد الميـاه مـن الـزروع الحقليـة      

 ٢٧.٤٧ا الدراسة بلـغ حـوالى   والخضرية التى تتناوله
مليار جنيه، وبدراسة ذلك على مستوى العروات الثالث 
يتضح أن العروة الشتوية تحقق إجمالى صافى عائد مياه 

مـن   ٪٧٦.٢مليار جنيه تمثل نحو  ٢٠.٩٤بلغ حوالى 
إجمالى صافى عائد المياه لتلك الزروع، فى حين بلـغ  

يليـة حـوالى   إجمالى صافى العائد للعروة الصيفية والن
 ،٪٢١.٧مليار جنيـه، تمثـل نحـو     ٠.٥٤٤، ٥.٩٨
٠.٠٢٪.  

وبتقدير ربحية المتر مكعب من المياه للمحاصيل 
المختلفة فى التركيب المحصولى الفعلى،  تأتى الزروع 
الخضرية فى مقدمة التركيب المحصولى مـن حيـث   
صافى عائد المتر مكعب من المياه حيث حقق محصول 

ى صافى عائد للمتر مكعـب بلـغ   الطماطم الشتوى أعل
، يليه الثوم حيث بلغ صـافى  ٣م/ جنيه ١٧.٧٢حوالى 

، يليـه  ٣م/ جنيـه  ٧.٨٣عائد المتر مكعب له حـوالى  
الطماطم الصيفى، والبصل الشتوى بصافى عائد للمتـر  

، ويرجع ذلك ٣م/ جنيه ٤.٦٣، ٤.٦٤مكعب بلغ حوالى 
مـائى  إلى إرتفاع صافى عائد الفدان وإنخفاض المقنن ال

لكٍل منهم، يليهم البرسيم التحريش حيث حقـق المتـر   
، ويرجع ٣م/ جنيه ٤.٤٩مكعب صافى عائد بلغ حوالى 

تفوقه من حيث صافى عائد المتر مكع من المياه إلـى  
إنخفاض المقنن المائى له عن البرسيم المسـتديم إلـى    
يليه الطماطم النيلى، والبرسيم المستديم حيث بلغ صافى 

 ٤.١٨، ٤.٤٢مكعب لكٍل مـنهم حـوالى     عائد المتر
  على الترتيب،٣م/ جنيه
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وقد كانت أقل المحاصيل مـن حيـث ربحيـة الفـدان     
الحمص، وفول الصويا حيث بلغ صافى عائـد المتـر   

علـى   ٣م/ جنيه ٠.٢٤، ٠.٦١مكعب لكٍل منهم حوالى 
الترتيب، ويرجع ذلك إلى إنخفاض صافى عائد الفـدان  

  .لكٍل منهم
 :ارد المستخدمةالمو) ٤(

  :الموارد المائية) أ( 
أن التركيــب ) ١(يتضــح مــن الجــدول رقــم 

مـن   ٣مليـار م  ٣١المحصولى الفعلى يستهلك حوالى 
 ١١.٠٦الموارد المائية، تستهلك العروة الشتوية حوالى 

من إجمالى كميـة الميـاه    ٪٣٥.٧تمثل نحو  ٣مليار م
ـ   ح المستهلكة للتركيب المحصولى الفعلى، يحتـل القم

والبرسيم المستديم المرتبة األولى من حيـث إسـتهالك   
المياه فى العروة الشتوية حيث يستهلك كٍل منهم حوالى 

على الترتيب، ويرجع ذلك إلـى   ٣مليار م ٣.٦، ٥.٠٩
أن تلك المحاصيل تحتل المساحة األكبر فـى العـروة   
الشتوية كما سبق ذكره، وعند النظر إلى إحتياج الفدان 

تضح أن أعلـى المحاصـيل مـن حيـث     من المياه، ي
إستهالك الفدان للمياه البرسيم المستديم، وبنجر السـكر  

وحدة  ٢.١٣، ٢.٣١حيث يستهلك الفدان الواحد حوالى 
مائية، وأقلهم محصول الترمس حيث يسـتهلك الفـدان   

  .وحدة مائية ٠.٩٩حوالى 
أما بالنسبة للعروة الصيفى فهى تستهلك كمية مياه 

من جملة  ٪٦١تمثل نحو  ٣مليار م ١٨,٩١بلغت حوالى 
المياه المتاحة للتركيـب المحصـولى الفعلـى وذلـك     
إلحتوائها على أعلى المحاصيل من حيـث إسـتهالك   
المياه حيث تصدر قصب السكر المرتبة األولـى مـن   

 ٩.١٥حيث إستهالك المياه حيث يستهلك الفدان حوالى 
 ٢.٩ وحدة مائية بإجمالى إحتياجات مائية بلغت حوالى

، يليه األرز حيث يستهلك الفدان الواحد حوالى ٣مليار م
وحدة مائية بإجمالى إحتياجات مائية بلغت حوالى  ٤.٣٧
، ويرجع زيادة إجمـالى اإلحتياجـات   ٣مليار م ٦.١٥

المائية لألرز عن قصب السكر إلى زيادة مساحة األرز 
عن قصب السكر، فى حين تسـتهلك العـروة النيليـة    

مـن جملـة مـا     ٪٣.٣تمثل نحو  ٣ر ممليا ١حوالى 
  .يستهلكة التركيب المحصولى الفعلى من المياه

  :العمالة) ب(
، يتضـح أن  )١(بإستعراض بيانات الجدول رقم 

إجمالى حجم العمالة المستخدمة للتركيـب المحصـولى   
مليون عامل رجل موزعة على  ٤٠٤.٣الفعلى حوالى 

حـوالى  العروات الثالث، يخص العروة الشتوية منهـا  
من جملة  ٪٤٦.٦مليون عامل رجل تمثل نحو  ١٨٨.٥
، ويأتى القمح والبرسيم المسـتديم فـى   )رجل(العمالة 

مقدمة المحاصيل الشتوية المستخدمة لهذا النـوع مـن   
 ٦٦.٢، ٩٣.٩العمالة حيث يحتاج كٍل مـنهم حـوالى   

مـن   ٪٣٥.١، ٪٤٩.٨مليون عامل رجل تمثل نحـو  
بينما يخـص العـروة    جملة ما يخص العروة الشتوية،

مليون عامـل تمثـل نحـو     ٢٠٢.٧٦الصيفية حوالى 
، ويعتبـر محصـول   )رجـل (من جملة العمالة ٪٥٠,٢

األرز، والذرة الشامية فى مقدمة المحاصـيل الصـيفية   
المستخدمة لهذا النوع من العمالة حيث تستخدم حـوالى  

، ٪٢٧.٩مليون عامل رجل تمثل نحـو   ٤٠.٢، ٥٦.٧
لى الترتيب، فـى حـين تسـتخدم    لكٍل منهم ع ٪١٩.٨

مليون عامل رجـل تمثـل    ١٣.١العروة النيلية حوالى 
من جملة المستخدم من هـذا النـوع مـن     ٪٣.٢نحو 

العمالة، وتأتى محاصيل الذرة الشامية والطمـاطم فـى   
مقدمة محاصيل العروة فى إستخدام العمالة حيث تحتاج 

، ٪٥٥.٣مليون عامل تمثل نحـو   ٣.٤، ٧.٢٥حوالى 
  .من جملة المستخدم فى هذه العروة ٪٢٥.٩

كذلك فإن التركيب المحصولى الفعلـى يسـتخدم   
مليون عامـل ولـد موزعـة علـى      ١٤٣.٧٥حوالى 

العروات الثالثة، حيث يخص العروة الشـتوية حـوالى   
مـن جملـة    ٪١٩.٥مليون عامل ولد تمثل نحـو   ٢٨

العمالة ولد، بينما يخـص العـروة الصـيفية الغالبيـة     
مليون عامل ولد تمثل نحـو   ١١٠نها حوالى العظمى م

من جملة المستخدم من هذا النوع من العمالـة،   ٪٧٦.٥
مليون عامل  ٥.٧١فى حين تحتاج العروة النيلية حوالى 
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من جملة المسـتخدم مـن هـذا     ٪٣.٩٧ولد تمثل نحو 
  .النوع من العمالة

  :  األسمدة) جـ(
 ٢.١٢يستخدم التركيب المحصولى الفعلى حوالى 

ليون طن من األسمدة األزوتية كما هو موضـح فـى   م
منها  ٪٣٦.١، تمثل العروة الشتوية نحو )١(الجدول رقم

حيث تأتى محاصـيل القمـح، والطمـاطم، والبرسـيم     
المستديم فى مقدمة محاصيل تلك العـروة مـن حيـث    
إستهالك هذا النوع من األسمدة حيث تسـتهلك حـوالى   

نحـو   ألف طـن تمثـل   ٥٠.٤٢، ٨٩.٨٨، ٤٦٩.٥٦
لكٍل منها على الترتيب مـن   ٪٦.٦، ٪١١.٧، ٪٦١.١

 ٧٦٨,٤٤جملة ما يخص العروة الشتوية والبالغ حوالى 
ألف طن، بينما تمثل العروة الصيفية الغالبية العظمـى  

، وتأتى محاصـيل  ٪٦١,٣منها حيث تبلغ نسبتها نحو 
الذرة الشامية، والرفيعة، واالرز على رأس المحاصيل 

كة لألسمدة االزوتيـة حيـث تسـتهلك    الصيفية المستهل
ألف طن تمثل  ١٦٠.٤٤، ٣٢٢.٣٣، ٣٤٥.٦٦حوالى 

من جملة ما تسـتهلكة    ٪١٢.٨، ٪٢٥.٧، ٪٢٧.٦نحو 
مليون طـن، فـى    ١.٣العروة الصيفية والبالغ حوالى 

ألف طـن   ١٠٧.٧٧حين يخص العروة النيلية حوالى 
من جملة المسـتهلك مـن األسـمدة     ٪٥.١تمثل نحو 
  .األزوتية

كما يستخدم التركيب المحصولى الفعلى حـوالى  
ألف طن من األسمدة البوتاسية، موزعة على  ٤٥٥.١١

ألف طـن   ١٣٦.٤٩العروات الثالث حيث تبلغ حوالى 
للعروة الشتوية، فى حين تسـتهلك العـروة الصـيفية    

ألف طن  ٢٩٧.١الغالبية العظمى حيث تستهلك حوالى 
وة النيلية، تمثل ألف طن للعر ٢١,٥٢للعروة الصيفية، 

من جملة المسـتهلك   ٪٤.٧، ٪٦٥.٣، ٪٢٩.٩حوالى 
  .من األسمدة البوتاسية

وبالنسبة لألسمدة الفوسفاتية يتضح مـن الجـدول   
سالف الذكر أن التركيب المحصولى الفعلـى يسـتخدم   

مليون طن من األسمدة الفوسفاتية، تمثـل   ٢.٢٢حوالى 
محاصـيل  منها حيث تأتى  ٪٤٣.٢العروة الشتوية نحو 

البرسيم المستديم، والقمح، والبرسيم التحريش فى مقدمة 
محاصيل تلك العروة من حيث إستهالك هذا النوع مـن  

، ٣٠٧.٤٧، ٣٣٢.٣٤األسمدة حيث تسـتهلك حـوالى   
 ٪٧، ٪٣٢.٦،  ٪٣٥.٢ألف طن تمثل نحـو   ٦٦.٢٢

لكٍل منها على الترتيب من جملة مـا يخـص العـروة    
ألف طن، بينما تمثـل   ٩٤٤.٣٤الشتوية والبالغ حوالى 

العروة الصيفية الغالبية العظمى منها حيث تبلغ نسـبتها  
، وتأتى محاصيل األرز، والذرة الشـامية،  ٪٥٢.٣نحو 

والرفيعة على رأس المحاصـيل الصـيفية المسـتهلكة    
، ٣٩٩.٨لألسمدة الفوسفاتية حيـث تسـتهلك حـوالى    

، ٪٣٤.٦ألف طن تمثـل نحـو    ١٥٤.٨٧، ١٥٧.٩٦
من جملة ما تستهلكة  العروة الصيفية  ٪١٣.٤، ٪١٣.٧

مليون طن، فـى حـين يخـص     ١.١٥والبالغ حوالى 
 ٪٤ألف طن تمثل نحـو   ٨٧.٩٩العروة النيلية حوالى 

من جملة ما يستهلكة التركيب المحصولى الفعلى مـن  
  .األسمدة الفوسفاتية

معالم ومؤشرات التركيب المحصـولى األوفـق ألهـم    
وأهم الموارد المسـتخدمة   الزروع الحقلية والخضرية

  فى إنتاجها فى ظل تعظيم صافى عائد الوحدة األرضية
أمكن من خالل إستخدام إسلوب البرمجة الخطيـة  
التوصل إلى تركيب محصـولى يحقـق العديـد مـن     
المميزات والتى يمكن إستخدامها من خالل التعرف على 
  :مالمح ومؤشرات هذا التركيب وهى موضحة فيما يلى

  :وع المنتجةالزر) ١(
يتضـح أن  ) ٢(بإستعراض بيانات الجدول رقـم 

التركيب المحصولى األوفق طبقاً للنموذج االقتصـادى  
الرياضى لتعظيم صافى عائد الوحدة األرضية تضـمن  
نفس الرقعة األرضية المحصولية المتاحة فى العـروة  

          نشاطاً إنتاجيـاً  ٣٠الشتوية والصيفية والنيلية، وتضمن 
  : موزعة على العروات الثالث كالتالى) محصول(
 :الزروع الشتوية) أ(

محصول كمـا هـو   ١٣بلغ عدد الزروع الشتوية 
، تصدر القمـح مقدمـة تلـك    )٢(موضح بالجدول رقم

المحاصيل من حيث الرقعة األرضية المخصصـة لـه   
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مليون فدان بزيـاده قـدرها    ٣.١٨حيث بلغت حوالى 
صول البرسيم المسـتديم  عن نظيرتها الفعلية، مح ٪٤.٣

بنفس الرقعة األرضية فى التركيب المحصولى الفعلى، 
يليه محصول الطماطم، وبنجر السـكر حيـث بلغـت    

ألـف   ٣٨٦، ٤٠٧الرقعة المخصصة لكالً منهم حوالى 
، ويرجع ذلك ألهمية ٪٦.٦، ٪٩٥.٧فدان بزياده قدرها

تلك المحاصيل حيث يساعد زيادة الرقعة من كالً مـن  
بنجر السكر على زيادة اإلكتفاء الذاتى وتقليـل  القمح و

الواردات من تلك المحاصيل لتقليل العجز فى الميـزان  
التجارى الكمى، كما يعتبر محصول الطماطم من أهـم  
محاصيل الخضر من الناحية اإلستهالكية باإلضافة إلى 
كونه محصوالً تصديرياً تساعد زيادة الرقعة المزروعة 

اته لمحاولة سد فاتورة الواردات منه على تشجيع صادر
المصرية وتقليل العجز فى الميزان التجـارى النقـدى،   
وتمثل جملة الرقعة األرضية لألربع محاصـيل سـالفة   

مـن جملـة الرقعـة األرضـية      ٪٩٠.٦الذكر نحـو  
المحصولية الشتوية، فى حين يشغل التسـع محاصـيل   

   .األخرى النسبة الباقية
 :الزروع الصيفية) ب(

عدد الزروع الصيفية فـى مخرجـات حـل    بلغ 
محصول كما هو موضـح فـى الجـدول     ١١النموذج 

سالف الذكر، تصدرها محصول الذرة الشامية برقعـة  
مليون فدان بزيـاده قـدرها    ١.٧أرضية بلغت حوالى 

عن نظيرتها الفعلية لما له من أهمية إستهالكية  ٪١٥.٧
كتفـاء  سواء لإلنسان والحيوان، باإلضافة إلى زيادة اإل

الذاتى منه وتقليل وارداته، يليه محصول األرز برقعـة  
مليون فدان بإنخفاض قدره  ١.٠٩أرضية بلغت حوالى 

عن نظيرتها الفعلية، وذلك لتقليل الصـادرات   ٪٢٢.٤
من األرز نظراً لكونه من المحاصيل الغير كفـأ فـى   
إستخدام المياه، يليه محصول القطـن بـنفس الرقعـة    

صل برقعـة أرضـية بلغـت حـوالى     األرضية، ثم الب
، وذلـك  ٪٣٤.٨ألف فدان بزيـاده قـدرها    ٣٦٩.٣٣

ألهميته من الناحية اإلستهالكية والتصـديرية، وهـذه   
من جملة الرقعـة   ٪٧٢.٥المحاصيل األربع تمثل نحو 

األرضية المخصصة للمحاصيل الصيفية، فـى حـين   
   .شغلت باقى المحاصيل الرقعة األرضية المتبقية

 :وع النيليةالزر) جـ(

بلغ عدد الزروع النيلية ستة محاصيل كمـا فـى   
التركيب المحصولى الفعلى ولكن بمسـاحات مختلفـة،   
حيث إنخفضت الرقعة األرضـية المخصصـة للـذرة    

 ٪١.٤ألف فدان بإنخفاض قـدره   ٢٩٠الشامية لتصبح 
عن نظيره الفعلى، كما إنخفضـت الرقعـة األرضـية    

بإنخفـاض قـدره   المخصصة لألرز لتصبح  ألف فدان 
عن نظيره الفعلى، فـى حـين زادت الرقعـة     ٪٦٦,٧

األرضية لكٍل من الطماطم، والبصل حيث بلغت حوالى 
لكـٍل   ٪٤٢.٨،  ٪٢٦ألف فدان بزياده قدرها  ٢٠، ٦٣

  .منهم على الترتيب
  :إجمالى صافى العائد) ٢(

بلغ إجمالى صافى العائد للتركيـب المحصـولى   
نيه بمقدار زيـادة بلـغ   مليار ج ٦٥.٧٣األوفق حوالى 

من إجمالى  ٪٨مليون جنيه تمثل نحو  ٤٨٩٠.١حوالى 
صافى العائد للتركيب المحصولى الفعلـى كمـا هـو    

، بمتوسط صافى عائد فـدانى  )٢(موضح بالجدول رقم
 ٥٧٣٠سنوى للتركيب المحصولى األوفق بلغ حـوالى  

جنيه، تحقق العروة الشتوية إجمالى صافى عائـد بلـغ   
مـن   ٪٦٤.٣مليار جنيه تمثـل نحـو    ٤٢.٢٧حوالى 

إجمالى صافى العائد السنوى من تلك الزروع، فى حين 
تحقق العروة الصيفية والنيلية إجمالى صافى عائد بلـغ  

، ٪٣٣.٥مليار جنيه تمثل نحو  ١.٤٤، ٢٢.٠١حوالى 
من إجمالى صافى العائد السنوى لكٍل منهم على  ٪٢.٢

ى مـن العـروات   الترتيب، كما بلغ صافى العائد الفدان
جنيه لكًل مـنهم   ٣٤٢٤، ٤٤٨٦، ٦٨٨٧الثالث حوالى 
  .على الترتيب

 :الموارد المستخدمة) ٣(

  :الموارد المائية) أ(
يستهلك التركيب المحصـولى األوفـق  حـوالى    

من الموارد المائية بمقدار إنخفـاض   ٣مليار م ٣٠.٧١
  ٪٠.٩٤تمثل نحو  ٣مليون م ٢٩١.٢٨بلغ حوالى 
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اإلحتياجات المائية للتركيـب المحصـولى   من إجمالى 
، حيث تستهلك العروة الشـتوية  )٢(الفعلى جدول رقم 

من إجمالى  ٪٣٦.٤تمثل نحو  ٣مليار م ١١.١٩حوالى 
اإلحتياجات المائية للتركيب المحصولى األوفـق، فـى   
حين تستهلك العروة الصـيفية الكميـة األكبـر مـن     

 ٣مليار م ١٨.٥اإلحتياجات المائية حيث تستهلك حوالى 
من إجمالى اإلحتياجات المائية لتلـك   ٪٦٠.٢تمثل نحو 

الزروع، وقد يرجع ذلك إلى أن هذه العروة تشمل أكثر 
المحاصيل إستهالكاً للمياه مثل األرز، والذرة الشـامية،  
وقصب السكر، ثم تأتى العروة النيلية بإحتياجات مائيـة  

جملة  من ٪٣.٣تمثل نحو  ٣مليار م ١.٠٢بلغت حوالى 
  .الموارد المائية

  :العمالة) ب(
، يتضـح أن  )٢(بإستعراض بيانات الجدول رقـم 

 ٤٠٠.٢التركيب المحصولى األوفق يسـتخدم حـوالى   
 ٤٠٨٨.٩مليون عامل رجل بمقدار إنخفاض بلغ حوالى 

من إجمالى ما يسـتخدمة   ٪١,٠١ألف عامل تمثل نحو 
، التركيب المحصولى الفعلى من هذا النوع من العمالـة 

مـن جملـة مـا     ٪٤٨.٧وتمثل العروة الشتوية نحـو  
            يستخدمة التركيب المحصولى األوفـق مـن العمالـة   

، فى ٪٤٧.٩، وتمثل العروة الصيفية منها نحو )رجل(
من جملة هذا النوع  ٪٣.٤حين تمثل العروة النيلية نحو 

  . من العمالة
كما يستخدم التركيب المحصولى األوفق حـوالى  

مليون عامل ولد بمقدار إنخفاض بلغ حـوالى   ١٣٥.٦٦
من إجمالى مـا   ٪٥.٦ألف عامل تمثل نحو  ٨٠٩٢.٥

يستخدمة التركيب المحصولى الفعلى من هذا النوع من 
مليـون   ٣٠.٦العمالة، يخص العروة الشتوية حـوالى  

 ٩٩.١٦عامل ولد، ويخص العروة الصـيفية حـوالى   
 ٥.٩حوالى مليون عامل، فى حين يخص العروة النيلية 

  .مليون عامل ولد
  :  األسمدة) جـ(

 ٢.١٢يستخدم التركيب المحصولى األوفق حوالى 
مليون طن من األسمدة األزوتية، بينما يـتم إسـتخدام   

ألف طـن مـن األسـمدة البوتاسـية      ٤٢٨.٢٩حوالى 
عن نظيره الفعلـى، ويسـتهلك    ٪٥.٨٩بإنخفاض قدره 

ية مليون طـن مـن األسـمدة الفوسـفات     ٢.٠٥حوالى 
  .عن نظيره الفعلى ٪٥.٩٧بإنخفاض قدره 

معالم ومؤشرات التركيب المحصـولى األوفـق ألهـم    
وأهم الموارد المسـتخدمة   الزروع الحقلية والخضرية

  فى إنتاجها فى ظل تعظيم صافى عائد الوحدة المائية
أمكن من خالل إستخدام إسلوب البرمجة الخطيـة  

ـ     ن التوصل إلى تركيب محصـولى يحقـق العديـد م
المميزات والتى يمكن إستخدامها من خالل التعرف على 
  :مالمح ومؤشرات هذا التركيب وهى موضحة فيما يلى

  :الزروع المنتجة) ١(
يتضـح أن  ) ٣(بإستعراض بيانات الجدول رقـم 

التركيب المحصولى األوفق طبقاً للنموذج االقتصـادى  
الرياضى لتعظيم صافى عائد الوحدة المائية تضمن نفس 

عة األرضية المحصولية المتاحة فى العروة الشتوية الرق
من العروة النيلية، وتضـمن   ٪٩٦,٧والصيفية، ونحو 

موزعة علـى العـروات   ) محصول(نشاطاً إنتاجياً ٣٠
  . الثالث

 :الزروع الشتوية) أ(

محصول كما هـو   ١٣بلغ عدد الزروع الشتوية 
، تصدر القمـح مقدمـة تلـك    )٣(موضح بالجدول رقم

من حيث الرقعة األرضية المخصصـة لـه   المحاصيل 
مليون فدان بزيـاده قـدرها    ٣.١٨حيث بلغت حوالى 

عن نظيرتها الفعلية، محصول البرسيم المسـتديم   ٪٤.٣
بنفس الرقعة األرضية فى التركيب المحصولى الفعلى، 
يليه محصول الطماطم الشتوى، وبنجر السـكر حيـث   

 ٣٨٦، ٤٠٧بلغت الرقعة المخصصة لكالً منهم حوالى 
، وتمثل جملـة  ٪٦.٦، ٪٩٥.٧ألف فدان بزياده قدرها 

الرقعة األرضية لألربع محاصيل سالفة الـذكر نحـو   
من جملة الرقعة األرضية المحصولية الشتوية،  ٪٩٠.٦

  .فى حين يشغل التسع محاصيل األخرى النسبة الباقية
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 :الزروع الصيفية) ب(

بلغ عدد الزروع الصيفية فـى مخرجـات حـل    
محصـول كمـا هـو     ١١نموذج التركيب المحصولى 

موضح فى الجدول سالف الذكر، تصـدرها محصـول   
مليـون   ١.٧الذرة الشامية برقعة أرضية بلغت حوالى 

عن نظيرتها الفعلية، يليـه   ٪١٥.٧فدان بزياده قدرها 
 ١.٠٩محصول األرز برقعة أرضية بلغـت حـوالى   

عـن نظيرتهـا    ٪٢٢.٤مليون فدان بإنخفاض قـدره  
الفعلية، يليه محصول القطن بنفس الرقعة األرضية، ثم 

ألف فدان  ٣٤٦.٤٥البصل برقعة أرضية بلغت حوالى 
، وهذه المحاصيل األربـع تمثـل   ٪٢٦.٤بزياده قدرها 

من جملة الرقعة األرضية المخصصـة   ٪٧٢.٠١نحو 
للمحاصيل الصيفية، فى حين شغلت بـاقى المحاصـيل   

  .الرقعة األرضية المتبقية
 :الزروع النيلية )جـ(

بلغ عدد الزروع النيلية ستة محاصيل كمـا فـى   
التركيب المحصولى الفعلى ولكن بمسـاحات مختلفـة،   
حيث إنخفضت الرقعة األرضـية المخصصـة للـذرة    

 ٪١.٤ألف فدان بإنخفاض قـدره   ٢٩٠الشامية لتصبح 
الفعلى، كما إنخفضـت الرقعـة األرضـية     عن نظيره

دان بإنخفـاض قـدره   المخصصة لألرز لتصبح ألف ف
عن نظيره الفعلى، فـى حـين زادت الرقعـة     ٪٦٦.٧

ألف فـدان   ٢٠األرضية من البصل حيث بلغت حوالى 
  .عن نظيرتها الفعلية ٪٤٢,٨بزياده قدرها 

  :إجمالى صافى عائد المياه) ٢(
بلغ إجمالى صافى عائد المياه للتركيب المحصولى 

ها مليـار جنيـه بزيـاده قـدر     ٣٠.٦٩األوفق حوالى 
، بمتوسـط  )٣(كما هو موضح بالجدول رقـم  ٪١١.٧

صافى عائد مياه للفدان للتركيب المحصولى األوفق بلغ 
جنيه، وبمتوسط صافى عائد للوحـد   ٢٦٧٩.٩حوالى 

، تحقق العروة الشتوية إجمالى ١٠٠١المائية بلغ حوالى
مليار جنيـه تمثـل    ٢٣.٩٣صافى عائد مياه بلغ حوالى

ى عائد المياه مـن تلـك   من إجمالى صاف ٪٧٧.٩نحو 
الزروع، فى حين تحقق العروة الصيفية والنيلية إجمالى 

مليار جنيه  ٠.٥٣١، ٦.٢٣صافى عائد مياه بلغ حوالى 
من إجمالى صـافى عائـد    ٪١.٧، ٪٢٠.٣تمثل نحو 

المياه لكٍل منهم على الترتيب، كما بلغ صـافى عائـد   
، ٣٨٩٨المياه للفدان مـن العـروات الـثالث حـوالى    

جنيه لكالً منهم على الترتيب، كما  ١٣٠٢.٦، ١٢٦٩.٩
، ٢١٣٨بلغ صافى عائد وحدة المياه لكٍل منهم حـوالى  

  .جنيه على الترتيب ٥٤٠، ٣٣٧
 :الموارد المستخدمة) ٣(

  :الموارد المائية) أ(
يستهلك التركيب المحصـولى األوفـق  حـوالى    

من الموارد المائية بإنخفـاض قـدره    ٣مليار م ٣٠,٦٥
من إجمالى اإلحتياجات المائية للتركيـب   ٪١.١٣نحو 

، حيث تستهلك العروة )٣(المحصولى الفعلى جدول رقم
مـن   ٪٣٦.٥تمثل نحو  ٣مليار م ١١.٢الشتوية حوالى 

إجمالى اإلحتياجات المائية للتركيب المحصولى األوفق، 
فى حين تستهلك العروة الصيفية الكميـة األكبـر مـن    

 ٣مليار م ١٨.٥لك حوالى اإلحتياجات المائية حيث تسته
من إجمالى اإلحتياجات المائية لتلـك   ٪٦٠.٣تمثل نحو 

الزروع، وقد يرجع ذلك إلى أن هذه العروة تشمل أكثر 
المحاصيل إستهالكاً للمياه مثل األرز، والذرة الشـامية،  
وقصب السكر، ثم تأتى العروة النيلية بإحتياجات مائيـة  

مـن   ٪٣.٢نحو  تمثل ٣مليون م ٩٨٣.٨٨بلغت حوالى 
  .جملة الموارد المائية

  :العمالة) ب(
، يتضـح أن  )٣(بإستعراض بيانات الجدول رقـم 

 ٣٩٩.٢٨التركيب المحصولى األوفق يستخدم حـوالى  
مـن   ٪١.٢٤مليون عامل رجل بإنخفاض بلـغ نحـو   

إجمالى ما يستخدمة التركيب المحصولى الفعلى من هذا 
 ٪٤٨.٨ية نحـو  النوع من العمالة، وتمثل العروة الشتو

من جملة ما يستخدمة التركيب المحصولى األوفق مـن  
، وتمثل العروة الصيفية والنيلية منها نحو )رجل(العمالة
  .من جملة هذا النوع  ٪٣.١، ٪٤٨.١

كما يستخدم التركيب المحصولى األوفق حـوالى  
 ٪٦.٠٣مليون عامل ولد بإنخفاض بلغ نحـو   ١٣٥.١
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المحصولى الفعلى من  من إجمالى ما يستخدمة التركيب
هذا النوع من العمالة، يخص العروة الشـتوية حـوالى   

مليون عامل ولد، ويخص العـروة الصـيفية    ٣٠.٥٩
  .مليون عامل ولد ٥.٤، ٩٩.١٢والنيلية حوالى 

  :  األسمدة) جـ(
 ٢.١٢يستخدم التركيب المحصولى األوفق حوالى 

 مليون طن من األسمدة األزوتية، بينما يـتم إسـتخدام  
ألف طـن مـن األسـمدة البوتاسـية      ٤٢٨.٣٧حوالى 

عن نظيره الفعلـى، ويسـتهلك    ٪٥.٨٧بإنخفاض قدره 
مليون طـن مـن األسـمدة الفوسـفاتية      ٢.٠٥حوالى 

  .عن نظيره الفعلى ٪٥.٩٩بإنخفاض قدره 
معالم ومؤشرات التركيب المحصـولى األوفـق ألهـم    

وأهم الموارد المسـتخدمة   الزروع الحقلية والخضرية
   إنتاجها فى ظل تدنية اإلحتياجات المائية فى

أمكن من خالل إستخدام إسلوب البرمجة الخطيـة  
التوصل إلى تركيب محصـولى يحقـق العديـد مـن     
المميزات والتى يمكن إستخدامها من خالل التعرف على 
  :مالمح ومؤشرات هذا التركيب وهى موضحة فيما يلى

 :الزروع المنتجة) ١(

يتضـح أن  ) ٤(دول رقـم بإستعراض بيانات الج
التركيب المحصولى األوفق طبقاً للنموذج االقتصـادى  
الرياضى لتدنية اإلحتياجات المائية تضمن نفس الرقعة 
األرضية المحصولية المتاحـة فـى العـروة الشـتوية     

  نشاطاً إنتاجيـاً  ٢٩والصيفية، والعروة النيلية، وتضمن 
  :موزعة على العروات الثالث كالتالى) محصول(
 :الزروع الشتوية) أ(

محصول كما هـو   ١٤بلغ عدد الزروع الشتوية 
، تصدر القمـح مقدمـة تلـك    )٤(موضح بالجدول رقم

المحاصيل من حيث الرقعة األرضية المخصصـة لـه   
مليون فدان بزيـاده قـدرها    ٣.١٨حيث بلغت حوالى 

عن نظيرتها الفعلية، محصول البرسيم المسـتديم   ٪٤.٣
ى التركيب المحصولى الفعلى، بنفس الرقعة األرضية ف

يليه محصول بنجر السكر، وبرسيم التحـريش، حيـث   
 ٣٢٠، ٣٨٦بلغت الرقعة المخصصة لكالً منهم حوالى 

، كما يسـاعد   ٪٠.٣١، ٪٦.٦ألف فدان بزياده قدرها 
 ٪٢٧.٤زيادة الرقعة األرضية المخصصة لطماطم بنحو

عن نظيرتها الفعلية إلى تشجيع صادراته لمحاولة سـد  
فاتورة الواردات المصرية وتقليل العجز فـى الميـزان   
التجارى النقدى، وتمثل جملة الرقعة األرضية للخمـس  

من جملـة الرقعـة    ٪٩٣.٥محاصيل سالفة الذكر نحو 
األرضية المحصولية الشتوية، فى حين يشـغل التسـع   

  .محاصيل األخرى النسبة الباقية
 :الزروع الصيفية) ب(

ة فـى مخرجـات حـل    بلغ عدد الزروع الصيفي
محصـول كمـا هـو     ١١نموذج التركيب المحصولى 

موضح فى الجدول سالف الذكر، تصـدرها محصـول   
مليـون   ١.٧الذرة الشامية برقعة أرضية بلغت حوالى 

عن نظيرتها الفعلية، يليـه   ٪١٥.٧فدان بزياده قدرها 
 ١.٠٩محصول األرز برقعة أرضية بلغـت حـوالى   

عـن نظيرتهـا    ٪٢٢.٤مليون فدان بإنخفاض قـدره  
الفعلية، يليه الفول السودانى برقعة أرضية بلغت حوالى 

، ثـم القطـن   ٪٢١٤ألف فدان بزياده قدرها  ٤٨٦.٧٩
بنفس الرقعة األرضية، وهذه المحاصيل األربع تمثـل  

من جملة الرقعة األرضـية المخصصـة    ٪٧٤,٩نحو 
للمحاصيل الصيفية، فى حين شغلت بـاقى المحاصـيل   

  .ة المتبقيةالرقعة األرضي
 :الزروع النيلية) جـ(

بلغ عدد الزروع النيلية أربعة محاصيل كما فـى  
التركيب المحصولى الفعلى ولكن بمسـاحات مختلفـة،   
حيث زادت الرقعة األرضية المخصصة للذرة الشـامية  

عـن   ٪٢٠.٧ألف فدان بزيـاده قـدرها    ٣٥٥لتصبح 
نظيرتها الفعلى، فى حين زادت الرقعة األرضـية مـن   

ألف فدان بزياده قـدرها   ١٦بصل حيث بلغت حوالى ال
  .عن نظيرتها الفعلية ٪١٤.٣

  :إجمالى صافى عائد الوحدة األرضية) ٢(
بلغ إجمالى صافى عائد الوحدة األرضية للتركيب 

مليار جنيه بزيـاده   ٦١.٦٦المحصولى األوفق حوالى 
  ،)٤(كما هو موضح بالجدول رقم  ٪١.٣٥قدرها 
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، تحقق ٥٣٧٧ى عائد للفدان بلغ حوالى وبمتوسط صاف

 ٣٨,٣٩العروة الشتوية إجمالى صافى عائد بلغ حـوالى 
من إجمالى صافى العائد  ٪٦٢.٣مليار جنيه تمثل نحو 

من تلك الزروع، فى حين تحقق العروة الصيفية إجمالى 
مليار جنيه تمثل نحـو   ٢١.٩٧صافى عائد بلغ حوالى 

ة األرضية، فـى  من إجمالى صافى عائد الوحد ٪٣٥.٦
حين إنخفض صافى العائد بالعروة النيلية حيـث بلـغ   

، كمـا بلـغ   ٪٢.١مليار جنيه تمثل نحو ١,٢٩حوالى 
، ٦٢٥٥صافى عائد الفدان من العروات الثالث حوالى 

  .جنيه لكٍل منهم على الترتيب ٣٠٥٣، ٤٤٧٩
 :الموارد المستخدمة) ٣(

  :الموارد المائية) أ(
ى األوفـق  حـوالى   يستهلك التركيب المحصـول 

من الموارد المائية بإنخفـاض قـدره    ٣مليار م ٣٠.٣٦
من إجمالى اإلحتياجات المائيـة للتركيـب    ٪٢.١نحو 

، حيث يستهلك العروة )٤(المحصولى الفعلى جدول رقم
مـن   ٪٣٦.٦تمثل نحو  ٣مليار م ١١.١الشتوية حوالى 

إجمالى اإلحتياجات المائية للتركيب المحصولى األوفق، 
 ٣مليار م ١٨.٢حين تستهلك العروة الصيفية حوالى فى 

من إجمالى اإلحتياجات المائية لتلـك   ٪٥٩.٩تمثل نحو 
الزروع، ثم تأتى العروة النيلية بإحتياجات مائية بلغـت  

مـن جملـة    ٪٣.٣تمثل نحـو   ٣مليار م ١.٠١حوالى 
  .الموارد المائية

  :العمالة) ب(
ن ، يتضـح أ )٤(بإستعراض بيانات الجدول رقـم 

 ٤٠٠.٤٣التركيب المحصولى األوفق يستخدم حـوالى  
مـن   ٪٠.٩٥مليون عامل رجل بإنخفاض بلـغ نحـو   

إجمالى ما يستخدمة التركيب المحصولى الفعلى من هذا 
 ٪٤٨.٤النوع من العمالة، وتمثل العروة الشتوية نحـو  

من جملة ما يستخدمة التركيب المحصولى األوفق مـن  
الصـيفية منهـا نحـو     ، وتمثل العـروة )رجل(العمالة
مـن   ٪٢.٧، فى حين تمثل العروة النيلية نحو ٪٤٨.٩

  .   جملة هذا النوع

كما يستخدم التركيب المحصولى األوفق حـوالى  
من  ٪٤.٧مليون عامل ولد بإنخفاض بلغ نحو  ١٣٦.٩

إجمالى ما يستخدمة التركيب المحصولى الفعلى من هذا 
 ٢٨.٦٦والىالنوع من العمالة، يخص العروة الشتوية ح

مليون عامل ولد، ويخص العـروة الصـيفية حـوالى    
  .مليون عامل ٣.٨٩، ١٠٤.٤

  :  األسمدة) جـ(
 ٢.٠٥يستخدم التركيب المحصولى األوفق حوالى 

مليون طن من األسمدة األزوتيـة، بإنخفـاض قـدره    
ألف طن من  ٤١٤.٣٧، بينما يتم إستخدام حوالى ٪٣.٥

عـن نظيـره    ٪٨.٩األسمدة البوتاسية بإنخفاض قدره 
مليون طن من األسمدة  ٢.٠٨الفعلى، ويستهلك حوالى 
  .عن نظيره الفعلى ٪٤.٨الفوسفاتية بإنخفاض قدره 

وبناًء على ما تقدم فقد تمت المفاضلة بين نمـاذج  
التركيب المحصولى المقترح بالرجوع إلى تحقيق بعض 
األهداف التى يسعى المزارع إلى تحقيقها مثل تعظـيم  

مزاولة نشاطة اإلنتاجى، فضالً عن تحقيـق   الربح عند
أهداف الدولة من خالل ترشيد إستخدام الموارد المائيـة  
خاصة فى ظل المخاطر التى تحيط بحصة مصر مـن  
مياه النيل، وتعظيم عائد وحدة مياه الرى، باإلضافة إلى 
توفير قدر مناسب من األمن الغذائى مـن المحاصـيل   

، والبقول، ومحاصـيل  اإلستراتيجية لمجموعة الحبوب
  .الزيوت، والمحاصيل السكرية

وإعتماداً على هذه األهداف فقد تم أختيار التركيب 
المحصولى المقترح طبقاً لتعظيم صافى عائـد الوحـدة   
األرضية كأفضل النماذج المقترحة، حيث أنـه يحقـق   
أعلى زيادة فى صافى عائد الرقعة المحصولية يصـل  

عائد الرقعة المحصولية  من إجمالى صافى ٪٨إلى نحو 
، كما يحقق أعلى زيادة فى صافى عائد ٢٠١١فى عام 

مـن صـافى عائـد     ٪٩.١وحدة مياه الرى لتصل إلى 
وحدة مياه الرى للتركيب المحصولى القائم، باإلضـافة  

 ٢٩١إلى تحقيق وفر فى الموارد المائية بلـغ حـوالى  
، ومن ثَم فإن التركيب المحصـولى المقتـرح   ٣مليون م
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اً للنموذج األول يحقق أكبر تقارب بين وجهتى نظر طبق
المزارع الفرد والدولة وبالتـالى فـإن هـذا التركيـب     
المحصولى يمثل أفضل نتائج حـل نمـاذج البرمجـة    

         .  الخطية للتركيب المحصولى
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ABSTRACT 

Research aimed to identify milestones and indicators of crop composition actual most important crops of 
field and vegetable and the most important resources used in their production , and to find the best alternatives 
for the installation of the crop, which achieves the goal of the farms in achieving maximum return material 
and the goal of the state to provide a measure of water resources and to maximize the return per unit of water , 
in addition to trying to achieve a degree of self-sufficiency and access to food security, using the method of 
linear programming where it was the work of the three models is the first model in maximizing the net return 
per acre, while is to form the second and third in maximizing the net return on the unit of water and the 
minimization of the water needs, has made the first model the total net return the floor of the unit exceeds the 
actual counterpart by 4.89 billion pounds, accounting for about 8 % of the total net return on the actual ground 
unit also saves on water resources amounted to about 291.28 million m3, in addition to providing two types of 
labor used in the man and the boy was about 4, 1, 8.1 million workers each of them, respectively, representing 
about 1.01 %, 5.6 % of the total used in the crop composition of the actual labor of men and boys.   
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Also, the first model saves the use of phosphate and potassium fertilizers reached about 26.81, 130.65 
thousand tons each, respectively, while the second model has the form provided in the total land area of about 
14 thousand acres represents about 0.12 % of the land area the actual installation of the crop, also achieves the 
total net return than his actual water by 3.22 billion pounds, accounting for about 11.7 % of the total net return 
on the actual water , and saves on water resources amounted to about 350.43 million m3, also achieved in 
providing qualitative workers used a man and a boy was about 5.00, 8.67 million workers each of them , 
respectively, representing approximately 1.24 %, 6.03 % of the total used in the crop composition of the 
actual labor of men and boys, as well as the proposed crop composition according to the second model and 
saves the use of phosphate and potassium fertilizers reached about 26.73, 131.16 thousand tons each 
respectively representing approximately 5.87 % , 5.99 % of the actual counterpart . 

While the third model achieved savings in water resources amounted to about 641.24 million m3, and 
bring the total net return than his actual water by 820.4 million pounds, also has provided two types of labor 
used in the man and the boy was about 3.8 0.6, 8 million workers each of them, respectively, representing 
about 0.94%, 4.7% of the total used in the crop composition of the actual labor of men and boys, as well as 
the third model achieves a saving in the use of nitrogen fertilizers and potash and phosphate amounted to 
about 74.02, 0.40, 74, 104.79 thousand tons each, respectively, and Has been selected crop composition 
proposed in accordance with the first sample as the best proposed models, where it achieves the highest 
increase in net return patch cropping up to about 8 % of the total net return on board the crop in 2011, also 
achieves the highest increase in net return unit irrigation water for up to 9.1 % of the net return unit of 
irrigation water for the installation of crop -based, in addition to the savings in water resources amounted to 
about 291 million m3, and then the crop composition is proposed according to the first model achieve greater 
convergence between the points of view of the individual farmer and the state, therefore this crop composition 
represents the best solution to the results of linear programming models for the installation of the crop. 

 


